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RICHTLIJN 2004/…/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van          

betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 

(Voor de EER relevante tekst) 
 

 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 40, 

artikel 47, lid 1, artikel 47, lid 2, tweede alinea, eerste en derde zin, en artikel 55, 

 

Gezien het voorstel van de Commissie 1, 

 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité 2, 

 

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 3, 

                                                 
1 PB C 181 E van 30.7.2002, blz. 183. 
2 PB C 61 van 14.3.2003, blz. 67. 
3  Advies van het Europees Parlement van 11 februari 2004 (nog niet bekendgemaakt in het 

Publicatieblad), Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad van … (nog niet bekendgemaakt 
in het Publicatieblad) en Standpunt van het Europees Parlement van … (nog niet 
bekendgemaakt in het Publicatieblad). 



 
13781/2/04 REV 2  HD/jv 2 
 DG C I   NL 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) In artikel 3, lid 1, onder c), van het Verdrag wordt de afschaffing tussen de lidstaten van 

hinderpalen voor het vrije verkeer van personen en diensten als een van de doelstellingen 

van de Gemeenschap genoemd. Voor de onderdanen van de lidstaten houdt dat met name de 

mogelijkheid in om als zelfstandige of werknemer een beroep uit te oefenen in een andere 

lidstaat dan die waar de beroepskwalificaties werden verworven. Daarnaast is in artikel 47, 

lid 1, van het Verdrag bepaald dat er richtlijnen inzake de onderlinge erkenning van 

diploma's, certificaten en andere titels worden vastgesteld. 

(2) Naar aanleiding van de Europese Raad van Lissabon van 23 en 24 maart 2000 heeft de 

Commissie een mededeling over "Een internemarktstrategie voor de dienstensector" aan-

genomen, die met name tot doel heeft het vrij verrichten van diensten binnen de 

Gemeenschap even gemakkelijk te maken als binnen een lidstaat. Naar aanleiding van de 

mededeling van de Commissie getiteld "Nieuwe Europese arbeidsmarkten, open voor allen, 

met toegang voor allen" heeft de Europese Raad van Stockholm van 23 en 24 maart 2001 de 

Commissie opdracht gegeven "om de Europese Raad in diens voorjaarsbijeenkomst van 

2002 specifieke voorstellen voor een meer uniforme, transparante en flexibele regeling voor 

de erkenning van opleidingstitels" voor te leggen. 
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(3) De door deze richtlijn geboden garantie aan personen die hun beroepskwalificaties in een 

lidstaat hebben behaald dat zij toegang hebben tot hetzelfde beroep in een andere lidstaat en 

dit kunnen uitoefenen met dezelfde rechten als de onderdanen van dat land, doet geen 

afbreuk aan de plicht van de migrerende beroepsbeoefenaar om eventuele niet-

discriminerende voorwaarden van die lidstaat betreffende de uitoefening van dat beroep in 

acht te nemen, voorzover deze vanuit objectief oogpunt gerechtvaardigd en evenredig zijn. 

(4) Teneinde het vrij verrichten van diensten te vergemakkelijken, zijn specifieke regels nood-

zakelijk om de uitoefening van beroepswerkzaamheden op grond van de oorspronkelijke 

beroepstitel op ruimere schaal mogelijk te maken. Wat op afstand verrichte diensten van de 

informatiemaatschappij betreft, zijn ook de bepalingen van Richtlijn 2000/31/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten 

van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de 

interne markt 1 van toepassing. 

(5) Aangezien voor de tijdelijke en incidentele grensoverschrijdende verrichting van diensten 

enerzijds en voor vestiging anderzijds uiteenlopende regels zijn vastgesteld, moeten de 

criteria op basis waarvan bij een verplaatsing van de dienstverrichter naar het grondgebied 

van de ontvangende lidstaat tussen deze twee begrippen onderscheid wordt gemaakt, nader 

worden gepreciseerd. 

                                                 
1 PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1. 
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(6) Het vergemakkelijken van de dienstverrichting dient te geschieden met strikte inachtneming 

van de volksgezondheid, de openbare veiligheid en de consumentenbescherming. Daarom 

wordt, voor de tijdelijke of incidentele grensoverschrijdende dienstverrichting door 

beoefenaars van gereglementeerde beroepen die verband houden met de volksgezondheid of 

de openbare veiligheid , in specifieke maatregelen voorzien. 

 

(7) Ontvangende lidstaten kunnen indien nodig en overeenkomstig de communautaire wetgeving 

aangifteverplichtingen opleggen. Deze verplichtingen moeten geen buitensporige belasting 

vormen voor dienstverrichters en mogen de uitoefening van de vrijheid van dienstverrichting 

niet belemmeren of minder aantrekkelijk maken. De noodzaak van dergelijke verplichtingen 

dient op gezette tijden te worden herzien in het licht van de vorderingen met het instellen van 

een communautair kader voor administratieve samenwerking tussen de lidstaten. 

 

(8) De dienstverrichter dient te vallen onder de toepassing van de tuchtrechtelijke bepalingen van 

de ontvangende lidstaat die rechtstreeks en specifiek verband houden met de beroeps-

kwalificaties, zoals de definitie van het beroep, de reikwijdte van de werkzaamheden die 

onder een beroep vallen of daaraan zijn voorbehouden, het gebruik van titels, en de ernstige 

wanprestatie die rechtstreeks en specifiek verband houdt met de bescherming en de veiligheid 

van consumenten. 
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(9) Terwijl de beginselen en waarborgen die ten grondslag liggen aan de vigerende erkennings-

regelingen, met het oog op de vrijheid van vestiging, behouden moeten blijven, dienen de 

voorschriften ervan in het licht van de ervaring te worden aangepast. Bovendien zijn de 

desbetreffende richtlijnen verscheidene malen gewijzigd, wat een reorganisatie en 

stroomlijning van de bepalingen ervan door een gelijktrekking van de toepasselijke beginselen 

noodzakelijk maakt. De Richtlijnen 89/48/EEG 1 en 92/51/EEG 2 van de Raad, alsmede 

Richtlijn 99/42/EG van het Europees Parlement en de Raad 3, betreffende het algemeen stelsel 

van erkenning van beroepskwalificaties, en de Richtlijnen 77/452/EEG 4, 77/453/EEG 5, 

78/686/EEG 6, 78/687/EEG 7, 78/1026/EEG 8, 78/1027/EEG 9, 80/154/EEG 10, 

80/155/EEG 11, 85/384/EEG 12, 85/432/EEG 13, 85/433/EEG 14 en 93/16/EEG 15 van de Raad 

betreffende de beroepen van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, beoefenaar der 

tandheelkunde, dierenarts, verloskundige, architect, apotheker en arts, moeten dus worden 

vervangen en tot één tekst worden samengevoegd. 

                                                 
1 PB L 19 van 24.1.1989, blz. 16. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/19/EG van 

het Europees Parlement en de Raad (PB L 206 van 31.7.2001, blz. 1). 
2 PB L 209 van 24.7.1992, blz. 25. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/108/EG van 

de Commissie (PB L 32 van 5.2.2004, blz. 15). 
3 PB L 201 van 31.7.1999, blz. 77. 
4 PB L 176 van 15.7.1977, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 

2003. 
5 PB L 176 van 15.7.1977, blz. 8. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/19/EG. 
6 PB L 233 van 24.8.1978, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 

2003. 
7 PB L 233 van 24.8.1978, blz. 10. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 

2003. 
8 PB L 362 van 23.12.1978, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/19/EG. 
9 PB L 362 van 23.12.1978, blz. 7. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/19/EG. 
10 PB L 33 van 11.2.1980, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003. 
11 PB L 33 van 11.2.1980, blz. 8. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/19/EG. 
12 PB L 223 van 21.8.1985, blz. 15. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 

2003. 
13 PB L 253 van 24.9.1985, blz. 34. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 2001/19/EG. 
14 PB L 253 van 24.9.1985, blz. 37. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 

2003. 
15 PB L 165 van 7.7.1993, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 

nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1). 
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(10) Deze richtlijn belet de lidstaten geenszins om volgens hun eigen regels beroepskwalificaties 

te erkennen die buiten het grondgebied van de Europese Unie zijn verworven door een 

onderdaan van een derde land. Dergelijke kwalificaties moeten in ieder geval worden erkend 

met inachtneming van minimumopleidingseisen voor bepaalde beroepen. 

(11) Wat de beroepen betreft die onder het algemeen stelsel van erkenning van opleidingstitels 

(hierna "het algemeen stelsel" genoemd) vallen, moeten de lidstaten het recht behouden om 

het vereiste minimumopleidingsniveau vast te stellen om de kwaliteit van de op hun grond-

gebied verrichte diensten te waarborgen. Op grond van de artikelen 10, 39 en 43 van het 

Verdrag mogen zij een onderdaan van een lidstaat evenwel niet verplichten bepaalde 

kwalificaties te verwerven die zij over het algemeen slechts vaststellen door verwijzing naar 

de diploma's die in het kader van hun eigen nationale opleidingsstelsel gelden, terwijl de 

betrokkene al deze kwalificaties of een deel daarvan reeds in een andere lidstaat heeft 

verworven. Er moet dan ook worden vastgelegd dat elke ontvangende lidstaat waar een 

beroep is gereglementeerd, rekening houdt met in een andere lidstaat verworven kwalifica-

ties en nagaat of die met de door hem geëiste kwalificaties overeenstemmen. 

(12) Bij gebrek aan harmonisatie van de minimumopleidingseisen voor de toegang tot beroepen 

die onder het algemeen stelsel vallen, moeten de ontvangende lidstaten de mogelijkheid 

hebben een compenserende maatregel op te leggen. Deze maatregel dient evenredig te zijn 

en met name rekening te houden met de beroepservaring van de aanvrager. Uit de ervaring 

blijkt dat het eisen van een proeve van bekwaamheid of aanpassingsstage, naar keuze van de 

migrant, voldoende waarborgen ten aanzien van het kwalificatieniveau van laatstgenoemde 

biedt, zodat elke afwijking van deze keuzemogelijkheid in elk afzonderlijk geval door een 

dwingende reden van algemeen belang moet zijn gerechtvaardigd. 
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(13) Teneinde het vrije verkeer van beroepsbeoefenaren te bevorderen en tegelijk te zorgen voor 

een toereikend kwalificatieniveau, moeten verscheidene beroepsverenigingen en 

-organisaties of de lidstaten gemeenschappelijke platforms op Europees niveau kunnen 

voorstellen. Onder bepaalde voorwaarden en met inachtneming van de bevoegdheid van de 

lidstaten om de vereiste beroepskwalificaties voor de uitoefening van beroepen op hun 

grondgebied, alsook de inhoud en de organisatie van hun stelsels voor onderwijs- en 

beroepsopleiding vast te stellen, en met inachtneming van het Gemeenschapsrecht, met 

name het communautaire mededingingsrecht, dient in deze richtlijn met deze initiatieven 

rekening te worden gehouden door in deze context een grotere plaats in te ruimen voor 

automatische erkenning in het kader van het algemeen stelsel. De beroepsverenigingen die 

voorstellen voor gemeenschappelijke platforms kunnen indienen, moeten op nationaal en 

Europees niveau representatief zijn. Een gemeenschappelijk platform is een reeks criteria die 

het mogelijk maken het breedste scala van wezenlijke verschillen te compenseren die 

geconstateerd zijn tussen de opleidingseisen in ten minste tweederde van de lidstaten, 

inclusief alle lidstaten waar dat beroep is gereglementeerd. Tot die criteria zouden bijvoor-

beeld eisen kunnen behoren als aanvullende opleiding, een aanpassingsstage, een proeve van 

bekwaamheid of een voorgeschreven minimumniveau van beroepspraktijk, of combinaties 

daarvan. 

(14) Teneinde rekening te houden met alle situaties waarvoor nog geen bepalingen betreffende de 

erkenning van beroepskwalificaties bestaan, dient het algemeen stelsel te worden uitgebreid 

tot die gevallen die niet onder een specifieke regeling vallen, hetzij omdat het betrokken 

beroep niet onder een van deze regelingen valt, hetzij omdat het beroep wel onder een 

dergelijke regeling valt, maar de aanvrager, om een bijzondere en uitzonderlijke reden, niet 

aan de voorwaarden voldoet om ervan te profiteren. 
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(15) De regels betreffende de toegang tot een aantal industriële, commerciële en ambachtelijke 

werkzaamheden in lidstaten waar deze beroepen zijn gereglementeerd, moeten worden 

vereenvoudigd, voorzover deze werkzaamheden gedurende een redelijke tijd in een voldoende 

nabij verleden in een andere lidstaat zijn uitgeoefend; tegelijk moet voor deze werkzaam-

heden een stelsel van automatische erkenning op basis van beroepservaring worden 

gehandhaafd. 

(16) Het vrije verkeer en de onderlinge erkenning van de opleidingstitels van artsen, verant-

woordelijk algemeen ziekenverplegers, beoefenaren der tandheelkunde, dierenartsen, verlos-

kundigen, apothekers en architecten moeten gebaseerd zijn op het grondbeginsel dat 

opleidingstitels op basis van een coördinatie van de minimumopleidingseisen automatisch 

worden erkend. Bovendien moet de toegang tot het beroep van arts, verantwoordelijk 

algemeen ziekenverpleger, beoefenaar der tandheelkunde, dierenarts, verloskundige en 

apotheker in de lidstaten afhankelijk zijn van het bezit van een bepaalde opleidingstitel, waar-

door wordt gegarandeerd dat de betrokkene een opleiding heeft gevolgd die aan de vast-

gestelde minimumeisen voldoet. Dit systeem moet worden aangevuld met een reeks 

verworven rechten waarop de gekwalificeerde beroepsbeoefenaren onder bepaalde voor-

waarden een beroep kunnen doen. 

(17) Teneinde het stelsel met name met het oog op de uitbreiding te vereenvoudigen, moet het 

beginsel van automatische erkenning alleen van toepassing zijn op medische en tandheel-

kundige specialismen die in ten minste twee vijfde van de lidstaten bestaan. Medische en 

tandheelkundige specialismen die slechts in een zeer beperkt aantal lidstaten bestaan, moeten, 

onverminderd de verworven rechten, in het algemeen stelsel worden opgenomen. De 

praktische gevolgen van deze wijziging voor de migrant zullen beperkt zijn, dat wil zeggen 

dat in deze gevallen geen compenserende maatregelen nodig zullen zijn. Voorts laat deze 

richtlijn onverlet dat de lidstaten onderling volgens hun eigen specifieke regels een 

automatische erkenning kunnen invoeren voor bepaalde medische en tandheelkundige 

specialismen die zij met elkaar gemeen hebben. 
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(18) De automatische erkenning van opleidingstitels van arts met een basisopleiding laat de 

bevoegdheid van de lidstaten onverlet om deze titel al dan niet aan beroepswerkzaamheden te 

koppelen. 

(19) In alle lidstaten moet de beoefening der tandheelkunde een specifiek beroep zijn, onder-

scheiden van het beroep van arts, ongeacht of deze in de mond- en tandheelkunde is 

gespecialiseerd. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de opleiding tot beoefenaar der 

tandheelkunde alle noodzakelijke deskundigheid op het gebied van de preventie, diagnostiek 

en behandeling van afwijkingen en ziekten van het gebit, de mond, de kaken en omliggende 

weefsels bijbrengt. De tandheelkunde kan alleen worden beoefend door personen die in het 

bezit zijn van een opleidingstitel van beoefenaar der tandheelkunde, zoals bedoeld in deze 

richtlijn. 

(20) Het leek niet wenselijk om een gestandaardiseerde opleiding verloskunde voor alle lidstaten 

vast te stellen. Integendeel, de lidstaten moeten zoveel mogelijk vrijheid krijgen om zelf 

invulling te geven aan deze opleiding. 

(21) Met het oog op de vereenvoudiging van deze richtlijn moet het begrip "apotheker" worden 

gebruikt om het toepassingsgebied van de bepalingen betreffende de automatische erkenning 

van opleidingstitels af te bakenen, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de bijzondere 

kenmerken van de nationale regelingen inzake de desbetreffende werkzaamheden. 
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(22) De houders van een opleidingstitel van apotheker zijn specialisten op het gebied van genees-

middelen en dienen in principe in alle lidstaten toegang te hebben tot een geheel van 

werkzaamheden op dit gebied. De vaststelling van dit geheel mag niet tot gevolg hebben dat 

de richtlijn de in de lidstaten voor apothekers toegankelijke werkzaamheden, met name wat 

biomedische analyses betreft, inperkt of dat ten gunste van deze beroepsbeoefenaren een 

monopolie wordt geschapen, aangezien dit uitsluitend onder de bevoegdheid van de lidstaten 

blijft vallen. Deze richtlijn belet de lidstaten niet om aanvullende opleidingseisen te stellen 

voor de toegang tot werkzaamheden die niet tot het gecoördineerde minimumgamma van 

werkzaamheden behoren. Wanneer de ontvangende lidstaat dergelijke eisen stelt, moet hij 

deze dus ook kunnen stellen aan onderdanen met een opleidingstitel die in de zin van deze 

richtlijn automatisch wordt erkend. 

(23) Deze richtlijn coördineert niet alle voorwaarden voor de toegang tot en de uitoefening van 

de werkzaamheden op farmaceutisch gebied; met name de geografische spreiding van 

apotheken en het monopolie van de geneesmiddelenverstrekking blijven een bevoegdheid 

van de lidstaten. Deze richtlijn laat de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de 

lidstaten die ondernemingen verbieden bepaalde werkzaamheden van apothekers uit te 

oefenen of die aan deze uitoefening bepaalde voorwaarden verbinden, onverlet. 
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(24) De architectonische schepping, de kwaliteit van bouwwerken, de harmonieuze inpassing 

ervan in het omringende milieu, de instandhouding van natuurlijke landschappen en stads-

gezichten alsmede van het collectieve en particuliere erfgoed zijn zaken van openbaar 

belang. De onderlinge erkenning van de opleidingstitels moet dan ook worden gebaseerd op 

kwalitatieve en kwantitatieve criteria die waarborgen dat de houders van de erkende 

opleidingstitels een begrip hebben van en uitdrukking kunnen geven aan de behoeften van 

particulieren, sociale groepen en gemeenschappen op het gebied van de ruimtelijke 

ordening, het ontwerp, de planning en de verwezenlijking van bouwwerken, het behoud en 

de exploitatie van het architectonisch erfgoed en de instandhouding van het natuurlijke 

evenwicht. 

