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GEMOTIVEERD ADVIES VAN EEN 
NATIONAAL PARLEMENT INZAKE DE 

SUBSIDIARITEIT 

Betreft: Gemotiveerd advies van de Duitse Bondsraad inzake het voorstel voor een 

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een 

evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van 

beroepen 

 (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)) 

 

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 Duitse 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 

Bondsraad 

Document nr. 45/17 

10 maart 2017 

Besluit 

van de Bondsraad 

 

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

evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen 

COM(2016)0822 

 

De Bondsraad heeft op zijn 954e vergadering van 10 maart 2017 overeenkomstig artikel 12, 

letter b, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) het volgende advies 

goedgekeurd: 

 

1. De Bondsraad is van oordeel dat de beoogde vaststelling van EU-brede criteria voor 

de beoordeling van de evenredigheid van ontwerpen van nationale wetgeving tot 

reglementering van beroepen of van de wijziging van bestaande bepalingen in de vorm van 

een richtlijn een inbreuk vormt op de soevereiniteit van de lidstaten en niet verenigbaar is met 

de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. 

2. De Bondsraad betwijfelt of het voorstel voor een richtlijn gebaseerd is op een 

rechtsgrondslag die een dergelijk optreden van de EU rechtvaardigt. De toetsing van de 

subsidiariteit overeenkomstig artikel 12, letter b, VEU omvat ook de vraag naar de 

bevoegdheid van de EU (zie de adviezen van de Bondsraad van 9 november 2007, BR-

document 390/07 (Besluit), punt 5, van 26 maart 2010, BR-document 43/10 (Besluit), punt 2, 

en van 16 december 2011, BR-document 646/11 (Besluit), punt 2). 

3. Het voorstel houdt een inbreuk in op het recht van de lidstaten om wetgeving vast te 

stellen inzake gereglementeerde beroepen. Het is aan elke lidstaat om voorschriften vast te 

stellen voor de toegang tot of de uitoefening van een beroep, zolang het non-

discriminatiebeginsel en het evenredigheidsbeginsel worden geëerbiedigd. De EU heeft in dit 

kader geen uitgebreide wetgevings- of harmonisatiebevoegdheid. 

4. De Commissie baseert haar voorstel op artikel 46, artikel 53, lid 1, en artikel 62 

VWEU. Bij deze rechtsgrondslag moet de geplande wetgeving er daadwerkelijk op gericht 

zijn het werknemers, personen die gebruik willen maken van het recht op vrij verkeer en 

dienstverrichters door middel van harmonisatie van wetgeving gemakkelijker te maken de 

overstap van hun land van herkomst naar een ontvangende lidstaat te maken, en dus 

grensoverschrijdende activiteiten te bevorderen. Er moeten positieve gevolgen zijn voor de 

interne markt. De mobiliteit van zelfstandigen en werknemers wordt gewaarborgd door de 

richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. Er bestaat derhalve geen vereiste 

om maatregelen vast te stellen om de mobiliteit te waarborgen. De Uniewetgever heeft in 

artikel 59, lid 3, van de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties reeds de 

evenredigheidscriteria opgenomen die door het Hof van Justitie in zijn jurisprudentie zijn 

ontwikkeld. 

5. Met de gekozen rechtsgrondslag wordt beoogd de in het nationaal recht toegestane 

belemmeringen door middel van erkenning, respectievelijk coördinatie van het nationale recht 

weg te nemen, een en ander met het oog op het vergroten van de rechtszekerheid. Een 
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codificatie van de jurisprudentie inzake de evenredigheidstoetsing in het kader van een 

richtlijn heeft geen meerwaarde en leidt hooguit tot een harmonisatie van de toetsing van 

belemmeringen van de fundamentele vrijheden, maar niet tot het wegnemen van die 

belemmeringen. De voorgestelde bindende regeling wordt derhalve niet door het doel van de 

rechtsgrondslag gedekt. 

6. Overeenkomstig artikel 5, lid 3, VEU mag de Unie op de gebieden die niet onder haar 

exclusieve bevoegdheid vallen, alleen optreden indien en voor zover de doelstellingen van het 

overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten op centraal, regionaal of lokaal niveau 

kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen 

optreden beter door de Unie kunnen worden bereikt. De vaste jurisprudentie van het Hof van 

Justitie en artikel 59, lid 3, van de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 

vormen reeds een uniform EU-rechtskader voor de beoordeling van de evenredigheid van de 

nationale reglementering van beroepen. De tenuitvoerlegging van deze jurisprudentie kan ook 

op nationaal niveau voldoende gewaarborgd worden. 

7. Krachtens het evenredigheidsbeginsel, als bedoeld in artikel 5, lid 4, VEU, gaan de 

inhoud en de vorm van het optreden van de Unie niet verder dan wat nodig is om de 

doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken. 

8. De Bondsraad betwijfelt of de vaststelling van EU-brede criteria voor de beoordeling 

van de evenredigheid van nieuwe nationale wetgeving inzake gereglementeerde beroepen of 

wijziging van bestaande bepalingen en bijbehorende methodiek inhoudelijk in 

overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel, en dus noodzakelijk en evenredig zijn. 

Het evenredigheidsbeginsel is neergelegd in zowel de EU-verdragen als in EU-wetgeving. 

Het komt reeds naar voren als bestanddeel van het beginsel van de materiële rechtsstaat, 

overeenkomstig de artikelen 2 en 5 VEU. In Duitsland (en in de andere EU-lidstaten) wordt 

de evenredigheid van bestaande en toekomstige voorschriften inzake de reglementering van 

beroepen reeds getoetst uit hoofde van de grondwet. 

9. De uiterst gedetailleerde toetsingscriteria van de voorgestelde richtlijn gaan duidelijk 

verder dan hetgeen is toegestaan op grond van de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie. 

De vaststelling van aanvullende eisen voor de evenredigheidstoetsing door middel van een 

richtlijn is niet noodzakelijk en niet passend en strookt niet met het doel van de richtlijn, te 

weten het vereenvoudigen van de evenredigheidstoetsing voor de nationale autoriteiten. 

10. De Bondsraad is van oordeel dat ook andere maatregelen, namelijk maatregelen die 

minder in de rechten van de lidstaten ingrijpen (zoals vrijwillige zelfregulering), overwogen 

kunnen worden. Op grond van het bestaande recht wordt de evenredigheid van alle nieuwe 

wetgeving en van elke verandering van bestaande wetgeving inzake de reglementering van 

beroepen beoordeeld. In deze tijd van deregulering en terugdringing van bureaucratie zijn de 

gedetailleerde toetsingscriteria en omvattende bepalingen betreffende de methodiek niet te 

rechtvaardigen. De daarmee verbonden enorme lasten staan niet in verhouding tot de 

mogelijke voordelen ervan. Het bestaande EU-rechtskader en de vaste rechtspraak van het 

Hof van Justitie met betrekking tot de evenredigheidstoetsing zouden de nationale autoriteiten 

ook (zoals de Europese Raad in februari 2015 heeft gevraagd) door middel van een (juridisch 

niet bindende) leidraad ter beschikking gesteld kunnen worden, om de evenredigheidstoetsing 

te vergemakkelijken. Een doeltreffende toetsing van de wetgeving van de lidstaten en dus ook 

van de naleving van het evenredigheidsbeginsel kan gerealiseerd worden op basis van de 

bestaande controlemechanismen (zoals pilotprocedures en inbreukprocedures). De vaststelling 

van een nieuwe op zichzelf staande richtlijn is ook uit dit oogpunt niet noodzakelijk. 


