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2. Onverminderd lid 1 erkent elke lidstaat, door daaraan met betrekking tot de toegang tot en de 

uitoefening van de werkzaamheden van architect onder de beroepstitel van architect op zijn 

grondgebied hetzelfde rechtsgevolg toe te kennen als aan de door hemzelf afgegeven 

opleidingstitels, de verklaringen die aan onderdanen van de lidstaten zijn afgegeven door 

lidstaten die op de volgende tijdstippen een regeling kennen voor de toegang tot en de 

uitoefening van de werkzaamheden van architect: 

a) 1 januari 1995 voor Oostenrijk, Finland en Zweden; 

b) 1 mei 2004 voor Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, 

Slovenië, Slowakije; 

c) 5 augustus 1987 voor de overige lidstaten. 

De in lid 1 bedoelde verklaringen bevestigen dat de houder ervan uiterlijk op deze datum toe-

stemming heeft gekregen om de beroepstitel van architect te voeren, en dat hij in het kader 

van deze regeling de betrokken werkzaamheden tijdens de vijf jaar die aan de afgifte van die 

verklaringen voorafgaan gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk heeft 

uitgeoefend. 
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Hoofdstuk IV  

Gemeenschappelijke bepalingen inzake vestiging 

Artikel 50  

Documenten en formaliteiten 

1. Wanneer de bevoegde autoriteiten  van de ontvangende lidstaat overeenkomstig deze titel 

over een aanvraag tot uitoefening van het betrokken gereglementeerde beroep beslissen, 

kunnen zij de in bijlage VII genoemde documenten en certificaten verlangen . 

De in bijlage VII, punt 1, onder d), e) en f), bedoelde documenten mogen bij overlegging niet 

ouder dan drie maanden zijn. 

De lidstaten, instellingen en andere rechtspersonen dragen er zorg voor dat de inhoud van de 

verstrekte informatie geheim blijft. 

2. In geval van gegronde twijfel kan de ontvangende lidstaat de bevoegde autoriteiten  van een 

andere lidstaat vragen om bevestiging van de echtheid van de in die andere lidstaat afgegeven 

getuigschriften en opleidingstitels, alsmede, in voorkomend geval, om bevestiging dat de 

begunstigde voor de beroepen in hoofdstuk III van deze titel voldoet aan de minimum-

opleidingseisen van de artikelen 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 en 46. 
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3. In geval van gegronde twijfel, wanneer opleidingstitels zoals omschreven in artikel 3, lid 1, 

onder c), zijn afgegeven door een bevoegde autoriteit in een lidstaat en een opleiding 

omvatten die geheel of gedeeltelijk is gevolgd in een rechtmatig op het grondgebied van een 

andere lidstaat gevestigde instelling, mag de ontvangende lidstaat bij de bevoegde autoriteit in 

de lidstaat waar het diploma vandaan komt, nagaan 

a) of de opleidingscysclus aan de instelling die de opleiding heeft verzorgd, officieel is 

gecertificeerd door de onderwijsinstelling die gevestigd is in de lidstaat vanwaar het 

diploma afkomstig is, 

b) of de opleidingstitel dezelfde is als de titel die zou zijn verleend indien de opleiding in 

zijn geheel was gevolgd in de de lidstaat vanwaar het diploma afkomstig is, en 

c) of de opleidingstitel dezelfde beroepsrechten verleent op het grondgebied van de lidstaat 

vanwaar het diploma afkomstig is. 

4. Wanneer een ontvangende lidstaat verlangt dat zijn onderdanen voor de toegang tot of de 

uitoefening van een gereglementeerd beroep een eed of gelofte afleggen en de formule van 

deze eed of gelofte niet door onderdanen van de andere lidstaten kan worden gebruikt, ziet hij 

erop toe dat de betrokkenen een passende gelijkwaardige formule kunnen gebruiken. 
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Artikel 51  

Procedure voor de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties 

1. De bevoegde autoriteit van de ontvangende lidstaat bevestigt binnen één maand de ontvangst 

van het dossier van de aanvrager en deelt in voorkomend geval mede welke documenten 

ontbreken. 

2. De procedure voor de behandeling van een aanvraag om een gereglementeerd beroep te 

mogen uitoefenen, moet zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk drie maanden na de 

indiening van het volledige dossier van de aanvrager door een met redenen omkleed besluit 

van de bevoegde autoriteit van de ontvangende lidstaat worden afgesloten. Deze uiterste 

datum kan echter met één maand worden verlengd in gevallen die onder de hoofdstukken I en 

II van deze titel vallen. 

3. Tegen dit besluit, of tegen het uitblijven ervan gedurende de gestelde termijn, kan bij een 

nationale rechterlijke autoriteit beroep worden aangetekend. 

Artikel 52  

Voeren van een beroepstitel 

1. Wanneer in een ontvangende lidstaat voorschriften gelden voor het voeren van de beroepstitel 

voor een van de werkzaamheden van het betrokken beroep, voeren de onderdanen van de 

andere lidstaten die op grond van titel III gerechtigd zijn een gereglementeerd beroep uit te 

oefenen, de beroepstitel die in de ontvangende lidstaat met dit beroep overeenkomt, en maken 

zij gebruik van de eventuele afkorting van deze titel. 
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2. Wanneer een beroep in de ontvangende lidstaat is gereglementeerd door een vereniging of 

organisatie als bedoeld in artikel 3, lid 2, mogen de onderdanen van de lidstaten de door die 

organisatie of vereniging verleende beroepstitel of de afkorting daarvan uitsluitend gebruiken 

indien zij het bewijs overleggen dat zij lid van die organisatie of vereniging zijn. 

Wanneer de vereniging of organisatie het lidmaatschap afhankelijk stelt van bepaalde 

kwalificaties, mag zij deze kwalificaties slechts overeenkomstig de bepalingen van deze 

richtlijn eisen van onderdanen van andere lidstaten die over beroepskwalificaties beschikken. 

Titel IV  

Wijze van uitoefening van het beroep 

Artikel 53  

Talenkennis 

1. De begunstigden van de erkenning van beroepskwalificaties moeten beschikken over de 

talenkennis die voor de uitoefening van hun beroep in de ontvangende lidstaat vereist is. 
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Artikel 54 

Voeren van de academische titels 

Onverminderd de artikelen 7 en 52, ziet de ontvangende lidstaat erop toe dat de betrokkenen het 

recht hebben gebruik te maken van academische titels die hun verleend zijn in de lidstaat van 

oorsprong, en eventueel van de afkorting daarvan, in de taal van de lidstaat van herkomst. De 

ontvangende lidstaat kan voorschrijven dat deze titel wordt gevolgd door de naam en de plaats van 

de instelling of van de examencommissie die de titel heeft verleend. Wanneer een academische titel 

van de lidstaat van oorsprong in de ontvangende lidstaat kan worden verward met een titel 

waarvoor in laatstgenoemde lidstaat een aanvullende opleiding is vereist die de begunstigde niet 

heeft gevolgd, kan de ontvangende lidstaat voorschrijven dat de begunstigde een academische titel 

van de lidstaat van oorsprong voert in een door de ontvangende lidstaat aangegeven passende vorm. 

 

Artikel 55  

Overeenkomsten op het gebied van de ziektekostenverzekering 

Onverminderd artikel 5, lid 1, en artikel 6, eerste alinea, onder b), verlenen de lidstaten die van 

degenen die op hun grondgebied hun beroepskwalificaties hebben verworven, eisen dat zij een 

voorbereidende stage volbrengen en/of een periode van beroepservaring doorlopen om bij een 

ziektekostenverzekering te kunnen worden gecontracteerd, vrijstelling van deze verplichting aan de 

houders van in een andere lidstaat verworven beroepskwalificaties van arts of beoefenaar van de 

tandheelkunde. 
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Titel V 

Administratieve samenwerking en uitvoeringsbevoegdheden 

Artikel 56 

Bevoegde autoriteiten 

1. De bevoegde autoriteiten van de ontvangende lidstaat en van de lidstaat van oorsprong 

werken nauw samen en verlenen elkaar wederzijds bijstand bij de toepassing van deze 

richtlijn. Zij zien toe op de vertrouwelijkheid van de door hen uitgewisselde informatie. 

 

2. De bevoegde autoriteiten  van de ontvangende lidstaat en van de lidstaat van oorsprong 

wisselen informatie uit over tuchtrechtelijke maatregelen of strafrechtelijke sancties die 

genomen zijn, en over alle andere specifieke ernstige feiten die van invloed kunnen zijn op de 

uitoefening van werkzaamheden in het kader van deze richtlijn, met inachtneming van de 

wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens in de Richtlijnen 95/46/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 

vrije verkeer van die gegevens 1 en 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van 

persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector 

elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) 2. 

 

                                                 
1  PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 

nr. 1882/2003. 
2  PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37. 
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De lidstaat van oorsprong gaat de juistheid van deze feiten na; zijn autoriteiten bepalen de 

aard en de omvang van het in te stellen onderzoek, en stellen de ontvangende lidstaat in 

kennis van de consequenties die zij daaruit trekken ten aanzien van de verstrekte informatie. 

 

3. Elke lidstaat wijst uiterlijk op … ∗ de bevoegde autoriteiten  en instellingen aan die 

gemachtigd zijn de opleidingstitels en andere documenten of informatie te verstrekken of te 

ontvangen, alsmede die welke gemachtigd zijn de aanvragen te ontvangen en de in deze 

richtlijn bedoelde besluiten te nemen, en stellen de andere lidstaten en de Commissie 

onverwijld hiervan in kennis. 

4. Elke lidstaat wijst een coördinator voor de werkzaamheden van de in lid 1 bedoelde 

autoriteiten  aan en stelt de andere lidstaten en de Commissie hiervan in kennis. 

 De coördinator heeft de volgende taken: 

a) bevordering van een uniforme toepassing van deze richtlijn; 

b) bijeenbrenging van alle informatie die voor de toepassing van deze richtlijn van nut is, 

zoals informatie over de toegangsvoorwaarden voor gereglementeerde beroepen in de 

lidstaten. 

Voor de uitvoering van de onder b), bedoelde taak kan de coördinator een beroep doen op de 

in artikel 57 bedoelde contactpunten. 

 

                                                 
∗  Twee jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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Artikel 57 

Contactpunten 

Elke lidstaat wijst uiterlijk op … ∗ een contactpunt aan dat de volgende taken heeft: 

a) de burgers en de contactpunten van de andere lidstaten alle informatie te verstrekken die voor 

de erkenning van beroepskwalificaties overeenkomstig deze richtlijn nodig is, met name 

informatie over de nationale wetgeving inzake beroepen en de uitoefening ervan, met inbegrip 

van de sociale wetgeving en, in voorkomend geval, de beroepsregels; 

b) de burgers bij de uitoefening van de door deze richtlijn verleende rechten te ondersteunen, 

onder meer, in voorkomend geval, door samenwerking met de andere contactpunten en de 

bevoegde autoriteiten van de ontvangende lidstaat. 

Op haar verzoek stellen de contactpunten de Commissie binnen twee maanden na indiening in 

kennis van de resultaten in verband met de zaken die zij uit hoofde van het bepaalde onder b), 

behandelen. 

Artikel 58 

Comité voor de erkenning van beroepskwalificaties 

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité voor de erkenning van beroepskwalificaties, 

hierna het "comité" genoemd. 

                                                 
∗  Twee jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van 

toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit. 

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee 

maanden. 

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast. 

 

Titel VI  

Overige bepalingen 

Artikel 59 

Verslagen 

1. Na … ∗ leggen de lidstaten aan de Commissie om de twee jaar een verslag over de toepassing 

van het ingevoerde stelsel voor. Behalve algemene toelichtingen bevat dat verslag een 

statistisch overzicht van de genomen besluiten, alsmede een beschrijving van de voornaamste 

problemen die uit de toepassing van de richtlijn voortvloeien. 

 

2. Na … ∗ stelt de Commissie om de vijf jaar een verslag op over de toepassing van deze 

richtlijn. 

                                                 
∗  Twee jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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Artikel 60  

Afwijkingsclausule 

Indien zich bij de toepassing van een bepaling van deze richtlijn voor een lidstaat op bepaalde 

terreinen ernstige moeilijkheden voordoen, onderzoekt de Commissie deze moeilijkheden samen 

met die lidstaat. 

 

In voorkomend geval besluit de Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 58, lid 2, de 

betrokken lidstaat toe te staan om gedurende een bepaalde periode van de toepassing van de 

betrokken bepaling af te wijken. 

Artikel 61 

Intrekking 

De Richtlijnen 77/452/EEG, 77/453/EEG, 78/686/EEG, 78/687/EEG, 78/1026/EEG, 78/1027/EEG, 

80/154/EEG, 80/155/EEG, 85/384/EEG, 85/432/EEG, 85/433/EEG, 89/48/EEG, 92/51/EEG, 

93/16/EEG en 99/42/EG worden met ingang van … ∗ ingetrokken. De verwijzingen naar de 

ingetrokken richtlijnen worden geacht te verwijzen naar de onderhavige richtlijn, en laten de 

besluiten die op grond van de ingetrokken richtlijnen zijn aangenomen, onverlet. 

                                                 
∗  Twee jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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Artikel 62 

Omzetting 

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om 

uiterlijk op … ∗ aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in 

kennis. 

 

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in de bepalingen zelf of bij de officiële 

bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden 

vastgesteld door de lidstaten. 

Artikel 63 

Inwerkingtreding 

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het 

Publicatieblad van de Europese Unie. 

                                                 
∗  Twee jaar na inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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Artikel 64 

Adressaten 

 

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten. 

 

Gedaan te Brussel,  

Voor het Europees Parlement Voor de Raad 

 De voorzitter De voorzitter 

 

 

________________________ 
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BIJLAGE I 

 
Lijst van beroepsverenigingen of -organisaties 

 
die voldoen aan de voorwaarden van artikel 3, lid 2 

 

IERLAND 1 

 

1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland 2  

2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland 2 

3. The Association of Certified Accountants 2 

4. Institution of Engineers of Ireland 

5. Irish Planning Institute 

 

VERENIGD KONINKRIJK 

 

1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales 

2. Institute of Chartered Accountants of Scotland 

3. Institute of Chartered Accountants in Ireland 

4. Chartered Association of Certified Accountants 

5. Chartered Institute of Loss Adjusters 

                                                 
1 Ierse onderdanen zijn eveneens lid van de volgende verenigingen of organisaties in het 

Verenigd Koninkrijk: 
- Institute of Chartered Accountants in England and Wales 
- Institute of Chartered Accountants of Scotland 
- Institute of Actuaries 
- Faculty of Actuaries 
- The Chartered Institute of Management Accountants 
- Institute of Chartered Secretaries and Administrators 
- Royal Town Planning Institute 
- Royal Institution of Chartered Surveyors 
- Chartered Institute of Building. 

2 Uitsluitend voor de controle van rekeningen. 
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6. Chartered Institute of Management Accountants 

7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators 

8. Chartered Insurance Institute 

9. Institute of Actuaries 

10. Faculty of Actuaries 

11. Chartered Institute of Bankers 

12. Institute of Bankers in Scotland 

13. Royal Institution of Chartered Surveyors 

14. Royal Town Planning Institute 

15. Chartered Society of Physiotherapy 

16. Royal Society of Chemistry 

17. British Psychological Society 

18. Library Association 

19. Institute of Chartered Foresters 

20. Chartered Institute of Building 

21. Engineering Council 

22. Institute of Energy 

23. Institution of Structural Engineers 

24. Institution of Civil Engineers 

25. Institution of Mining Engineers 

26. Institution of Mining and Metallurgy 

27. Institution of Electrical Engineers 

28. Institution of Gas Engineers 

29. Institution of Mechanical Engineers 
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30. Institution of Chemical Engineers 

31. Institution of Production Engineers 

32. Institution of Marine Engineers 

33. Royal Institution of Naval Architects 

34. Royal Aeronautical Society 

35. Institute of Metals 

36. Chartered Institution of Building Services Engineers 

37. Institute of Measurement and Control 

38. British Computer Society 

 

 

_______________ 
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BIJLAGE II 
 

Lijst van opleidingen met een bijzondere structuur bedoeld 

in artikel 11, lid 4, onder b) 

 

1. Opleidingen op paramedisch en sociaal-pedagogisch gebied 

De volgende opleidingen: 

Duitsland 

– kinderverpleegkundige ("Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger"); 

– fysiotherapeut ("Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)") 1; 

– bezigheids- en arbeidstherapeut/ergotherapeut ("Beschäftigungs- und Arbeits-

therapeut/Ergotherapeut"), 

– logopedist ("Logopaede/Logopädin"); 

– orthoptist ("Orthoptist(in)"); 

                                                 
1 Sedert 1 juni 1994 vervangt de beroepstitel "Physiotherapeut(in)" die van 

"Krankengymnast(in)". Beroepsbeoefenaren die hun diploma voor die datum hebben behaald, 
kunnen desgewenst echter de oude titel "Krankengymnast(in)" blijven voeren. 
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– van staatswege erkend pedagogisch werker ("staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)"); 

– van staatswege erkend orthopedagogisch werker ("staatlich anerkannte(r) Heil-

pädagoge(-in)"); 

– medisch laborant ("medizinisch-technische(r) Laboratoriums-Assistent(in)"); 

– radiologisch laborant ("medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)"); 

– medisch-technisch assistent functionele diagnostiek ("medizinisch-technische(r) 

Assistent(in) für Funktionsdiagnostik"); 

– diergeneeskundig-technisch assistent ("veterinärmedizinisch-technische(r) 

Assistent(in)"); 

– diëtist ("Diätassistent(in)"); 

– farmaceutisch technicus ("Pharmazieingenieur"), gegeven voor 31 maart 1994 op het 

grondgebied van de voormalige Duitse Democratische Republiek of van de nieuwe 

Länder; 

– psychiatrisch verpleegkundige ("psychiatrische(r) Kranken-

schwester/Krankenpfleger"); 

– spraaktherapeut ("Sprachtherapeut(in)"); 
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Tsjechische Republiek 

– assistent zorg ("zdravotnický asistent"), 

overeenkomende met een studiecyclus met een totale duur van ten minste 13 jaar, waarvan 

gedurende ten minste 8 jaar basisonderwijs en gedurende 4 jaar een beroepsopleiding in 

een secundaire school voor medisch onderwijs wordt gevolgd, afgesloten met het 

"maturitní zkouška"-examen,  

– voedingsassistent ("nutriční asistent"), 

overeenkomende met een studiecyclus met een totale duur van ten minste 13 jaar, waarvan 

gedurende ten minste 8 jaar basisonderwijs en gedurende 4 jaar een beroepsopleiding in 

een secundaire school voor medisch onderwijs wordt gevolgd, afgesloten met het 

"maturitní zkouška"-examen. 