 

(25) De nationale regelgevingen op het gebied van de architectuur en de toegang tot en uit-

oefening van de beroepswerkzaamheden van architect lopen sterk uiteen. In de meeste lid-

staten worden de werkzaamheden op het gebied van de architectuur rechtens of feitelijk 

uitgeoefend door personen die de beroepstitel van architect, al dan niet in combinatie met 

een andere beroepstitel, voeren, zonder dat de uitoefening van deze werkzaamheden even-

wel uitsluitend aan deze personen is voorbehouden, tenzij bij wet anders is bepaald. Deze 

werkzaamheden, of sommige daarvan, kunnen ook worden uitgeoefend door andere 

beroepsbeoefenaren, met name ingenieurs, die een speciale opleiding op het gebied van de 

bouwkunde of bouwkunst hebben genoten. Teneinde deze richtlijn zo eenvoudig mogelijk te 

houden, moet het begrip "architect" worden gebruikt om het toepassingsgebied van de 

bepalingen betreffende de automatische erkenning van opleidingstitels op het gebied van 

architectuur af te bakenen, onverminderd de bijzondere kenmerken van de nationale 

regelgeving betreffende deze werkzaamheden. 

(26) Teneinde de doeltreffendheid van het stelsel van erkenning van beroepskwalificaties te 

waarborgen, dienen uniforme vormvoorschriften en procedureregels voor de uitvoering 

ervan, alsmede bepaalde regels betreffende de uitoefening van het beroep te worden vast-

gesteld. 



 
13781/2/04 REV 2  HD/jv 12 
 DG C I   NL 

(27) Aangezien de uitvoering van deze richtlijn en de naleving van de daaruit voortvloeiende 

verplichtingen gemakkelijker zijn wanneer de lidstaten onderling en met de Commissie 

samenwerken, moeten de regels voor deze samenwerking worden vastgesteld. 

(28) Door de oprichting van een netwerk van contactpunten die de burgers van de lidstaten 

informatie en hulp moeten verstrekken kan worden voorzien in een doorzichtig stelsel van 

erkenning. Deze contactpunten verstrekken iedere burger die daarom verzoekt, en de 

Commissie informatie en adressen die van belang zijn voor de erkenningsprocedure. Het feit 

dat iedere lidstaat binnen dit netwerk één contactpunt aanwijst, heeft geen invloed op de 

wijze waarop de bevoegdheden op nationaal niveau zijn verdeeld. Het vormt met name geen 

belemmering voor de aanwijzing op nationaal niveau van een aantal kantoren; het in 

bovengenoemd netwerk aangewezen contactpunt verzorgt de coördinatie met de andere 

kantoren en verstrekt de burger indien nodig nadere informatie over het bevoegde kantoor.  

(29) Het beheer van de verschillende erkenningsstelsels, zoals die door de sectorrichtlijnen en het 

algemeen stelsel zijn ingevoerd, is omslachtig en complex gebleken. Het beheer en de 

aanpassing van deze richtlijn aan de wetenschappelijke en technologische vooruitgang 

moeten dus worden vereenvoudigd, met name wanneer de minimumopleidingseisen met het 

oog op de automatische erkenning van opleidingstitels zijn gecoördineerd. Te dien einde 

moet er één comité voor de erkenning van beroepskwalificaties worden opgericht. 
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(30) De voor de uitvoering van deze richtlijn nodige maatregelen moeten worden vastgesteld 

volgens de procedure van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vast-

stelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende 

uitvoeringsbevoegdheden 1. 

(31) Aan de hand van een periodiek verslag van de lidstaten over de uitvoering van deze richtlijn, 

waarin statistische gegevens zijn opgenomen, zal kunnen worden bepaald wat de werking 

van het stelsel van erkenning van beroepskwalificaties is. 

(32) Er moet een passende procedure komen voor de vaststelling van tijdelijke maatregelen voor 

het geval dat de toepassing van deze richtlijn in een lidstaat grote problemen oplevert. 

(33) Deze richtlijn laat de bevoegdheid van de lidstaten inzake de organisatie van hun nationaal 

stelsel van sociale zekerheid en de vaststelling van de werkzaamheden die in het kader van 

dit stelsel moeten worden uitgeoefend, onverlet. 

(34) Gezien de snelle technologische en wetenschappelijke vooruitgang is het voor veel beroepen 

van groot belang dat men levenslang bijleert. De lidstaten dienen in dit verband 

voorschriften vast te stellen om ervoor te zorgen dat beroepsbeoefenaren door een passende 

bij- en nascholing op de hoogte blijven van de technische en wetenschappelijke 

ontwikkelingen. 

                                                 
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. 
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(35) Aangezien de doelstellingen van deze richtlijn, namelijk de stroomlijning, vereenvoudiging 

en verbetering van de regels inzake de erkenning van beroepskwalificaties, door de lidstaten 

niet voldoende kunnen worden verwezenlijkt en derhalve beter door de Gemeenschap 

kunnen worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, overeenkomstig het in artikel 5 van het 

Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel, gaat deze richtlijn niet verder dan wat 

nodig is om deze doelstellingen te bereiken. 

(36) Deze richtlijn is niet van toepassing op de werkzaamheden van beroepen die, ook al is het 

slechts in bepaalde gevallen, rechtstreeks en specifiek samenhangen met de uitoefening van 

het openbaar gezag. 

(37) Deze richtlijn geldt, wat betreft het recht van vestiging en het verrichten van diensten, 

onverminderd andere specifieke wettelijke bepalingen met betrekking tot de erkenning van 

beroepskwalificaties, zoals de bepalingen op het gebied van vervoer, verzekerings-

tussenpersonen en accountants. Deze richtlijn heeft geen gevolgen voor de werking van 

Richtlijn 77/249/EEG van de Raad van 22 maart 1977 tot vergemakkelijking van de daad-

werkelijke uitoefening door advocaten van het vrij verrichten van diensten 1, of van Richtlijn 

98/5/EG 2 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 ter 

vergemakkelijking van de permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een 

andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie is verworven. De erkenning van de 

beroepskwalificaties voor advocaten ten behoeve van onmiddellijke vestiging onder de 

beroepstitel van de ontvangende lidstaat valt onder deze richtlijn. 

                                                 
1  PB L 78 van 26.3.1977, blz. 17. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van 

2003. 
2  PB L 77 van 14.3.1998, blz. 36. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van 

2003. 
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(38) Deze richtlijn laat de maatregelen die noodzakelijk zijn om een hoog niveau van 

gezondheids- en consumentenbescherming te waarborgen, onverlet, 

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: 

Titel I 

Algemene bepalingen 

Artikel 1 

Doel 

Deze richtlijn stelt de regels vast volgens welke een lidstaat die de toegang tot of de uitoefening van 

een gereglementeerd beroep op zijn grondgebied afhankelijk stelt van het bezit van bepaalde 

beroepskwalificaties (hierna de "ontvangende lidstaat" genoemd), de in een andere lidstaat of 

andere lidstaten (hierna de "lidstaat van oorsprong" genoemd) verworven beroepskwalificaties die 

de houder van die kwalificaties het recht verlenen er hetzelfde beroep uit te oefenen, erkent voor de 

toegang tot en de uitoefening van dit beroep. 
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Artikel 2 

Toepassingsgebied 

1. Deze richtlijn is van toepassing op alle onderdanen van een lidstaat die in een andere lidstaat 

dan die waar zij hun beroepskwalificaties hebben verworven, een gereglementeerd beroep 

willen uitoefenen, hetzij als zelfstandige, hetzij als werknemer. 

2. Elke lidstaat kan volgens zijn eigen regels toestaan dat op zijn grondgebied een geregle-

menteerd beroep in de zin van artikel 3, lid 1, onder a), wordt uitgeoefend door onderdanen 

van de lidstaten die houder zijn van niet in een lidstaat behaalde beroepskwalificaties. Voor de 

beroepen die onder titel III, hoofdstuk III, vallen, moeten bij deze eerste erkenning de in dat 

hoofdstuk bedoelde minimumopleidingseisen in acht worden genomen. 

3. Indien voor een bepaald gereglementeerd beroep in een afzonderlijk communautair rechts-

instrument een andere specifieke regeling die in rechtstreeks verband staat met de erkenning 

van beroepskwalificaties, is vastgesteld, zijn de overeenkomstige bepalingen van deze 

richtlijn niet van toepassing. 



 
13781/2/04 REV 2  HD/jv 17 
 DG C I   NL 

Artikel 3 

Definities 

1. In deze richtlijn wordt verstaan onder: 

a) "gereglementeerd beroep": een beroepswerkzaamheid of een geheel van beroepswerk-

zaamheden waartoe de toegang of waarvan de uitoefening of één van de wijzen van 

uitoefening krachtens wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen direct of indirect 

afhankelijk wordt gesteld van het bezit van bepaalde beroepskwalificaties; met name het 

voeren van een beroepstitel die door wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen 

beperkt is tot personen die een specifieke beroepskwalificatie bezitten, geldt als een 

wijze van uitoefening. Wanneer de eerste zin niet van toepassing is, wordt het in lid 2 

bedoelde beroep met een gereglementeerd beroep gelijkgesteld; 

b) "beroepskwalificaties": kwalificaties die worden gestaafd door een opleidingstitel, een 

bekwaamheidsattest als bedoeld in artikel 11, lid 2, onder a), en/of beroepservaring; 

c) "opleidingstitel": een diploma, certificaat of andere titel die door een volgens de 

wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van een lidstaat aangewezen autoriteit, is 

afgegeven ter afsluiting van een overwegend in de Gemeenschap gevolgde beroeps-

opleiding. Wanneer de eerste zin niet van toepassing is, wordt de in lid 3 bedoelde 

opleidingstitel met een opleidingstitel gelijkgesteld; 
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d) "gereglementeerde opleiding": elke opleiding die specifiek op de uitoefening van een 

bepaald beroep gericht is en die uit een studiecyclus bestaat die eventueel met een 

beroepsopleiding, een beroepsstage of praktijkervaring wordt aangevuld. 

De structuur en het niveau van de beroepsopleiding, de beroepsstage of de praktijk-

ervaring worden in wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van de betrokken lid-

staat vastgesteld of door een daartoe aangewezen autoriteit gecontroleerd of erkend; 

e) "beroepservaring": de daadwerkelijke en geoorloofde uitoefening van het betrokken 

beroep in een lidstaat; 

f) "aanpassingsstage": de uitoefening van een gereglementeerd beroep in de ontvangende 

lidstaat onder verantwoordelijkheid van een gekwalificeerde beoefenaar van het 

betrokken beroep, eventueel gekoppeld aan een aanvullende opleiding. De stage wordt 

beoordeeld. De nadere regels voor de aanpassingsstage en de beoordeling alsmede de 

status van de migrerende stagiair worden door de bevoegde autoriteit van de 

ontvangende lidstaat vastgesteld. 

De status van de stagiair in de ontvangende lidstaat, met name wat betreft het 

verblijfsrecht en de sociale plichten, rechten en voordelen, alsmede vergoedingen en 

bezoldiging, wordt door de bevoegde autoriteiten van de genoemde lidstaat vastgesteld 

overeenkomstig het toepasselijk Gemeenschapsrecht; 
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g) "proeve van bekwaamheid": een controle, uitsluitend de beroepskennis van de 

aanvrager betreffende, die door de bevoegde autoriteit van de ontvangende lidstaat 

wordt verricht en die tot doel heeft te beoordelen of deze de bekwaamheid bezit om in 

deze lidstaat een gereglementeerd beroep uit te oefenen. Ten behoeve van deze controle 

stellen de bevoegde autoriteiten op basis van een vergelijking tussen de in deze lidstaat 

vereiste opleiding en de opleiding die de aanvrager heeft ontvangen, een lijst op van de 

vakgebieden die niet bestreken worden door het diploma of andere opleidingstitels die 

de aanvrager overlegt. 

Bij de proeve van bekwaamheid moet in aanmerking worden genomen dat de aanvrager 

in de lidstaat van oorsprong of herkomst een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar is. De 

proef heeft betrekking op de vakgebieden die moeten worden gekozen uit die welke op 

de lijst staan en waarvan de kennis een wezenlijke voorwaarde is om het beroep in de 

ontvangende lidstaat te kunnen uitoefenen. Deze proef kan ook betrekking hebben op de 

kennis van de beroepsregels die in de ontvangende lidstaat op de betrokken activiteiten 

van toepassing is. 

De nadere regelingen voor de proeve van bekwaamheid alsook de status, die de 

aanvrager die zich op de proeve van bekwaamheid in die staat wil voorbereiden in de 

ontvangende lidstaat heeft, worden vastgesteld door de bevoegde autoriteiten van die 

lidstaat; 

 

h) "bedrijfsleider": eenieder die in een onderneming van de bedrijfstak in kwestie werk-

zaam is geweest: 

 

a) hetzij als bedrijfsleider of als leider van een filiaal van een onderneming; 

 

b) hetzij als plaatsvervanger van de of van de bedrijfsleider indien deze functie, wat 

verantwoordelijkheid betreft, met die van de vertegenwoordigde ondernemer of 

bedrijfsleider overeenstemt; of 
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c) hetzij als lid van het leidinggevend personeel, belast met commerciële en/of technische 

taken en verantwoordelijk voor één of meer afdelingen van de onderneming. 

 

2. Met een gereglementeerd beroep wordt gelijkgesteld een beroep dat door de leden van een 

van de in bijlage I genoemde verenigingen of organisaties wordt uitgeoefend. 

De in de eerste alinea bedoelde verenigingen of organisaties hebben met name ten doel een 

hoog niveau in het betrokken beroepsgebied te bevorderen en te handhaven; daartoe genieten 

zij een specifieke erkenning door een lidstaat, geven zij aan hun leden een opleidingstitel af, 

onderwerpen zij hun leden aan beroepsregels die zij uitvaardigen, en geven zij hun het recht 

op een titel, afkorting of status die met de opleidingstitel overeenstemt. 

Telkens wanneer een lidstaat erkenning verleent aan een in de eerste alinea bedoelde 

vereniging of organisatie, stelt hij de Commissie daarvan in kennis, die deze informatie 

bekendmaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

3. Met een opleidingstitel wordt gelijkgesteld elke in een derde land afgegeven opleidingstitel, 

wanneer de houder ervan in het betrokken beroep een beroepservaring van drie jaar heeft op 

het grondgebied van de lidstaat die de betrokken opleidingstitel overeenkomstig artikel 2, 

lid 2, heeft erkend en indien die lidstaat deze beroepservaring bevestigt. 
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Artikel 4 

Gevolgen van de erkenning 

1. Erkenning van de beroepskwalificaties door de ontvangende lidstaat geeft de begunstigde in 

deze lidstaat toegang tot hetzelfde beroep als dat waarvoor hij in de lidstaat van oorsprong de 

kwalificaties bezit en stelt hem in staat dit beroep uit te oefenen onder dezelfde voorwaarden 

als die welke voor eigen onderdanen gelden. 

2. Voor de toepassing van deze richtlijn is het beroep dat de aanvrager in de ontvangende lid-

staat wenst uit te oefenen hetzelfde als dat waarvoor hij in de lidstaat van oorsprong de 

kwalificaties bezit, indien hieronder vergelijkbare werkzaamheden vallen. 

 
Titel II 

 

Vrije dienstverrichting 

 

Artikel 5 

Beginsel van het vrij verrichten van diensten 

1. Onverminderd specifieke bepalingen van het communautaire recht en de artikelen 6 en 7 van 

deze richtlijn, kunnen de lidstaten niet om redenen van beroepskwalificatie beperkingen 

stellen aan het vrij verrichten van diensten in een andere lidstaat: 

a) indien de dienstverrichter op wettige wijze is gevestigd in een lidstaat (hierna "lidstaat 

van vestiging" genoemd) om er hetzelfde beroep uit te oefenen en 
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b) wanneer de dienstverrichter zich naar een andere lidstaat begeeft, indien hij dat beroep 

tijdens de tien jaar die voorafgaan aan de dienstverrichting gedurende ten minste twee 

jaar heeft uitgeoefend in de lidstaat van vestiging, waar het beroep niet gereglementeerd 

is. Deze voorwaarde van twee jaar beroepsuitoefening is niet van toepassing wanneer 

het beroep of de opleiding die toegang verleent tot het beroep, gereglementeerd is. 

2. De bepalingen van deze titel zijn van toepassing wanneer de dienstverrichter zich naar het 

grondgebied van de ontvangende lidstaat begeeft om er tijdelijk en incidenteel het in lid 1 

bedoelde beroep uit te oefenen. 

 Het tijdelijke en incidentele karakter van de dienstverrichting wordt per geval beoordeeld, met 

name in het licht van de duur, frequentie, regelmaat en continuïteit van de verrichting. 

3. Als de dienstverrichter zich naar een andere lidstaat begeeft, valt hij onder de professionele of 

administratieve tuchtrechtelijke bepalingen die rechtstreeks verband houden met beroeps-

kwalificaties die in de ontvangende lidstaat van toepassing zijn op de personen die er 

hetzelfde beroep uitoefenen., zoals de definitie van het beroep, het gebruik van titels en de 

ernstige wanprestatie bij de uitoefening van het beroep die rechtstreeks en specifiek verband 

houdt met de bescherming en de veiligheid van consumenten. 
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Artikel 6 

Vrijstellingen 

Overeenkomstig artikel 5, lid 1, stelt de ontvangende lidstaat een in een andere lidstaat gevestigde 

dienstverrichter met name vrij van de eisen die worden gesteld aan op zijn grondgebied gevestigde 

beroepsbeoefenaren met betrekking tot: 

a) een vergunning, de inschrijving of de aansluiting bij een beroepsorganisatie. Om overeen-

komstig artikel 5, lid 3, toepassing van op hun grondgebied geldende tuchtrechtelijke 

bepalingen mogelijk te maken, kunnen de lidstaten voorzien in automatische tijdelijke 

inschrijving of aansluiting pro forma bij een beroepsorganisatie, voorzover dit de dienst-

verrichting op geen enkele wijze vertraagt of bemoeilijkt en voor de dienstverrichter geen 

extra kosten meebrengt. De bevoegde autoriteit stuurt een kopie van de in artikel 7, lid 1, 

bedoelde verklaring en eventueel verlenging ervan, en daarnaast, voor beroepen die verband 

houden met de volksgezondheid en de openbare veiligheid genoemd in artikel 7, lid 4, of 

waarvoor krachtens titel III, hoofdstuk III een automatische erkenning geldt, een kopie van de 

in artikel 7, lid 2 bedoelde documenten aan de betrokken beroepsorganisatie, hetgeen gelijk 

staat met een automatische tijdelijke inschrijving of aansluiting pro forma voor dit doel; 

b) de inschrijving bij een publiekrechtelijke instelling voor de sociale zekerheid om de 

rekeningen inzake de ten gunste van sociaal verzekerden verrichte werkzaamheden op een 

verzekeringsinstelling te kunnen verhalen. 
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De dienstverrichter stelt evenwel de onder b) bedoelde instelling vooraf, of in dringende gevallen 

achteraf, van de door hem verrichte dienst in kennis. 

