Beroepsuitoefening in Oostenrijk
door gidsen uit andere EU- of EER-staten
Gidsen uit lidstaten van de EU of verdragsluitende staten van de EER mogen in Oostenrijk de
beroepsactiviteit van gids uitvoeren:
1. op grond van een filiaal in Oostenrijk
Het is noodzakelijk een arbeidsaangifte te doen bij het administratieve district in wiens
rechtsgebied het filiaal gelegen is. Rechtspersonen dienen bovendien geregistreerd te worden in
het Oostenrijkse bedrijvenregister. Bij de aanmelding dient een akte van bekwaamheid
voorgelegd te worden (kan ook gebeuren aan de hand van een erkenning van het diploma - §
373c en 373d Bedrijfsvergunningenwet 1994).
2. tijdelijk en occasioneel als grensoverschrijdende dienstverlening
Voorwaarde voor het grensoverschrijdend verrichten van professionele dienstverleningen van
een gids is dat de gids in kwestie in het thuisland de bevoegdheid heeft om deze
dienstverleningen uit te voeren. Aangezien het beroep van gids in Oostenrijk een
gereglementeerd beroep is, dient er van deze dienstverleningen aangifte te worden gedaan of
is de kennisneming ervan door het Ministerie van Economie vereist.
Voorwaarde voor de kennisneming van de aangifte van de dienstverleningen is:
▪ dat het beroep van gids in het land van vestiging gereglementeerd is, of
▪ dat de gids een gereglementeerde opleiding heeft genoten, of
▪ dat de gids het beroep gedurende de laatste tien jaar op zijn minst twee jaar lang heeft
uitgeoefend.
Vereiste documenten voor de aangifte van dienstverleningen (in originele vorm of
gelegaliseerde kopie; niet in het Duits opgestelde documenten dienen bovendien vergezeld te
zijn van een gelegaliseerde vertaling):
▪ nationaliteitsbewijs van een lidstaat van de EU of een verdragsluitende staat van de EER
▪ certificaat van de bevoegde instanties over de bevoegdheid om het beroep uit te oefenen
▪ bewijs van beroepsbekwaamheid
▪ bevestiging over de tot nu toe uitgevoerde beroepsactiviteit
De aangifte van dienstverleningen met de benodigde documenten moet gericht zijn aan het:
Bundesministerium für Wirtschaft
Abteilung I/5a
Stubenring 1
1011 Wien
Oostenrijk
Of een gids bevoegd is om grensoverschrijdende dienstverleningen te verrichten, zal via een
openbaar toegankelijk register van dienstverleningen online opgevraagd kunnen worden.
Grensoverschrijdende activiteiten zonder registratie in het register van dienstverleningen worden
bestraft met geldboetes die kunnen oplopen tot 1.090,– euro (§ 368 Bedrijfsvergunningenwet).
Meer informatie over
post.i5a@bmwfw.gv.at.

de

aangifte

van

dienstverleningen

op

www.bmwfw.gv.at

of

Voor verdere vragen of nadere inlichtingen1 kan u terecht bij:
Fachverband Freizeit-/Sportbetriebe
E-mail: freizeitbetriebe@wko.at
1

Alle inlichtingen op dit informatieblad worden ondanks zorgvuldig onderzoek zonder enige waarborging verstrekt. Elke
aansprakelijkheid van de auteur is uitgesloten.
Versie: september 2008.