Italië 

– tandtechnicus ("odontotecnico"); 

– opticien ("ottico"); 

Cyprus 

– tandtechnicus ("oδοντοτεχνίτης"), 

overeenkomende met een studiecyclus met een totale duur van ten minste 14 jaar, waarvan 

gedurende ten minste 6 jaar basisonderwijs, 6 jaar secundair onderwijs en 2 jaar 

postsecundaire beroepsopleiding wordt gevolgd, gevolgd door één jaar beroepservaring. 
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– opticien ("τεχνικός oπτικός"), 

overeenkomende met een studiecyclus met een totale duur van ten minste 14 jaar, waarvan 

gedurende ten minste 6 jaar basisonderwijs, 6 jaar secundair onderwijs en 2 jaar een 

postsecundaire opleiding wordt gevolgd, gevolgd door één jaar beroepservaring. 

Letland 

– tandheelkundig verpleegkundige ("zobārstniecības māsa"),  

overeenkomende met een studiecyclus met een totale duur van ten minste 13 jaar, waarvan 

gedurende ten minste 10 jaar algemeen onderwijs en gedurende 2 jaar een 

beroepsopleiding in een school voor medisch onderwijs wordt gevolgd, gevolgd door 

3 jaar beroepservaring, waarna een examen wordt afgelegd om een certificaat in dit 

specialisme te behalen. 

– biomedisch laboratoriummedewerker ("biomedicīnas laborants"), 

overeenkomende met een studiecyclus met een totale duur van ten minste 12 jaar, waarvan 

gedurende ten minste 10 jaar algemeen onderwijs en gedurende 2 jaar een 

beroepsopleiding in een school voor medisch onderwijs wordt gevolgd, gevolgd door 

2 jaar beroepservaring, waarna een examen wordt afgelegd om een certificaat in dit 

specialisme te behalen. 
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– tandtechnicus ("zobu tehniķis"), 

overeenkomende met een studiecyclus met een totale duur van ten minste 12 jaar, waarvan 

gedurende ten minste 10 jaar algemeen onderwijs en gedurende 2 jaar een 

beroepsopleiding in een school voor medisch onderwijs wordt gevolgd, gevolgd door 

2 jaar beroepservaring, waarna een examen wordt afgelegd om een certificaat in dit 

specialisme te behalen. 

– assistent fysiotherapeut ("fizioterapeita asistents"), 

overeenkomende met een studiecyclus met een totale duur van ten minste 13 jaar, waarvan 

gedurende ten minste 10 jaar algemeen onderwijs en gedurende 3 jaar een 

beroepsopleiding in een school voor medisch onderwijs wordt gevolgd, gevolgd door 

2 jaar beroepservaring, waarna een examen wordt afgelegd om een certificaat in dit 

specialisme te behalen. 

Luxemburg 

– radiologisch laborant ("assistant(e) technique médical(e) en radiologie"); 

– medisch laborant ("assistant(e) technique médical(e) de laboratoire"); 

– psychiatrisch verpleegkundige ("infirmier/ière psychiatrique"); 

– chirurgieassistent ("assistant(e) technique médical(e) en chirurgie"); 

– kinderverpleegkundige ("infirmier/ière puériculteur/trice"); 

– anesthesieverpleegkundige ("infirmier/ière anesthésiste"); 

– gediplomeerd masseur ("masseur/euse diplômé(e)"); 

– pedagogisch werker ("éducateur/trice"), 
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Nederland 

– dierenartsassistent, 

overeenkomende met opleidingen met een totale duur van ten minste 13 jaar, waarvan: 

(i) hetzij ten minste drie jaar beroepsopleiding aan een gespecialiseerde school, 

afgesloten met een examen, eventueel aangevuld met een specialisatiecyclus van een 

of twee jaar, afgesloten met een examen; 

(ii) hetzij ten minste tweeënhalf jaar beroepsopleiding aan een gespecialiseerde school, 

afgesloten met een examen en aangevuld met een praktijkervaring van ten minste 

zes maanden of een beroepsstage van ten minste zes maanden aan een erkende 

instelling; 

(iii) hetzij ten minste twee jaar beroepsopleiding aan een gespecialiseerde school, 

afgesloten met een examen en aangevuld met een praktijkervaring van ten minste een 

jaar of een beroepsstage van ten minste een jaar aan een erkende instelling; 

(iv) of, in het geval van de dierenartsassistent, drie jaar beroepsopleiding aan een 

gespecialiseerde school (MBO-stelsel) of drie jaar beroepsopleiding in het 

leerlingwezen (LLW), die beide worden afgesloten met een examen; 
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Oostenrijk 

– speciale basisopleiding kinder- en jeugdzorg ("spezielle Grundausbildung in der 

Kinder- und Jugendlichenpflege"); 

– speciale basisopleiding psychiatrische gezondheids- en ziekenzorg ("spezielle 

Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege"); 

– contactlenzenopticien ("Kontaktlinsenoptiker"); 

– pedicure ("Fußpfleger"); 

– audicien ("Hörgeräteakustiker"); 

– drogist ("Drogist"), 

overeenkomende met een onderwijs- en studiecyclus met een totale duur van minstens 

14 jaar, waarvan ten minste vijf jaar opleiding in een gestructureerd kader, verdeeld in een 

leerlingschap van ten minste drie jaar, gedeeltelijk in het bedrijf en gedeeltelijk in een 

instelling voor beroepsonderwijs, en een praktische opleiding in het bedrijf, afgesloten met 

een beroepsexamen dat het recht verleent het beroep uit te oefenen en leerlingen op te 

leiden; 
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– masseur ("Masseur"), 

overeenkomende met een onderwijs- en studiecyclus met een totale duur van 14 jaar, 

waarvan vijf jaar opleiding in een gestructureerd kader, bestaande uit een leerlingschap van 

twee jaar, een praktische opleiding van twee jaar in het bedrijf en een opleidingscursus van 

een jaar die wordt afgesloten met een beroepsexamen dat het recht verleent het beroep uit 

te oefenen en leerlingen op te leiden; 

– kleuterleider ("Kindergärtner/in"); 

– pedagogisch werker ("Erzieher"), 

overeenkomende met een onderwijs- en studiecyclus met een totale duur van 13 jaar, 

waarvan vijf jaar beroepsopleiding aan een gespecialiseerde school, afgesloten met een 

examen. 

Slowakije 

– leraar afdeling dans in basisscholen voor kunstonderwijs ("učiteľ v tanečnom odbore 

na základných umeleckých školách"), 

overeenkomende met een studiecyclus met een totale duur van ten minste 14,5 jaar, 

waarvan gedurende 8 jaar basisonderwijs, gedurende 4 jaar een opleiding in een 

gespecialiseerde secundaire school en een studiecyclus danspedagogie van 5 semesters 

wordt gevolgd. 
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– educatief medewerker in educatieve en sociale centra ("vychovávatel’ v špeciálnych 

výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb") 

overeenkomende met een studiecyclus met een totale duur van ten minste 14 jaar, waarvan 

gedurende 8 à 9 jaar basisonderwijs en gedurende 4 jaar een opleiding in een secundaire 

school voor pedagogie of een andere secundaire school en 2 jaar aanvullend deeltijds 

pedagogisch onderwijs wordt gevolgd. 

 

2. Sector meesters ("Mester/Meister/Maître") overeenkomende met opleidingen voor 

ambachtelijke activiteiten die niet onder titel III, hoofdstuk II, van deze richtlijn vallen 

De volgende opleidingen: 

Denemarken 

– opticien ("optometrist"), 

overeenkomende met een studiecyclus met een totale duur van 14 jaar, waarvan gedurende 

ten minste vijf jaar een beroepsopleiding wordt gevolgd, verdeeld in een door de instelling 

voor beroepsonderwijs verzorgde theoretische opleiding van tweeënhalf jaar en een 

praktische opleiding van tweeënhalf jaar in het bedrijf, afgesloten met een erkend examen 

dat betrekking heeft op de ambachtelijke activiteit en het recht verleent de titel "Mester" te 

voeren; 

– prothese/orthesemaker ("ortopædimekaniker"), 
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overeenkomende met een studiecyclus met een totale duur van 12,5 jaar, waarvan 

gedurende drieënhalf jaar een beroepsopleiding wordt gevolgd, verdeeld in een door de 

instelling voor beroepsonderwijs verzorgde theoretische opleiding van een semester en een 

praktische opleiding van drie jaar in het bedrijf, afgesloten met een erkend examen dat 

betrekking heeft op de ambachtelijke activiteit en het recht verleent de titel "Mester" te 

voeren; 

– orthopedisch schoenmaker ("ortopædiskomager"), 

overeenkomende met een studiecyclus met een totale duur van 13,5 jaar, waarvan 

gedurende vierenhalf jaar een beroepsopleiding wordt gevolgd, verdeeld in een door de 

instelling voor beroepsonderwijs verzorgde theoretische opleiding van twee jaar en een 

praktische opleiding van tweeënhalf jaar in het bedrijf, afgesloten met een erkend examen 

dat betrekking heeft op de ambachtelijke activiteit en het recht verleent de titel "Mester" te 

voeren; 

Duitsland 

– opticien ("Augenoptiker"); 

– tandtechnicus ("Zahntechniker"); 

– bandagist ("Bandagist"); 

– audicien ("Hörgeräte-Akustiker"); 

– prothese/orthesemaker ("Orthopädiemechaniker"); 

– orthopedisch schoenmaker ("Orthopädieschuhmacher"); 
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Luxemburg 

– opticien ("opticien"); 

– tandtechnicus ("mécanicien dentaire"); 

– audicien ("audioprothésiste"); 

– prothese/orthesemaker-bandagist ("mécanicien orthopédiste/bandagiste"); 

– orthopedisch schoenmaker ("orthopédiste-cordonnier"), 

overeenkomende met een studiecyclus met een totale duur van 14 jaar, waarvan ten minste 

vijf jaar opleiding in een gestructureerd kader, gedeeltelijk in het bedrijf en gedeeltelijk aan 

de instelling voor beroepsonderwijs, afgesloten met een examen dat met succes moet 

worden afgelegd om een als ambachtelijk beschouwde activiteit als zelfstandige of als 

werknemer met een vergelijkbaar verantwoordelijkheidsniveau te mogen uitoefenen; 
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Oostenrijk 

– bandagist ("Bandagist"); 

– korsettenmaker ("Miederwarenerzeuger"); 

– opticien ("Optiker"); 

– orthopedisch schoenmaker ("Orthopädieschuhmacher"); 

– prothesemaker ("Orthopädietechniker"); 

– tandtechnicus ("Zahntechniker"); 

– tuinier ("Gärtner"), 

overeenkomende met een onderwijs- en studiecyclus met een totale duur van ten minste 

14 jaar, waarvan ten minste vijf jaar opleiding in een gestructureerd opleidingskader, 

verdeeld in een leerlingschap van ten minste drie jaar, gedeeltelijk in het bedrijf en 

gedeeltelijk in een instelling voor beroepsonderwijs, en een praktische opleiding in het 

bedrijf van ten minste twee jaar, afgesloten met een meestersexamen dat het recht verleent 

het beroep uit te oefenen, leerlingen op te leiden en de titel "Meister" te voeren; 
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de meestersopleidingen in de sectoren land- en bosbouw, met als specialisatie: 

– meester in de landbouw ("Meister in der Landwirtschaft"); 

– meester in de landbouwhuishoudkunde ("Meister in der ländlichen Hauswirtschaft"); 

– meester in de tuinbouw ("Meister im Gartenbau"); 

– meester in de groentekwekerij ("Meister im Feldgemüsebau"); 

– meester in de ooftkunde en fruitverwerking ("Meister im Obstbau und in der 

Obstverwertung"); 

– meester in de wijnbouw en wijnbereiding ("Meister im Weinbau und in der 

Kellerwirtschaft"); 

– meester in de melk- en zuivelbereiding ("Meister in der Molkerei- und 

Käsereiwirtschaft"); 

– meester in de paardenfokkerij ("Meister in der Pferdewirtschaft"); 

– meester in de visserij ("Meister in der Fischereiwirtschaft"); 

– meester in de pluimveehouderij ("Meister in der Geflügelwirtschaft"); 

– meester in de bijenteelt ("Meister in der Bienenwirtschaft"); 

– meester in de bosbouw ("Meister in der Forstwirtschaft"); 

– meester in de bosaanleg en -beheer ("Meister in der Forstgarten- und 

Forstpflegewirtschaft"); 

– meester in de opslag van landbouwproducten ("Meister in der landwirtschaftlichen 

Lagerhaltung"), 
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overeenkomende met een onderwijs- en studiecyclus met een totale duur van minstens 

15 jaar, waarvan ten minste zes jaar opleiding in een gestructureerd kader, verdeeld in een 

leerlingschap van ten minste drie jaar, gedeeltelijk in het bedrijfsleven en gedeeltelijk in 

een instelling voor beroepsonderwijs, en een praktische opleiding van ten minste drie jaar 

in het bedrijf, afgesloten met een erkend examen dat betrekking heeft op het beroep en dat 

het recht verleent leerlingen op te leiden en de titel "Meister" te voeren. 

Polen 

– leraar praktische beroepsopleiding ("nauczyciel praktycznej nauki zawodu"),  

overeenkomende met een studiecyclus van 

i) hetzij 8 jaar basisonderwijs en 5 jaar beroepsopleiding in het secundair onderwijs of 

5 jaar opleiding in het daarmee gelijkgesteld secundair onderwijs in een bepaald 

vakgebied, gevolgd door een cursus pedagogie met een totale duur van ten minste 

150 uur, een cursus veiligheid en hygiëne op het werk en 2 jaar beroepservaring in 

het te onderwijzen beroep;  

ii) hetzij 8 jaar basisonderwijs en 5 jaar beroepsopleiding in het secundair onderwijs en 

een einddiploma van een postsecundaire school voor pedagogisch en technisch 

onderwijs; 

iii) hetzij 8 jaar basisonderwijs en 2 tot 3 jaar beroepsopleiding in het secundair 

onderwijs en ten minste 3 jaar beroepservaring, waarvoor een certificaat van de 

graad van meester in het bewuste beroep wordt afgegeven, gevolgd door een cursus 

pedagogie van ten minste 150 uur. 



 
13781/2/04 REV 2  HD/jv 15 
BIJLAGE II DG C I   NL 

Slowakije 

– meester in het beroepsgericht onderwijs ("majster odbornej výchovy"), 

overeenkomende met een studiecyclus met een totale duur van ten minste 12 jaar, waarvan 

gedurende 8 jaar basisonderwijs en gedurende 4 jaar een beroepsopleiding wordt gevolgd 

(voltijds secundair beroepsonderwijs en/of leerlingwezen in de betrokken (soortgelijke) 

beroepsopleiding of een studiecyclus in het kader van het leerlingwezen), gevolgd door ten 

minste 3 jaar beroepservaring in het gebied waarin hij/zij de opleiding op school of in het 

leerlingwezen heeft voltooid en een aanvullende pedagogische studie aan de faculteit 

pedagogie of aan een technische universiteit, of een studiecyclus bestaande uit een 

volledige secundaire studiecyclus en leerlingwezen in de betrokken (soortgelijke) 

beroepsopleiding of een studiecyclus in het kader van het leerlingwezen, gevolgd door ten 

minste 3 jaar beroepservaring in het gebied waarin hij/zij de opleiding op school of in het 

leerlingwezen heeft voltooid en een aanvullende studie pedagogie aan de faculteit 

pedagogie, of per 1 september 2005 een gespecialiseerde opleiding op het gebied van de 

speciale pedagogie in de methodologiecentra voor meesters in het beroepsgericht onder-

wijs in de speciale scholen, zonder aanvullende pedagogische studie. 