 

Artikel 7 

Vooraf af te leggen verklaring in geval de dienstverrichter zich naar een andere lidstaat begeeft 

 

1. De lidstaten kunnen verlangen dat de dienstverrichter, wanneer hij zich voor het eerst van de 

ene lidstaat naar een andere begeeft om er diensten te verrichten, de bevoegde autoriteit van 

de ontvangende staat vooraf door middel van een schriftelijke verklaring, met daarin de 

gegevens betreffende verzekeringsdekking of soortgelijke individuele of collectieve vormen 

van bescherming inzake beroepsaansprakelijkheid, in kennis stelt. Deze verklaring wordt 

eenmaal per jaar verlengd indien de dienstverrichter voornemens is om gedurende dat jaar in 

die lidstaat tijdelijke of incidentele diensten te verrichten. De dienstverrichter mag de 

verklaring met alle middelen aanleveren. 

 

2. Voor de eerste dienstverrichting, of indien zich een wezenlijke verandering heeft voorgedaan 

in de door de documenten gestaafde situatie, mogen de lidstaten verlangen dat de verklaring 

vergezeld gaat van de volgende documenten: 

a) een bewijs van de nationaliteit van de dienstverrichter, 

b) een attest dat de houder ervan rechtmatig in een lidstaat gevestigd is om er de betrokken 

werkzaamheden uit te oefenen, 
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c) bewijs van beroepskwalificaties, 

d) voor gevallen als bedoeld in artikel 5, lid 1, punt b), enig bewijsmiddel dat de 

dienstverrichter de betrokken werkzaamheden in de tien voorafgaande jaren gedurende 

ten minste twee jaar heeft uitgeoefend. 

 

3. De dienst wordt verricht onder de beroepstitel van de lidstaat van vestiging, wanneer voor de 

betrokken beroepswerkzaamheid in die lidstaat een dergelijke titel bestaat. Deze titel wordt 

vermeld in de officiële taal of één van de officiële talen van de lidstaat van vestiging, teneinde 

verwarring met de beroepstitel van de ontvangende lidstaat te vermijden. Wanneer de 

betrokken beroepstitel in de lidstaat van vestiging niet bestaat, vermeldt de dienstverrichter 

zijn opleidingstitel in de officiële taal of één van de officiële talen van die lidstaat. Bij 

uitzondering wordt in gevallen als bedoeld in titel III, hoofdstuk III, de dienst onder de 

beroepstitel van de ontvangende lidstaat verricht. 

 

4. In het geval van de gereglementeerde beroepen die verband houden met de volksgezondheid  

of de openbare veiligheid en waarop de automatische erkenning uit hoofde van titel III, 

hoofdstuk III, niet van toepassing is, kan de bevoegde autoriteit van de ontvangende lidstaat 

vóór de eerste dienstverrichting de beroepskwalificaties van de dienstverrichter controleren. 

Zo'n controle vooraf is alleen mogelijk indien de controle bedoeld is om ernstige schade voor 

de gezondheid of de veiligheid van de afnemer van de dienstverrichting ingevolge een 

ontoereikende beroepskwalificatie van de dienstverrichter te voorkomen en indien de controle 

niet meer omvat dan voor dit doel noodzakelijk is. 
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De bevoegde autoriteit tracht de dienstverrichter binnen een termijn van ten hoogste een 

maand na ontvangst van de verklaring en de begeleidende documenten in kennis te stellen van 

ofwel haar besluit om zijn kwalificaties niet te controleren ofwel van het resultaat van de 

verrichte controle. Wanneer er zich problemen voordoen die een vertraging meebrengen, stelt 

de bevoegde autoriteit de dienstverrichter voor het einde van de eerste maand in kennis van de 

reden van de vertraging en van de termijn voor het nemen van een besluit, dat uiterlijk twee 

maanden na ontvangst van de aanvullende documenten moet zijn vastgesteld. 

Wanneer de beroepskwalificaties van de dienstverrichter wezenlijk verschillen van de in de 

ontvangende lidstaat vereiste opleiding, en wel in die mate dat dit verschil de volksgezond-

heid of de openbare veiligheid schaadt, dient de ontvangende lidstaat de dienstverrichter de 

mogelijkheid te bieden om in het bijzonder door middel van een proeve van bekwaamheid te 

bewijzen dat hij de ontbrekende kennis en vaardigheden heeft verworven. De dienstverrich-

ting dient in ieder geval te kunnen plaatsvinden in de maand die volgt op die waarin het 

overeenkomstig de vorige alinea genomen besluit is getroffen. 

Indien de bevoegde autoriteit binnen de in de vorige alinea's vermelde termijnen niet reageert, 

kan de dienst worden verricht. 

In de gevallen waarin de kwalificaties overeenkomstig dit lid zijn geverifieerd, wordt de 

dienst verricht onder de beroepstitel van de ontvangende lidstaat. 
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Artikel 8 

Administratieve samenwerking 

1. Voor iedere dienstverrichting kunnen de bevoegde autoriteiten  van de ontvangende lidstaat 

de bevoegde autoriteiten  van de lidstaat van vestiging verzoeken om alle informatie over de 

rechtmatigheid van de vestiging en het goede gedrag van de dienstverrichter, alsmede het 

ontbreken van eventuele tuchtrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen ter zake van de 

beroepsuitoefening. De bevoegde autoriteiten  van de lidstaat van vestiging verstrekken deze 

informatie overeenkomstig artikel 56. 

2. De bevoegde autoriteiten  zorgen voor de uitwisseling van alle nodige informatie opdat een 

klacht van een afnemer van een dienst tegen een dienstverrichter correct kan worden 

afgehandeld. De afnemer wordt van het resultaat van de klacht in kennis gesteld. 
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Artikel 9 

Informatie ten behoeve van de afnemers van de dienst 

Wanneer de dienst wordt verricht onder de beroepstitel van de lidstaat van vestiging of onder de 

opleidingstitel van de dienstverrichter, kunnen de bevoegde autoriteiten  van de ontvangende 

lidstaat voorschrijven dat de dienstverrichter in aanvulling op de overige informatievoorschriften 

van het Gemeenschapsrecht, aan de afnemer van de dienst een van de volgende gegevens of al de 

volgende gegevens verstrekt: 

 

a) wanneer de dienstverrichter in een handelsregister of een vergelijkbaar openbaar register is 

ingeschreven, het register waar hij is ingeschreven en zijn inschrijvingsnummer, of een 

vergelijkbaar middel ter identificatie in dat register; 

b) wanneer voor uitoefening van de betrokken werkzaamheid in de lidstaat van vestiging een 

vergunning vereist is, de naam en het adres van de bevoegde toezichthoudende instantie; 

c) de beroepsordes of soortgelijke organisaties waarbij de dienstverrichter is aangesloten; 

d) de beroepstitel of, wanneer een dergelijke titel niet bestaat, de opleidingstitel van de dienst-

verrichter en de lidstaat waar deze werd verleend; 
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e) wanneer de dienstverrichter een onder de BTW vallende werkzaamheid uitoefent, het 

identificatienummer, zoals bedoeld in artikel 22, lid 1, van de Zesde Richtlijn 77/388/EEG 

van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten 

inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde 

waarde: uniforme grondslag 1; 

f) gegevens betreffende verzekeringsdekking of soortgelijke individuele of collectieve vormen 

van bescherming inzake beroepsaansprakelijkheid. 

 

                                                 
1 PB L 145 van 13.6.1977, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/66/EG 

(PB L 168 van 1.5.2004, blz. 35). 
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Titel III 

Vrijheid van vestiging 

 

Hoofdstuk II 

Algemeen stelsel van erkenning van opleidingstitels 

Artikel 10 

Toepassingsgebied 

 

Dit hoofdstuk is van toepassing op alle beroepen die niet onder de hoofdstukken II en III van deze 

titel vallen en in onderstaande gevallen waarin de aanvrager, om een bijzondere en uitzonderlijke 

reden, niet voldoet aan de in die hoofdstukken opgenomen voorwaarden: 

 

a) voor de werkzaamheden van bijlage IV, wanneer de migrant niet voldoet aan de eisen van de 

artikelen 17, 18 en 19; 

 

b) voor artsen met een basisopleiding, medische specialisten, verantwoordelijk algemeen zieken-

verplegers, beoefenaren der tandheelkunde, gespecialiseerde beoefenaren der tandheelkunde, 

dierenartsen, verloskundigen, apothekers en architecten, wanneer de migrant niet voldoet aan 

de eisen inzake daadwerkelijke en wettige beroepsuitoefening bedoeld in de artikelen 23, 27, 

33, 37, 39, 43 en 49; 
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c) voor architecten, wanneer de migrant houder is van een opleidingstitel die niet is opgenomen 

in bijlage V, punt 5.7; 

 

d) onverminderd artikel 21, lid 1, en de artikelen 23 en 27, voor artsen, ziekenverplegers, 

beoefenaren der tandheelkunde, dierenartsen, verloskundigen, apothekers en architecten die 

houder zijn van een opleidingstitel van specialist die moet volgen op de opleiding voor een 

titel genoemd in bijlage V, punten 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 en 5.7, en alleen ten 

behoeve van de erkenning van het specialisme in kwestie; 

 

e) voor verantwoordelijk algemeen ziekenverplegers en gespecialiseerde ziekenverplegers die 

houder zijn van een opleidingstitel als specialist die volgt op de opleiding voor een titel 

bedoeld in bijlage V, punt 5.2.2, wanneer de migrant erkenning vraagt in een andere lidstaat 

waar de relevante beroepswerkzaamheden worden uitgeoefend door gespecialiseerde zieken-

verplegers zonder opleiding als algemeen verantwoordelijke ziekenverplegers; 

 

f) voor gespecialiseerde ziekenverplegers zonder opleiding tot verantwoordelijk algemeen 

ziekenverpleger, wanneer de migrant erkenning vraagt in een andere lidstaat waar de 

relevante beroepswerkzaamheden worden uitgeoefend door een verantwoordelijk algemeen 

ziekenverpleger, gespecialiseerde ziekenverplegers zonder opleiding tot verantwoordelijk 

algemeen ziekenverpleger of gespecialiseerde ziekenverplegers die houder zijn van een 

specialistische opleidingstitel welke volgt op de opleiding voor de titels bedoeld in bijlage V, 

punt 5.2.2; 

 

g) voor migranten die voldoen aan de eisen van artikel 3, lid 3. 
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Artikel 11 

Kwalificatieniveaus 

1. Voor de toepassing van artikel 13 worden vier beroepskwalificatieniveaus vastgesteld. 

2. Niveau A komt overeen met een bekwaamheidsattest dat is afgegeven door een overeen-

komstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen aangewezen bevoegde autoriteit van 

de lidstaat van oorsprong, nadat men 

a) hetzij een opleiding heeft genoten die niet wordt afgesloten met een certificaat of 

diploma zoals bedoeld in de leden 3, 4 en 5 van dit artikel, hetzij een specifiek examen 

zonder voorafgaande opleiding heeft afgelegd, hetzij het beroep tijdens de voorafgaande 

tien jaren gedurende drie opeenvolgende jaren voltijds of gedurende een gelijkwaardige 

periode deeltijds in een lidstaat heeft uitgeoefend; 

b) hetzij op het niveau van het primair of secundair onderwijs een algemene opleiding 

heeft genoten, waaruit blijkt dat de houder over een zekere algemene ontwikkeling 

beschikt. 

 

3. Niveau B komt overeen met een certificaat ter afsluiting van een cyclus van secundair onder-

wijs 

a) hetzij van algemene aard, aangevuld met een andere dan de in lid 4 bedoelde 

studiecyclus of beroepsopleiding en/of met de beroepsstage of praktijkervaring die als 

aanvulling op deze studiecyclus vereist is, 
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b) hetzij van technische of beroepsmatige aard, in voorkomend geval aangevuld met een 

studiecyclus of beroepsopleiding als bedoeld onder a), en/of met de beroepsstage of 

praktijkervaring die als aanvulling op deze studiecyclus vereist is. 

4. Niveau C komt overeen met een diploma ter afsluiting van 

a) hetzij een opleiding op het niveau van postsecundair onderwijs dat verschilt van het in 

lid 5 bedoelde niveau en ten minste 1 jaar duurt, en waarvoor als een van de toelatings-

voorwaarden in de regel geldt dat men de studiecyclus van secundair onderwijs moet 

hebben voltooid die voor de toegang tot het universitair of hoger onderwijs vereist is, 

alsook de beroepsopleiding die eventueel als aanvulling op deze cyclus van post-

secundair onderwijs vereist is, 

b) hetzij, in het geval van een gereglementeerd beroep, een opleiding met een bijzondere 

structuur vermeld in bijlage II die gelijkwaardig is aan het onder a) vermelde 

opleidingsniveau, en die opleidt tot een vergelijkbare beroepsbekwaamheid en 

voorbereidt op een vergelijkbaar niveau van verantwoordelijkheden en taken. De lijst 

van bijlage II kan worden gewijzigd volgens de procedure van artikel 58, lid 2, om 

rekening te houden met opleidingen die voldoen aan in de voorgaande zin genoemde 

eisen. 

5. Niveau D komt overeen met een diploma ter afsluiting van een opleiding op het niveau van 

het postsecundaire onderwijs met een duur van ten minste drie jaar die wordt verstrekt aan een 

universiteit of een instelling voor hoger onderwijs of aan een andere instelling met hetzelfde 

opleidingsniveau, alsook de beroepsopleiding die eventueel als aanvulling op deze cyclus van 

postsecundair onderwijs vereist is. 
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Artikel 12 

Gelijke behandeling van kwalificaties 

 

Met een opleidingstitel ter afsluiting van een in artikel 11 bedoelde opleiding, met inbegrip van het 

betrokken niveau, wordt gelijkgesteld elke opleidingstitel die, ofwel elk geheel van opleidingstitels 

dat door een bevoegde autoriteit in een lidstaat is afgegeven, wanneer daarmee een in de Gemeen-

schap gevolgde opleiding wordt afgesloten welke door deze lidstaat als gelijkwaardig wordt erkend 

en wanneer daaraan dezelfde rechten inzake de toegang tot of uitoefening van een beroep zijn 

verbonden, danwel een voorbereiding vormt op de uitoefening van dat beroep. 

 

Onder dezelfde voorwaarden als die van de eerste alinea wordt met een dergelijke opleidingstitel 

ook gelijkgesteld elke beroepskwalificatie die weliswaar niet voldoet aan de eisen die in de wette-

lijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaat van oorsprong voor de toegang tot of uit-

oefening van een beroep zijn vastgesteld, maar die de houder ervan krachtens deze bepalingen 

verworven rechten verleent. 
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Artikel 13 

Voorwaarden inzake erkenning 

1. Wanneer in een ontvangende lidstaat de toegang tot of uitoefening van een gereglementeerd 

beroep afhankelijk wordt gesteld van het bezit van bepaalde beroepskwalificaties, staat de 

bevoegde autoriteit van deze lidstaat de toegang tot en uitoefening van dit beroep onder 

dezelfde voorwaarden als die welke voor eigen onderdanen gelden, toe aan aanvragers die in 

het bezit zijn van het bekwaamheidsattest dat of de opleidingstitel die in een andere lidstaat 

verplicht wordt gesteld voor de toegang tot of uitoefening van dat beroep op zijn grondgebied. 

De bekwaamheidsattesten of opleidingstitels moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

a) zij moeten afgegeven zijn door een bevoegde autoriteit in een lidstaat die overeen-

komstig de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van die lidstaat is aangewezen; 

b) zij moeten blijk geven van een beroepskwalificatieniveau dat ten minste gelijkwaardig 

is aan het niveau onmiddellijk voorafgaand aan het door de ontvangende lidstaat 

vereiste niveau, zoals omschreven in artikel 11. 

2. De in lid 1 bedoelde toegang tot en uitoefening van het beroep worden eveneens toegestaan 

aan aanvragers die het in dat lid bedoelde beroep tijdens de voorafgaande tien jaar gedurende 

twee jaar voltijds hebben uitgeoefend in een andere lidstaat waar dat beroep niet is 

gereglementeerd en die een of meer bekwaamheidsattesten of een of meer opleidingstitels 

bezitten. 
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De bekwaamheidsattesten of opleidingstitels moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

a) zij moeten afgegeven zijn door een bevoegde autoriteit in een lidstaat die overeen-

komstig de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van die lidstaat is aangewezen; 

b) zij moeten blijk geven van een beroepskwalificatieniveau dat ten minste gelijkwaardig 

is aan het niveau onmiddellijk voorafgaand aan het in de ontvangende lidstaat vereiste 

niveau, zoals beschreven in artikel 11; 

c) zij moeten aantonen dat de houder op de uitoefening van het betrokken beroep is voor-

bereid. 

De in de eerste alinea bedoelde beroepservaring van twee jaar kan echter niet worden geëist 

wanneer de aanvrager met de opleidingstitel(s) een gereglementeerde opleiding in de zin van 

artikel 3, lid 1, onder d), van het in artikel 11 beschreven niveau B, C of D heeft afgesloten. 

Als gereglementeerde opleidingen van niveau C worden de in bijlage III bedoelde opleidingen 

beschouwd. De lijst van bijlage III kan worden gewijzigd volgens de procedure van artikel 58, 

lid 2, om rekening te houden met gereglementeerde opleidingen die opleiden tot een 

vergelijkbare beroepsbekwaamheid en voorbereiden op een vergelijkbaar niveau van 

verantwoordelijkheden en taken. 

 

3. De ontvangende lidstaat is niet verplicht dit artikel toe te passen wanneer de toegang tot een 

gereglementeerd beroep op zijn grondgebied afhankelijk wordt gesteld van het bezit van een 

opleidingstitel van niveau D die een opleiding van hoger of universitair onderwijs met een 

duur van meer dan vier jaar afsluit en de aanvrager een opleidingstitel van niveau C bezit. 

