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Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 

subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 

weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 

voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 

toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 

met het subsidiariteitsbeginsel. 

De Oostenrijkse Bondsraad heeft het in de bijlage opgenomen gemotiveerde advies inzake 

bovengenoemd voorstel voor een richtlijn aan het Parlement toegezonden. 

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 

bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel. 
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BIJLAGE 

 

20/SB-BR/2017 

 

 

GEMOTIVEERD ADVIES 

 

van de Commissie EU-aangelegenheden van de Bondsraad overeenkomstig artikel 23g, lid 1, 

Bundesverfassungsgesetz juncto artikel 6 van Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de 

beginselen van subsidiariteit en evenredigheid 

van 15 maart 2017 

 

 

COM(2016) 822 final 

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een 

evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen 

 

 

A. Gemotiveerd advies 

 

Bovengenoemd Commissievoorstel is niet verenigbaar met het subsidiariteitsbeginsel. 

 

 

B. Motivering 

 

Op 10 januari 2017 heeft de Europese Commissie in het kader van haar internemarktpakket 

een voorstel ingediend betreffende de beoordeling van de evenredigheid van reglementering 

van beroepen. Naar het oordeel van de Bondsraad strookt dit voorstel niet met het 

subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel. Het voorstel is gebaseerd op artikel 46, artikel 

53, lid 1, en artikel 62 VWEU. In artikel 46 is bepaald dat de EU alle maatregelen vaststelt 

die nodig zijn om tot een vrij verkeer van werknemers te komen. Overeenkomstig artikel 53 

en artikel 62 VWEU kunnen richtlijnen worden vastgesteld inzake de coördinatie van de 

wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten betreffende de toegang tot 

werkzaamheden anders dan in loondienst en de uitoefening daarvan, om de toegang tot 

werkzaamheden, anders dan in loondienst, en de uitoefening daarvan te vergemakkelijken. De 

genoemde artikelen voorzien in een gedeelde bevoegdheid van de EU en de lidstaten. Om die 

reden moet beoordeeld worden of het voorstel voldoet aan het subsidiariteits- en het 

evenredigheidsbeginsel. De Bondsraad heeft met name grote twijfels over de verenigbaarheid 

van het voorstel met het evenredigheidsbeginsel. De gedeelde bevoegdheid blijkt uit het feit 

dat de artikelen 46, 53 en 62 VWEU ten doel hebben de non-discriminatie van werknemers en 

zelfstandigen en de wederzijdse erkenning van hun kwalificaties te waarborgen, en niet ten 

doel hebben de eisen van de lidstaten inzake kwalificatie te harmoniseren. 

 

Het vaststellen van regels inzake gereglementeerde beroepen blijft onder de 

verantwoordelijkheid van de lidstaten vallen. De lidstaten kunnen dus zelf en zonder overleg 

bepalen of het al dan niet nodig is om te voorzien in voorschriften of beperkingen voor de 

toegang tot een gereglementeerd beroep. Dit is mogelijk voor zover het 

evenredigheidsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel geëerbiedigd worden. De Europese 
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Commissie beroept zich op het recht te werken in de zin van de vrijheid om een gekozen 

beroep uit te oefenen en de vrijheid van ondernemerschap, en op het feit dat de vrijheid van 

beroep en de vrijheid van ondernemerschap verankerd zijn in het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie. Regelgevingsmaatregelen moeten daarom als zodanig 

naar behoren worden gemotiveerd, en wel door middel van een grondige beoordeling van de 

evenredigheid. 

 

Onder de zogeheten "gereglementeerde beroepen" vallen activiteiten waarvoor geldt dat de 

uitoefening ervan of de toegang ertoe afhankelijk is gesteld van een specifieke kwalificatie. 

Vanwege de uiteenlopende historische ontwikkelingen en ervaringen in de lidstaten 

verschillen de respectieve activiteiten en de kwalificatie-eisen die daarvoor gelden aanzienlijk 

van lidstaat tot lidstaat. Met de regelgeving wordt beoogd diverse doelstellingen van 

algemeen belang te beschermen, waarbij met name de kwaliteit van de dienstverlening door 

beroepsbeoefenaren deze bescherming waarborgt. Richtlijn 2013/55/EU behelsde ook reeds 

een aanzienlijke modernisering op het gebied van gereglementeerde beroepen. Die richtlijn 

zorgde voor grotere transparantie door middel van wederzijdse beoordeling en gemakkelijker 

toegang tot informatie over gereglementeerde beroepen. Voorts werden er bij die richtlijn 

criteria ingevoerd voor de beoordeling van de evenredigheid van kwalificatie-eisen. Zo 

mogen de eisen die gesteld worden niet discriminerend zijn, moeten ze gerechtvaardigd zijn 

om een dwingende reden van algemeen belang en mogen ze niet verder gaan dan nodig is om 

het beoogde doel te bereiken.  

 

Het nu voorliggende voorstel van de Commissie bevat een uitgebreide lijst van bindende 

criteria met betrekking tot gereglementeerde beroepen. Artikel 6, lid 2, bevat elf 

beoordelingscriteria en in artikel 6, lid 4, worden daar nog eens tien criteria aan toegevoegd. 

De Bondsraad ziet niet in waarom het noodzakelijk is om een richtlijn vast te stellen om 

aanvullende criteria in te voeren. Het minder ingrijpende instrument van een aanbeveling zou 

even geschikt zijn om dit doel te bereiken. Gelet op het feit dat de reglementering ook 

bedoeld is om consumenten en werknemers te beschermen lijkt deze richtlijn een 

onwenselijke extra belemmering voor de totstandkoming van regelgeving. Het EU-recht kent 

reeds passende bepalingen en controlemechanismen ter voorkoming van overregulering (de 

bepalingen van de EU-dienstenrichtlijn en de EU-richtlijn tegen oneerlijke handelspraktijken, 

en de evenredigheidsbeoordeling op grond van de richtlijn beroepskwalificaties). Los daarvan 

is de belangrijkste kwestie de naleving van het evenredigheidsbeginsel. In het licht van dit 

beginsel valt niet te begrijpen waarom er een noodzaak zou bestaan tot dwingende vaststelling 

van een dermate groot aantal criteria, die cumulatief toegepast moeten worden, of omvattende 

bepalingen betreffende de methodiek, om te komen tot een efficiënte en evenredige toetsing 

van de reglementering van beroepen. De Bondsraad vindt de lijst van criteria te omvattend en 

te vergaand. De Bondsraad ziet geen meerwaarde in de uitvoering van een dergelijke toetsing 

ten opzichte van de effectbeoordeling die in Oostenrijk reeds verplicht is. Bovendien moeten 

zowel geringe als vereenvoudigende wijzigingen betreffende de reglementering van beroepen 

ook aan een beoordeling vooraf worden onderworpen, hetgeen de twijfels inzake de 

evenredigheid nog versterkt. 

 

Ten slotte herinnert de Bondsraad aan de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie.  Het 

Hof van Justitie stelt in de eerste plaats dat de lidstaten, zolang de voorwaarden voor toegang 

tot een beroep niet geharmoniseerd zijn, mogen bepalen welke kennis en vaardigheden vereist 

zijn voor de uitoefening van dat beroep. In de tweede plaats stelt het Hof dat het feit dat een 

lidstaat minder strenge voorschriften vaststelt dan een andere, niet betekent dat de 
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voorschriften van deze laatste onevenredig en derhalve onverenigbaar met het 

gemeenschapsrecht zijn. In ieder geval vormt het voorstel van de Europese Commissie 

volgens de Bondsraad een onevenredige inmenging op het gebied van de reglementering van 

beroepen.  

 