 
13781/2/04 REV 2  HD/jv 16 
BIJLAGE II DG C I   NL 

 

3. Maritieme sector 

(a) Zeevaart 

De volgende opleidingen: 

Tsjechische Republiek  

– dekassistent ("palubní asistent"), 

– officier belast met de brugwacht ("námořní poručík"), 

– eerste stuurman ("první palubní důstojník"), 

– kapitein ("kapitán"), 

– assistent-werktuigkundige ("strojní asistent"), 

– officier belast met de machinekamerwacht ("strojní důstojník"), 

– tweede werktuigkundige ("druhý strojní důstojník"), 

– hoofdwerktuigkundige ("první strojní důstojník"), 

– elektriciën ("elektrotechnik"), 

– hoofdwerktuigkundige elektrische installaties ("elektrodůstojník"); 
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Denemarken 

– kapitein van de koopvaardij ("skibsfører"); 

– eerste stuurman ("overstyrmand"); 

– stuurman, officier werktuigkundige ("enestyrmand, vagthavende styrmand") 

– officier werktuigkundige ("vagthavende styrmand"); 

– scheepswerktuigkundige ("maskinchef"); 

– eerste officier werktuigkundige ("1. maskinmester"); 

– eerste officier werktuigkundige/stuurman werktuigkundige ("l. maskinmester/ 

vagthavende maskinmester"); 

Duitsland 

– kapitein AM ("Kapitän AM"); 

– kapitein AK ("Kapitän AK"); 

– zeevaartkundig scheepsofficier AMW ("nautischer Schiffsoffizier AMW"); 

– zeevaartkundig scheepsofficier AKW ("nautischer Schiffsoffizier AKW"); 

– scheepswerktuigkundige CT – hoofdmachinist ("Schiffsbetriebstechniker CT – 

Leiter von Maschinenanlagen"); 

– scheepsmachinist CMa – hoofdmachinist ("Schiffsmaschinist CMa – Leiter von 

Maschinenanlagen"); 

– scheepswerktuigkundige CTW ("Schiffsbetriebstechniker CTW"); 

– scheepsmachinist CMaW – enig technisch officier aan boord ("Schiffsmaschinist 

CMaW – technischer Alleinoffizier"); 
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Italië 

– dekofficier ("ufficiale di coperta"); 

– werktuigkundige ("ufficiale di macchina"); 

Letland 

– boordwerktuigkundige elektrotechniek ("kuģu elektromehāniķis"), 

– verantwoordelijke voor de koelinstallaties ("kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists"); 

Nederland 

– stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling); 

– diploma motordrijver; 

– VTS-functionaris, 
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overeenkomende met de volgende opleidingen: 

– in de Tsjechische Republiek, 

 (i) voor de dekassistent ("palubní asistent"), 

1. Een persoon van 20 jaar of ouder. 

2. a) Academie of hogeschool voor zeevaartkunde – afdeling navigatie, in beide 

gevallen afgesloten met het "maturitní zkouška"-examen, en ten minste 

zes maanden goedgekeurde diensttijd aan boord van schepen tijdens de 

studie, of 

b) ten minste twee jaar goedgekeurde diensttijd als gezel die op 

ondersteunend niveau deel uitmaakt van de brugwacht op schepen, het 

voltooien van een erkende opleiding die aan de bekwaamheidseisen van 

sectie A-II/1 van de STCW-Code (Internationaal Verdrag betreffende normen 

voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst) voldoet, en 

die wordt verstrekt door een academie of hogeschool voor zeevaartkunde van 

de partij bij het STCW-Verdrag, en het met goed gevolg afleggen van het 

examen voor een door de MTC (Maritieme transportcommissie van de 

Tsjechische Republiek) erkende examencommissie. 

(ii) voor de officier belast met de brugwacht ("námořní poručík"), 
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1. Ten minste 6 maanden goedgekeurde diensttijd als dekassistent op schepen 

van 500 ton bruto of meer voor afgestudeerden van een academie of 

hogeschool voor zeevaartkunde, of een jaar voor wie met goed gevolg een 

erkende studiecyclus heeft voltooid, waaronder ten minste zes maanden 

diensttijd als gezel die deel uitmaakt van de brugwacht. 

2. Naar behoren ingevuld en goedgekeurd boek voor de stage aan boord voor 

leerling-dekofficieren. 

  (iii) voor de eerste stuurman ("první palubní důstojník"), 

Bekwaamheidsattest van officier belast met de brugwacht op schepen van 500 ton 

bruto of meer en ten minste twaalf maanden goedgekeurde diensttijd in die 

hoedanigheid. 

  (iv) voor de kapitein ("kapitán"), 

 = Attest van dienst als kapitein op schepen tussen 500 en 3000 ton bruto. 

= Bekwaamheidsattest van eerste stuurman op schepen van 3000 ton bruto of 

meer, ten minste 6 maanden goedgekeurde diensttijd als eerste stuurman op 

schepen van 500 ton bruto of meer en ten minste zes maanden goedgekeurde 

diensttijd als eerste stuurman op schepen van 3000 ton bruto of meer. 
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(v) voor de assistent-werktuigkundige ("strojní asistent"), 

1.  Een persoon van 20 jaar of ouder. 

2. Academie of hogeschool voor zeevaartkunde – afdeling maritieme werktuigkunde en ten 

minste zes maanden goedgekeurde diensttijd aan boord van schepen tijdens de studie. 

(vi) voor de officier belast met de machinekamerwacht ("strojní důstojník"), 

voor afgestudeerden van een academie of hogeschool voor zeevaartkunde: ten minste 

6 maanden goedgekeurde diensttijd op zee als assistent-werktuigkundige. 

(vii) voor de tweede werktuigkundige ("druhý strojní důstojník"), 

overeenkomende met ten minste 12 maanden goedgekeurde diensttijd op zee als derde 

werktuigkundige op schepen met installaties voor de hoofdvoortstuwing met een voort-

stuwingsvermogen van 750 kW en meer. 

(viii) voor de hoofdwerktuigkundige ("první strojní důstojník"), 

een passend getuigschrift van dienst als tweede werktuigkundige op schepen met installaties 

voor de hoofdvoortstuwing met een voortstuwingsvermogen van 3000 kW en meer, en ten 

minste 6 maanden goedgekeurde diensttijd op zee in die hoedanigheid. 
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(ix) voor de elektriciën ("elektrotechnik") 

1. Een persoon van 18 jaar of ouder. 

2. Academie voor zeevaartkunde of een andere academie, faculteit elektrotechniek, of 

technische school of hogeschool voor elektro-techniek, alle afgesloten met het 

"maturitní zkouška"-examen, en ten minste 12 maanden goedgekeurde 

praktijkervaring op het gebied van de elektrotechniek. 

(x) voor de hoofdwerktuigkundige elektrische installaties ("elektrodůstojník"), 

1. Academie of secundaire school voor zeevaartkunde, faculteit maritieme elektro-

techniek, of een andere academie of hogeschool voor elektrotechniek, alle afgesloten 

met het "maturitní zkouška" of een staatsexamen. 

2. Goedgekeurde diensttijd op zee als elektricien van ten minste 12 maanden voor 

afgestudeerden van een academie of hogeschool, of 24 maanden voor afgestudeerden 

van een secundaire school. 

– in Denemarken, negen jaar basisonderwijs, gevolgd door een basisopleiding en/of dienst op 

zee van 17 à 36 maanden en aangevuld: 

(i) voor de officier werktuigkundige: met een jaar gespecialiseerde beroepsopleiding; 

(ii) voor de anderen: met drie jaar gespecialiseerde beroepsopleiding; 
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– in Duitsland, een opleiding van in totaal 14 à 18 jaar, waarvan drie jaar basisberoepsopleiding 

en een jaar dienst op zee, gevolgd door een à twee jaar gespecialiseerde beroepsopleiding, 

eventueel aangevuld met twee jaar praktijkervaring in navigatie; 

– in Letland: 

(i) voor de boordwerktuigkundige elektrotechniek ("kuģu elektromehāniķis"), 

 1. Een persoon van 18 jaar of ouder. 

2. Overeenkomende met een studiecyclus van in het totaal ten minste 12 jaar en 

6 maanden, waarvan ten minste 9 jaar basisonderwijs en 3 jaar beroepsonderwijs. 

Bovendien moet de betrokkene ten minste 6 maanden op zee als elektrotechnicus 

of assistent van een elektrotechnisch ingenieur werken aan boord van een schip 

met een generatorvermogen van meer dan 750 kW. De beroepsopleiding wordt 

afgesloten met een bijzonder examen, afgenomen door de bevoegde autoriteiten 

overeenkomstig het door het Ministerie van Vervoer goedgekeurde 

opleidingsprogramma. 

(ii) voor de verantwoordelijke voor de koelinstallaties ("kuģa saldēšanas iekārtu 

mašīnists"), 
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1. Een persoon van 18 jaar of ouder. 

2. Overeenkomende met een studiecyclus met een totale duur van ten minste 13 jaar, 

waarvan ten minste 9 jaar basisonderwijs en 3 jaar beroepsonderwijs. Bovendien 

moet de betrokkene ten minste 12 maanden als assistent van een expert in 

koelingsaangelegenheden op zee hebben gewerkt. De beroepsopleiding wordt 

afgesloten met een bijzonder examen, afgenomen door de bevoegde autoriteiten 

overeenkomstig het door het Ministerie van Vervoer goedgekeurde opleidings-

programma. 

– in Italië, een studiecyclus met een totale duur van 13 jaar, waarvan ten minste vijf jaar 

beroepsopleiding, afgesloten met een examen, eventueel aangevuld met een beroepsstage; 

– in Nederland: 

(i) voor de stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling) en de diploma motordrijver: een 

onderwijscyclus van 14 jaar, waarvan ten minste twee jaar aan een gespecialiseerde 

instelling voor beroepsonderwijs, aangevuld met twaalf maanden praktijkervaring; 

(ii) voor de VTS-functionaris: een onderwijscyclus met een totale duur van ten minste 

15 jaar, waarvan ten minste drie jaar hoger beroepsonderwijs (HBO) of middelbaar 

beroepsonderwijs (MBO), gevolgd door landelijke en regionale specialisatieopleidingen 

die elk ten minste twaalf weken theoretische opleidingen omvatten en met een examen 

worden afgesloten, 

die erkend zijn in het kader van het Internationale STCW-Verdrag (Internationaal Verdrag 

van 1978 betreffende normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wacht-

dienst). 
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(b) Zeevisserij 

De volgende opleidingen: 

Duitsland 

– kapitein BG visserij ("Kapitän BG/Fischerei"); 

– kapitein BLK visserij ("Kapitän BLK/Fischerei"); 

– zeevaartkundig scheepsofficier BGW visserij ("nautischer Schiffsoffizier 

BGW/Fischerei"); 

– zeevaartkundig scheepsofficier BK visserij ("nautischer Schiffsoffizier 

BK/Fischerei"); 

Nederland 

– stuurman werktuigkundige V; 

– werktuigkundige IV visvaart; 

– stuurman IV visvaart; 

– stuurman werktuigkundige VI, 

overeenkomende met de volgende opleidingen: 

– in Duitsland, een opleiding van in totaal 14 à 18 jaar, waarvan drie jaar basisberoeps-

opleiding en een jaar dienst op zee, gevolgd door een à twee jaar gespecialiseerde 

beroepsopleiding, eventueel aangevuld met twee jaar praktijkervaring in navigatie; 
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– in Nederland, een onderwijscyclus van 13 tot 15 jaar, waarvan ten minste twee jaar 

aan een gespecialiseerde instelling voor beroepsonderwijs, aangevuld met twaalf 

maanden praktijkervaring, 

die erkend zijn in het kader van het Verdrag van Torremolinos (Internationaal Verdrag van 

1977 voor de beveiliging van vissersvaartuigen). 

4. Technische sector 

De volgende opleidingen: 

Tsjechische Republiek 

– erkend technicus, erkend bouwer ("autorizovaný technik, autorizovaný stavitel"),  

overeenkomende met een beroepsopleiding met een totale duur van ten minste 9 jaar, 

bestaande uit 4 jaar secundair technisch onderwijs afgesloten met een "maturitní zkouška"-

examen (secundaire technische school) en 5 jaar beroepservaring, afgesloten met een test 

inzake de beroepsbekwaamheden die nodig zijn voor het uitoefenen van de gekozen 

beroepsactiviteiten in de bouwsector (overeenkomstig Wet nr. 50/1976 Sb. (de Wet op de 

bouwsector) en Wet nr. 360/1992 Sb.), 

– bestuurder van een spoorvoertuig ("fyzická osoba řídící drážní vozidlo"),  

overeenkomende met een studiecyclus met een totale duur van ten minste 12 jaar, waarvan 

gedurende ten minste 8 jaar basisonderwijs en gedurende 4 jaar een beroepsopleiding in 

het secundair onderwijs wordt gevolgd, afgesloten met het "maturitní zkouška"-examen en 

afgesloten door een staatsexamen betreffende de aandrijvingskracht van voertuigen, 
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- onderhoudsmonteur spoorwegen ("drážní revizní technik"), 

overeenkomende met een studiecyclus met een totale duur van ten minste 12 jaar, waarvan 

gedurende ten minste 8 jaar basisonderwijs en gedurende ten minste 4 jaar een 

beroepsopleiding in een secundaire school voor onderwijs op het gebied van werktuigen en 

elektronica wordt gevolgd, afgesloten met het "maturitní zkouška"-examen, 

– rij-instructeur ("učitel autoškoly"),  

een persoon van 24 jaar of ouder, die een studiecyclus heeft voltooid overeenkomende met 

een totale duur van ten minste 12 jaar, waarvan gedurende ten minste 8 jaar basisonderwijs 

en gedurende ten minste 4 jaar een beroepsopleiding in een secundaire school voor 

onderwijs op het gebied van verkeer of werktuigen wordt gevolgd, afgesloten met het 

"maturitní zkouška"-examen, 

– technisch ambtenaar belast met de autokeuring ("kontrolní technik STK"), 

een persoon van 21 jaar of ouder, die een studiecyclus heeft voltooid overeenkomende met 

een totale duur van ten minste 12 jaar, waarvan gedurende ten minste 8 jaar basisonderwijs 

en gedurende ten minste 4 jaar een beroepsopleiding in een secundaire school wordt 

gevolgd, afgesloten met het "maturitní zkouška"-examen. Vervolgens ten minste 2 jaar 

technische praktijkervaring;  een rijbewijs; een blanco strafblad; een speciale opleiding tot 

technisch ambtenaar van ten minste 120 uur, waarvoor met goed gevolg examen moet zijn 

afgelegd. 

– monteur belast met de controle van de uitlaatgassen van wagens ("mechanik měření 

emisí"),  

overeenkomende met een studiecyclus met een totale duur van ten minste 12 jaar, waarvan 

gedurende ten minste 8 jaar basisonderwijs en ten minste 4 jaar een beroepsopleiding in 

een secundaire school wordt gevolgd, afgesloten met het "maturitní zkouška"-examen. 

Kandidaten moeten bovendien ten minste 3 jaar technische praktijkles hebben gevolgd en 

een speciale opleiding van 8 uur volgen voor de functie van monteur belast met de controle 

van de uitlaatgassen van wagens en hierover met goed gevolg examen hebben afgelegd. 
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― kapitein Klasse I ("Kapitán I. třídy"),  

overeenkomende met een studiecyclus met een totale duur van ten minste 15 jaar, waarvan 

gedurende 8 jaar basisonderwijs en gedurende 3 jaar een beroepsopleiding wordt gevolgd, 

afgesloten met het "maturitní zkouška"-examen en met een examen waarvoor een 

bekwaamheidsattest wordt afgegeven. Na de beroepsopleiding volgt 4 jaar beroeps-

ervaring, afgesloten met een examen. 

– restaurateur van monumenten die kunstambachtelijke werken zijn ("restaurátor 

památek, které jsou díly uměleckých řemesel"), 

overeenkomende met een studiecyclus met een totale duur van 12 jaar, mits de opleiding 

restauratie een volledige opleiding in het secundair technisch onderwijs omvat; of een 

opleiding van 10 tot 12 jaar in een met restauratie verband houdende studiecyclus, plus 

5 jaar beroepservaring indien een volledige opleiding in het secundair technisch onderwijs 

is gevolgd, afgesloten met het "maturitní zkouška"-examen, of 8 jaar beroepservaring 

indien een opleiding in het secundair technisch onderwijs is gevolgd die wordt afgesloten 

met een eindexamen in het kader van het leerlingwezen. 

– restaurateur van kunstwerken die geen monumenten zijn en die zich bevinden in de 

collecties van musea en galerieën, en van andere objecten van culturele waarde 

("restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve 

sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty"),  

overeenkomende met een studiecyclus met een totale duur van 12 jaar, plus 5 jaar 

beroepservaring indien een volledige opleiding restauratie in het secundair technisch 

onderwijs is gevolgd, afgesloten met het "maturitní zkouška"-examen, 
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― afvalbeheerder ("odpadový hospodář"), 

overeenkomende met een studiecyclus met een totale duur van ten minste 12 jaar, waarvan 

gedurende ten minste 8 jaar basisonderwijs en gedurende ten minste 4 jaar een 

beroepsopleiding in het secundair onderwijs wordt gevolgd, afgesloten met het "maturitní 

zkouška"-examen en ten minste 5 jaar ervaring in de sector afvalbeheer gedurende de 

laatste 10 jaar. 