 



 
13781/2/04 REV 2  HD/jv 37 
 DG C I   NL 

Artikel 14 

Compenserende maatregelen  

1. Artikel 13 belet niet dat de ontvangende lidstaat in een van de volgende gevallen van de 

aanvrager verlangt dat hij een aanpassingsstage van ten hoogste drie jaar doorloopt of een 

proeve van bekwaamheid aflegt: 

a) wanneer de duur van de opleiding waarvan de aanvrager overeenkomstig artikel 13, 

lid 1 of lid 2, melding maakt, ten minste één jaar korter is dan de duur van de in de 

ontvangende lidstaat vereiste opleiding; 

b) wanneer de door hem gevolgde opleiding betrekking heeft op vakken die wezenlijk 

verschillen van die welke worden bestreken door de in de ontvangende lidstaat vereiste 

opleidingstitel; 

c) wanneer het in de ontvangende lidstaat gereglementeerde beroep een of meer geregle-

menteerde beroepswerkzaamheden omvat die niet bestaan in het overeenkomstige 

beroep in de lidstaat van oorsprong van de aanvrager in de zin van artikel 4, lid 2, en dit 

verschil wordt gekenmerkt door een specifieke opleiding die in de ontvangende lidstaat 

vereist is en betrekking heeft op vakken die wezenlijk verschillen van die welke vallen 

onder het bekwaamheidsattest of de opleidingstitel die de aanvrager overlegt. 

2. Indien de ontvangende lidstaat van de mogelijkheid van lid 1 gebruikmaakt, moet hij de 

aanvrager de keuze laten tussen een aanpassingsstage en een proeve van bekwaamheid. 



 
13781/2/04 REV 2  HD/jv 38 
 DG C I   NL 

Wanneer een lidstaat meent dat het voor een bepaald beroep noodzakelijk is van de eerste 

alinea af te wijken en de aanvrager niet de keuze te laten tussen een aanpassingsstage en een 

proeve van bekwaamheid, stelt hij de andere lidstaten en de Commissie vooraf hiervan in 

kennis, waarbij hij deze afwijking afdoende motiveert. 

Indien de Commissie na ontvangst van alle nodige informatie van mening is dat de in de 

tweede alinea bedoelde afwijking onterecht of in strijd met het Gemeenschapsrecht is, 

verzoekt zij de betrokken lidstaat binnen drie maanden om van de voorgenomen maatregel af 

te zien. Wanneer binnen deze termijn geen reactie van de Commissie is ontvangen, kan de 

afwijking worden toegepast. 

3. In afwijking van het in lid 2 neergelegde beginsel op grond waarvan de aanvrager het recht 

heeft te kiezen, kan de ontvangende lidstaat ofwel een aanpassingsstage, ofwel een proeve van 

bekwaamheid voorschrijven met betrekking tot beroepen waarvoor de uitoefening een 

precieze kennis van het nationaal recht veronderstelt en waarvan het verstrekken van advies of 

het verlenen van bijstand op het gebied van het nationaal recht een essentieel en constant 

element is. 

Dit geldt ook voor de gevallen genoemd in artikel 10, onder b), en c), in artikel 10, onder d) 

betreffende artsen en beoefenaars van de tandheelkunde, in artikel 10, onder f) wanneer de 

migrant erkenning vraagt in een andere lidstaat waar de relevante beroepsactiviteiten worden 

uitgeoefend door een verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger of gespecialiseerde 

ziekenverplegers die houder zijn van een specialistische opleidingstitel die aansluitend op de 

opleiding voor de titels bedoeld in bijlage V, punt 5.2.2, wordt verworven, evenals in 

artikel 10, onder g). 
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In de gevallen bedoeld in artikel 10, onder a) mag de ontvangende lidstaat een aanpassings-

stage of een proeve van bekwaamheid verlangen indien de migrant voornemens is als 

zelfstandige dan wel als bedrijfsleider beroepsactiviteiten uit te oefenen waarvoor kennis en 

toepassing van de vigerende specifieke nationale voorschriften noodzakelijk zijn, mits de 

bevoegde autoriteiten van de ontvangende lidstaat ook van de eigen onderdanen de kennis en 

toepassing van deze voorschriften verlangen als voorwaarde voor toegang tot een dergelijke 

activiteit. 

4. Voor de toepassing van lid 1, onder b) en c), wordt onder "vakgebieden die wezenlijk 

verschillen" verstaan vakgebieden waarvan de kennis van essentieel belang is voor de 

uitoefening van het beroep en waarvoor de door de migrant ontvangen opleiding qua duur of 

inhoud in belangrijke mate afwijkt van de door de ontvangende lidstaat vereiste opleiding. 

5. Lid 1 wordt toegepast met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel. Indien de 

ontvangende lidstaat overweegt van de aanvrager een aanpassingsstage of proeve van 

bekwaamheid te verlangen, moet hij met name eerst nagaan of de door de aanvrager in het 

kader van zijn beroepservaring in een lidstaat of derde land verworven kennis het in lid 4 

bedoelde wezenlijke verschil geheel of gedeeltelijk kan overbruggen. 
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Artikel 15 

Vrijstelling van compenserende maatregelen op basis van gemeenschappelijke platforms 

 

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een "gemeenschappelijk platform" een reeks 

criteria voor beroepskwalificaties verstaan waarmee de wezenlijke verschillen die zijn 

geconstateerd tussen de opleidingseisen die in de verschillende lidstaten voor een bepaald 

beroep gelden, kunnen worden gecompenseerd. Deze wezenlijke verschillen worden gecon-

stateerd middels vergelijking tussen de duur en de inhoud van de opleiding in ten minste 

tweederde van de lidstaten, waaronder alle lidstaten waar dit beroep is gereglementeerd. Het 

verschil in opleidingsinhoud kan het gevolg zijn van wezenlijke verschillen in de draagwijdte 

van de beroepsactiviteiten. 

 

2. Gemeenschappelijke platforms als gedefinieerd in lid 1, kunnen aan de Commissie worden 

voorgelegd door de lidstaten of door beroepsverenigingen die op nationaal en Europees 

niveau representatief zijn. Wanneer de Commissie, na raadpleging van de lidstaten, van 

oordeel is dat een ontwerp van een gemeenschappelijk platform de onderlinge erkenning van 

beroepskwalificaties vergemakkelijkt, kan zij ontwerpmaatregelen voorstellen met het oog op 

de aanneming ervan volgens de procedure van artikel 58, lid 2. 

 

3. Wanneer de beroepskwalificaties van de aanvrager voldoen aan de criteria die in het kader 

van de overeenkomstig lid 2 aangenomen maatregel zijn vastgesteld, ziet de ontvangende lid-

staat af van de toepassing van compenserende maatregelen uit hoofde van artikel 14. 
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4. De leden 1 tot en met 3 doen geen afbreuk aan de bevoegdheid van de lidstaten om de vereiste 

beroepskwalificaties voor de uitoefening van beroepen op hun grondgebied, alsook de inhoud 

en de organisatie van hun stelsels voor onderwijs en beroepsopleiding, vast te stellen. 

 

5. Indien een lidstaat van oordeel is dat de criteria die zijn vastgesteld in het kader van een 

overeenkomstig lid 2 aangenomen maatregel, niet meer voldoende waarborgen bieden met 

betrekking tot de beroepskwalificaties, stelt hij de Commissie hiervan in kennis, die in voor-

komend geval een ontwerp-maatregel voorstelt overeenkomstig de procedure van artikel 58, 

lid 2. 

 

6. De Commissie dient uiterlijk op …∗ bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in 

over de werking van dit artikel, en, indien nodig, passende voorstellen tot wijziging van dit 

artikel. 

                                                 
∗  Vijf jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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Hoofdstuk II 

Erkenning van beroepservaring 

Artikel 16 

Eisen inzake beroepservaring 

Wanneer in een lidstaat de toegang tot of uitoefening van een van de in bijlage IV vermelde werk-

zaamheden afhankelijk wordt gesteld van het bezit van algemene kennis, handels- of vakkennis en -

bekwaamheid, beschouwt deze lidstaat als genoegzaam bewijs van die kennis en bekwaamheid het 

feit dat de werkzaamheid in kwestie voorafgaandelijk in een andere lidstaat is uitgeoefend. Deze 

werkzaamheid moet overeenkomstig de artikelen 17, 18 en 19 zijn uitgeoefend. 

Artikel 17 

Werkzaamheden van lijst I van bijlage IV 

1. Bij werkzaamheden van lijst I van bijlage IV moet de voorafgaande werkzaamheid zijn 

uitgeoefend: 

a) hetzij gedurende zes opeenvolgende jaren als zelfstandige of als bedrijfsleider; 
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b) hetzij gedurende drie opeenvolgende jaren als zelfstandige of als bedrijfsleider, wanneer 

de begunstigde kan aantonen dat hij voor de betrokken werkzaamheid een voorafgaande 

opleiding van ten minste drie jaar heeft gevolgd, die met een door de lidstaat erkend 

certificaat is afgesloten of die door een bevoegde beroepsorganisatie als volwaardig is 

erkend; 

c) hetzij gedurende vier opeenvolgende jaren als zelfstandige of als bedrijfsleider, wanneer 

de begunstigde kan aantonen dat hij voor de betrokken werkzaamheid een voorafgaande 

opleiding van ten minste twee jaar heeft gevolgd, die met een door de lidstaat erkend 

certificaat is afgesloten of die door een bevoegde beroepsorganisatie als volwaardig is 

erkend; 

d) hetzij gedurende drie opeenvolgende jaren als zelfstandige, wanneer de begunstigde kan 

aantonen dat hij de betrokken werkzaamheid gedurende ten minste vijf jaar als werk-

nemer heeft uitgeoefend; 

e) hetzij gedurende vijf opeenvolgende jaren als lid van het leidinggevend personeel, waar-

van gedurende ten minste drie jaar belast met technische taken en verantwoordelijk voor 

ten minste een afdeling van de onderneming, wanneer de begunstigde kan aantonen dat 

hij voor de betrokken werkzaamheid een voorafgaande opleiding van ten minste drie 

jaar heeft gevolgd, die met een door de lidstaat erkend certificaat is afgesloten of die 

door een bevoegde beroepsorganisatie als volwaardig is erkend. 
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2. In de onder a) en d) bedoelde gevallen mag deze werkzaamheid niet meer dan tien jaar vóór 

de datum van indiening van het volledige dossier van de betrokkene bij de in artikel 56 

bedoelde bevoegde autoriteit, zijn beëindigd. 

3. Lid 1, onder e), is niet van toepassing op de werkzaamheden van groep Ex 855 van de ISIC-

nomenclatuur, Kapsalons. 

Artikel 18 

Werkzaamheden van lijst II van bijlage IV 

1. Bij werkzaamheden van lijst II van bijlage IV moet de voorafgaande werkzaamheid zijn uit-

geoefend: 

a) hetzij gedurende vijf opeenvolgende jaren als zelfstandige of als bedrijfsleider; 

b) hetzij gedurende drie opeenvolgende jaren als zelfstandige of als bedrijfsleider, wanneer 

de begunstigde kan aantonen dat hij voor de betrokken werkzaamheid een voorafgaande 

opleiding van ten minste drie jaar heeft gevolgd, die met een door de lidstaat erkend 

certificaat is afgesloten of die door een bevoegde beroepsorganisatie als volwaardig is 

erkend; 
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c) hetzij gedurende vier opeenvolgende jaren als zelfstandige of als bedrijfsleider, wanneer 

de begunstigde kan aantonen dat hij voor de betrokken werkzaamheid een voorafgaande 

opleiding van ten minste twee jaar heeft gevolgd, die met een door de lidstaat erkend 

certificaat is afgesloten of die door een bevoegde beroepsorganisatie als volwaardig is 

erkend; 

d) hetzij gedurende drie opeenvolgende jaren als zelfstandige of als bedrijfsleider, wanneer 

de begunstigde kan aantonen dat hij de betrokken werkzaamheid gedurende ten minste 

vijf jaar als werknemer heeft uitgeoefend; 

e) hetzij gedurende vijf opeenvolgende jaren als werknemer, wanneer de begunstigde kan 

aantonen dat hij voor de betrokken werkzaamheid een voorafgaande opleiding van ten 

minste drie jaar heeft gevolgd, die met een door de lidstaat erkend certificaat is 

afgesloten of die door een bevoegde beroepsorganisatie als volwaardig is erkend; 

f) hetzij gedurende zes opeenvolgende jaren als werknemer, wanneer de begunstigde kan 

aantonen dat hij voor de betrokken werkzaamheid een voorafgaande opleiding van ten 

minste twee jaar heeft gevolgd, die met een door de lidstaat erkend certificaat is 

afgesloten of die door een bevoegde beroepsorganisatie als volwaardig is erkend. 

2. In de onder a) en d) bedoelde gevallen mag deze werkzaamheid niet meer dan tien jaar vóór 

de datum van indiening van het volledige dossier van de betrokkene bij de in artikel 56 

bedoelde bevoegde autoriteit zijn beëindigd. 
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Artikel 19 

Werkzaamheden van lijst III van bijlage IV 

1. Bij werkzaamheden van lijst III van bijlage IV moet de voorafgaande werkzaamheid zijn 

uitgeoefend: 

a) hetzij gedurende drie opeenvolgende jaren als zelfstandige of als bedrijfsleider; 

b) hetzij gedurende twee opeenvolgende jaren als zelfstandige of als bedrijfsleider, 

wanneer de begunstigde kan aantonen dat hij voor de betrokken werkzaamheid een 

voorafgaande opleiding heeft gevolgd, die met een door de lidstaat erkend certificaat is 

afgesloten of die door een bevoegde beroepsorganisatie als volwaardig is erkend; 

c) hetzij gedurende twee opeenvolgende jaren als zelfstandige of als bedrijfsleider, 

wanneer de begunstigde kan aantonen dat hij de betrokken werkzaamheid gedurende ten 

minste drie jaar als werknemer heeft uitgeoefend; 

d) hetzij gedurende drie opeenvolgende jaren als werknemer, wanneer de begunstigde kan 

aantonen dat hij voor de betrokken werkzaamheid een voorafgaande opleiding heeft 

gevolgd, die met een door de lidstaat erkend certificaat is afgesloten of die door een 

bevoegde beroepsorganisatie als volwaardig is erkend. 
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2. In de onder a) en c) bedoelde gevallen mag deze werkzaamheid niet meer dan tien jaar vóór 

de datum van indiening van het volledige dossier van de betrokkene bij de in artikel 56 

bedoelde bevoegde autoriteit zijn beëindigd. 

 

Artikel 20 

Wijziging van de lijsten van werkzaamheden van bijlage IV 

De lijsten van werkzaamheden van bijlage IV waarvoor overeenkomstig artikel 16 beroepservaring 

wordt erkend, kunnen worden gewijzigd volgens de procedure van artikel 58, lid 2, om de 

nomenclatuur bij te werken of te verduidelijken, zonder dat dit een verandering in de 

werkzaamheden binnen de afzonderlijke categorieën teweeg mag brengen. 
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Hoofdstuk III 

Erkenning op basis van de coördinatie van de minimumopleidingseisen 

Afdeling 1 

Algemene bepalingen 

Artikel 21 

Beginsel van automatische erkenning 

1. Elke lidstaat erkent de opleidingstitels van artsen welke toegang geven tot de beroeps-

werkzaamheden van arts met een basisopleiding of medische specialist, alsmede de 

opleidingstitels van verantwoordelijk algemeen ziekenverplegers, beoefenaars der 

tandheelkunde, specialisten in de tandheelkunde, dierenartsen, apothekers en architecten, 

zoals bedoeld in bijlage V, respectievelijk de punten 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 

5.6.2 en 5.7.1, die voldoen aan de minimumopleidingseisen van respectievelijk de 

artikelen 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 en 46, door daaraan op zijn grondgebied, wat de toegang 

tot en uitoefening van de betrokken beroepswerkzaamheden betreft, hetzelfde rechtsgevolg 

toe te kennen als aan de door hem afgegeven opleidingstitels. 
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Deze opleidingstitels moeten door bevoegde instellingen van de lidstaten zijn afgegeven en, in 

voorkomend geval, vergezeld gaan van het certificaat, zoals bedoeld in bijlage V, 

respectievelijk de punten 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 en 5.7. 

Het bepaalde in de eerste en tweede alinea laat de in de artikelen 23, 27, 33, 37, 39 en 49 

bedoelde verworven rechten onverlet. 

2. Elke lidstaat erkent, voor de uitoefening van de werkzaamheden van arts als huisarts in het 

kader van zijn nationale stelsel van sociale zekerheid, de in bijlage V, punt 5.1.4, bedoelde 

opleidingstitels die aan onderdanen van de lidstaten door andere lidstaten met inachtneming 

van de minimumopleidingseisen van artikel 28 zijn afgegeven. 

Het bepaalde in de eerste alinea laat de in artikel 30 bedoelde verworven rechten onverlet. 

3. Elke lidstaat erkent de door de andere lidstaten aan onderdanen van de lidstaten afgegeven 

opleidingstitels van verloskundige, die in bijlage V, punt 5.5.2, zijn vermeld en die aan de in 

artikel 40 bedoelde minimumopleidingseisen en de in artikel 41 bedoelde voorwaarden 

voldoen, door daaraan op zijn grondgebied, wat de toegang tot en uitoefening van de 

betrokken beroepswerkzaamheden betreft, hetzelfde rechtsgevolg toe te kennen als aan de 

door hem afgegeven opleidingstitels. Deze bepaling laat de in de artikelen 23 en 43 bedoelde 

verworven rechten onverlet. 
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4. De lidstaten zijn niet gehouden om de in bijlage V, punt 5.6.2, bedoelde opleidingstitels 

rechtsgeldigheid te geven voor de opening van nieuwe voor het publiek toegankelijke 

apotheken. Voor de toepassing van dit lid worden ook apotheken die minder dan drie jaar 

open zijn als nieuwe apotheken beschouwd. 

5. De in bijlage V, punt 5.7.1, bedoelde opleidingstitels van architect, die op grond van lid 1 

automatisch worden erkend, vormen de afsluiting van een opleiding die niet eerder dan 

gedurende het in die bijlage bedoelde referentieacademiejaar is begonnen. 

