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Verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger 
 
 
 
 
5.2.1. Studieprogramma voor de opleiding tot verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger 
 
Het studieprogramma dat tot de opleidingstitel van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger leidt, omvat de volgende twee onder-
delen.  

 
 A. Theoretisch onderwijs 
 
a. Verpleegkunde 
– Voorlichting en beroepsethiek 
– Algemene beginselen van de gezond-

heid en de verpleegkunde 
– Beginselen van de verpleegkunde met 

betrekking tot: 
– algemene geneeskunde en 

medische specialismen; 
– algemene chirurgie en 

chirurgische specialismen; 
– kinderverzorging en 

pediatrie; 
– hygiëne en verzorging van 

moeder en pasgeboren kind; 
– geestelijke gezondheid en 

psychiatrie; 
– verzorging van bejaarden en 

geriatrie 
 

 
 
 
b. Basiswetenschappen 
– Anatomie en fysiologie 
– Pathologie 
– Bacteriologie, virologie en 

parasitologie 
– Biofysica, biochemie en radiologie 
– Voedingsleer 
– Hygiëne: 

– profylaxe; 
– gezondheidsvoorlichting 

– Farmacologie 
 

 
 
 
c. Sociale wetenschappen 
– Sociologie 
– Psychologie 
– Beginselen van administratie 
– Beginselen van onderricht 
– Wettelijke regelingen op sociaal 

gebied en inzake gezondheidszorg 
– Juridische aspecten van het beroep 
 

B. Klinisch onderwijs 
– Alle onderdelen van de verpleegkunde met betrekking tot: 

– algemene geneeskunde en medische specialismen; 
– algemene chirurgie en chirurgische specialismen; 
– kinderverzorging en pediatrie; 
– hygiëne en verzorging van moeder en pasgeboren kind; 
– geestelijke gezondheid en psychiatrie; 
– bejaardenverzorging en geriatrie; 
– verzorging thuis 

 
Een of meer van deze vakken kunnen als onderdeel van of in samenhang met de overige worden gedoceerd. 
Het theoretische onderwijs moet in evenwicht gebracht en gecoördineerd worden met het klinische onderwijs zodat de in deze bijlage 
aangegeven kennis en bekwaamheid op voldoende wijze kunnen worden verworven. 
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5.2.2. Opleidingstitels van verantwoordelijk algemeen ziekenverplegers 
 

Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Beroepstitel Referentiedatum 
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

– Diploma gegradueerde 
verpleger/verpleegster/Diplôme 
d’infirmier(ère) gradué(e)/Diplom eines 
(einer) graduierten Krankenpflegers 
(-pflegerin) 

– Diploma in de ziekenhuis-
verpleegkunde/Brevet d’infirmier(ère) 
hospitalier(ère)/Brevet eines (einer) 
Krankenpflegers (-pflegerin) 

– Brevet van verpleegassistent(e)/Brevet 
d’hospitalier(ère)/Brevet einer  

Pflegeassistentin 

– De erkende opleidingsinstituten/Les 
établissements d’enseignement reconnus/Die 
anerkannten Ausbildungsanstalten 

– De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse 
Gemeenschap/Le Jury compétent d’enseignement 
de la Communauté française/Der zuständige 
Prüfungsausschuss der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 

– Hospitalier(ère)/Verpleegassistent(e) 
– Infirmier(ère) hospitalier(ère)/ 

Ziekenhuisverpleger(-verpleegster) 

29 juni 1979 

1. Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu ošetřovatelství ve studijním oboru 
všeobecná sestra (bakalář, Bc.)., accompanied 
by the following certificate : Vysvědčení o 
státní závěrečné zkoušce 

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem 1. Všeobecná sestra Česká republika 

2. Diplom o ukončení studia ve studijním 
oboru diplomovaná všeobecná sestra 
(diplomovaný specialista, DiS.), accompanied 
by the following certificate : Vysvědčení o 
absolutoriu 

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem 2. Všeobecný ošetřovatel 

1 mei 2004 

Danmark Eksamensbevis efter gennemført 
sygeplejerskeuddannelse 

Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet Sygeplejerske 29 juni 1979 

Deutschland 
 

Zeugnis über die staatliche Prüfung in der 
Krankenpflege 

Staatlicher Prüfungsausschuss - Krankenschwester 
- Krankenpfleger 

1 mei 2004 

Eesti Diplom õe erialal 
 

1. Tallinna Meditsiinikool 
2. Tartu Meditsiinikool 
3. Kohtla-Järve Meditsiinikool 

õde 1 mei 2004 
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Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Beroepstitel Referentiedatum 

1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/µίου Αθηνών 1. Πανεπιστήµιο Αθηνών 

2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) 

2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 

3. Πτυχίο Αξιωµατικών Νοσηλευτικής 3. Υπουργείο Εθνικής ΄Αµυνας 

4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων πρώην 
Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας 