– beheerder springstoftechnologie ("technický vedoucí odstřelů"),  

overeenkomende met een studiecyclus met een totale duur van ten minste 12 jaar, waarvan 

gedurende ten minste 8 jaar basisonderwijs en ten minste 4 jaar een beroepsopleiding in 

een secundaire school wordt gevolgd, afgesloten met het "maturitní zkouška"-examen, 

en gevolgd door 

2 jaar als ondergrondse schietmeester en 1 jaar als bovengrondse schietmeester, waarvan 

een half jaar als assistent-schietmeester; 

een studiecyclus van 100 uur theoretische en praktische opleiding, gevolgd door een 

examen voor de bevoegde mijnendienst van het district; 

een half jaar of meer beroepservaring in het plannen en uitvoeren van grootschalige 

schietwerken; 

een studiecyclus van 32 uur theoretische en praktische opleiding, gevolgd door een examen 

voor de Mijnendienst van Tsjechië; 
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Italië 

– landmeter ("geometra"); 

– agronoom ("perito agrario"), 

overeenkomende met in het totaal ten minste 13 jaar voortgezet technisch onderwijs, waar-

van acht jaar verplicht onderwijs gevolgd door vijf jaar voortgezet onderwijs, dat drie jaar 

beroepsgericht onderwijs omvat, afgesloten met het examen van het technisch bacca-

laureaat en aangevuld met: 

(i) in het geval van de landmeter: hetzij een praktijkstage van ten minste twee jaar op 

een landmetersbureau, hetzij een beroepservaring van vijf jaar; 

(ii) in het geval van de agronoom: een praktijkstage van ten minste twee jaar,  

gevolgd door een staatsexamen; 

Letland 

– assistent-treinbestuurder ("vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs"), 

een persoon van 18 jaar of ouder; overeenkomende met een studiecyclus met een totale 

duur van ten minste 12 jaar, waarvan gedurende ten minste 8 jaar basisonderwijs en ten 

minste 4 jaar een beroepsopleiding wordt gevolgd. Beroepsopleiding afgesloten met een 

speciaal examen, afgenomen door een werkgever.  Een bekwaamheidsattest voor 5 jaar 

afgegeven door een bevoegde instantie. 
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Nederland 

– gerechtsdeurwaarder; 

– tandprotheticus, 

overeenkomende met een onderwijs- en beroepsstudiecyclus met een totale duur van: 

(i) in het geval van de gerechtsdeurwaarder: 19 jaar, waarvan acht jaar verplicht school-

onderwijs gevolgd door acht jaar voortgezet onderwijs dat vier jaar technisch 

onderwijs omvat, afgesloten met een staatsexamen, en aangevuld met drie jaar 

theorieonderwijs en praktijkgerichte opleiding toegespitst op de uitoefening van het 

beroep; 

(ii) in het geval van de tandprotheticus: ten minste 15 jaar voltijds en 3 jaar deeltijds 

onderwijs, waarvan acht jaar basisonderwijs, vier jaar algemeen vormend secundair 

onderwijs en drie jaar beroepsgerichte opleiding, waaronder een theoretische en 

praktische opleiding tot tandtechnicus, aangevuld met 3 jaar deeltijdse opleiding tot 

tandprotheticus, die wordt afgesloten met een examen; 
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Oostenrijk 

– bosbouwkundig ambtenaar ("Förster"); 

– technisch adviseur ("technisches Büro"); 

– adviseur uitzendarbeid ("Überlassung von Arbeitskräften – Arbeitsleihe"); 

– arbeidsbemiddelaar ("Arbeitsvermittlung"); 

– beleggingsadviseur ("Vermögensberater"); 

– privé-detective ("Berufsdetektiv"); 

– bewakingsagent ("Bewachungsgewerbe"); 

– vastgoedmakelaar ("Immobilienmakler)"; 

– vastgoedbeheerder ("Immobilienverwalter"); 

– projectontwikkelaar ("Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer"); 

– incassoagent ("Inkassobüro/Inkassoinstitut"), 

overeenkomende met een onderwijs- en studiecyclus met een totale duur van ten minste 15 

jaar, waarvan acht jaar verplicht schoolonderwijs gevolgd door ten minste 5 jaar voortgezet 

technisch of handelsonderwijs, afgesloten met een technisch of commercieel eindexamen, 

aangevuld met ten minste twee jaar opleiding in het bedrijf afgesloten met een beroeps-

examen; 
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– verzekeringsadviseur ("Berater in Versicherungsangelegenheiten"), 

overeenkomende met een onderwijs- en studiecyclus met een totale duur van 15 jaar, 

waarvan zes jaar opleiding in een gestructureerd kader, verdeeld in een leerlingschap van 

3 jaar en een 3 jaar beroepspraktijk en -opleiding in het bedrijf, afgesloten met een 

examen; 

– bouwtechnicus/planning en technische berekeningen ("planender Baumeister"); 

– meester-timmerman/planning en technische berekeningen ("planender Zimmer-

meister"), 

overeenkomende met een onderwijs- en studiecyclus met een totale duur van ten minste 

18 jaar, waarvan ten minste negen jaar beroepsopleiding verdeeld in vier jaar secundair 

technisch onderwijs en vijf jaar beroepspraktijk en -opleiding in het bedrijf afgesloten met 

een beroepsexamen dat het recht verleent het beroep uit te oefenen en leerlingen op te 

leiden, voorzover deze opleiding betrekking heeft op het recht bouwplannen op te stellen, 

technische berekeningen uit te voeren en toezicht te houden op bouwactiviteiten ("het 

Maria-Theresiavoorrecht"), 

– bedrijfsboekhouder ("Gewerblicher Buchhalter"), krachtens de Gewerbeordnung van 

1994 (Wet van 1994 betreffende handel, ambacht en industrie); 

– zelfstandig boekhouder ("Selbständiger Buchhalter"), krachtens het Bundesgesetz 

über die Wirtschaftstreuhandberufe van 1999 (Wet van 1999 betreffende de beroepen 

in de openbare accountancy); 
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Polen 

– technisch ambtenaar belast met de autokeuring in een basiskeuringsstation 

("diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o 

podstawowym zakresie badań"), 

overeenkomende met 8 jaar basisonderwijs en 5 jaar technisch onderwijs op het gebied van 

voertuigen in een secundaire school, en 3 jaar praktijkervaring in een keuringsstation of in 

een garage met inbegrip van een basisopleiding van 51 uur op het gebied van autokeuring 

en het afleggen van een bekwaamheidsproef, 

– technisch ambtenaar belast met de autokeuring in het keuringsstation van het district 

("diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji 

kontroli pojazdów"), 

overeenkomende met 8 jaar basisonderwijs en 5 jaar technisch onderwijs op het gebied van 

voertuigen in een secundaire school, en 4 jaar praktijkervaring in een keuringsstation of in 

een garage met inbegrip van een basisopleiding op het gebied van autokeuring (51 uur) en 

het afleggen van een bekwaamheidsproef, 

– technisch ambtenaar belast met de autokeuring in een autokeuringsstation 

("diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów"), 
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overeenkomende met:  

i) 8 jaar basisonderwijs en 5 jaar technisch onderwijs op het gebied van voertuigen in 

een secundaire school en een met bewijzen gestaafde praktijkervaring van 4 jaar in 

een keuringsstation of in een garage dan wel  

ii) 8 jaar basisonderwijs en 5 jaar technisch onderwijs in een secundaire school op een 

ander gebied dan dat van voertuigen en een met bewijzen gestaafde praktijkervaring 

van 8 jaar in een keuringsstation of in een garage, met in het totaal 113 uur volledige 

opleiding met inbegrip van basis- en gespecialiseerde opleiding, met examens na elk 

opleidingsonderdeel. 

De duur in uren en de algemene strekking van de bijzondere opleidingen in het kader van 

de volledige opleidingen voor technisch ambtenaar zijn apart vermeld in de verordening 

van de Minister voor Infrastructuur van 28 november 2002 inzake gedetailleerde eisen 

voor technische ambtenaren (Staatsblad 2002, nr. 208, punt 1769). 

– spoorwegverkeersleider ("dyżurny ruchu"), 

overeenkomende met 8 jaar basisonderwijs en 4 jaar beroepsopleiding in een secundaire 

school, met vervoer per spoor als specialisatie, plus een studiecyclus van 45 dagen ter 

voorbereiding op het werk van spoorwegverkeersleider en het afleggen van een bekwaam-

heidsproef, of overeenkomende met 8 jaar basisonderwijs en 5 jaar beroepsopleiding in een 

secundaire school met vervoer per spoor als specialisatie, plus een studiecyclus van 

63 dagen ter voorbereiding op het werk van spoorwegverkeersleider en het afleggen van 

een bekwaamheidsproef. 
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5. Opleidingen die in het Verenigd Koninkrijk zijn goedgekeurd als "National Vocational 

Qualifications" of als "Scottish Vocational Qualifications" 

De volgende opleidingen: 

– erkend dierverpleger/-verpleegster ("listed veterinary nurse"), 

– elektrotechnisch mijningenieur ("mine electrical engineer"); 

– werktuigbouwkundig mijningenieur ("mine mechanical engineer"); 

– gebitstherapeut ("dental therapist"); 

– gebitshygiënist ("dental hygienist"); 

– opticien ("dispensing optician"); 

– veiligheidsopzichter mijnen ("mine deputy"); 

– functionaris belast met insolventiezaken ("insolvency practitioner"); 

– erkend opsteller van overdrachtsakten ("licensed conveyancer"); 

– eerste stuurman – vracht-/passagiersschepen – onbeperkt ("first mate – 

freight/passenger ships – unrestricted"); 

– tweede stuurman – vracht-/passagiersschepen – onbeperkt ("second mate – 

freight/passenger ships – unrestricted"); 

– derde stuurman – vracht-/passagiersschepen – onbeperkt ("third mate – 

freight/passenger ships unrestricted"); 
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– stuurman – vracht-/passagiersschepen – onbeperkt ("deck officer – freight/passenger 

ships – unrestricted"); 

– klasse 2 scheepswerktuigkundige – vracht-/passagiersschepen – onbeperkt handels-

gebied ("engineer officer – freight/passenger ships – unlimited trading area"); 

– gediplomeerd technisch beheerder afvalverwerking ("certified technically competent 

person in waste management"), 

die leiden tot kwalificaties die als "National Vocational Qualifications" (NVQ) of, in 

Schotland, als "Scottish Vocational Qualifications" zijn goedgekeurd en die behoren tot de 

niveaus 3 en 4 van het "National Framework of Vocational Qualifications" van het 

Verenigd Koninkrijk. 

Deze niveaus komen overeen met de volgende omschrijvingen: 

– niveau 3: bekwaamheid om een groot aantal uiteenlopende werkzaamheden uit te 

voeren in zeer diverse omstandigheden, meestal met een complex karakter en geen 

routinewerk. Er is een grote verantwoordelijkheid en zelfstandigheid aan verbonden 

en vaak wordt verlangd dat men toezicht uitoefent op of leiding geeft aan anderen; 

– niveau 4: bekwaamheid om een groot aantal complexe, technische of gespeciali-

seerde werkzaamheden uit te voeren in zeer diverse omstandigheden en met een hoge 

mate van persoonlijke verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Vaak is men 

verantwoordelijk voor het werk van anderen en voor de toewijzing van de middelen. 

 

________________________ 
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BIJLAGE III 
 

Lijst van gereglementeerd onderwijs en gereglementeerde opleidingen bedoeld in artikel 13, lid 2, 

derde alinea 

 

Verenigd Koninkrijk 

 

De gereglementeerde opleidingen die leiden tot de kwalificaties die als "National Vocational 

Qualifications" (NVQ) of, in Schotland, als "Scottish Vocational Qualifications" zijn goedgekeurd 

en die behoren tot de niveaus 3 en 4 van het "National Framework of Vocational Qualifications" 

van het Verenigd Koninkrijk. 

Deze niveaus komen overeen met de volgende omschrijvingen: 

– niveau 3: bekwaamheid om een groot aantal uiteenlopende werkzaamheden uit te voeren in 

zeer diverse omstandigheden, meestal met een complex karakter en geen routinewerk. Er is 

een grote verantwoordelijkheid en zelfstandigheid aan verbonden en vaak wordt verlangd 

dat men toezicht uitoefent op of leiding geeft aan anderen; 

– niveau 4: bekwaamheid om een groot aantal complexe, technische of gespecialiseerde 

werkzaamheden uit te voeren in zeer diverse omstandigheden en met een hoge mate van 

persoonlijke verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Vaak is men verantwoordelijk voor 

het werk van anderen en voor de toewijzing van middelen. 
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Duitsland 

 

De volgende gereglementeerde opleidingen: 

– de gereglementeerde opleidingen die voorbereiden op de beroepen van technisch assistent 

("technische(r) Assistent(in)") en commercieel assistent ("kaufmännische(r) 

Assistent(in)"), op de sociale beroepen ("soziale Berufe") en op het beroep van adem-, 

spraak- en stemleraar met een staatsdiploma ("staatlich geprüfte(r) Atem-, Sprech- und 

Stimmlehrer(in)"), met een totale duur van ten minste 13 jaar, die impliceren dat de eerste 

cyclus van het secundair onderwijs ("mittlerer Bildungsabschluss") met succes werd 

voltooid en het volgende omvatten: 

(i) hetzij ten minste drie jaar 1 beroepsopleiding aan een vakschool ("Fachschule") die 
met een examen wordt afgesloten, eventueel aangevuld met een specialisatiecyclus 
van een of twee jaar die eveneens met een examen wordt afgesloten; 

(ii) hetzij ten minste tweeënhalf jaar beroepsleiding aan een vakschool ("Fachschule") 
die met een examen wordt afgesloten, aangevuld met ten minste zes maanden 
praktijkervaring of ten minste zes maanden beroepsgerichte stage in een erkende 
instelling; 

(iii) hetzij ten minste twee jaar beroepsopleiding aan een vakschool ("Fachschule") die 
met een examen wordt afgesloten, aangevuld met ten minste een jaar 
praktijkervaring of ten minste een jaar beroepsgerichte stage in een erkende 
instelling; 

                                                 
1 De minimumduur kan van drie tot twee jaar worden gereduceerd indien de betrokkene in het 

bezit is van de kwalificatie die nodig is om te worden toegelaten tot de universiteit ("Abitur") 
(13 jaar voorafgaande opleiding) of van de kwalificatie die nodig is om te worden toegelaten 
tot de "Fachhochschule" ("Fachhochschulreife") (d.i. twaalf jaar voorafgaande opleiding). 



 
13781/2/04 REV 2  HD/jv 3 
BIJLAGE III DG C I   NL 

 

– de gereglementeerde opleidingen voor de beroepen van door de staat erkend ("staatlich 

geprüfte(r)") technicus ("Techniker(in)"), bedrijfseconoom ("Betriebswirte(in)"), 

ontwerper ("Gestalter(in)") en gezinsverzorger ("Familienpfleger(in)"), met een totale duur 

van ten minste 16 jaar, die impliceren dat het verplichte schoolonderwijs of een 

gelijkwaardige opleiding (van ten minste negen jaar) met succes is voltooid en dat een 

opleiding aan een vakschool ("Berufsschule") van ten minste drie jaar met succes is 

voltooid, en die na een praktijkervaring van ten minste twee jaar een opleiding van ten 

minste twee jaar voltijds of van een gelijkwaardige duur deeltijds omvatten; 

– de gereglementeerde opleidingen en de gereglementeerde vervolgopleidingen, met een totale 

duur van ten minste 15 jaar, die gewoonlijk impliceren dat het verplichte schoolonderwijs 

(ten minste negen jaar) en een beroepsopleiding (doorgaans drie jaar) met succes zijn 

voltooid en die gewoonlijk ten minste twee jaar (doorgaans drie jaar) praktijkervaring 

omvatten alsook een examen in het kader van de vervolgopleiding, ter voorbereiding waar-

van gewoonlijk begeleidende opleidingsmaatregelen worden genomen, hetzij naast de 

praktijkervaring (ten minste 1 000 uren), hetzij voltijds (ten minste een jaar). 

 

De Duitse autoriteiten verstrekken de Commissie en de overige lidstaten een lijst van de 

opleidingscycli waarop deze bijlage betrekking heeft. 
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Nederland 

 

– Gereglementeerde studiecyclussen met een totale duur van ten minste 15 jaar die 

impliceren dat acht jaar basisonderwijs en vier jaar middelbaar algemeen voortgezet 

onderwijs (MAVO), voorbereidend beroepsonderwijs (VBO) of algemeen voortgezet 

onderwijs van een hoger niveau met succes zijn voltooid en dat een drie- of vierjarige 

opleiding in een school voor middelbaar beroepsonderwijs (MBO) is voltooid, die met een 

examen wordt afgesloten. 