6. Elke lidstaat stelt de toegang tot en uitoefening van de beroepswerkzaamheden van artsen, 

verantwoordelijk algemeen ziekenverplegers, beoefenaars der tandheelkunde, dierenartsen, 

verloskundigen en apothekers afhankelijk van het bezit van een opleidingstitel als bedoeld in 

bijlage V, respectievelijk de punten 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 en 5.6.2, 

die waarborgt dat de betrokkene gedurende zijn gehele opleiding in voorkomend geval de in 

artikel 24, lid 3, artikel 31, lid 6, artikel 34, lid 3, artikel 38, lid 3, artikel 40, lid 3 en artikel 

44, lid 3, bedoelde kennis en deskundigheid heeft verworven. 

De kennis en de deskundigheid als bedoeld in artikel 24, lid 3, artikel 31, lid 6, artikel 34, 

lid 3, artikel 38, lid 3, artikel 40, lid 3 en artikel 44, lid 3, kunnen worden gewijzigd volgens 

de procedure van artikel 58, lid 2, teneinde ze aan te passen aan de wetenschappelijke en 

technische vooruitgang. 

Deze aanpassing mag voor geen enkele lidstaat een wijziging van de bestaande rechts-

beginselen betreffende de regeling van beroepen met betrekking tot de opleiding en 

toegangsvoorwaarden voor natuurlijke personen inhouden. 
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7. Elke lidstaat stelt de Commissie in kennis van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 

die hij met betrekking tot de afgifte van opleidingstitels op het door dit hoofdstuk bestreken 

gebied vaststelt. Voorts wordt in geval van opleidingstitels op het in afdeling 8 bedoelde 

gebied deze kennisgeving ook gericht aan de andere lidstaten. 

De Commissie doet hiervan passende mededeling in het Publicatieblad van de Europese Unie 

en vermeldt daarbij de door de lidstaten goedgekeurde benamingen voor de opleidingstitels 

alsmede, in voorkomend geval, de instelling die de opleidingstitel afgeeft, het certificaat dat 

deze titel vergezelt en de overeenkomstige beroepstitel, zoals opgenomen in bijlage V, 

respectievelijk punten 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 en 5.7. 

Artikel 22 

Gemeenschappelijke bepalingen inzake opleiding 
 

In het geval van de in de artikelen 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 en 46 bedoelde opleidingen: 
 
a) kunnen de lidstaten toestemming geven voor een deeltijdopleiding, onder door de bevoegde 

autoriteiten  vastgestelde voorwaarden; die autoriteiten  zien erop toe dat die opleiding qua 
totale duur, niveau en kwaliteit niet onderdoet voor een doorlopende voltijdse opleiding; 

b) wordt, door permanente vorming en opleiding, bij- en nascholing overeenkomstig de 
specifieke procedures van elke lidstaat, gewaarborgd dat personen die hun studies hebben 
voltooid, voldoende op de hoogte kunnen blijven van de vooruitgang op hun vakgebied om 
hun beroep op een veilige en efficiënte manier te kunnen blijven uitoefenen. 
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Artikel 23 
Verworven rechten 

 
1. Onverminderd de specifieke verworven rechten in de betrokken beroepen, erkent elke lidstaat, 

wanneer de opleidingstitels van artsen, die toegang geven tot de beroepswerkzaamheden van 
artsen met een basisopleiding en medische specialist, en, van verantwoordelijk algemeen 
ziekenverplegers, van beoefenaars der tandheelkunde, specialisten in de tandheelkunde, 
dierenartsen, verloskundigen en apothekers die aan onderdanen van de lidstaten zijn 
afgegeven, maar niet voldoen aan alle in de artikelen 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 en 44 bedoelde 
opleidingseisen, de door deze lidstaten afgegeven opleidingstitels als genoegzaam bewijs, 
wanneer deze titels staven dat een opleiding is afgesloten waarmee vóór de in bijlage V, 
punten 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 en 5.6.2, opgenomen referentiedata is 
begonnen, op voorwaarde dat zij vergezeld gaan van een verklaring waarin wordt bevestigd 
dat de houders ervan de betrokken werkzaamheden tijdens de vijf jaar die aan de afgifte van 
de verklaring voorafgaan gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op 
wettige wijze hebben uitgeoefend. 

 
2. Dezelfde bepalingen zijn van toepassing op de op het grondgebied van de voormalige Duitse 

Democratische Republiek verworven opleidingstitels die toegang geven tot het beroep van 
arts met een basisopleiding en medische specialist, verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger, beoefenaar der tandheelkunde, specialist in de tandheelkunde, dierenarts, 
verloskundige of apotheker, die niet aan alle in de artikelen 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 en 44 
bedoelde minimumopleidingseisen voldoen, indien deze opleidingstitels de afsluiting zijn van 
een opleiding waarmee werd begonnen vóór: 

 
a) 3 oktober 1990 voor artsen met een basisopleiding, verantwoordelijk algemeen 

ziekenverplegers, beoefenaars der tandheelkunde met een basisopleiding, specialisten in 
de tandheelkunde, dierenartsen, verloskundigen en apothekers; 
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b) 3 april 1992 voor medische specialisten. 
 
De in de eerste alinea bedoelde opleidingstitels verlenen aan de houder het recht om op het 
gehele Duitse grondgebied de betrokken beroepswerkzaamheden uit te oefenen onder 
dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor de door de bevoegde Duitse autoriteiten  
afgegeven opleidingstitels, bedoeld in bijlage V, punten 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 
5.5.2 en 5.6.2. 

 
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 37, lid 1, erkennen de lidstaten, voor wat betreft de 

toegang tot de beroepswerkzaamheden van arts met een basisopleiding en van medische 
specialist, alsmede tot die van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, dierenarts, 
verloskundige, apotheker (ten aanzien van de laatste voor wat betreft de in artikel 45, lid 2, 
bedoelde werkzaamheden) en architect (ten aanzien van deze voor wat betreft de in artikel 48 
bedoelde werkzaamheden), alsook voor wat betreft de uitoefening van deze werkzaamheden, 
de opleidingstitels van arts die toegang geven tot de beroepswerkzaamheden van arts met een 
basisopleiding en medische specialist, alsmede die van verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger, dierenarts, verloskundige, apotheker en architect waarvan onderdanen van de 
lidstaten houder zijn en welke door het voormalige Tsjechoslowakije zijn afgegeven of die het 
resultaat zijn van een opleiding die in de Tsjechische Republiek, dan wel Slowakije, vóór 
1 januari 1993 is aangevangen, voorzover de autoriteiten van deze lidstaten officieel 
bevestigen dat deze opleidingstitels op hun grondgebied dezelfde juridische waarde hebben 
als de opleidingstitels die door hen worden afgegeven en, ten aanzien van architecten, als de 
in bijlage VI, punt 6.2, voor deze lidstaten opgenomen opleidingstitels. 

 
 Bedoelde bevestiging dient vergezeld te gaan van een door dezelfde autoriteiten afgegeven 

verklaring, waarin wordt bevestigd dat de houders ervan de betrokken werkzaamheden tijdens 
de vijf jaar die aan de afgifte van deze verklaring voorafgaan, gedurende ten minste drie 
opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op wettige wijze op hun grondgebied hebben 
uitgeoefend. 
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4. De lidstaten erkennen, voor wat betreft de toegang tot de beroepswerkzaamheden van arts met 

een basisopleiding en van medische specialist, alsmede tot die van verantwoordelijk algemeen 

ziekenverpleger, beoefenaar van de tandheelkunde, specialist in de tandheelkunde, dierenarts, 

verloskundige, apotheker (ten aanzien van de laatste voor wat betreft de in artikel 45, lid 2, 

bedoelde werkzaamheden) en architect (ten aanzien van deze voor wat betreft de in artikel 48 

bedoelde werkzaamheden), alsook voor wat betreft de uitoefening van deze werkzaamheden, 

de opleidingstitels van arts die toegang geven tot de beroepswerkzaamheden van arts met een 

basisopleiding en medische specialist, alsmede die van verantwoordelijk algemeen 

ziekenverpleger, beoefenaar van de tandheelkunde, specialist in de tandheelkunde, dierenarts, 

verloskundige, apotheker en architect waarvan onderdanen van de lidstaten houder zijn en 

welke door de voormalige Sovjet-Unie zijn afgegeven of die het resultaat zijn van een 

opleiding die  

 

a) vóór 20 augustus 1991 is aangevangen, wat Estland betreft, 

 

b) vóór 21 augustus 1991 is aangevangen, wat Letland betreft, 

 

c) vóór 11 maart 1990 is aangevangen, wat Litouwen betreft, 

 

voorzover de autoriteiten van elk van deze drie lidstaten officieel bevestigen dat deze 

opleidingstitels op hun grondgebied dezelfde juridische waarde hebben als de opleidingstitels 

die door hen worden afgegeven en, ten aanzien van architecten, als de in bijlage VI, punt 6.2, 

voor deze lidstaten opgenomen opleidingstitels. 

 

Bedoelde bevestiging dient vergezeld te gaan van een door dezelfde autoriteiten afgegeven 

verklaring, waarin wordt bevestigd dat de houders ervan de betrokken werkzaamheden tijdens 

de vijf jaar die aan de afgifte van deze verklaring voorafgaan, gedurende ten minste drie 

opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op wettige wijze op het grondgebied van deze 

autoriteiten hebben uitgeoefend. 
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Voor de opleidingstitels van dierenarts welke door de voormalige Sovjet-Unie zijn afgegeven 

of die het resultaat zijn van de afsluiting van een opleiding welke, voor wat Estland betreft, 

vóór 20 augustus 1991 is aangevangen, dient de in de vorige alinea bedoelde bevestiging 

vergezeld te gaan van een door de Estlandse autoriteiten afgegeven verklaring, waarin wordt 

bevestigd dat de houders ervan de betrokken werkzaamheden tijdens de zeven jaar die aan de 

afgifte van deze verklaring voorafgaan, gedurende ten minste vijf opeenvolgende jaren daad-

werkelijk en op wettige wijze op het grondgebied van Estland hebben uitgeoefend. 

 

5. De lidstaten erkennen, voor wat betreft de toegang tot de beroepswerkzaamheden van arts met 

een basisopleiding en medische specialist, alsmede tot die van verantwoordelijk algemeen 

ziekenverpleger, beoefenaar van de tandheelkunde, specialist in de tandheelkunde, dierenarts, 

verloskundige, apotheker (ten aanzien van de laatste voor wat betreft de in artikel 45, lid 2, 

bedoelde werkzaamheden) en architect (ten aanzien van deze voor wat betreft de in artikel 48 

bedoelde werkzaamheden), alsook voor wat betreft de uitoefening van deze werkzaamheden, 

de opleidingstitels van arts die toegang geven tot de beroepswerkzaamheden van arts met een 

basisopleiding en medische specialist, alsmede die van verantwoordelijk algemeen 

ziekenverpleger, beoefenaar van de tandheelkunde, specialist in de tandheelkunde, dierenarts, 

verloskundige, apotheker en architect waarvan onderdanen van de lidstaten houder zijn, en die 

door het voormalige Joegoslavië zijn afgegeven of die het resultaat zijn van een opleiding 

welke in Slovenië vóór 25 juni 1991 is aangevangen, voorzover de autoriteiten van deze 

lidstaat officieel bevestigen dat deze opleidingstitels op hun grondgebied dezelfde juridische 

waarde hebben als de opleidingstitels die door hen worden afgegeven en, ten aanzien van 

architecten, als de in bijlage VI, punt 6.2, voor deze lidstaten opgenomen opleidingstitels. 

 

 Bedoelde bevestiging dient vergezeld te gaan van een door dezelfde autoriteiten afgegeven 

verklaring, waarin wordt bevestigd dat de houders ervan de betrokken werkzaamheden tijdens 

de vijf jaar die aan de afgifte van deze verklaring voorafgaan, gedurende ten minste drie 

opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op wettige wijze op het grondgebied van deze 

autoriteiten hebben uitgeoefend. 
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6. Elke lidstaat erkent voor onderdanen van de lidstaten van wie de opleidingstitels van arts, 
verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, beoefenaar der tandheelkunde, dierenarts, 
verloskundige en apotheker niet aan de voor die lidstaat opgenomen benamingen in bijlage V, 
punten 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 en 5.6.2 voldoen, de door deze 
lidstaten afgegeven opleidingstitels vergezeld van een door de bevoegde autoriteiten  of 
instellingen afgegeven certificaat als genoegzaam bewijs. 

Het in de eerste alinea bedoelde certificaat bevestigt dat deze opleidingstitels de afsluiting 

vormen van een opleiding die in overeenstemming is met de artikelen 24, 25, 28, 31, 34, 35, 

38, 40 en 44, en dat zij door de lidstaat die ze heeft afgegeven worden gelijkgesteld aan die 

waarvan de benamingen zijn opgenomen in bijlage V, punten 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 

5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 en 5.6.2. 

 

Afdeling 2 

Artsen 

Artikel 24 

De medische basisopleiding 

1. Voor de toelating tot de medische basisopleiding wordt het bezit vereist van een diploma of 

certificaat dat voor de betrokken studie toegang geeft tot universiteiten. 
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2. De medische basisopleiding omvat in totaal ten minste zes studiejaren of 5500 uur theoretisch 

en praktisch onderwijs aan een universiteit of onder toezicht van een universiteit. 

Voor personen die vóór 1 januari 1972 met hun studie zijn begonnen, kan de in de eerste 

alinea bedoelde opleiding een praktische opleiding op universitair niveau van zes maanden 

omvatten, in de vorm van een voltijdse opleiding onder toezicht van de bevoegde autoriteiten. 

3. De medische basisopleiding waarborgt dat de betrokkene de volgende kennis en 

bekwaamheid heeft verworven: 

(a) voldoende kennis van de wetenschappen waarop de geneeskunde berust, alsmede een 

goed inzicht in de wetenschappelijke methoden, met inbegrip van de beginselen van de 

meting van biologische functies, in de beoordeling van wetenschappelijk vastgestelde 

feiten alsmede in de analyse van gegevens; 

(b) voldoende kennis van de structuur, de functies en het gedrag van gezonde en zieke 

personen, alsmede van de wijze waarop de gezondheidstoestand van de mens wordt 

beïnvloed door zijn fysieke en sociale omgeving; 

(c) voldoende kennis van de klinische studievakken en de klinische praktijk, waardoor hij 

een samenhangend beeld heeft van de ziekten van lichaam en geest, van de preventieve, 

diagnostische en therapeutische aspecten van de geneeskunde en van de voortplanting 

van de mens; 

(d) voldoende klinische ervaring, onder deskundig toezicht in ziekenhuizen opgedaan.  
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Artikel 25 

De opleiding tot medisch specialist 

1. Voor de toelating tot de opleiding tot medisch specialist moeten in het kader van de in 

artikel 24 bedoelde opleiding met goed gevolg zes studiejaren zijn volbracht gedurende welke 

de vereiste medische basiskennis is verworven. 

2. De opleiding tot medisch specialist omvat theoretisch en praktisch onderwijs in een 

universitair centrum, een academisch ziekenhuis of, in voorkomend geval, in een daartoe door 

de bevoegde autoriteiten of instellingen erkende inrichting voor gezondheidszorg. 

De lidstaten dragen er zorg voor dat de minimumduur van de in bijlage V, punt 5.1.3, 

bedoelde medische specialistenopleidingen niet korter is dan de in dat punt genoemde duur. 

De opleiding wordt onder toezicht van de bevoegde autoriteiten  of instellingen gegeven. De 

aankomend medisch specialist dient persoonlijk aan de werkzaamheden van de betrokken 

diensten deel te nemen en daarvoor verantwoordelijkheid te dragen. 

3. De opleiding is een voltijdse opleiding die plaatsvindt in door de bevoegde autoriteiten  

erkende specifieke opleidingsplaatsen. Zij houdt deelneming in aan alle medische werkzaam-

heden van de afdeling waar de opleiding wordt genoten, inclusief de wachtdiensten, zodat de 

specialist in opleiding gedurende de gehele werkweek en gedurende het gehele jaar aan deze 

praktische en theoretische opleiding zijn gehele beroepswerkzaamheid wijdt op de door de 

bevoegde autoriteiten  vastgestelde wijze. Bijgevolg worden deze werkzaamheden op 

passende wijze bezoldigd. 
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4. De lidstaten stellen de afgifte van een opleidingstitel van medisch specialist afhankelijk van 

het bezit van een van de opleidingstitels van arts met een basisopleiding als bedoeld in 

bijlage V, punt 5.1.1. 

5. De minimumopleidingsduur als bedoeld in bijlage V, punt 5.1.3, kan worden gewijzigd 

volgens de procedure van artikel 58, lid 2, om deze aan te passen aan de vooruitgang van de 

wetenschap en de techniek. 

Artikel 26 

Benamingen van opleiding tot medisch specialist 

De in artikel 21 bedoelde opleidingstitels van medisch specialist zijn die welke door de in bijlage V, 

punt 5.1.2, bedoelde bevoegde autoriteiten  of instellingen zijn afgegeven, en welke voor de des-

betreffende specialistenopleiding overeenkomen met de in de verschillende lidstaten geldende en in 

bijlage V, punt 5.1.3, opgenomen benamingen. 

 

Volgens de procedure van artikel 58, lid 2, kan worden besloten om nieuwe medische specialismen, 

die ten minste twee vijfde van de lidstaten gemeenschappelijk hebben, aan bijlage V, punt 5.1.3, toe 

te voegen om deze richtlijn aan te passen aan de ontwikkeling van de nationale wetgevingen. 
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Artikel 27 

Specifieke verworven rechten van medische specialisten 

1. Elke ontvangende lidstaat kan van medische specialisten waarvan de deeltijdopleiding tot 

medisch specialist onder de op 20 juni 1975 geldende wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen vielen en die uiterlijk op 31 december 1983 met een opleiding tot specialist zijn 

begonnen, verlangen dat hun opleidingstitels vergezeld gaan van een verklaring waaruit blijkt 

dat zij de betrokken werkzaamheden daadwerkelijk en op wettige wijze hebben uitgeoefend 

gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren tijdens de vijf jaar die aan de afgifte van de 

verklaring voorafgaan. 

