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Wetsvoorstel tot bescherming van den titel.   ropo$it,i(lo:d.e:·ipjr:,IJ;protection du titr-e 
van maatschappelijk  assistent. d!àuxiliàirct'.oud'  istarit social. 

 
 

EERSTE   ARTIKEL. 
 

Niemand mag den titel van maat- 
schappelijk   assistent   dragen,   indien 
hij niet het diploma van maatschap- 
pelijk assistent  bezit, afgeleverd over- 
eenkomstig de bepalingen  der konink- 
lijke besluiten, die de toekenning ervan 
regelen.                         . 

De benaming  “ maatschappelijk as- 
sistent “  is voorbehouden  aan  de per- 
sonen  van  beider  kunne,  die  drager 
zijn van dit diploma. 

 
ART.  2. 

 
Wie in het  buitenland  een diploma 

van maatschappelijk assistent verwor- 
ven heeft, mag alleen, mits machtiging 
van den Koning, dezen titel in België 
dragen. 

Deze machtiging zal slechts na eens- 
luidend  advies van  den Raad  der 
Scholen ' 'oor Maatschappelijk  Dienst- 
betoon toegestaan  worden , en enkel in 
de gevallen waar de wederkeerigheid 
door het \Teemde land dat het diploma 
afleverde, aangenomen wordt. 

Deze machtiging mag ten allen tijde 
door den Koning herroepen worden. 

 
ART.  3· 

 

Noch een particulier, noch een orga- 
nisme, mag de benaming  ''maatschap- 
pelijk assistent  " geven aan de perso- 
nen, die hen, hetzij kosteloos, hetzij 
bezoldigd, ten dienste staat,  indien  zij 
niet houder zijn van het diploma in de 
voorgaande bepalingen  voorzien. 

 
 

ART.  4· 
 

Wie zich zonder  daartoe  gerechtigd 
t e zijn den titel van " maatschappelijk 
assistent  ''toekent, wordt gestraft  met 
een boete van zoo tot  I,ooo frank. 

ARTICLE   PREMIER. 
 

Nul ne peut  porter  Ie titre  d'auxi- 
liaire ou d'assistant social s'il ne pos- 
sède Ie diplome d'Auxiliaire Social, 
délivré conformément  aux dispositions 
des arrêtés  royaux  qui  en règlent 
l'octroi. 
 

La dénomination  d'auxiliaire ou 
d'assistant  social est réservée aux 
personnes des deux sexes qui sont 
munies de ce diplöme. 

 
ART.   2. 

 
Celui qui aurait  obtenu  à l'étranger 

un diplome d'assistant  ou d'auxiliaire 
social ne peut s'attribuer ce titre en 
Belgique  que  _ moyennant   l'autorisa- 
tion accordée par le Roi. 

Cette   autorisation    n'est ·  accordée 
que sur avis conforme du  Conseil des 
Ecoles de Service Social et seulement 
dans   les  cas  ou   la   réciprocité    est 
admise par le pays étranger ou le 
diplöme a été délivré. 
 

Cette autorisation peut taujours être 
révoquée par le Roi. 
 

ART.  3- 
 

Aucun particulier,  aucun  organisme 
ne peut  attribuer la .dénomination 
d'auxiliaire ou d'assistant  social aux 
personnes qu'il emploie, soit à titre 
bénévole,  soit   moyennant   salaire,  si 
ces personnes ne sont pas munies du 
diplome  prévu   dans  les  dispositions 
qui  précèdent. 
 

ART.   4- 
 

Quiconque  s'attribue. sans  y avoir 
droit,  le  titre  d'auxiliaire ou  d'assis- 
tant  social est  puni  d'une  amende  de 
200 à  rooo francs. 
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Dezelfde. straffen   zijn  toepasselijk 
op de in breuken  op de bepalingen van 
artikel 3· 

In dit geval zijn de werkgevers en 
lastgevers  burgerlijk   aansprakelijk 
voor  de  geldboeten   uitgesproken   ten 
laste  van hun aangestelden of lastne- 
mers  wegens overtredingen   gepleegd 
bij de uitvoering  van hun contract. 

In  geval van  herhaling,  binnen  het 
jaar  dat   op  de  veroordeeling  volgt, 
mag  het  minimum  en  het  maximum 
der straffen  verdubbeld  worden. 

Hoofdstuk  VII van het re Boek van 
het  Strafwetboek, alsmede  artikel   85 
van hetzelfde Wetboek,  zijn  toepasse- 
lijk op  dit  misdrijf. 

 
M. BAERS, 
M.  PHOLIEN, 
G.  RUTTEN, 
J. J. DE CLERCQ, 
J. HANQUET. 

Les mêmes  peines sont  applicables 
aux  infractions prévues  à  l'article  3· 
 

En ce cas, les employeurs et  man- 
dants sont civilement responsables des 
amendes  infligées à leurs  préposés .au 
mandataires du chef d'infractions cam- 
mises dans 1'exécution de leur contrat. 
 

En cas de récidive dans l'année  qui 
suit la condamnatian, les minima et 
maxima  des peines pourront être  por- 
tés au double. 

Le chapitre VII du Livre  I du Code 
pénal, ainsi que l'article  85 de ce Code 
sant  applicables  aux infractions à la 
présente loi. 

 

"In de zitting van de commissie van justitie van 7 mei 1940 werden het wetsvoorstel en het verslag over dit document 
behandeld en met eenparigheid van stemmen goedgekeurd", zo zegt de verslaggever, de socialist Louis Rombaut, op de 
plenaire vergadering waar het voorstel wordt verdedigd.  

Door het uitbreken van de oorlog werd de bespreking en stemming van het voorstel echter uitgesteld. In de wet van 12 
juni 1945 wordt dan, met eenparigheid van stemmen in beide Kamers, het voorstel doorgevoerd. België en Frankrijk 
zijn daarbij de enige twee landen in Europa waar de titel van sociaal assistent wettelijke bescherming krijgt.” 

Informatie ontleent aan Loes Willems, Maria Baers (1883-1959): de constructie v an een vrouwbeeld ten opzichte van 
een manbeeld. Genderdiscours in de Belgisch katholieke zuil, Masterscriptie Geschiedenis, U.G. 2011, p.142 