– Gereglementeerde studiecyclussen met een totale duur van ten minste 16 jaar die 

impliceren dat acht jaar basisonderwijs plus vier jaar onderwijs op het niveau van ten 

minste voorbereidend beroepsonderwijs (VBO) of algemeen voortgezet onderwijs van een 

hoger niveau met succes zijn voltooid en dat een beroepsopleiding van ten minste vier jaar 

in het leerlingwezen is voltooid, met ten minste een dag per week theoretisch onderwijs op 

school en de andere dagen een praktijkopleiding in een bedrijf of praktijkleerplaats, 

afgesloten met een examen van secundair of tertiair niveau. 

De Nederlandse autoriteiten verstrekken de Commissie en de overige lidstaten een lijst van de 

opleidingscycli waarop deze bijlage betrekking heeft. 
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Oostenrijk 

 

– Opleidingen die worden verstrekt in instellingen voor hoger beroepsonderwijs 

("Berufsbildende Höhere Schulen") en instellingen voor hoger onderwijs op het gebied van 

land- en bosbouw ("Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten"), met inbegrip 

van deze van het bijzondere type ("einschließlich der Sonderformen"), waarvan structuur 

en niveau in wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen zijn vastgesteld. 

Deze opleidingen hebben een totale duur van ten minste 13 jaar en omvatten vijf jaar 

beroepsopleiding, die wordt afgesloten met een eindexamen dat het bewijs van vak-

bekwaamheid levert. 

– Opleidingen in meesterscholen ("Meisterschulen"), meesterklassen ("Meisterklassen"), 

industriële meesterscholen ("Werkmeisterschulen") of vakscholen voor bouwvakarbeiders 

("Bauhandwerkerschulen"), waarvan structuur en niveau in wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen zijn vastgesteld. 
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Deze opleidingen hebben een totale duur van ten minste 13 jaar, waarvan negen jaar 

verplicht schoolonderwijs gevolgd door hetzij ten minste drie jaar beroepsopleiding in een 

gespecialiseerde school, hetzij ten minste drie jaar opleiding in een bedrijf en parallel in 

een vakschool ("Berufsschule"), die beide worden afgesloten met een examen en 

aangevuld met een opleiding van ten minste een jaar in een meesterschool 

("Meisterschule"), meesterklas ("Meisterklasse"), industriële meesterschool 

("Werkmeisterschule") of vakschool voor bouwvakarbeiders ("Bauhandwerkerschule"). In 

de meeste gevallen bedraagt de totale duur ten minste 15 jaar, met perioden met 

praktijkervaring die de opleidingen in deze instellingen voorafgaat of met deeltijdse 

opleidingen (minstens 960 uren) wordt aangevuld. 

De Oostenrijkse autoriteiten verstrekken de Commissie en de overige lidstaten een lijst van de 

opleidingen waarop deze bijlage betrekking heeft. 

 

________________________________ 
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BIJLAGE IV 
 

Werkzaamheden die verband houden met de beroepservaringscategorieën bedoeld in de artikelen 

17, 18 en 19 

 

Lijst I 

 

Klassen die vallen onder Richtlijn 64/427/EEG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 69/77/EEG, en onder 
de Richtlijnen 68/366/EEG en 82/489/EEG 

1 

Richtlijn 64/427/EEG 

(Liberaliseringsrichtlijn: 64/429/EEG) 

NICE-nomenclatuur (overeenkomend met ISIC-klasse 23-40) 

Klasse 23 Textielnijverheid 

232 Verwerking van textielstoffen op machines ter bewerking van wol 

233 Verwerking van textielstoffen op machines ter bewerking van katoen 

234 Verwerking van textielstoffen op machines ter bewerking van zijde 

235 Verwerking van textielstoffen op machines ter bewerking van linnen en hennep 

236 Verwerking van andere textielvezels (jute en harde vezels), touwfabrieken 

237 Tricot- en kousenindustrie 

238 Textielveredeling 

239 Overige textielnijverheid 
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Klasse 24 Vervaardiging van schoenen, kleding, beddengoed, matrassen e.d. 

241 Schoenindustrie (met uitzondering van rubber- en houten schoenen) 

242 Schoenmakerijen en -reparatiebedrijven 

243 Vervaardiging van kleding en huishoudgoederen (met uitzondering van bont-

kleding) 

244 Bedden- en matrassenmakerijen en dekenstikkerijen 

245 Pelsbereiderijen en bontwerkerijen 

Klasse 25 Verwerking van hout en kurk (met uitzondering van de vervaardiging van houten 

meubelen) 

251 Zagerijen, schaverijen 

252 Fabrieken van houten halffabrikaten 

253 Timmer- en parketvloerenfabrieken (seriefabricage) 

254 Hout-emballagefabrieken 

255 Vervaardiging van andere houtwaren (behalve meubels) 

259 Riet-, stro-, kurk- en borstelwarenfabrieken 

Klasse 26 260 Meubelfabrieken en meubelmakersbedrijven (geen rieten of stalen meubelen) 

Klasse 27 Vervaardiging van papier en papierwaren 

271 Houtslijp- en cellulosefabrieken; papier- en kartonfabrieken 

272 Papierwaren- en kartonnagefabrieken (vervaardiging van artikelen uit papier-

stof, papier en karton) 

Klasse 28 280 Grafische nijverheid, uitgeverijen 
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Klasse 29 Vervaardiging van leder en lederwaren 

291 Leerlooierijen 

292 Lederwarenfabrieken 

Ex klasse 30 Rubberfabrieken, asbestfabrieken, kunststofverwerkende industrie, fabrieken van 

synthetische vezels, zetmeelfabrieken 

301 Rubber- en asbestfabrieken 

302 Kunststofverwerkende industrie 

303 Kunstmatige en synthetische continugaren- en vezelfabrieken 

Ex klasse 31 Chemische industrie 

311 Chemische grondstoffenfabrieken; geïntegreerde fabrieken voor de 

vervaardiging en verwerking van chemische grondstoffen 

312 Gespecialiseerde fabrieken voor de vervaardiging van chemische 

grondstoffen voor industriële of agrarische toepassing (hieraan moet worden 

toegevoegd: de vervaardiging van industriële oliën en vetten van 

plantaardige of dierlijke oorsprong behorende bij groep 312 ISIC) 
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313 Gespecialiseerde fabrieken van chemische verbruiksgoederen (wordt hier uit-

gesloten: de vervaardiging van geneesmiddelen en farmaceutische producten, 

ex groep 319 ISIC) 

Klasse 32 320 Aardolie-industrie 

Klasse 33 Verwerking van minerale producten (met uitzondering van metalen) 

331 Baksteen- en dakpannenfabrieken e.d. 

332 Glas- en glaswarenfabrieken 

333 Aardewerkfabrieken, vuurvast-materiaalfabrieken 

334 Cement-, kalk- en gipsfabrieken 

335 Bouwelementen- en -platenfabrieken e.d. 

339 Bewerking van natuursteen en van overige niet-metalen mineralen 

Klasse 34 Vervaardiging en eerste bewerking van ferro- en non-ferrometalen 

341 IJzer- en staalindustrie (volgens EGKS-Verdrag met inbegrip van cokesovens 

verbonden aan hoogovens) 

342 Stalen-buizenfabrieken 

343 Trekkerijen en koudwalserijen 

344 Vervaardiging en bewerking van non-ferrometalen 

345 Gieterijen (ijzer-, staal en non-ferrometalen) 
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Klasse 35 Vervaardiging van producten uit metaal (met uitzondering van machines en transport-

middelen) 

351 Smederijen (excl. kettingfabrieken, gereedschapsfabrieken en ambachtelijke 

smeden); vervaardiging van zwaar pers- en stampwerk 

352 Fabrieken van licht pers- en stampwerk, façondraaiwerk, sintermetaal, 

oppervlaktebewerking van metaal 

353 Constructiewerkplaatsen (vervaardiging en montage ter plaatse) 

354 Ketel- en reservoirbouw 

355 Gereedschappen-, ijzer-, staal- en andere metaalwarenfabrieken 

359 Gereedschapsslijperijen, dorpssmederijen en lasinrichtingen 

Klasse 36 Machinebouw 

361 Landbouwmachine- en -tractorenfabrieken 

362 Kantoormachinefabrieken 

363 Metaalbewerkingsmachinefabrieken, vervaardiging van mechanische hand- en 

machinegereedschappen 

364 Textielmachine- en onderdelenfabrieken, naaimachinefabrieken 

365 Fabrieken van machines en apparaten voor de voedings- en genotmiddelen-

industrie, de chemische en verwante industrieën 

366 Fabrieken van machines en installaties voor de mijnbouw, de metallurgische 

industrie en de bouwnijverheid; hijs- en hefwerktuigenfabrieken 
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367 Fabrieken van tandwielen, lagers en andere overbrengingsmechanismen 

368 Overige fabrieken van machines voor bepaalde bedrijfstakken 

369 Overige machinebouw 

Klasse 37 Elektrotechnische industrie 

371 Elektrische draad- en kabelfabrieken 

372 Fabrieken van elektromotoren, -generatoren en -transformatoren en van 

schakel- en installatiemateriaal 

373 Fabrieken van elektrische apparaten en toestellen voor industriële toepassing 

374 Telecommunicatie- en signaalapparatenfabrieken; fabrieken van elektrische 

meetinstrumenten en medische apparaten 

375 Fabrieken van elektronische apparaten, van radio- en televisietoestellen en van 

elektroakoestische apparaten 

376 Fabrieken van huishoudelijke elektrische apparaten 

377 Gloeilampen-, buizen- en verlichtingsartikelenfabrieken 

378 Accumulatoren- en batterijfabrieken 

379 Reparatie, montage en technische installatie van elektrotechnische producten 
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Ex klasse 38 Transportmiddelenindustrie 

383 Automobielbouw; auto-onderdelenfabrieken 

384 Auto- en (motor)rijwielreparatiebedrijven 

385 Rijwiel- en motorrijwielfabrieken; fabrieken van rijwiel- en motorrijwiel-

onderdelen 

389 Overige transportmiddelenindustrie 

Klasse 39 Fijnmechanische en optische industrie; nijverheidsbedrijven niet elders genoemd 

391 Fijnmechanische industrie 

392 Medische- en orthopedische-artikelenfabrieken (met uitzondering van 

fabrieken van orthopedisch schoeisel) 

393 Optische-artikelenfabrieken; foto- en filmapparatenfabrieken 

394 Klokken- en uurwerkfabrieken en -reparatiebedrijven 

395 Goud- en zilversmederijen; diamantnijverheid 

396 Muziekinstrumentenfabrieken en -reparatiebedrijven 

397 Speelgoed- en sportartikelenfabrieken 

399 Overige nijverheidsbedrijven 

Klasse 40 Bouwnijverheid 

400 Algemene bouwnijverheid (zonder bepaalde specialisatie), slopersbedrijven 

401 Burgerlijke en utiliteitsbouw (bouw van woningen en andere gebouwen) 

402 Water-, spoor- en wegenbouw; cultuurtechnische werken 

403 Installatiebedrijven 

404 Bouwbedrijven voor de afwerking van gebouwen 
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2 

Richtlijn 68/366/EEG 

(Liberaliseringsrichtlijn: 68/365/EEG) 

NICE-nomenclatuur 

Klasse 20A  200 Vervaardiging van dierlijke en plantaardige oliën en vetten 

20B Voedingsmiddelennijverheid 

201 Slachterijen en vervaardiging van vleeswaren en vleesconserven 

202 Zuivel- en melkproductenfabrieken 

203 Groente- en fruitverwerkende industrie 

204 Visbewerkingsinrichtingen 

205 Maalbedrijven, meelfabrieken, pellerijen 

206 Brood-, beschuit-, banket-, koek- en biscuitfabrieken 

207 Suikerfabrieken en -raffinaderijen 

208 Cacao-, chocolade- en suikerwerkfabrieken 

209 Overige voedingsmiddelenfabrieken 
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Klasse 21 Vervaardiging van dranken 

211 Ethylalcohol- (fermentatieproduct) fabrieken, gistfabrieken, branderijen en 

distilleerderijen 

212 Vervaardiging van wijnen en van moutvrije, alcoholische dranken 

213 Bierbrouwerijen en mouterijen 

214 Vervaardiging van mineraalwater en alcoholvrije dranken 

Ex 30 Vervaardiging van rubber, plastische materialen, kunst- en synthetische vezels en 

zetmeelproducten 

304 Vervaardiging van zetmeelproducten 

3 

Richtlijn 82/489/EEG 

ISIC-nomenclatuur 

Ex 855 Kapsalons (met uitzondering van de werkzaamheden van de pedicure en opleidings-

instituten voor schoonheidsspecialist) 
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Lijst II 

Klassen die vallen onder de Richtlijnen 75/368/EEG, 75/369/EEG en 82/470/EEG 

1 

Richtlijn 75/368/EEG (activiteiten bedoeld in artikel 5, lid 1) 

ISIC-nomenclatuur 

Ex 04 Visserij 

043 Visserij op de binnenwateren 

Ex 38 Vervaardiging van transportmaterieel 

381 Scheepsbouw en herstelling van schepen 

382 Vervaardiging van spoorwegmaterieel 

386 Vliegtuigbouw (met inbegrip van de bouw van ruimtevaartmaterieel) 

Ex 71 Hulpdiensten van het vervoer en andere diensten dan vervoer vallende onder de 

volgende groepen 

Ex 711 Exploitatie van slaap- en restauratiewagens; onderhoud van spoorweg-

materieel in de reparatiewerkplaatsen; schoonmaken van de wagons 

Ex 712 Onderhoud van materieel voor stads-, voorstads- en interlokaal vervoer van 

personen 
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Ex 713 Onderhoud van ander materieel voor personenvervoer over de weg 

(zoals auto’s, autobussen en taxi’s) 

Ex 714 Exploitatie en onderhoud van kunstwerken ten behoeve van het 

wegvervoer (zoals wegen, tunnels en bruggen met tolheffing, 

autobusstations, parkings, autobusgarages en tramremises) 

Ex 716 Hulpdiensten van de binnenvaart (zoals exploitatie en onderhoud 

van waterwegen, havens en andere kunstwerken voor de 

binnenvaart; slepen en loodsen in havens, betonning, lossen en 

laden van schepen en andere overeenkomstige werkzaamheden, 

zoals berging van schepen, jagen, exploitatie van botenloodsen) 

73 Communicatiediensten: posterijen en telecommunicatie 

Ex 85 Persoonlijke diensten 

854 Wasserijen, stomerijen en ververijen 

Ex 856 Fotostudio’s: portretfotografie en fotografie voor handels-

doeleinden, met uitzondering van persfotografie 

Ex 859 Persoonlijke diensten, niet elders ingedeeld (alleen onderhoud en 

schoonhouden van gebouwen of lokalen) 
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2 

Richtlijn 75/369/EEG (artikel 6: indien de werkzaamheid als een industriële of ambachtelijke 

activiteit wordt beschouwd) 

ISIC-nomenclatuur 

Ambulante uitoefening van de volgende werkzaamheden: 

a) - de koop en verkoop  

- van goederen door venters en colporteurs (ex groep 612 ISIC); 

- van goederen op overdekte markten anders dan in vaste inrichtingen en op niet-

overdekte markten; 

b) de werkzaamheden waarvoor reeds aangenomen overgangsmaatregelen gelden, doch 

waarin de ambulante vorm van deze werkzaamheden uitdrukkelijk wordt uitgesloten of 

niet wordt vermeld. 

3 

Richtlijn 82/470/EEG (artikel 6, leden 1 en 3) 

Groepen 718 en 720 van de ISIC-nomenclatuur 

De bedoelde werkzaamheden bestaan met name in: 

– het organiseren, aanbieden en verkopen, tegen een forfaitair bedrag of tegen provisie, van 

de afzonderlijke of gecoördineerde elementen van een reis of verblijf (vervoer, logies, 

voeding, excursie enz.), ongeacht de reden van de reis of het verblijf (artikel 2, punt B, 

onder a)); 

– het als tussenpersoon optreden tussen ondernemers van de verschillende takken van 

vervoer en personen die goederen verzenden of zich goederen laten toezenden, en het 

verrichten van verschillende daarmee samenhangende werkzaamheden door: 
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aa) het sluiten, voor rekening van opdrachtgevers, van de overeenkomsten met de 

vervoerondernemers; 

bb) het kiezen van de tak van vervoer, de onderneming en de route die voor de opdracht-

gever het voordeligst worden geacht; 

cc) de technische voorbereiding van het vervoer (bijvoorbeeld de voor het vervoer nood-

zakelijke verpakking); het verrichten van diverse bijkomende werkzaamheden tijdens 

het vervoer (bijvoorbeeld het voorzien van koelwagens met ijs); 

dd) het vervullen van de aan het vervoer verbonden formaliteiten zoals het invullen van 

de vrachtbrieven, het groeperen en splitsen van zendingen; 

ee) het coördineren van de verschillende gedeelten van een transport middels het toezicht 

op de doorvoer, de wederverzending, de overlading en diverse eindverrichtingen; 

ff) het bezorgen van respectievelijk vracht aan de vervoerondernemers en vervoer-

gelegenheid aan personen die goederen verzenden of zich goederen laten toezenden: 

- het berekenen van de vervoerkosten, het nazien van de afrekening; 

- het uit naam en voor rekening van een reder of een ondernemer van transporten over zee 

permanent of incidenteel verrichten van bepaalde formaliteiten (bij havenautoriteiten, 

scheepsleveranciers enz.). 