2. Elke lidstaat erkent de opleidingstitel van medisch specialist die in Spanje is afgegeven aan 

artsen die hun specialistenopleiding vóór 1 januari 1995 hebben afgesloten, ook al voldoet 

deze niet aan de in artikel 25 vastgestelde minimumopleidingseisen, op voorwaarde dat deze 

titel vergezeld gaat van een door de bevoegde Spaanse autoriteiten afgegeven certificaat 

waaruit blijkt dat de betrokkene met goed gevolg de proeve van specifieke 

beroepsbekwaamheid heeft afgelegd die in het kader van de buitengewone 

erkenningsmaatregelen uit hoofde van koninklijk besluit 1497/99 is georganiseerd om te 

verifiëren dat de betrokkene over een vakkennis en bekwaamheid beschikt die vergelijkbaar 

zijn met die van artsen die in het bezit zijn van de in bijlage V, punten 5.1.2 en 5.1.3, voor 

Spanje vastgestelde titels van medisch specialist. 
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3. Elke lidstaat waar terzake wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen bestaan, aanvaardt als 

genoegzaam bewijs de opleidingstitels van medisch specialist die door de overige lidstaten 

zijn afgegeven en die, wat de betrokken specialistenopleiding betreft, overeenkomen met de 

in bijlage VI, punt 6.1, opgenomen benamingen, wanneer zij de afsluiting vormen van een 

opleiding waarmee vóór de in bijlage V, punt 5.1.2, genoemde referentiedatum werd 

begonnen, op voorwaarde dat zij vergezeld gaan van een verklaring waarin wordt bevestigd 

dat de houders ervan de betrokken werkzaamheden tijdens de vijf jaar die aan de afgifte van 

de verklaring voorafgaan gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op 

wettige wijze hebben uitgeoefend. 

Dezelfde bepalingen zijn van toepassing op de op het grondgebied van de voormalige Duitse 

Democratische Republiek verworven opleidingstitels van medisch specialist, wanneer deze de 

afsluiting zijn van een opleiding waarmee vóór 3 april 1992 werd begonnen, en aan de houder 

het recht verlenen om de betrokken beroepswerkzaamheden op het gehele Duitse grondgebied 

onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor de door de bevoegde Duitse 

autoriteiten  afgegeven opleidingstitels als bedoeld in bijlage VI, punt 6.1, uit te oefenen. 

4. Elke lidstaat waar ter zake wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen bestaan, erkent de 

opleidingstitels van medisch specialist die voor de betrokken specialistenopleiding 

overeenkomen met de in bijlage VI, punt 6.1, opgenomen benamingen, en die door de daarin 

genoemde lidstaten zijn afgegeven na een opleiding waarmee na de in bijlage V, punt 5.1.2, 

vermelde referentiedatum en vóór … ∗ is begonnen, door daaraan op zijn grondgebied 

hetzelfde rechtsgevolg toe te kennen als aan de door hemzelf afgegeven opleidingstitels met 

betrekking tot de toegang tot en uitoefening van de beroepswerkzaamheden van medisch 

specialist. 

                                                 
∗  Twee jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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5. Elke lidstaat die de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen met betrekking tot de afgifte 

van de in bijlage V, punt 5.1.2, en bijlage VI, punt 6.1, genoemde opleidingstitels van 

medisch specialist heeft ingetrokken, en die met betrekking tot de verworven rechten 

maatregelen ten gunste van zijn eigen onderdanen heeft getroffen, kent de onderdanen van de 

andere lidstaten het recht toe voor deze maatregelen in aanmerking te komen, voorzover deze 

opleidingstitels werden afgegeven vóór de datum vanaf welke de ontvangende lidstaat is 

opgehouden met het afgeven van zijn opleidingstitels voor het betrokken specialisme. 

De data van intrekking van deze bepalingen zijn opgenomen in bijlage V, punt 5.1.3, en 

bijlage VI, punt 6.1. 

Artikel 28 

Specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde 

1. Voor de toelating tot de specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde moeten in het kader 

van de in artikel 24 bedoelde studiecyclus met goed gevolg zes studiejaren zijn volbracht. 

2. De specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde die tot het behalen van vóór 1 januari 2006 

afgegeven opleidingstitels leidt, heeft een duur van ten minste twee jaar bij voltijds onderwijs. 

Voor de na deze datum afgegeven opleidingstitels heeft zij een duur van ten minste drie jaar 

bij voltijds onderwijs. 
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Wanneer de in artikel 24 bedoelde studiecyclus een praktische opleiding omvat in een erkend 

ziekenhuis dat over de nodige uitrusting en diensten geschikt voor de huisartsgeneeskunde 

beschikt, in een erkende huisartsenpraktijk of in een erkend centrum waar artsen 

eerstelijnszorg verstrekken, kan de duur van deze praktische opleiding voor maximaal één jaar 

worden inbegrepen in de duur die in de eerste alinea voor vanaf 1 januari 2006 afgegeven 

opleidingstitels is vastgesteld. 

De in de tweede alinea bedoelde mogelijkheid bestaat alleen voor lidstaten waar de duur van 

de specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde op 1 januari 2001 twee jaar bedroeg. 

3. De specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde is een voltijdse opleiding onder toezicht 

van de bevoegde autoriteiten  of instellingen. Zij is meer van praktische dan theoretische aard. 

De praktische opleiding wordt enerzijds gedurende ten minste zes maanden gegeven in een 

erkend ziekenhuis dat over de nodige uitrusting en diensten beschikt, en anderzijds gedurende 

ten minste zes maanden in een erkende huisartsenpraktijk of een erkend centrum waar artsen 

eerstelijnszorg verstrekken. 

Bij deze opleiding zijn ook andere instellingen of organisaties voor gezondheidszorg 

betrokken die zich bezighouden met de huisartsgeneeskunde. Onverminderd de in de tweede 

alinea genoemde minimumperioden mag de praktische opleiding evenwel gedurende ten 

hoogste zes maanden worden gegeven door een opleiding in andere erkende instellingen of 

organisaties voor gezondheidszorg die zich met huisartsgeneeskunde bezighouden. 
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De opleiding bestaat in een persoonlijke deelname van de kandidaat aan de beroepswerk-

zaamheden en verantwoordelijkheden van degenen met wie hij werkt. 

4. De lidstaten stellen de afgifte van opleidingstitels in de huisartsgeneeskunde afhankelijk van 

het bezit van opleidingstitels van arts met een basisopleiding als bedoeld in bijlage V, 

punt 5.1.1. 

5. De lidstaten kunnen de in bijlage V, punt 5.1.4, genoemde opleidingstitels afgeven aan artsen 

die niet de in dit artikel bedoelde opleiding hebben gevolgd, maar wel een andere aanvullende 

opleiding die met een door de bevoegde autoriteiten  van een lidstaat afgegeven 

opleidingstitel is afgesloten. De lidstaten mogen deze opleidingstitel evenwel slechts afgeven 

indien deze de bekrachtiging vormt van kennis die vanuit kwalitatief oogpunt gelijkwaardig is 

aan die welke wordt verworven tijdens de opleiding als bepaald in dit artikel. 

De lidstaten bepalen met name in hoeverre de reeds door de aanvrager gevolgde aanvullende 

opleiding en diens beroepservaring in aanmerking kunnen komen als vervanging van de 

opleiding als bepaald in dit artikel. 

De lidstaten mogen de in bijlage V, punt 5.1.4, bedoelde opleidingstitel slechts afgeven indien 

de aanvrager gedurende ten minste zes maanden in een huisartsenpraktijk of in een erkend 

centrum waar artsen eerstelijnszorg verstrekken, als bedoeld in lid 3, ervaring in de 

huisartsgeneeskunde heeft opgedaan. 
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Artikel 29 

Uitoefening van de beroepswerkzaamheden van huisarts 

 

Elke lidstaat stelt, behoudens de bepalingen inzake verworven rechten, het in het kader van zijn 

nationale stelsel van sociale zekerheid verrichten van de werkzaamheden van arts als huisarts 

afhankelijk van het bezit van een opleidingstitel als bedoeld in bijlage V, punt 5.1.4. 

De lidstaten kunnen personen die de specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde volgen, van 

deze voorwaarde vrijstellen. 

 

Artikel 30 

Specifieke verworven rechten van huisartsen 

1. Elke lidstaat bepaalt welke de verworven rechten zijn. Het recht om de werkzaamheden van 

arts als huisarts uit te oefenen in het kader van het nationale stelsel van sociale zekerheid van 

die lidstaat zonder de in bijlage V, punt 5.1.4, bedoelde opleidingstitel te bezitten, moet hij 

evenwel als verworven recht toekennen aan alle artsen die dit recht op de in dat punt vermelde 

referentiedatum krachtens de op artsen toepasselijke bepalingen die toegang geven tot de 

beroepswerkzaamheden van arts met een basisopleiding, bezitten en op die datum op zijn 

grondgebied praktiseren, omdat zij in aanmerking kwamen voor het bepaalde in artikel 21 of 

artikel 23. 

De bevoegde autoriteiten  van elke lidstaat geven aan artsen die op grond van de eerste alinea 

verworven rechten hebben, op hun verzoek een certificaat af waaruit blijkt dat zij het recht 

hebben om in het kader van hun stelsel van sociale zekerheid de werkzaamheden van arts als 

huisarts uit te oefenen zonder de in bijlage V, punt 5.1.4, bedoelde opleidingstitel te bezitten. 
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2. Elke lidstaat erkent de in lid 1, tweede alinea, bedoelde aan onderdanen van de lidstaten door 

andere lidstaten afgegeven certificaten, door daaraan op zijn grondgebied hetzelfde 

rechtsgevolg toe te kennen als aan de door hemzelf afgegeven certificaten die het mogelijk 

maken in het kader van zijn nationale stelsel van sociale zekerheid de werkzaamheden van 

huisarts uit te oefenen. 

Afdeling 3 

Verantwoordelijk algemeen ziekenverplegers 

Artikel 31 

De opleiding tot verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger 

1. Voor de toelating tot de opleiding tot verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger is een 

algemene schoolopleiding van tien jaar vereist die wordt afgesloten met een door de bevoegde 

autoriteiten  of instellingen van een lidstaat afgegeven diploma, certificaat of andere titel, of 

een certificaat ten bewijze dat men geslaagd is voor een gelijkwaardig toelatingsexamen voor 

de scholen voor verpleegkunde. 

2. De opleiding tot verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger is een voltijdse opleiding en 

omvat ten minste het in bijlage V, punt 5.2.1, opgenomen studieprogramma. 

De lijsten van vakken in bijlage V, punt 5.2.1, kunnen worden gewijzigd volgens de 

procedure van artikel 58, lid 2, teneinde ze aan te passen aan de wetenschappelijke en 

technische vooruitgang. 
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Deze aanpassing mag voor geen enkele lidstaat een wijziging van de bestaande 

rechtsbeginselen betreffende de regeling van beroepen met betrekking tot de opleiding en 

toegangsvoorwaarden voor natuurlijke personen inhouden. 

3. De opleiding tot verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger omvat ten minste drie studie-

jaren of 4600 uur theoretisch en klinisch onderwijs, waarbij de duur van het theoretisch 

onderwijs ten minste een derde en die van het klinisch onderwijs ten minste de helft van de 

minimumduur van de opleiding bedraagt. De lidstaten kunnen gedeeltelijke vrijstelling 

verlenen aan personen die een deel van deze opleiding hebben gevolgd in het kader van 

andere opleidingen van ten minste gelijkwaardig niveau. 

De lidstaten zien erop toe dat de met de verplegersopleiding belaste instelling verantwoor-

delijk is voor de coördinatie tussen theoretisch en klinisch onderwijs gedurende het gehele 

studieprogramma. 

4. Onder theoretisch onderwijs wordt verstaan dat deel van de opleiding in de verpleegkunde 

waar de leerling-verpleger de kennis, het inzicht en de bekwaamheid verwerft die nodig zijn 

om de algemene verpleegkundige verzorging te plannen, te verstrekken en te beoordelen. 

Deze opleiding wordt gegeven door docenten in de verpleegkunde en andere bevoegde 

personen, en vindt plaats in scholen voor verpleegkunde en andere door de 

opleidingsinstelling gekozen plaatsen waar onderwijs wordt gegeven. 

5. Onder klinisch onderwijs wordt verstaan dat deel van de opleiding in de verpleegkunde waar 

de leerling-verpleger in teamverband en in rechtstreeks contact met een gezonde persoon of 

patiënt en/of een gemeenschap op grond van verworven kennis en bekwaamheid de vereiste 

algemene verpleegkundige verzorging leert plannen, verstrekken en beoordelen. De 

leerling-verpleger leert niet alleen in teamverband werken, maar ook als teamleider op te 

treden en zich bezig te houden met de organisatie van de algemene verpleegkundige 

verzorging, waaronder de gezondheidseducatie voor individuele personen en kleine groepen 

binnen de instelling voor gezondheidszorg of in de gemeenschap. 
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Dit onderwijs wordt gegeven in ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg en 

in de gemeenschap onder leiding van docenten-verpleegkundigen en met samenwerking en 

assistentie van andere geschoolde verpleegkundigen. Ander geschoold personeel kan 

eveneens in het onderwijsproces worden ingeschakeld. 

De leerling-verplegers nemen deel aan de werkzaamheden van de betrokken diensten 

voorzover deze bijdragen tot hun opleiding en hen in staat stellen de verantwoordelijkheden 

op zich te leren nemen die aan de verpleegkundige verzorging zijn verbonden. 

6. De opleiding tot verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger waarborgt dat de betrokkene de 

volgende kennis en bekwaamheid heeft verworven: 

(a) voldoende kennis van de wetenschappen waarop de algemene ziekenverpleging is 

gebaseerd, met inbegrip van voldoende kennis van het organisme, de fysiologie en het 

gedrag van de gezonde en de zieke mens, alsmede van het verband tussen de 

gezondheidstoestand en de fysieke en sociale omgeving van de mens; 

(b) voldoende kennis van de aard en de ethiek van het beroep en van de algemene 

beginselen betreffende gezondheid en verpleging; 

(c) voldoende klinische ervaring; deze ervaring, bij de keuze waarvan de vormende waarde 

voorop dient te worden gesteld, moet worden opgedaan onder toezicht van geschoold 

verpleegkundig personeel en op plaatsen waar de numerieke omvang van het 

geschoolde personeel en de uitrusting geschikt zijn voor de verpleging van zieken; 
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(d) bekwaamheid om deel te nemen aan de practische opleiding van het op het gebied van 

de gezondheidszorg werkzame personeel en ervaring op het gebied van samenwerking 

met dit personeel; 

(e) ervaring op het gebied van samenwerking met andere personen die op het gebied van de 

gezondheidszorg werkzaam zijn. 

Artikel 32 

Uitoefening van de beroepswerkzaamheden van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger 

Voor de toepassing van deze richtlijn zijn de beroepswerkzaamheden van verantwoordelijk 

algemeen ziekenverpleger die welke onder de in bijlage V, punt 5.2.2, genoemde beroepstitels 

worden uitgeoefend. 

Artikel 33 

Specifieke verworven rechten van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger 

1. De algemene regels inzake verworven rechten zijn alleen van toepassing op verantwoordelijk 

algemeen ziekenverpleger, wanneer de in artikel 23 bedoelde werkzaamheden de volledige 

verantwoordelijkheid voor de planning, de organisatie en de administratie van de verpleging 

van de patiënt hebben omvat. 
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2. Ten aanzien van de Poolse opleidingstitels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger 

zijn, uitsluitend de hierna genoemde bepalingen van toepassing op verworven rechten. De 

lidstaten erkennen ten behoeve van de onderdanen van lidstaten wier opleidingstitels voor 

verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger door Polen zijn afgegeven of wier opleiding in 

Polen vóór 1 mei 2004 is aangevangen en die niet voldoen aan de in artikel 31 bedoelde 

minimumopleidingseisen, de hierna genoemde opleidingstitels voor verantwoordelijk 

algemeen ziekenverpleger als genoegzaam bewijs, indien deze vergezeld gaan van een 

verklaring waarin wordt bevestigd dat betrokkenen gedurende de hieronder gespecificeerde 

periode de werkzaamheden van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger daadwerkelijk en 

op wettige wijze hebben uitgeoefend: 

 

a) voor de opleidingstitel van verpleger op universitair niveau (dyplom licencjata 

pielęgniarstwa): ten minste drie opeenvolgende jaren tijdens de vijf aan de afgifte van 

de verklaring voorafgaande jaren, 

 

b) voor de opleidingstitel van verpleger ter afsluiting van een hogere opleiding, afgegeven 

door een instelling voor medisch beroepsonderwijs (dyplom pielęgniarki albo 

pielęgniarki dyplomowanej): ten minste vijf opeenvolgende jaren tijdens de zeven aan 

de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren. 

 

De genoemde werkzaamheden dienen de volledige verantwoordelijkheid voor de planning, de 

organisatie en de administratie van de verpleging van de patiënt te hebben omvat.  
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3. De lidstaten erkennen opleidingstitels in de verpleegkunde die in Polen zijn afgegeven aan 

verpleegkundigen die vóór 1 mei 2004 hun opleiding hebben voltooid en welke titels niet 

overeenstemmen met de in artikel 31 bedoelde minimumopleidingseisen, als deze titels 

worden gestaafd met het diploma "bachelor" dat is verkregen op basis van een speciaal 

voortgezet programma als bedoeld in artikel 11 van de wet van 20 april 2004 inzake de 

wijziging van de wet op de beroepen van verpleegkundige en verloskundige en inzake enige  

andere rechtsbesluiten (Publicatieblad van de Poolse Republiek van 30 april 2004, nr. 92, 

pos. 885) en de verordening van de minister van Volksgezondheid van 11 mei 2004 inzake de 

gedetailleerde voorwaarden voor het verstrekken van opleidingen voor verpleegkundigen en 

verloskundigen die in het bezit zijn van een diploma middelbaar onderwijs (eindexamen - 

matura) en zijn afgestudeerd aan een medische school of een instelling voor medisch 

beroepsonderwijs waar het beroep van verpleegkundige en van verloskundige wordt 

aangeleerd (Publicatieblad van de Poolse Republiek van 13 mei 2004, nr. 110, pos. 1170), 

teneinde na te gaan of de kennis en de bekwaamheid van de betrokken persoon op een niveau 

liggen dat vergelijkbaar is met dat van verpleegkundigen met titels die, in het geval van Polen, 

zijn vastgesteld in bijlage V, punt 5.2.2. 

 

Afdeling 4 

Beoefenaars van de tandheelkunde 

Artikel 34 

Basisopleiding tandheelkunde 

1. Voor de toelating tot de basisopleiding tandheelkunde wordt het bezit vereist van een diploma 

of certificaat dat in een lidstaat voor de betrokken studies toegang geeft tot universiteiten of 

instellingen voor hoger onderwijs van een als gelijkwaardig erkend niveau. 
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2. De basisopleiding tandheelkunde omvat in totaal ten minste vijf jaar theoretisch en praktisch 

onderwijs op voltijdbasis aan een universiteit, aan een instelling voor hoger onderwijs van een 

als gelijkwaardig erkend niveau of onder toezicht van een universiteit, en omvat ten minste 

het in bijlage V, punt 5.3.1, opgenomen studieprogramma. 

De lijsten van vakken in bijlage V, punt 5.3.1, kunnen worden gewijzigd volgens de 

procedure van artikel 58, lid 2, teneinde ze aan te passen aan de wetenschappelijke en 

technische vooruitgang. 

Deze aanpassing mag voor geen enkele lidstaat een wijziging van de bestaande rechts-

beginselen betreffende de regeling van beroepen met betrekking tot de opleiding en 

toegangsvoorwaarden voor natuurlijke personen inhouden. 

3. De basisopleiding tandheelkunde waarborgt dat de betrokkene de volgende kennis en 

bekwaamheid heeft verworven: 

(a) voldoende kennis van de wetenschappen waarop de tandheelkunde berust, alsmede een 

goed inzicht in de wetenschappelijke methoden en met name de beginselen van de 

meting van biologische functies, in de beoordeling van wetenschappelijk vastgestelde 

feiten alsmede in de analyse van gegevens; 

(b) voldoende kennis van het gestel, de fysiologie en het gedrag van gezonde en zieke 

personen, alsmede van de wijze waarop de gezondheidstoestand van de mens wordt 

beïnvloed door zijn natuurlijke en sociale omgeving; een en ander voorzover dat in 

relatie staat tot de tandheelkunde; 
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(c) voldoende kennis van structuur en functie van de tanden, de mond, de kaken en de 

omliggende weefsels, zowel in gezonde als zieke toestand, en de relatie daarvan tot de 

algemene gezondheidstoestand en het fysiek en sociaal welzijn van de patiënt; 

(d) voldoende kennis van de klinische studievakken en methoden die aan de 

tandheelkundige een samenhangend beeld geven van de anomalieën, kwetsuren en 

ziekten van tanden, mond, kaken en omliggende weefsels, alsmede van de preventieve, 

diagnostische en therapeutische aspecten van de odontologie; 

(e) voldoende klinische ervaring, opgedaan onder deskundig toezicht. 

De opleiding verschaft de nodige bekwaamheid voor alle werkzaamheden die verband houden 

met de preventie, de diagnose en de behandeling van afwijkingen en ziekten van tanden, 

mond, kaken en omliggende weefsels. 

 

Artikel 35 

Opleiding tot specialist in de tandheelkunde  

1. Voor de toelating tot de opleiding tot specialist in de tandheelkunde moeten met goed gevolg 

vijf jaar theoretisch en praktisch onderwijs in het kader van de in artikel 34 bedoelde 

opleiding zijn volbracht, of moet men in het bezit zijn van de stukken bedoeld in artikel 23 

en 37. 
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2. De opleiding tot specialist in de tandheelkunde omvat theoretisch en praktisch onderwijs in 

een universitair centrum, een academisch onderwijs- en onderzoekscentrum voor behandeling 

of, in voorkomend geval, in een daartoe door de bevoegde autoriteiten of autoriteiten  erkende 

inrichting voor gezondheidszorg. 

De opleiding tot specialist in de tandheelkunde duurt ten minste drie jaar bij voltijds 

onderwijs en staat onder supervisie van de bevoegde autoriteiten  of instellingen. De 

aankomend specialist in de tandheelkunde dient persoonlijk aan de werkzaamheden van de 

betrokken inrichting deel te nemen en daarvoor verantwoordelijkheid te dragen. 

De in de tweede alinea bedoelde minimumopleidingsduur kan volgens de procedure van 

artikel 58, lid 2, worden gewijzigd om deze aan te passen aan de vooruitgang van de 

wetenschap en de techniek. 

3. De lidstaten stellen de afgifte van een opleidingstitel van specialist in de tandheelkunde 

afhankelijk van het bezit van een van de opleidingstitels van de basisopleiding tandheelkunde 

bedoeld in bijlage V, punt 5.3.2. 

Artikel 36 

Uitoefening van de beroepswerkzaamheden van beoefenaar der tandheelkunde 

1. Voor de toepassing van deze richtlijn zijn de beroepswerkzaamheden van beoefenaar der 

tandheelkunde die welke in lid 3 worden omschreven en onder de in bijlage V, punt 5.3.2, 

genoemde beroepstitels worden uitgeoefend. 



 
13781/2/04 REV 2  HD/jv 75 
 DG C I   NL 

2. Het beroep van beoefenaar der tandheelkunde is gebaseerd op de in artikel 34 bedoelde 

tandheelkundige opleiding en is een specifiek beroep dat zich van het beroep van arts 

onderscheidt, ongeacht of deze is gespecialiseerd. Voor de uitoefening van de beroeps-

werkzaamheden van beoefenaar der tandheelkunde is het bezit vereist van een opleidingstitel 

als bedoeld in bijlage V, punt 5.3.2. Met de houders van een dergelijke opleidingstitel worden 

gelijkgesteld de begunstigden van artikelen 23 of 37. 

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat de beoefenaars der tandheelkunde algemeen toegang 

hebben tot werkzaamheden in verband met de preventie, diagnose en behandeling van 

afwijkingen en ziekten van tanden, mond, kaken en omliggende weefsels, en die 

werkzaamheden mogen uitoefenen, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de 

gedragsregels die op de in bijlage V, punt 5.3.2, bedoelde referentiedata voor het beroep 

gelden. 

Artikel 37 

Specifieke verworven rechten van beoefenaars der tandheelkunde 

1. De lidstaten erkennen met het oog op de uitoefening van de beroepswerkzaamheden van 

beoefenaars der tandheelkunde uit hoofde van de in bijlage V, punt 5.3.3, opgenomen titels, 

de opleidingstitels van arts welke in Italië, Spanje, Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije zijn 

afgegeven aan personen die uiterlijk op de in bijlage V voor de betrokken lidstaat vermelde 

referentiedatum hun artsenopleiding hebben aangevangen, en welke vergezeld gaan van een 

door de bevoegde autoriteiten  van de betrokken lidstaat afgegeven verklaring. 
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Uit deze verklaring moet blijken dat aan de volgende twee voorwaarden is voldaan: 

a) de betrokkenen hebben in die lidstaat tijdens de vijf jaar die aan de afgifte van de 

verklaring voorafgaan gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk, 

wettig en als hoofdactiviteit de in artikel 36 bedoelde werkzaamheden uitgeoefend; 

b) de betrokkene is bevoegd deze werkzaamheden uit te oefenen onder dezelfde voor-

waarden als die welke gelden voor de houders van de in bijlage V, punt 5.3.2, voor de 

betrokken lidstaat opgenomen opleidingstitel. 

Van de in de tweede alinea, onder a), bedoelde eis van een praktijkervaring van drie jaar zijn 

vrijgesteld personen die met goed gevolg een studie van ten minste drie jaar hebben gevolgd 

welke volgens een officiële verklaring van de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat 

gelijkwaardig is aan de in artikel 34 bedoelde opleiding. 

Wat Tsjechië en Slowakije betreft, worden de in het voormalige Tsjechoslowakije verkregen 

opleidingstitels erkend uit gelijken hoofde als de Tsjechische en de Slowaakse opleidingstitels 

en onder dezelfde in de voorgaande alinea's genoemde voorwaarden. 

2. Elke lidstaat erkent de opleidingstitels van arts welke in Italië zijn afgegeven aan personen die 

na 28 januari 1980 en niet later dan 31 december 1984 met hun universitaire artsenopleiding 

zijn begonnen, en welke vergezeld gaan van een door de bevoegde Italiaanse autoriteiten  

afgegeven verklaring. 
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Uit deze verklaring moet blijken dat aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: 

a) de betrokkenen hebben met goed gevolg de bijzondere proef van bekwaamheid afgelegd 

die de bevoegde autoriteiten  in Italië hebben georganiseerd teneinde na te gaan of de 

kennis en bekwaamheid van de betrokkenen op een niveau liggen dat vergelijkbaar is 

met dat van de houders van de opleidingstitel die voor Italië in bijlage V, punt 5.3.2, is 

vermeld; 

b) de betrokkenen hebben in Italië tijdens de vijf jaar die aan de afgifte van de verklaring 

voorafgaan gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk, wettig en als 

hoofdactiviteit de in artikel 36 bedoelde werkzaamheden uitgeoefend; 

c) de betrokkenen zijn bevoegd de in artikel 36 bedoelde werkzaamheden uit te oefenen, of 

oefenen deze daadwerkelijk, wettig en als hoofdactiviteit uit, onder dezelfde 

voorwaarden als de houders van de opleidingstitel die voor Italië in bijlage V, 

punt 5.3.2, is vermeld. 

Van de in de tweede alinea, onder a), bedoelde proef van bekwaamheid zijn vrijgesteld 

personen die met goed gevolg een studie van ten minste drie jaar hebben gevolgd die volgens 

een officiële verklaring van de bevoegde autoriteiten  gelijkwaardig is aan de in artikel 34 

bedoelde opleiding. 

Personen die na 31 december 1984 met hun universitaire artsenopleiding zijn begonnen 

worden net zo behandeld als bovengenoemde personen, op voorwaarde dat de 

bovengenoemde drie studiejaren vóór 31 december 1994 zijn begonnen. 
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Afdeling 5 

Dierenartsen 

Artikel 38 

De opleiding tot dierenarts 

1. De diergeneeskundige opleiding omvat in totaal ten minste vijf jaar theoretisch en praktisch 

onderwijs op voltijdbasis aan een universiteit, aan een instelling voor hoger onderwijs van een 

als gelijkwaardig erkend niveau of onder toezicht van een universiteit en omvat ten minste het 

in bijlage V, punt 5.4.1, opgenomen studieprogramma. 

De lijsten van vakken in bijlage V, punt 5.4.1, kunnen worden gewijzigd volgens de 

procedure van artikel 58, lid 2, teneinde ze aan te passen aan de wetenschappelijke en 

technische vooruitgang. 

Deze aanpassing mag voor geen enkele lidstaat een wijziging van de bestaande rechts-

beginselen betreffende de regeling van beroepen met betrekking tot de opleiding en 

toegangsvoorwaarden voor natuurlijke personen inhouden. 

2. Voor de toelating tot de diergeneeskundige opleiding wordt het bezit vereist van een diploma 

of certificaat dat in een lidstaat voor de betrokken studies toegang geeft tot universiteiten of 

instellingen voor hoger onderwijs van een als gelijkwaardig erkend niveau. 
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3. De opleiding tot dierenarts waarborgt dat de betrokkene de volgende kennis en bekwaamheid 

heeft verworven: 

(a) voldoende kennis van de wetenschappen waarop de werkzaamheden van de dierenarts 

berusten; 

 (b) voldoende kennis van de structuur en de functies van gezonde dieren, de fokkerij, de 

voortplanting en de algemene hygiëne, alsmede van de voeding van dieren, met inbegrip 

van de technologie van het vervaardigen en conserveren van voeder dat aan hun 

behoeften voldoet; 

(c) voldoende kennis op het gebied van het gedrag en de bescherming van dieren; 

(d) voldoende kennis van de oorzaken, de aard, het verloop, de gevolgen, de diagnose en de 

behandeling van de ziekten van individuele dieren en groepen dieren, en in het 

bijzonder kennis van de ziekten die op de mens kunnen worden overgebracht; 

(e)  voldoende kennis van de preventieve geneeskunde; 

(f) voldoende kennis van de hygiëne en de technologie bij het verkrijgen, vervaardigen en 

in omloop brengen van dierlijke levensmiddelen of levensmiddelen van dierlijke 

oorsprong die bestemd zijn voor menselijke consumptie; 

(g) voldoende kennis van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende deze 

gebieden; 

(h) voldoende klinische en praktische ervaring, opgedaan onder deskundig toezicht. 
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Artikel 39 

Specifieke verworven rechten van dierenartsen 
 

Onverminderd artikel 23, lid 4, erkennen de lidstaten ten behoeve van onderdanen van lidstaten 

wier opleidingstitels van dierenarts door Estland zijn afgegeven of wier opleiding vóór 1 mei 2004 

in Estland is aangevangen, deze opleidingstitels van dierenarts mits deze vergezeld gaan van een 

verklaring waarin wordt bevestigd dat deze personen tijdens de zeven jaar die aan de afgifte van de 

verklaring voorafgaan gedurende ten minste vijf opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op wettige 

wijze de betrokken werkzaamheden op Estlands grondgebied hebben uitgeoefend. 

 

Afdeling 6 

Verloskundigen 

Artikel 40 

Opleiding tot verloskundige 

1. De opleiding tot verloskundige omvat in totaal ten minste één van de volgende opleidingen: 

a) een specifieke voltijdse opleiding tot verloskundige van ten minste drie jaar theoretisch 

en praktisch onderwijs (mogelijkheid I) die ten minste het in bijlage V, punt 5.5.1, 

opgenomen programma omvat, of 
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b) een specifieke voltijdse opleiding tot verloskundige van achttien maanden 

(mogelijkheid II) die ten minste het in bijlage V, punt 5.5.1, opgenomen programma 

omvat, voorzover dit niet op gelijkwaardige wijze is onderwezen in het kader van de 

opleiding tot verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger. 

De lidstaten zien erop toe dat de met de opleiding van verloskundigen belaste inrichting 

verantwoordelijk is voor de coördinatie tussen theorie en praktijk gedurende het gehele 

studieprogramma. 

De lijsten van vakken in bijlage V, punt 5.5.1, kunnen worden gewijzigd volgens de 

procedure van artikel 58, lid 2, teneinde ze aan te passen aan de wetenschappelijke en 

technische vooruitgang. 

Deze aanpassing mag voor geen enkele lidstaat een wijziging van de bestaande 

rechtsbeginselen betreffende de regeling van beroepen met betrekking tot de opleiding en 

toegangsvoorwaarden voor natuurlijke personen inhouden. 

2. Voor de toelating tot de opleiding tot verloskundige moet aan één van de volgende 

voorwaarden zijn voldaan: 

a) voor mogelijkheid I, het doorlopen van ten minste tien jaar algemene schoolopleiding, 

b) voor mogelijkheid II, het bezit van een opleidingstitel van verantwoordelijk algemeen 

ziekenverpleger als bedoeld in bijlage V, punt 5.2.2. 
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3. De opleiding tot verloskundige waarborgt dat de betrokkene de volgende kennis en bekwaam-

heid heeft verworven: 

(a) voldoende kennis van de wetenschappen waarop de werkzaamheden van de verlos-

kundige berusten, met name de verloskunde en de gynaecologie; 

(b) voldoende kennis van de beroepsethiek en de beroepswetgeving; 

(c) diepgaande kennis van de biologische functies, de anatomie en de fysiologie op het 

gebied van de verloskunde en de perinatalogie, alsmede een kennis van het verband 

tussen de gezondheidstoestand en de fysieke en sociale omgeving van de mens en van 

zijn gedrag; 

(d) voldoende klinische ervaring, opgedaan in erkende inrichtingen onder toezicht van 

deskundigen op het gebied van de verloskunde; 

(e) voldoende op de hoogte zijn van de opleiding van het op het gebied van de 

gezondheidszorg werkzame personeel en ervaring op het gebied van samenwerking met 

dit personeel. 
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Artikel 41 

Regels ten aanzien van de erkenning van de opleidingstitels van verloskundige 

1. De in bijlage V, punt 5.5.2, bedoelde opleidingstitels van verloskundige worden 

overeenkomstig artikel 21 automatisch erkend, indien zij aan één van de volgende 

voorwaarden voldoen: 

a) een voltijdse opleiding tot verloskundige van ten minste drie jaar: 

i) hetzij op basis van het bezit van een diploma, certificaat of andere titel, dat/die 

toegang verleent tot universiteiten of instellingen voor hoger onderwijs, hetzij, bij 

ontstentenis daarvan, het bewijs van een opleiding die een gelijkwaardig niveau 

van kennis garandeert; of 

ii) gevolgd door een praktijkervaring van twee jaar waarvoor overeenkomstig lid 2 

een bewijs is afgegeven; 

b) een voltijdse opleiding tot verloskundige van ten minste twee jaar of 3600 uren, 

waarvoor het bezit is vereist van een opleidingstitel van verantwoordelijk algemeen 

ziekenverpleger als bedoeld in bijlage V, punt 5.2.2; 

c) een voltijdse opleiding tot verloskundige van ten minste achttien maanden of 3000 uren, 

waarvoor het bezit is vereist van een opleidingstitel van verantwoordelijk algemeen 

ziekenverpleger als bedoeld in bijlage V, punt 5.2.2, en gevolgd door een 

praktijkervaring waarvoor overeenkomstig lid 2 een bewijs is afgegeven. 
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2. Het in lid 1 genoemde bewijs wordt afgegeven door de bevoegde autoriteiten  van de lidstaat 

van oorsprong. Hierin wordt verklaard dat de begunstigde, na de opleidingstitel van 

verloskundige te hebben behaald, in een ziekenhuis of in een daartoe erkende inrichting voor 

gezondheidszorg alle werkzaamheden van verloskundige gedurende het overeenkomstige 

tijdvak naar tevredenheid heeft verricht. 

Artikel 42  

Uitoefening van de beroepswerkzaamheden van verloskundige 

1. Deze afdeling is van toepassing op de werkzaamheden van verloskundige, zoals die door elke 

lidstaat zijn omschreven, onverminderd lid 2, en worden uitgeoefend onder de in bijlage V, 

punt 5.5.2, opgenomen beroepstitels. 