[werkzaamheden in artikel 2, punt A onder a), b) of d)] 
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Lijst III 

Richtlijnen 64/222/EEG, 68/364/EEG, 68/368/EEG, 75/368/EEG, 75/369/EEG, 70/523/EEG en 

82/470/EEG 

1 

Richtlijn 64/222/EEG 

(Liberaliseringsrichtlijnen: 64/223/EEG en 64/224/EEG) 

1. Niet in loondienst verrichte werkzaamheden welke onder de groothandel ressorteren, met 

uitzondering van die welke ressorteren onder de groothandel in geneesmiddelen en 

farmaceutische producten, in giftige producten en ziekteverwekkende agentia en in 

steenkool (groep ex 611). 

2. Werkzaamheden van de tussenpersoon die op grond van een of meer opdrachten belast is 

met het inleiden of afsluiten van handelstransacties op naam en voor rekening van derden. 

3. Werkzaamheden van de tussenpersoon die, zonder hiermede blijvend belast te zijn, 

personen die rechtstreeks contracten willen afsluiten met elkaar in contact brengt, of de 

handelstransacties inleidt, dan wel bij de afsluiting daarvan zijn diensten verleent. 

4. Werkzaamheden van de tussenpersoon die op eigen naam voor rekening van derden 

handelstransacties afsluit. 

5. Werkzaamheden van de tussenpersoon die voor rekening van derden groothandels-

veilingen houdt. 

6. Werkzaamheden van de tussenpersoon die van huis tot huis bestellingen opneemt. 

7. Het beroepshalve verrichten van diensten door een tussenpersoon in loondienst van een of 

meer ondernemingen op het gebied van handel, industrie of ambacht. 
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2 

Richtlijn 68/364/EEG 

(Liberaliseringsrichtlijn: 68/363/EEG) 

Ex groep ISIC 612: Kleinhandel 

Uitgesloten werkzaamheden: 

012 Verhuur van landbouwmachines 

640 Onroerende goederen, verhuur 

713 Verhuur van automobielen, rijtuigen en paarden 

718 Verhuur van spoorwegrijtuigen en -wagons 

839 Verhuur van machines voor handelsfirma’s 

841 Plaatsbespreking voor bioscopen en verhuur van films 

842 Plaatsbespreking voor theaters en verhuur van theateruitrusting 

843 Verhuur van boten, verhuur van rijwielen, verhuur van automaten 

853 Verhuur van gemeubileerde kamers 

854 Verhuur van gewassen linnengoed 

859 Verhuur van kleding 
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3 

Richtlijn 68/368/EEG 

(Liberaliseringsrichtlijn: 68/367/EEG) 

ISIC-nomenclatuur 

Ex klasse 85 ISIC 

1. Restaurants en slijterijen (groep 852 ISIC). 

2. Hotels, pensions en dergelijke inrichtingen, kampeerterreinen (groep 853 ISIC). 

4 

Richtlijn 75/368/EEG (artikel 7) 

Alle activiteiten in de bijlage bij Richtlijn 75/368/EEG, behalve de activiteiten in artikel 5, lid 1, 

van die richtlijn (lijst II, punt 1, van deze bijlage). 

ISIC-nomenclatuur 

Ex 62  Banken en andere financiële instellingen 

Ex 620 Octrooimakelaars en ondernemingen die zich bezighouden met de 

uitkering van vergoedingen uit licenties 

Ex 71  Vervoer 

Ex 713 Reizigersvervoer over de weg, met uitzondering van vervoer met motor-

voertuigen 

Ex 719 Exploitatie van leidingen bestemd voor het vervoer van vloeibare 

koolwaterstoffen en andere vloeibare chemische stoffen 
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Ex 82  Diensten tot nut van het algemeen 

 827 Bibliotheken, musea, plantentuinen en dierentuinen 

Ex 84  Recreatie 

 843 Diensten op recreatief gebied, niet elders ingedeeld: 

– sportactiviteiten (sportterreinen, organisatie van sportieve 

ontmoetingen enz.), met uitzondering van de werkzaamheden van 

sportleraren; 

– spelen (renstallen, speelterreinen, renbanen enz.); 

– andere recreatieve activiteiten (circussen, lunaparken en andere 

amusementsbedrijven enz.) 

 Ex 85  Persoonlijke diensten 

 Ex 851 Huishoudelijke diensten 

Ex 855 Schoonheidsinstituten en manicure, met uitzondering van de werkzaam-

heden van de pedicure en opleidingsinstituten voor schoonheidsspecialist 

en kapper 
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Ex 859 Persoonlijke diensten, niet elders ingedeeld, met uitzondering van die van 

sport- en paramedische masseurs en van berggidsen, als volgt ingedeeld: 

– ontsmetting en bestrijding van ongedierte; 

– verhuur van kleding en bewaring van voorwerpen; 

– huwelijksbemiddeling en soortgelijke diensten; 

– waarzeggerij en soortgelijke werkzaamheden; 

– hygiënische diensten en aanverwante werkzaamheden; 

– begrafenisondernemingen en onderhoud van kerkhoven; 

– reisleiders en toeristentolken 

5 

Richtlijn 75/369/EEG (artikel 5) 

Ambulante uitoefening van de volgende werkzaamheden: 

a) de koop en verkoop van goederen: 

– door venters en colporteurs (ex groep 612 ISIC); 

– op overdekte markten anders dan in vaste inrichtingen en op niet-overdekte markten; 

b) de werkzaamheden waarvoor reeds aangenomen overgangsmaatregelen gelden, doch 

waarin de ambulante vorm van deze werkzaamheden uitdrukkelijk wordt uitgesloten of 

niet wordt vermeld. 
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6 

Richtlijn 70/523/EEG 

Niet in loondienst verrichte werkzaamheden welke onder de groothandel in steenkool ressorteren en 

werkzaamheden van tussenpersonen op het gebied van steenkool (ex groep 6112 ISIC). 

7 

Richtlijn 82/470/EEG (artikel 6, lid 2) 

[Activiteiten genoemd in artikel 2, punt A, onder c) of e), punt B, onder b), punten C en D.] 

Deze werkzaamheden bestaan met name in: 

– het in huur geven van spoorwegwagons of -rijtuigen voor het vervoer van reizigers of 

goederen; 

– het als tussenpersoon optreden bij de aankoop, de verkoop of de verhuur van schepen; 

– het voorbereiden van, onderhandelen over en sluiten van overeenkomsten voor het vervoer 

van emigranten; 

– het in entrepots, pakhuizen, meubelopslagplaatsen, koelhuizen, silo’s enz., al dan niet 

onder douanetoezicht, voor rekening van de bewaargever in bewaring nemen van alle 

voorwerpen en goederen; 

– het aan de bewaargever afgeven van een titel voor het in bewaring ontvangen voorwerp of 

goed; 

– het verschaffen van verblijfsruimte, voeder en verkoopruimte voor vee dat hetzij voor de 

verkoop, hetzij onderweg naar of van de markt in tijdelijke bewaring wordt gegeven; 

– het verrichten van de technische controle of expertise van motorrijtuigen; 

– het meten, wegen en ijken van goederen. 

 

____________________________ 
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BIJLAGE V 

Erkenning op basis van de coördinatie van de minimumopleidingseisen 
Arts
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5.1.1. Opleidingstitels van artsen met een basisopleiding 

Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Certificaat bij de opleidingstitel Referentiedatum 
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Diploma van arts/Diplôme de docteur en 
médecine 

– Les universités/De universiteiten 
– Le Jury compétent d’enseignement de 

la Communauté française/De 
bevoegde Examencommissie van de 
Vlaamse Gemeenschap 

 20 december 1976 

Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu všeobecné lékařství (doktor 
medicíny, MUDr.) 

Lékářská fakulta univerzity v České 
republice 

– Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce 1 mei 2004 

Danmark Bevis for bestået lægevidenskabelig 
embedseksamen 

Medicinsk universitetsfakultet – Autorisation som læge, udstedt af 
Sundhedsstyrelsen og 

– Tilladelse til selvstændigt virke som læge 
(dokumentation for gennemført praktisk 
uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen 

20 december 1976 

Deutschland – Zeugnis über die Ärztliche Prüfung 
– Zeugnis über die Ärztliche 

Staatsprüfung und Zeugnis über die 
Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, 
soweit diese nach den deutschen Rechts-
vorschriften noch für den Abschluss der 
ärztlichen Ausbildung vorgesehen war 

Zuständige Behörden Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als 
Arzt im Praktikum 

20 december 1976 

Eesti Diplom arstiteaduse  
õppekava läbimise kohta 

Tartu Ülikool  1 mei 2004 

Ελλάς Πτυχίo Iατρικής  – Iατρική Σχoλή Παvεπιστηµίoυ, 
– Σχoλή Επιστηµώv Υγείας, Τµήµα 

Iατρικής Παvεπιστηµίoυ 

 1 januari 1981 

España Título de Licenciado en Medicina y Cirugía – Ministerio de Educación y Cultura 
– El rector de una Universidad 

 1 januari 1986 

France Diplôme d’Etat de docteur en médecine Universités  20 december 1976 
Ireland 

 
Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20 december 1976 

Italia Diploma di laurea in medicina e chirurgia Università Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e 
chirurgia 

20 december 1976 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού Ιατρικό Συµβούλιο  1 mei 2004 
Latvija ārsta diploms Universitātes tipa augstskola  1 mei 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą gydytojo kvalifikaciją 
Universitetas Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą 

medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją 
1 mei 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine, 
chirurgie et accouchements 

Jury d’examen d’Etat Certificat de stage 20 december 1976 
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Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Certificaat bij de opleidingstitel Referentiedatum 

Magyarország Általános orvos oklevél 
doctor medicinae universae, dr. med. univ.) 

Egyetem  1 mei 2004 

Malta Lawrja ta' Tabib tal-Medi- 
ċina u l-Kirurġija 

Universita` ta' Malta Certifikat ta' registrazzjoni  
maħruġ mill-Kunsill Mediku 

1 mei 2004 

Nederland 

 

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 
artsexamen 

Faculteit Geneeskunde  20 december 1976 

1. Urkunde über die Verleihung des 
akademischen Grades Doktor der gesamten 
Heilkunde (bzw. Doctor medicinae 
universae, Dr.med.univ.) 

1. Medizinische Fakultät einer Universität 
 

Österreich 

2. Diplom über die spezifische Ausbildung 
zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. 
Facharztdiplom 

2. Österreichische Ärztekammer 

 1 januari 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku lekarskim z tytułem "lekarza" 

1. Akademia Medyczna  
2. Uniwersytet Medyczny 
3. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Lekarski Egzamin Państwowy 1 mei 2004 

Portugal Carta de Curso de licenciatura em medicina Universidades Diploma comprovativo da conclusão do 
internato geral emitido pelo Ministério da 
Saúde 

1 januari 1986 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov "doktor medicine / doktorica 
medicine" 

Univerza  1 mei 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "doktor medicíny" 
("MUDr.") 

Vysoká škola  1 mei 2004 

Suomi/ 
Finland 

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine 
licentiatexamen 

– Helsingin yliopisto/Helsingfors 
universitet 

– Kuopion yliopisto 
– Oulun yliopisto 
– Tampereen yliopisto 
– Turun yliopisto 

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon 
lisäkoulutuksesta/Examenbevis om 
tilläggsutbildning för läkare inom primärvården 

1 januari 1994 

Sverige 
 

Läkarexamen Universitet Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av 
Socialstyrelsen 

1 januari 1994 

United Kingdom Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20 december 1976 
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5.1.2. Opleidingstitels van medische specialisten 

Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Referentiedatum 
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-
specialist/Titre professionnel particulier 
de médecin spécialiste 

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé 
publique 
 

20 december 1976 

Česká republika Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictví 1 mei 2004 
Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som 

speciallæge 
Sundhedsstyrelsen 20 december 1976 

Deutschland Fachärztliche Anerkennung Landesärztekammer 20 december 1976 
Eesti Residentuuri loputunnistus eriarstiabi 

erialal 
Tartu Ülikool 1 mei 2004 

1. Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση Ελλάς Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας 
2. Νoµαρχία 

1 januari 1981 

España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura 1 januari 1986 
1.Certificat d’études spéciales de 
médecine 

1. Universités 

2. Attestation de médecin spécialiste 
qualifié 

2. Conseil de l’Ordre des médecins 

3.Certificat d’études spéciales de 
médecine 

3. Universités 

France 

4.Diplôme d’études spécialisées ou 
spécialisation complémentaire qualifiante 
de médecine 

4. Universités 

20 december 1976 

Ireland Certificate of Specialist doctor Competent authority 20 december 1976 
Italia Diploma di medico specialista Università 20 december 1976 
Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας Ιατρικό Συµβούλιο 1 mei 2004 
Latvija "Sertifikāts"–kompetentu 

iestāžu izsniegts dokuments, kas 
apliecina, ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu specialitātē 

Latvijas Ārstu biedrība  
Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība 
 

1 mei 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą gydytojo specialisto profesinę 
kvalifikaciją 

Universitetas 1 mei 2004 

Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique 20 december 1976 
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Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Referentiedatum 

Magyarország Szakorvosi bizonyítvány 
 

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

1 mei 2004 

Malta Certifikat ta' Specjalista Mediku Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti 1 mei 2004 
Nederland 

 
Bewijs van inschrijving in een 
Specialistenregister 

– Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de 
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunst 

– Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de 
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunst 

20 december 1976 

Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer 1 januari 1994 
Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych 1 mei 2004 

1.Grau de assistente 1. Ministério da Saúde Portugal 
2.Titulo de especialista 2. Ordem dos Médicos 

1 januari 1986 

Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem 
izpitu 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1 mei 2004 

Slovensko Diplom o špecializácii Slovenská zdravotnícka univerzita 1 mei 2004 
1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 
2. Kuopion yliopisto 
3. Oulun yliopisto 
4. Tampereen yliopisto 

Suomi/ 
Finland 

Erikoislääkärin tutkinto / 
Specialläkarexamen 

5. Turun yliopisto 

1 januari 1994 

Sverige 
 

Bevis om specialkompetens som läkare, 
utfärdat av Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen 1 januari 1994 

United Kingdom Certificate of Completion of specialist 
training 

Competent authority 20 december 1976 
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5.1.3. Benamingen van opleidingen tot medisch specialist 

 

 Anesthesie 
Minimale opleidingsduur: 3 jaar 

Heelkunde 
Minimale opleidingsduur: 5 jaar 

Land Benaming  Benaming 
Belgique/België/ 
Belgien 

Anesthésie-réanimation / Anesthesie 
reanimatie 

Chirurgie / Heelkunde 

Česká republika Anesteziologie a resuscitace Chirurgie 
Danmark Anæstesiologi Kirurgi eller kirurgiske sygdomme 
Deutschland Anästhesiologie Chirurgie 
Eesti Anestesioloogia Üldkirurgia 
Ελλάς Αvαισθησιoλoγία Χειρoυργική 
España Anestesiología y Reanimación Cirugía general y del aparato digestivo 
France Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale Chirurgie générale 
Ireland Anaesthesia General surgery 
Italia Anestesia e rianimazione Chirurgia generale 
Κύπρος Αναισθησιολογία Γενική Χειρουργική 
Latvija Anestezioloģija un reanimatoloģija Ķirurģija 
Lietuva Anesteziologija reanimatologija Chirurgija 
Luxembourg Anesthésie-réanimation Chirurgie générale 
Magyarország Aneszteziológia és intenzív terápia Sebészet 
Malta Anesteżija u Kura Intensiva Kirurġija Ġenerali 
Nederland Anesthesiologie Heelkunde 
Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin Chirurgie 
Polska Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia ogólna 
Portugal Anestesiologia Cirurgia geral 
Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in 

perioperativna intenzivna medicina 
Splošna kirurgija 

Slovensko Anestéziológia a intenzívna medicína Chirurgia 
Suomi/Finland Anestesiologia ja tehohoito / Anestesiologi 

och intensivvård 
Yleiskirurgia / Allmän kirurgi 

Sverige Anestesi och intensivvård Kirurgi 
United Kingdom Anaesthetics General surgery 
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Neurochirurgie 
Minimale opleidingsduur: 5 jaar 

Verloskunde en gynaecologie  
Minimale opleidingsduur: 4 jaar 

Land Benaming Benaming 
Belgique/België/ 
Belgien  

Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique / Gynaecologie en 
verloskunde 

Česká republika Neurochirurgie Gynekologie a porodnictví 
Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og 

fødselshjælp 
Deutschland Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Eesti Neurokirurgia Sünnitusabi ja günekoloogia 
Ελλάς Νευρoχειρoυργική  Μαιευτική-Γυvαικoλoγία 
España Neurocirugía Obstetricia y ginecología 
France Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique 
Ireland Neurosurgery Obstetrics and gynaecology 
Italia Neurochirurgia Ginecologia e ostetricia 
Κύπρος Νευροχειρουργική Μαιευτική – Γυναικολογία 
Latvija Neiroķirurģija Ginekoloģija un dzemdniecība 
Lietuva Neurochirurgija Akušerija ginekologija 
Luxembourg Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique 
Magyarország Idegsebészet Szülészet-nőgyógyászat 
Malta Newrokirurġija Ostetriċja u Ġinekoloġija 
Nederland Neurochirurgie Verloskunde en gynaecologie 
Österreich Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Polska Neurochirurgia Położnictwo i ginekologia 
Portugal Neurocirurgia Ginecologia e obstetricia 
Slovenija Nevrokirurgija Ginekologija in porodništvo 
Slovensko Neurochirurgia Gynekológia a pôrodníctvo 
Suomi/Finland Neurokirurgia / Neurokirurgi Naistentaudit ja synnytykset / Kvinnosjukdomar och 

förlossningar 
Sverige Neurokirurgi Obstetrik och gynekologi 
United Kingdom Neurosurgery Obstetrics and gynaecology 
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Interne geneeskunde 

Minimale opleidingsduur: 5 jaar 
Oogheelkunde 

Minimale opleidingsduur: 3 jaar 
Land Benaming Benaming 

Belgique/België/ 
Belgien 

Médecine interne / Inwendige geneeskunde Ophtalmologie / Oftalmologie 

Česká republika Vnitřní lékařství Oftalmologie 
Danmark Intern medicin Oftalmologi eller øjensygdomme 
Deutschland Innere Medizin Augenheilkunde 
Eesti Sisehaigused Oftalmoloogia 
Ελλάς Παθoλoγία Οφθαλµoλoγία 
España Medicina interna Oftalmología 
France Médecine interne Ophtalmologie 
Ireland General medicine Ophthalmic surgery 
Italia Medicina interna Oftalmologia 
Κύπρος Παθoλoγία Οφθαλµολογία 
Latvija Internā medicīna Oftalmoloģija 
Lietuva Vidaus ligos Oftalmologija 
Luxembourg Médecine interne Ophtalmologie 
Magyarország Belgyógyászat Szemészet 
Malta Mediċina Interna Oftalmoloġija 
Nederland Interne geneeskunde Oogheelkunde 
Österreich Innere Medizin Augenheilkunde und Optometrie 
Polska Choroby wewnętrzne Okulistyka 
Portugal Medicina interna Oftalmologia 
Slovenija Interna medicina Oftalmologija 
Slovensko Vnútorné lekárstvo Oftalmológia 
Suomi/Finland Sisätaudit / Inre medicin Silmätaudit / Ögonsjukdomar 
Sverige Internmedicin Ögonsjukdomar (oftalmologi) 
United Kingdom General (internal) medicine Ophthalmology 

 
Keel-, neus- en oorheelkunde 

Minimale opleidingsduur: 3 jaar 
Kindergeneeskunde 

Minimale opleidingsduur: 4 jaar 
Land Benaming Benaming 

Belgique/België/ 
Belgien 

Oto-rhino-laryngologie / 
Otorhinolaryngologie 

Pédiatrie / Pediatrie 

Česká republika Otorinolaryngologie Dětské lékařství 
Danmark Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-

halssygdomme 
Pædiatri eller sygdomme hos børn 

Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Kinderheilkunde 
Eesti Otorinolarüngoloogia Pediaatria 
Ελλάς Ωτoριvoλαρυγγoλoγία Παιδιατρική 
España Otorrinolaringología Pediatria y sus áreas especificas 
France Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie 
Ireland Otolaryngology Paediatrics 
Italia Otorinolaringoiatria Pédiatria 
Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική 
Latvija Otolaringoloģija Pediatrija 
Lietuva Otorinolaringologija Vaikų ligos 
Luxembourg Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie 
Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat Csecsemő- és gyermekgyógyászat 
Malta Otorinolaringoloġija Pedjatrija 
Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde 
Österreich Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten Kinder – und Jugendheilkunde 
Polska Otorynolaryngologia Pediatria 
Portugal Otorrinolaringologia Pediatria 
Slovenija Otorinolaringológija Pediatrija 
Slovensko Otorinolaryngológia Pediatria 
Suomi/Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Öron-, näs- 

och halssjukdomar 
Lastentaudit / Barnsjukdomar 

Sverige Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-
laryngologi) 

Barn- och ungdomsmedicin 

United Kingdom Otolaryngology Paediatrics 
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Ziekten der luchtwegen 

Minimale opleidingsduur: 4 jaar 
Urologie 

Minimale opleidingsduur: 5 jaar 
Land Benaming Benaming 

Belgique/België/ 
Belgien 

Pneumologie Urologie 

Česká republika Tuberkulóza a respirační nemoci Urologie 
Danmark Medicinske lungesygdomme Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme 
Deutschland Pneumologie Urologie 
Eesti Pulmonoloogia Uroloogia 
Ελλάς Φυµατιoλoγία- Πvευµovoλoγία  Ουρoλoγία 
España Neumologia Urología 
France Pneumologie Urologie 
Ireland Respiratory medicine Urology 
Italia Malattie dell’apparato respiratorio Urologia 
Κύπρος Πνευµονολογία – Φυµατιολογία Ουρολογία 
Latvija Ftiziopneimonoloģija Uroloģija 
Lietuva Pulmonologija Urologija 
Luxembourg Pneumologie Urologie 
Magyarország Tüdőgyógyászat Urológia 
Malta Mediċina Respiratorja Uroloġija 
Nederland Longziekten en tuberculose Urologie 
Österreich Lungenkrankheiten Urologie 
Polska Choroby płuc Urologia 
Portugal Pneumologia Urologia 
Slovenija Pnevmologija Urologija 
Slovensko Pneumológia a ftizeológia Urológia 
Suomi/Finland Keuhkosairaudet ja allergologia / 

Lungsjukdomar och allergologi 
Urologia / Urologi 

Sverige Lungsjukdomar (pneumologi) Urologi 
United Kingdom Respiratory medicine Urology 

 
Orthopedie 

Minimale opleidingsduur: 5 jaar 
Pathologische anatomie 

Minimale opleidingsduur: 4 jaar 
Land Benaming Benaming 

Belgique/België/ 
Belgien 

Chirurgie orthopédique / Orthopedische 
heelkunde  

Anatomie pathologique / Pathologische anatomie 

Česká republika Ortopedie Patologická anatomie 
Danmark Ortopædisk kirurgi Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser 
Deutschland Orthopädie Pathologie 
Eesti Ortopeedia Patoloogia 
Ελλάς Ορθoπεδική Παθoλoγική Αvατoµική 
España Traumatología y cirugía ortopédica Anatomía patológica 
France Chirurgie orthopédique et traumatologie Anatomie et cytologie pathologiques 
Ireland Trauma and orthopaedic surgery Morbid anatomy and histopathology 
Italia Ortopedia e traumatologia Anatomia patologica 
Κύπρος Ορθοπεδική Παθολογοανατοµία – Ιστολογία 
Latvija Traumatoloģija un ortopēdija Patoloģija 
Lietuva Ortopedija traumatologija Patologija 
Luxembourg Orthopédie Anatomie pathologique 
Magyarország Ortopédia Patológia 
Malta Kirurġija Ortopedika Istopatoloġija 
Nederland Orthopedie Pathologie 
Österreich Orthopädie und Orthopädische Chirurgie Pathologie 
Polska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Patomorfologia 
Portugal Ortopedia Anatomia patologica 
Slovenija Ortopedska kirurgija Anatomska patologija in citopatologija 
Slovensko Ortopédia Patologická anatómia 
Suomi/Finland Ortopedia ja traumatologia / Ortopedi och 

traumatologi  
Patologia / Patologi 

Sverige Ortopedi Klinisk patologi 
United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery Histopathology 
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Neurologie 

Minimale opleidingsduur: 4 jaar 
Psychiatrie 

Minimale opleidingsduur: 4 jaar 
Land Benaming Benaming 

Belgique/België/ 
Belgien 

Neurologie Psychiatrie 

Česká republika Neurologie Psychiatrie 
Danmark Neurologi eller medicinske 

nervesygdomme 
Psykiatri 

Deutschland Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie 
Eesti Neuroloogia Psühhiaatria 
Ελλάς Νευρoλoγία Ψυχιατρική 
España Neurología Psiquiatría 
France Neurologie Psychiatrie 
Ireland Neurology Psychiatry 
Italia Neurologia Psichiatria 
Κύπρος Νευρολογία Ψυχιατρική 
Latvija Neiroloģija Psihiatrija 
Lietuva Neurologija Psichiatrija 
Luxembourg Neurologie Psychiatrie 
Magyarország Neurológia Pszichiátria 
Malta Newroloġija Psikjatrija 
Nederland Neurologie Psychiatrie 
Österreich Neurologie Psychiatrie 
Polska Neurologia Psychiatria 
Portugal Neurologia Psiquiatria 
Slovenija Nevrologija Psihiatrija 
Slovensko Neurológia Psychiatria 
Suomi/Finland Neurologia / Neurologi Psykiatria / Psykiatri 
Sverige Neurologi Psykiatri 
United Kingdom Neurology General psychiatry 

 
Radiologie 

Minimale opleidingsduur: 4 jaar 
Radiotherapie 

Minimale opleidingsduur: 4 jaar 
Land Benaming Benaming 

Belgique/België/ 
Belgien 

Radiodiagnostic / Röntgendiagnose Radiothérapie-oncologie / Radiotherapie-oncologie 

Česká republika Radiologie a zobrazovací metody Radiační onkologie  
Danmark Diagnostik radiologi eller 

røntgenundersøgelse  
Onkologi 

Deutschland Diagnostische Radiologie  Strahlentherapie 
Eesti Radioloogia Onkoloogia 
Ελλάς Ακτιvoδιαγvωστική Ακτιvoθεραπευτική – Ογκολογία  
España Radiodiagnóstico Oncología radioterápica 
France Radiodiagnostic et imagerie médicale Oncologie radiothérapique 
Ireland Diagnostic radiology Radiation oncology 
Italia Radiodiagnostica Radioterapia 
Κύπρος Ακτινολογία Ακτινοθεραπευτική 
Latvija Diagnostiskā radioloģija Terapeitiskā radioloģija 
Lietuva Radiologija Onkologija radioterapija 
Luxembourg Radiodiagnostic Radiothérapie 
Magyarország Radiológia Sugárterápia 
Malta Radjoloġija Onkoloġija u Radjoterapija 
Nederland Radiologie Radiotherapie 
Österreich Medizinische Radiologie-Diagnostik Strahlentherapie - Radioonkologie 
Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna 
Portugal Radiodiagnóstico Radioterapia 
Slovenija Radiologija Radioterapija in onkologija 
Slovensko Rádiológia Radiačná onkológia 
Suomi/Finland Radiologia / Radiologi Syöpätaudit / Cancersjukdomar 
Sverige Medicinsk radiologi Tumörsjukdomar (allmän onkologi) 
United Kingdom Clinical radiology Clinical oncology 
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Plastische chirurgie 

Minimale opleidingsduur: 5 jaar 
Klinische biologie  

Minimale opleidingsduur: 4 jaar 
Land Benaming Benaming 

Belgique/België/ 
Belgien 

Chirurgie plastique, reconstructrice et 
esthétique/Plastische, reconstructieve en 
esthetische heelkunde 

Biologie clinique / Klinische biologie 

Česká republika Plastická chirurgie  
Danmark Plastikkirurgi  
Deutschland Plastische Chirurgie  
Eesti Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia Laborimeditsiin 
Ελλάς Πλαστική Χειρoυργική  
España Cirugía plástica y reparadora Análisis clínicos 
France Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique Biologie médicale 
Ireland Plastic, reconstructive and aesthetic surgery  
Italia Chirurgia plastica e ricostruttiva Patologia clinica 
Κύπρος Πλαστική Χειρουργική  
Latvija Plastiskā ķirurģija  
Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija Laboratorinė medicina 
Luxembourg Chirurgie plastique Biologie clinique 
Magyarország Plasztikai (égési) sebészet Orvosi laboratóriumi diagnosztika 
Malta Kirurġija Plastika  
Nederland Plastische chirurgie  
Österreich Plastische Chirurgie Medizinische Biologie 
Polska Chirurgia plastyczna Diagnostyka laboratoryjna 
Portugal Cirurgia plástica e reconstrutiva Patologia clínica 
Slovenija Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija  
Slovensko Plastická chirurgia  
Suomi/Finland Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi  
Sverige Plastikkirurgi  
United Kingdom Plastic surgery  

 
Microbiologie - Bacteriologie 

Minimale opleidingsduur: 4 jaar 
Klinische chemie 

Minimale opleidingsduur: 4 jaar 
Land Benaming Benaming 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Lékařská mikrobiologie Klinická biochemie 
Danmark Klinisk mikrobiologi Klinisk biokemi 
Deutschland Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie  
Eesti   
Ελλάς 1. Iατρική Βιoπαθoλoγία 

2. Μικρoβιoλoγία 
 

España Microbiología y parasitología Bioquímica clínica 
France   
Ireland Microbiology Chemical pathology 
Italia Microbiologia e virologia Biochimica clinica 
Κύπρος Μικροβιολογία  
Latvija Mikrobioloģija  
Lietuva   
Luxembourg Microbiologie Chimie biologique 
Magyarország Orvosi mikrobiológia   
Malta Mikrobijoloġija Patoloġija Kimika 
Nederland Medische microbiologie Klinische chemie 
Österreich Hygiene und Mikrobiologie Medizinische und Chemische Labordiagnostik 
Polska Mikrobiologia lekarska  
Portugal   
Slovenija Klinična mikrobiologija Medicinska biokemija 
Slovensko Klinická mikrobiológia Klinická biochémia 
Suomi/Finland Kliininen mikrobiologia / Klinisk mikrobiologi Kliininen kemia / Klinisk kemi 
Sverige Klinisk bakteriologi Klinisk kemi 
United Kingdom Medical microbiology and virology Chemical pathology 
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Immunologie 
Minimale opleidingsduur: 4 jaar 

Cardio-thoracale chirurgie 
Minimale opleidingsduur: 5 jaar 

Land Benaming Benaming 
Belgique/België/ 
Belgien 

 Chirurgie thoracique / Heelkunde op de thorax* 

Česká republika Alergologie a klinická imunologie Kardiochirurgie 
Danmark Klinisk immunologi Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme 
Deutschland  Herzchirurgie 
Eesti  Torakaalkirurgia 
Ελλάς  Χειρουργική Θώρακος 
España Immunología Cirugía torácica 
France  Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 
Ireland Immunology (clinical and laboratory) Thoracic surgery 
Italia  Chirurgia toracica; Cardiochirurgia 
Κύπρος Ανοσολογία Χειρουργική Θώρακος 
Latvija Imunoloģija Torakālā ķirurģija 
Lietuva  Krūtinės chirurgija 
Luxembourg  Chirurgie thoracique 
Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Mellkassebészet 
Malta Immunoloġija Kirurġija Kardjo-Toraċika 
Nederland  Cardio-thoracale chirurgie 
Österreich Immunologie  
Polska Immunologia kliniczna Chirurgia klatki piersiowej 
Portugal  Cirurgia cardiotorácica 
Slovenija  Torakalna kirurgija 
Slovensko Klinická imunológia a alergológia Hrudníková chirurgia 
Suomi/Finland  Sydän-ja rintaelinkirurgia / Hjärt- och thoraxkirurgi 
Sverige Klinisk immunologi Thoraxkirurgi 
United Kingdom Immunology Cardo-thoracic surgery 

Datum van intrekking bedoeld in artikel 27, lid 5: * 1 januari 1983 
 

Kinderheelkunde 
Minimale opleidingsduur: 5 jaar 

Vasculaire chirurgie 
Minimale opleidingsduur: 5 jaar 

Land Benaming Benaming 
Belgique/België/ 
Belgien 

 Chirurgie des vaisseaux / Bloedvatenheelkunde* 

Česká republika Dětská chirurgie Cévní chirurgie 
Danmark  Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme 
Deutschland Kinderchirurgie  
Eesti Lastekirurgia Kardiovaskulaarkirurgia 
Ελλάς Χειρoυργική Παίδωv  Αγγειoχειρoυργική 
España Cirugía pediátrica Angiología y cirugía vascular 
France Chirurgie infantile Chirurgie vasculaire 
Ireland Paediatric surgery  
Italia Chirurgia pediatrica Chirurgia vascolare 
Κύπρος Χειρουργική Παίδων Χειρουργική Αγγείων 
Latvija Bērnu ķirurģija Asinsvadu ķirurģija 
Lietuva Vaikų chirurgija Kraujagyslių chirurgija 
Luxembourg Chirurgie pédiatrique Chirurgie vasculaire 
Magyarország Gyermeksebészet Érsebészet 
Malta Kirurgija Pedjatrika Kirurġija Vaskolari 
Nederland   
Österreich Kinderchirurgie  
Polska Chirurgia dziecięca Chirurgia naczyniowa 
Portugal Cirurgia pediátrica Cirurgia vascular 
Slovenija  Kardiovaskularna kirurgija 
Slovensko Detská chirurgia Cievna chirurgia 
Suomi/Finland Lastenkirurgia / Barnkirurgi Verisuonikirurgia / Kärlkirurgi 
Sverige Barn- och ungdomskirurgi  
United Kingdom Paediatric surgery  

 
Datum van intrekking bedoeld in artikel 27, lid 5: * 1 januari 1983 
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Cardiologie 
Minimale opleidingsduur: 4 jaar 