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de verloskundigen ten minste toegang hebben tot de 

hieronder genoemde werkzaamheden en deze mogen uitoefenen: 

(a) goede voorlichting en adviezen over gezinsplanning verstrekken; 

(b) zwangerschap vaststellen en het normale verloop ervan blijven volgen, onderzoeken 

verrichten die nodig zijn voor het toezicht op het normale verloop van de zwangerschap; 

(c) de onderzoeken voorschrijven of adviseren die nodig zijn om de diagnose van een 

zwangerschap met gevaar voor complicaties zo vroeg mogelijk te kunnen stellen; 
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(d) een programma opstellen ter voorbereiding op het ouderschap, de bevalling volledig voor-

bereiden en de ouders raadgevingen verstrekken over hygiëne en voeding; 

(e) de vrouw tijdens de bevalling bijstaan en de toestand van de foetus in utero met passende 

klinische en technische middelen volgen; 

(f) normale bevallingen bij achterhoofdsligging verrichten en daarbij zo nodig episiotomie 

toepassen, alsmede in noodgevallen bevallingen bij stuitligging verrichten; 

(g) bij moeder en kind de tekenen van stoornissen onderkennen waarbij het ingrijpen van een arts 

vereist is en hem indien nodig assisteren; bij afwezigheid van de arts spoedmaatregelen 

nemen, met name de placenta met de hand verwijderen en eventueel daarna de baarmoeder 

inwendig onderzoeken; 

(h) de pasgeborene onderzoeken en verzorgen; alle nodige maatregelen nemen en in voorkomend 

geval onmiddellijk reanimatie toepassen; 

(i) de kraamvrouw verzorgen, toezien op de gevolgen van de bevalling voor de moeder en alle 

nuttige adviezen verstrekken aan de moeder met betrekking tot de kinderverzorging, zodat de 

pasgeborene in de beste omstandigheden kan worden grootgebracht; 

(j) de door een arts voorgeschreven behandeling toepassen; 

(k) de nodige schriftelijke verslagen opstellen. 
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Artikel 43 

Specifieke verworven rechten van verloskundigen 

1. Elke lidstaat erkent, ten aanzien van onderdanen van de lidstaten van wie de opleidingstitels 

van verloskundige aan alle in artikel 40 vastgestelde minimumopleidingseisen voldoen, maar 

uit hoofde van artikel 41 alleen mogen worden erkend indien ze vergezeld gaan van het in 

artikel 41, lid 2, bedoelde bewijs van praktijkervaring, als genoegzaam bewijs de door deze 

lidstaten vóór de in bijlage V, punt 5.5.2, bedoelde referentiedatum afgegeven opleidings-

titels, op voorwaarde dat zij vergezeld gaan van een verklaring waarin wordt bevestigd dat de 

houders ervan de betrokken werkzaamheden tijdens de vijf jaar die aan de afgifte van de 

verklaring voorafgaan gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op 

wettige wijze hebben uitgeoefend. 

2. Lid 1 is van toepassing op onderdanen van de lidstaten van wie de opleidingstitels van 

verloskundige de afsluiting zijn van een opleiding die op het grondgebied van de voormalige 

Duitse Democratische Republiek werd gevolgd en die aan alle minimumopleidingseisen van 

artikel 40 voldoet, maar uit hoofde van artikel 41 alleen mogen worden erkend indien zij 

vergezeld gaan van het in artikel 41, lid 2, bedoelde bewijs van praktijkervaring, wanneer zij 

de afsluiting zijn van een opleiding waarmee vóór 3 oktober 1990 werd aangevangen. 

3. Ten aanzien van de Poolse opleidingstitels voor verloskundige geldt dat uitsluitend de hierna 

genoemde bepalingen met betrekking tot verworven rechten van toepassing zijn. 
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De lidstaten erkennen ten behoeve van onderdanen van lidstaten wier opleidingstitels van 
verloskundige door Polen zijn afgegeven of wier opleiding in Polen vóór 1 mei 2004 is 
aangevangen, en die niet voldoen aan de in artikel 40 bedoelde minimumopleidingseisen, de 
hierna genoemde opleidingstitels van verloskundige, indien deze vergezeld gaan van een 
verklaring waarin wordt bevestigd dat betrokkene gedurende de hieronder gespecificeerde 
periode de werkzaamheden van verloskundige daadwerkelijk en op wettige wijze heeft 
uitgeoefend: 
 
a) voor de opleidingstitel van verloskundige op universitair niveau (dyplom licencjata 

położnictwa): ten minste drie opeenvolgende jaren tijdens de vijf aan de afgifte van de 
verklaring voorafgaande jaren, 

 
b) opleidingstitel van verloskundige ter afsluiting van een hogere opleiding, afgegeven 

door een instelling voor medisch beroepsonderwijs (dyplom położnej): ten minste vijf 
opeenvolgende jaren tijdens de zeven aan de afgifte van de verklaring voorafgaande 
jaren. 
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4. De lidstaten erkennen opleidingstitels in de verloskunde die in Polen zijn afgegeven aan 
verloskundigen die vóór 1 mei 2004 hun opleiding hebben voltooid en welke titels niet 
beantwoorden aan de in artikel 40 bedoelde minimumopleidingseisen, als deze titels worden 
gestaafd met het diploma "bachelor" dat is verkregen op basis van een speciaal voortgezet 
programma als bedoeld in artikel 11 van de wet van 20 april 2004 inzake de wijziging van de 
wet op de beroepen van verpleegkundige en verloskundige en inzake enige andere 
rechtsbesluiten (Publicatieblad van de Poolse Republiek van 30 april 2004, nr. 92, pos. 885) 
en de verordening van de minister van Volksgezondheid van 11 mei 2004 inzake de 
gedetailleerde voorwaarden voor het verstrekken van opleidingen voor verpleegkundigen en 
verloskundigen die in het bezit zijn van een diploma middelbaar onderwijs (eindexamen - 
matura) en zijn afgestudeerd aan een medische school of een instelling voor medisch 
beroepsonderwijs waar het beroep van verpleegkundige en van verloskundige wordt 
aangeleerd (Publicatieblad van de Poolse Republiek van 13 mei 2004, nr. 110, pos. 1170), 
teneinde na te gaan of de kennis en de bekwaamheid van de betrokken persoon op een niveau 
liggen dat vergelijkbaar is met dat van verloskundigen met titels die in het geval van Polen 
zijn vastgesteld in bijlage V, punt 5.5.2. 

 



 
13781/2/04 REV 2  HD/jv 89 
 DG C I   NL 

Afdeling 7 

Apothekers 

Artikel 44 

Opleiding tot apotheker 

1. Voor de toelating tot de apothekersopleiding wordt het bezit vereist van een diploma of 

certificaat dat in een lidstaat voor de betrokken studies toegang geeft tot universiteiten of 

instellingen voor hoger onderwijs van een als gelijkwaardig erkend niveau. 

2. De opleidingstitel van apotheker vormt de afsluiting van een opleiding van ten minste vijf jaar 

waarvan: 

a) ten minste vier jaar voltijds theoretisch en praktisch onderwijs aan een universiteit, 

instelling voor hoger onderwijs van een als gelijkwaardig erkend niveau of onder 

toezicht van een universiteit; 

b) ten minste zes maanden stage in een voor het publiek toegankelijke apotheek of in een 

ziekenhuis onder toezicht van de farmaceutische dienst van dat ziekenhuis. 

De studiecyclus omvat ten minste het in bijlage V, punt 5.6.1, opgenomen studieprogramma.  

De lijsten van vakken in bijlage V, punt 5.6.1, kunnen worden gewijzigd volgens de 

procedure van artikel 58, lid 2, teneinde ze aan te passen aan de wetenschappelijke en 

technische vooruitgang. 
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Deze aanpassing mag voor geen enkele lidstaat een wijziging van de bestaande 

rechtsbeginselen betreffende de regeling van beroepen met betrekking tot de opleiding en 

toegangsvoorwaarden voor natuurlijke personen inhouden. 

 

3. De opleiding tot apotheker waarborgt dat de betrokkene de volgende kennis en bekwaamheid 

heeft verworven: 

 

(a) voldoende kennis van geneesmiddelen en de voor de vervaardiging van geneesmiddelen 

gebruikte substanties; 

 

(b) voldoende kennis van de farmaceutische technologie en van de natuurkundige, 

scheikundige, biologische en microbiologische controle op geneesmiddelen; 

 

(c) voldoende kennis van het metabolisme en van de uitwerking van geneesmiddelen, 

alsook van de werking van toxische stoffen en van het gebruik van geneesmiddelen; 

 

(d) voldoende kennis om wetenschappelijke gegevens betreffende geneesmiddelen te 

kunnen beoordelen om op grond daarvan passende inlichtingen te kunnen verstrekken; 

 

(e) voldoende kennis van de wettelijke en andere vereisten voor de uitoefening van de 

werkzaamheden van apotheker. 
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Artikel 45  

Uitoefening van de werkzaamheden van apotheker 

1. Voor de toepassing van deze richtlijn zijn de werkzaamheden van apotheker die waartoe de 

toegang en waarvan de uitoefening in een of meer lidstaten afhankelijk worden gesteld van 

eisen betreffende de beroepskwalificatie en die openstaan voor de houders van de in 

bijlage V, punt 5.6.2, bedoelde opleidingstitels. 

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de houders van een opleidingstitel op universitair niveau 

of van een titel van een als gelijkwaardig erkend niveau op het terrein van de farmacie, die 

voldoet aan de in artikel 44 gestelde voorwaarden, ten minste gerechtigd zijn tot de toegang 

tot en de uitoefening van de hieronder bedoelde werkzaamheden, onder voorbehoud, in 

voorkomend geval, van de eis van aanvullende beroepservaring: 

 

(a) de bereiding van geneesmiddelen in hun farmaceutische vorm; 

 

(b) de vervaardiging van en de controle op geneesmiddelen; 

 

(c) de controle op geneesmiddelen in een laboratorium bestemd voor die controle; 

 

(d) de opslag, bewaring en distributie van geneesmiddelen in het groothandelsstadium; 
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(e) de bereiding van, de controle op en de opslag en distributie van geneesmiddelen in voor 

het publiek toegankelijke apotheken; 

 

(f) de bereiding van, de controle op en de opslag en verstrekking van geneesmiddelen in 

ziekenhuizen; 

 

(g) de verschaffing van voorlichting en advies omtrent geneesmiddelen. 

 

3. Wanneer in een lidstaat de toegang tot of de uitoefening van een van de werkzaamheden van 

apotheker behalve van het bezit van een in bijlage V, punt 5.6.2, bedoelde opleidingstitel, 

afhankelijk worden gesteld van het bezit van aanvullende beroepservaring, erkent deze 

lidstaat als genoegzaam bewijs te dien einde een verklaring van de bevoegde autoriteiten  van 

de lidstaat van oorsprong waarin wordt bevestigd dat de betrokkene die werkzaamheden in de 

lidstaat van oorsprong gedurende een periode van gelijke duur heeft uitgeoefend. 

 

4. De in lid 3 bedoelde erkenning geldt evenwel niet voor wat betreft de beroepservaring van 

twee jaar die door het Groothertogdom Luxemburg wordt geëist voor het verlenen van een 

vergunning voor een voor het publiek toegankelijke apotheek. 

5. Wanneer er in een lidstaat op 16 september 1985 een vergelijkend onderzoek op de grondslag 

van een examen bestond dat ten doel heeft onder de in lid 2 bedoelde houders de kandidaten 

te selecteren die zullen worden aangewezen als houders van nieuwe apotheken tot oprichting 

waarvan in het kader van een nationaal systeem voor geografische spreiding werd besloten, 

kan deze lidstaat in afwijking van lid 1 dit vergelijkend onderzoek handhaven en verplicht 

stellen voor onderdanen van de lidstaten die één van de in bijlage V, punt 5.6.2, bedoelde 

opleidingstitels van apotheker bezitten of die onder artikel 23 vallen. 
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Afdeling 8  

Architecten 

Artikel 46  

Opleiding tot architect 

1. De opleiding tot architect omvat in totaal ten minste, hetzij vier jaar studie op voltijdbasis, 

hetzij zes jaar studie waarvan ten minste drie jaar voltijds, aan een universiteit of een 

vergelijkbare onderwijsinstelling. Ter afsluiting van deze opleiding moet met goed gevolg een 

examen op universitair niveau worden afgelegd. 

Deze opleiding op universitair niveau, die hoofdzakelijk betrekking heeft op de architectuur, 

moet evenveel aandacht besteden aan de theoretische als aan de praktische aspecten van de 

architectuuropleiding en moet de verwerving van de hieronder genoemde kennis en 

bekwaamheid waarborgen: 

 

(a) vermogen tot architectonische vormgeving die zowel aan esthetische als aan technische 

eisen voldoet; 

 

(b) passende kennis van de geschiedenis en de theorie van de architectuur en de 

aanverwante kunstvormen, technologische vakken en menswetenschappen; 

 

(c) kennis van de beeldende kunsten voorzover deze van invloed kunnen zijn op de 

kwaliteit van de architectonische vormgeving; 

 

(d) passende kennis van stedenbouwkunde, planologie en de in de planologie gebruikte 

technieken; 
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(e) inzicht in de relatie tussen mensen en architectonische constructies en tussen 

architectonische constructies en hun omgeving, alsmede in de noodzaak om 

architectonische constructies en de ruimten daartussen af te stemmen op menselijke 

behoeften en maatstaven; 

 

(f) inzicht in het architectenberoep en de rol van de architect in de maatschappij, met name 

bij het maken van projecten waarin rekening wordt gehouden met sociale factoren; 

 

(g) inzicht in de onderzoeks- en voorbereidingsmethoden bij het maken van projecten; 

 

(h) inzicht in de problemen op het gebied van het constructief ontwerp, de constructie en de 

civiele bouwkunde in verband met het ontwerpen van gebouwen; 

 

(i) passende kennis van de natuurkundige en technologische vraagstukken, alsmede van de 

functie van het gebouw, met het oog op het verschaffen van binnencomfort en 

bescherming tegen weersomstandigheden; 

 

(j) technische bekwaamheid als ontwerper teneinde binnen de door begrotingsfactoren en 

bouwvoorschriften gestelde grenzen te kunnen voldoen aan de eisen van de gebruikers 

van het bouwwerk; 

 

(k) passende kennis van de industrieën, organisaties, voorschriften en procedures die een 

rol spelen bij de omzetting van ontwerpen in gebouwen en het inpassen van plannen in 

de ruimtelijke ordening. 

 

2. De lijsten van kennis en bekwaamheid in lid 1 kunnen worden gewijzigd volgens de 

procedure van artikel 58, lid 2, teneinde ze aan te passen aan de wetenschappelijke en 

technische vooruitgang. 
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Deze aanpassing mag voor geen enkele lidstaat een wijziging van de bestaande 

rechtsbeginselen betreffende de regeling van beroepen met betrekking tot de opleiding en 

toegangsvoorwaarden voor natuurlijke personen inhouden. 

Artikel 47  

Afwijkingen van de eisen inzake de opleiding tot architect 

1. In afwijking van artikel 46 wordt eveneens als beantwoordend aan artikel 20 erkend de drie-

jarige opleiding aan de "Fachhochschulen" van de Bondsrepubliek Duitsland die op 

5 augustus 1985 bestaat, voldoet aan de eisen van artikel 46 en in die lidstaat toegang geeft tot 

de in artikel 48 bedoelde werkzaamheden onder de beroepstitel van architect, voorzover deze 

opleiding wordt aangevuld met een periode van beroepservaring van vier jaar in de Bonds-

republiek Duitsland, waarvan het bewijs wordt geleverd door een certificaat dat is afgegeven 

door de beroepsorde waarbij de architect die voor de bepalingen van deze richtlijn in 

aanmerking wil komen, op de ledenlijst is ingeschreven. 

De beroepsorde moet vooraf beoordelen of de door de betrokken architect verrichte werk-

zaamheden op het gebied van de architectuur overtuigende toepassingen zijn van het geheel 

van de in artikel 46, lid 1 bedoelde kennis en bekwaamheid. Dit certificaat wordt afgegeven 

volgens dezelfde procedure als die welke voor de inschrijving op de ledenlijst van de 

beroepsorde van toepassing is. 
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2. In afwijking van artikel 46 wordt, in het kader van de sociale verheffing of van deeltijdse 

universitaire studies, eveneens als beantwoordend aan artikel 20 erkend de opleiding die 

voldoet aan de eisen van artikel 46 en die wordt afgesloten met een examen in de architectuur 

dat met goed gevolg is afgelegd door een persoon die al zeven jaar of langer op het gebied 

van de architectuur werkzaam is onder toezicht van een architect of een architectenbureau. Dit 

examen moet op universitair niveau staan en gelijkwaardig zijn aan het in artikel 46, lid 1, 

eerste alinea, bedoelde afsluitende examen. 

Artikel 48  

Uitoefening van de werkzaamheden van architect 

1. Voor de toepassing van deze richtlijn zijn beroepswerkzaamheden van architect die welke 

gewoonlijk onder de beroepstitel van architect worden uitgeoefend. 

2. De onderdanen van een lidstaat die gerechtigd zijn de beroepstitel van architect te voeren uit 

hoofde van een wet waarbij aan de bevoegde autoriteit van een lidstaat de bevoegdheid wordt 

gegeven deze titel te verlenen aan onderdanen van de lidstaten die zich in het bijzonder 

hebben onderscheiden door de kwaliteit van hun prestaties in de architectuur, worden geacht 

te voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld voor het uitoefenen van de 

werkzaamheden van architect onder de beroepstitel van architect. De architecturale aard van 

de werkzaamheden van de betrokkenen blijkt uit een certificaat dat door hun lidstaat van 

oorsprong is afgegeven. 



 
13781/2/04 REV 2  HD/jv 97 
 DG C I   NL 

Artikel 49  

Specifieke verworven rechten van architecten 

1. Elke lidstaat erkent de in bijlage VI, punt 6.2, bedoelde opleidingstitels van architect die door 

de andere lidstaten zijn afgegeven ter afsluiting van een opleiding waarmee uiterlijk 

gedurende het in de genoemde bijlage opgenomen referentieacademiejaar is begonnen, ook al 

voldoen zij niet aan de in artikel 46 bedoelde minimumeisen, door daaraan met betrekking tot 

de toegang tot en de uitoefening van de beroepswerkzaamheden van architect op zijn 

grondgebied hetzelfde rechtsgevolg toe te kennen als aan de door hemzelf afgegeven 

opleidingstitels van architect. 

De verklaringen van de bevoegde autoriteiten  van de Bondsrepubliek Duitsland als bewijs 

van de respectieve gelijkwaardigheid van de na mei 1945 door de bevoegde autoriteiten  van 

de Duitse Democratische Republiek afgegeven opleidingstitels aan de in de genoemde bijlage 

opgenomen titels, worden onder deze voorwaarden erkend. 
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