Maag- en darmziekten 
Minimale opleidingsduur: 4 jaar 

Land Benaming Benaming 
Belgique/België/ 
Belgien 

Cardiologie  Gastro-entérologie / Gastro-enterologie 

Česká republika Kardiologie Gastroenterologie 
Danmark Kardiologi Medicinsk gastroenterologi eller medicinske 

mavetarmsygdomme 
Deutschland Kardiologie  
Eesti Kardioloogia Gastroenteroloogia 
Ελλάς Καρδιoλoγία Γαστρεvτερoλoγία 
España Cardiología Aparato digestivo 
France Pathologie cardio-vasculaire Gastro-entérologie et hépatologie 
Ireland Cardiology Gastro-enterology 
Italia Cardiologia Gastroenterologia 
Κύπρος Καρδιολογία Γαστρεντερολογία 
Latvija Kardioloģija Gastroenteroloģija 
Lietuva Kardiologija Gastroenterologija 
Luxembourg Cardiologie et angiologie Gastro-enterologie 
Magyarország Kardiológia Gasztroenterológia 
Malta Kardjoloġija Gastroenteroloġija 
Nederland Cardiologie Gastro-enterologie 
Österreich   
Polska Kardiologia Gastrenterologia 
Portugal Cardiologia Gastrenterologia 
Slovenija  Gastroenterologija 
Slovensko Kardiológia Gastroenterológia 
Suomi/Finland Kardiologia / Kardiologi Gastroenterologia / Gastroenterologi 
Sverige Kardiologi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi 
United Kingdom Cardiology Gastro-enterology 
 

Reumatologie 
Minimale opleidingsduur: 4 jaar 

Algemene hematologie  
Minimale opleidingsduur: 3 jaar 

Land Benaming Benaming 
Belgique/België/ 
Belgien 

Rhumathologie / Reumatologie  

Česká republika Revmatologie Hematologie a transfúzní lékařství 
Danmark Reumatologi Hæmatologi eller blodsygdomme 
Deutschland   
Eesti Reumatoloogia Hematoloogia 
Ελλάς Ρευµατoλoγία Αιµατoλoγία 
España Reumatología Hematología y hemoterapia 
France Rhumatologie  
Ireland Rheumatology Haematology (clinical and laboratory) 
Italia Reumatologia Ematologia 
Κύπρος Ρευµατολογία Αιµατολογία 
Latvija Reimatoloģija Hematoloģija 
Lietuva Reumatologija Hematologija 
Luxembourg Rhumatologie Hématologie 
Magyarország Reumatológia Haematológia 
Malta Rewmatoloġija  Ematoloġija 
Nederland Reumatologie  
Österreich   
Polska Reumatologia Hematologia 
Portugal Reumatologia Imuno-hemoterapia 
Slovenija   
Slovensko Reumatológia Hematológia a transfúziológia 
Suomi/Finland Reumatologia / Reumatologi Kliininen hematologia / Klinisk hematologi 
Sverige Reumatologi Hematologi 
United Kingdom Rheumatology Haematology 
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Endocrinologie 

Minimale opleidingsduur: 3 jaar 
Fysische geneeskunde en revalidatie 

Minimale opleidingsduur: 3 jaar 
Land Benaming Benaming 

Belgique/België/ 
Belgien 

 Médecine physique et réadaptation / Fysische geneeskunde 
en revalidatie 

Česká republika Endokrinologie Rehabilitační a fyzikální medicína 
Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske 

hormonsygdomme 
 

Deutschland  Physikalische und Rehabilitative Medizin 
Eesti Endokrinoloogia Taastusravi ja füsiaatria 
Ελλάς Εvδoκριvoλoγία Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση 
España Endocrinología y nutrición Rehabilitación 
France Endocrinologie, maladies métaboliques Rééducation et réadaptation fonctionnelles 
Ireland Endocrinology and diabetes mellitus  
Italia Endocrinologia e malattie del ricambio Medicina fisica e riabilitazione 
Κύπρος Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση 
Latvija Endokrinoloģija Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija 

Fizikālā medicīna 
Lietuva Endokrinologija Fizinė medicina ir reabilitacija 
Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et 

de la nutrition 
Rééducation et réadaptation fonctionnelles 

Magyarország Endokrinológia Fizioterápia 
Malta Endokrinoloġija u Dijabete  
Nederland  Revalidatiegeneeskunde 
Österreich  Physikalische Medizin 
Polska Endokrynologia Rehabilitacja medyczna 
Portugal Endocrinologia  Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação 
Slovenija  Fizikalna in rehabilitacijska medicina 
Slovensko Endokrinológia Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 
Suomi/Finland Endokrinologia / Endokrinologi Fysiatria / Fysiatri 
Sverige Endokrina sjukdomar Rehabiliteringsmedicin 
United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus  
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Zenuw- en zielsziekten 
Minimale opleidingsduur: 5 jaar 

Huid- en geslachtsziekten 
Minimale opleidingsduur: 3 jaar 

Land Benaming Benaming 
Belgique/België/ 
Belgien 

Neuropsychiatrie* Dermato-vénéréologie / Dermato-venerologie 

Česká republika  Dermatovenerologie 
Danmark  Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme 
Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und 

Psychiatrie) 
Haut – und Geschlechtskrankheiten 

Eesti  Dermatoveneroloogia 
Ελλάς Νευρoλoγία – Ψυχιατρική ∆ερµατoλoγία – Αφρoδισιoλoγία 
España  Dermatología médico-quirúrgica y venereología 
France Neuropsychiatrie** Dermatologie et vénéréologie 
Ireland   
Italia Neuropsichiatria Dermatologia e venerologia 
Κύπρος Νευρολογία – Ψυχιατρική ∆ερµατολογία – Αφροδισιολογία 
Latvija  Dermatoloģija un veneroloģija 
Lietuva  Dermatovenerologija 
Luxembourg Neuropsychiatrie*** Dermato-vénéréologie 
Magyarország  Bőrgyógyászat 
Malta  Dermato-venerejoloġija 
Nederland Zenuw - en zielsziekten**** Dermatologie en venerologie 
Österreich Neurologie und Psychiatrie Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Polska  Dermatologia i wenerologia 
Portugal  Dermatovenereologia 
Slovenija  Dermatovenerologija 
Slovensko Neuropsychiatria Dermatovenerológia 
Suomi/Finland  Ihotaudit ja allergologia / Hudsjukdomar och allergologi 
Sverige  Hud- och könssjukdomar 
United Kingdom   
Datum van intrekking bedoeld in artikel 27, lid 5: * 1 augustus 1987, behalve voor degenen die voor die datum met de opleiding zijn 
begonnen; ** 31 december 1971; *** de opleidingstitels worden niet meer verleend voor opleidingen waarmee na 5 maart 1982 is 
begonnen; **** 9 juli 1984 
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Radiologie 

Minimale opleidingsduur: 4 jaar 
Kinderpsychiatrie 

Minimale opleidingsduur: 4 jaar 
Land Benaming Benaming 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika  Dětská a dorostová psychiatrie 
Danmark  Børne- og ungdomspsykiatri 
Deutschland Radiologie Kinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie  
Eesti   
Ελλάς Ακτιvoλoγία – Ραδιoλoγία Παιδoψυχιατρική 
España Electroradiologia  
France Electro-radiologie* Pédo-psychiatrie 
Ireland Radiology Child and adolescent psychiatry 
Italia Radiologia Neuropsichiatria infantile 
Κύπρος  Παιδοψυχιατρική 
Latvija  Bērnu psihiatrija 
Lietuva  Vaikų ir paauglių psichiatrija 
Luxembourg Électroradiologie** Psychiatrie infantile 
Magyarország Radiológia Gyermek-és ifjúságpszichiátria 
Malta   
Nederland Radiologie***  
Österreich Radiologie  
Polska  Psychiatria dzieci i młodzieży 
Portugal Radiologia Pedopsiquiatria 
Slovenija  Otroška in mladostniška psihiatrija 
Slovensko  Detská psychiatria 
Suomi/Finland  Lastenpsykiatria / Barnpsykiatri 
Sverige  Barn- och ungdomspsykiatri 
United Kingdom  Child and adolescent psychiatry 
Datum van intrekking bedoeld in artikel 27, lid 5: * 3 december 1971; ** de opleidingstitels worden niet meer verleend voor opleidingen waarmee na 
5 maart 1982 is begonnen; *** 8 juli 1984 
 

Geriatrie 
Minimale opleidingsduur: 4 jaar 

Nierziekten 
Minimale opleidingsduur: 4 jaar 

Land Benaming Benaming 
Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Geriatrie Nefrologie 
Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme Nefrologi eller medicinske nyresygdomme 
Deutschland   
Eesti  Nefroloogia 
Ελλάς  Νεφρoλoγία 
España Geriatría Nefrología 
France  Néphrologie 
Ireland Geriatric medicine Nephrology 
Italia Geriatria Nefrologia 
Κύπρος Γηριατρική Νεφρολογία 
Latvija  Nefroloģija 
Lietuva Geriatrija Nefrologija 
Luxembourg  Néphrologie 
Magyarország Geriátria Nefrológia 
Malta Ġerjatrija Nefroloġija 
Nederland Klinische geriatrie  
Österreich   
Polska Geriatria Nefrologia 
Portugal  Nefrologia 
Slovenija  Nefrologija 
Slovensko Geriatria Nefrológia 
Suomi/Finland Geriatria / Geriatri Nefrologia / Nefrologi 
Sverige Geriatrik Medicinska njursjukdomar (nefrologi) 
United Kingdom Geriatrics Renal medicine 
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Besmettelijke ziekten 
Minimale opleidingsduur: 4 jaar 

Maatschappij en gezondheid 
Minimale opleidingsduur: 4 jaar 

Land Benaming Benaming 
Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Infekční lékařství Hygiena a epidemiologie 
Danmark Infektionsmedicin Samfundsmedicin 
Deutschland  Öffentliches Gesundheitswesen 
Eesti Infektsioonhaigused  
Ελλάς  Κοινωνική Іατρική 
España  Medicina preventiva y salud pública 
France  Santé publique et médecine sociale 
Ireland Infectious diseases Public health medicine 
Italia Malattie infettive Igiene e medicina preventiva 
Κύπρος Λοιµώδη Νοσήµατα Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική 
Latvija Infektoloģija  
Lietuva Infektologija  
Luxembourg  Santé publique 
Magyarország Infektológia Megelőző orvostan és népegészségtan 
Malta Mard Infettiv Saħħa Pubblika 
Nederland  Maatschappij en gezondheid 
Österreich  Sozialmedizin 
Polska Choroby zakaźne Zdrowie publiczne, epidemiologia 
Portugal Infecciologia Saúde pública 
Slovenija Infektologija Javno zdravje 
Slovensko Infektológia Hygiena a epidemiológia 
Suomi/Finland Infektiosairaudet / Infektionssjukdomar Terveydenhuolto / Hälsovård 
Sverige Infektionssjukdomar Socialmedicin 
United Kingdom Infectious diseases Public health medicine 

 
Farmacologie 

Minimale opleidingsduur: 4 jaar 
Arbeidsgeneeskunde 

Minimale opleidingsduur: 4 jaar 
Land Benaming Benaming 

Belgique/België/ 
Belgien 

 Médecine du travail / Arbeidsgeneeskunde 

Česká republika Klinická farmakologie Pracovní lékařství 
Danmark Klinisk farmakologi Arbejdsmedicin 
Deutschland Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin 
Eesti   
Ελλάς  Iατρική της Εργασίας 
España Farmacología clínica  
France  Médecine du travail 
Ireland Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 
Italia  Medicina del lavoro 
Κύπρος  Ιατρική της Εργασίας 
Latvija  Arodslimības 
Lietuva  Darbo medicina 
Luxembourg  Médecine du travail 
Magyarország Klinikai farmakológia Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) 
Malta Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika Mediċina Okkupazzjonali 
Nederland  – Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde 

– Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde 
Österreich Pharmakologie und Toxikologie Arbeits- und Betriebsmedizin 
Polska Farmakologia kliniczna Medycyna pracy 
Portugal  Medicina do trabalho 
Slovenija  Medicina dela, prometa in športa 
Slovensko Klinická farmakológia Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 
Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito / 

Klinisk farmakologi och 
läkemedelsbehandling 

Työterveyshuolto / Företagshälsovård 

Sverige Klinisk farmakologi Yrkes- och miljömedicin 
United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 
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Allergologie 

Minimale opleidingsduur: 3 jaar 
Nucleaire geneeskunde 

Minimale opleidingsduur: 4 jaar 
Land Benaming Benaming 

Belgique/België/Belgien  Médecine nucléaire / Nucleaire geneeskunde 
Česká republika Alergologie a klinická imunologie Nukleární medicína 
Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske 

overfølsomhedssygdomme 
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 

Deutschland  Nuklearmedizin 
Eesti   
Ελλάς Αλλεργιoλoγία Πυρηvική Iατρική 
España Alergología Medicina nuclear 
France  Médecine nucléaire 
Ireland   
Italia Allergologia ed immunologia clinica Medicina nucleare 
Κύπρος Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική 
Latvija Alergoloģija  
Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija  
Luxembourg  Médecine nucléaire 
Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika) 
Malta  Mediċina Nukleari 
Nederland Allergologie en inwendige geneeskunde Nucleaire geneeskunde 
Österreich  Nuklearmedizin 
Polska Alergologia Medycyna nuklearna 
Portugal Imuno-alergologia Medicina nuclear 
Slovenija  Nuklearna medicina 
Slovensko Klinická imunológia a alergológia Nukleárna medicína 
Suomi/Finland  Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / Klinisk fysiologi 

och nukleärmedicin 
Sverige Allergisjukdomar Nukleärmedicin 
United Kingdom  Nuclear medicine 
 

Maxillo-faciale chirurgie (basisopleiding 
voor arts) 

Minimale opleidingsduur: 5 jaar 
Land Benaming 

Belgique/België/ 
Belgien 

 

Česká republika Maxilofaciální chirurgie 
Danmark  
Deutschland  
Eesti  
Ελλάς  
España Cirugía oral y maxilofacial 
France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 
Ireland  
Italia Chirurgia maxillo-facciale 
Κύπρος  
Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija 
Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija 
Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale 
Magyarország Szájsebészet 
Malta  
Nederland  
Österreich Mund– Kiefer – und Gesichtschirurgie 
Polska Chirurgia szczekowo-twarzowa 
Portugal Cirurgia maxilo-facial 
Slovenija Maxilofacialna kirurgija 
Slovensko Maxilofaciálna chirurgia 
Suomi/Finland  
Sverige  
United Kingdom  
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5.1.4. Opleidingstitels van huisartsen 
Land Opleidingstitel Beroepstitel Referentiedatum 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrêté ministériel 
d’agrément de médecin généraliste 

Huisarts/Médecin généraliste 31 december 1994 

Česká republika Diplom o specializaci "všeobecné lékařství" Všeobecný lékař 1 mei 2004 
Danmark Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/ 

Speciallæge I almen medicin 
Alment praktiserende læge/Speciallæge I almen medicin 31 december 1994 

Deutschland Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin 
 

31 december 1994 

Eesti Diplom peremeditsiini erialal Perearst 1 mei 2004 
Ελλάς Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γεvικής ιατρικής   Іατρός µε ειδικότητα γεvικής ιατρικής  31 december 1994 
España Titulo de especialista en medicina familiar y comunitaria Especialista en medicina familiar y comunitaria 31 december 1994 
France Diplôme d’Etat de docteur en médecine (avec document annexé 

attestant la formation spécifique en médecine générale) 
Médecin qualifié en médecine générale 31 december 1994 

Ireland 
 

Certificate of specific qualifications in general medical practice General medical practitioner 31 december 1994 

Italia Attestato di formazione specifica in medicina generale Medico di medicina generale 31 december 1994 
Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Γενικού Ιατρού Ιατρός Γενικής Ιατρικής 1 mei 2004 
Latvija Ģimenes ārsta sertifikāts Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 1 mei 2004 
Lietuva Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas Šeimos medicinos gydytojas 1 mei 2004 
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Land Opleidingstitel Beroepstitel Referentiedatum 

Luxembourg Il n’existe pas de titre, parce qu’il n’y a pas de formation au 
Luxembourg 

Médecin généraliste 31 december 1994 

Magyarország Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány Háziorvostan szakorvosa 1 mei 2004 
Malta Tabib tal-familja Mediċina tal-familja 1 mei 2004 

Nederland 
 

Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen 
van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering 
der Geneeskunst 

Huisarts 31 december 1994 

Österreich Arzt für Allgemeinmedizin Arzt für Allgemeinmedizin 31 december 1994 
Polska Diploma: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie 

medycyny rodzinnej 
Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej 1 mei 2004 

Portugal Diploma do internato complementar de clínica geral Assistente de clínica geral 31 december 1994 
Slovenija Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine Specialist družinske medicine/ Specialistka 

družinske medicine 
1 mei 2004 

Slovensko Diplom o špecializácii v odbore "všeobecné lekárstvo" Všeobecný lekár 1 mei 2004 
Suomi/ 
Finland 

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis 
om tilläggsutbildning av läkare I primärvård 

Yleislääkäri/Allmänläkare 31 december 1994 

Sverige 
 

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare 
(Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen 

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) 31 december 1994 

United Kingdom Certificate of prescribed/equivalent experience General medical practitioner 31 december 1994 
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