4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων και 
Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 

5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

Ελλάς 
 

6. Πτυχίο Τµήµατος Νοσηλευτικής 6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

∆ιπλωµατούχος ή πτυχιούχος vοσοκόµος, 
νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια 

1 januari 1981 

España 
 

Titulo de Diplomado universitario en 
Enfermería 

– Ministerio de Educación y Cultura 
– El rector de una Universidad 

Enfermero/a diplomado/a 1 januari 1986 

France 
 

– Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) 
– Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) délivré 

en vertu du décret no 99-1147 du 29 
décembre 1999 

Le ministère de la santé Infirmier(ère) 29 juni 1979 

Ireland Certificate of Registered General Nurse An Bord Altranais (The Nursing Board) Registered General Nurse 29 juni 1979 
Italia Diploma di infermiere professionale Scuole riconosciute dallo Stato Infermiere professionale 29 juni 1979 
Κύπρος ∆ίπλωµα Γενικής Νοσηλευτικής Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένος Νοσηλευτής 1 mei 2004 

1. Diploms par māsas kvalifikācijas 
iegūšanu  

1. Māsu skolas Latvija 

2. Māsas diploms 2. Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz 
Valsts eksāmenu komisijas lēmumu 

Māsa 1 mei 2004 

Lietuva 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją 

1. Universitetas Bendrosios praktikos slaugytojas 1 mei 2004 

 2. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją 

2. Kolegija   
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Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Beroepstitel Referentiedatum 

Luxembourg – Diplôme d’Etat d’infirmier 
– Diplôme d’Etat d’infirmier hospitalier 

gradué 

Ministère de l’éducation nationale, de la formation 
professionnelle et des sports 

Infirmier 29 juni 1979 

1. Ápoló bizonyítvány  
 

1. Iskola  
 

2. Diplomás ápoló oklevél  
 

2. Egyetem / főiskola  
 

Magyarország 

3. Egyetemi okleveles ápoló oklevél 3. Egyetem 

Ápoló 1 mei 2004 

Malta Lawrja jew diploma fl-istudji tal-
infermerija 

Universita `ta' Malta" Infermier Registrat tal-Ewwel Livell 1 mei 2004 

1. Diploma’s verpleger A, verpleegster A, 
verpleegkundige A 

1. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

2. Diploma verpleegkundige MBOV 
(Middelbare Beroepsopleiding Verpleeg-
kundige) 

2. Door een van overheidswege benoemde examen-
commissie 

3. Diploma verpleegkundige HBOV 
(Hogere Beroepsopleiding Verpleeg-
kundige) 

3. Door een van overheidswege benoemde examen-
commissie 

4. Diploma beroepsonderwijs verpleeg-
kundige – Kwalificatieniveau 4 

4. Door een van overheidswege aangewezen 
opleidingsinstelling 

Nederland 
 

5. Diploma hogere beroepsopleiding 
verpleegkundige – Kwalificatieniveau 5 

5. Door een van overheidswege aangewezen 
opleidingsinstelling 

Verpleegkundige 29 juni 1979 

1. Diplom als "Diplomierte Gesundheits- 
und Krankenschwester, Diplomierter 
Gesundheits- und Krankenpfleger" 

1. Schule für allgemeine Gesundheits- und 
Krankenpflege 

Österreich 
 

2. Diplom als "Diplomierte 
Krankenschwester, 
Diplomierter Krankenpfleger" 

2. Allgemeine Krankenpflegeschule 

- Diplomierte Krankenschwester 
- Diplomierter Krankenpfleger 

1 januari 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku pielęgniarstwo z tytułem 
"magister pielęgniarstwa" 

1.Uniwersytet Medyczny 
2. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego 

Pielegniarka 1 mei 2004 

1. Diploma do curso de enfermagem geral 1. Escolas de Enfermagem 
2. Diploma/carta de curso de bacharelato 
em enfermagem 

2. Escolas Superiores de Enfermagem 
Portugal 

3. Carta de curso de licenciatura em 
enfermagem 

3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas 
Superiores de Saúde 

Enfermeiro 1 januari 1986 

 



 
13781/2/04 REV 2  HD/jv 25 
BIJLAGE V DG C I    NL 

 
Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Beroepstitel Referentiedatum 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov "diplomirana medicinska sestra / 
diplomirani zdravstvenik" 

1. Univerza 
2. Visoka strokovna šola 

Diplomirana medicinska sestra/ 
Diplomirani zdravstvenik 

1 mei 2004 

1. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "magister 
z ošetrovateľstva" ("Mgr.") 

1. Vysoká škola 
 
 
 

2. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "bakalár 
z ošetrovateľstva" ("Bc.") 

2. Vysoká škola 
 

Slovensko 

3. Absolventský diplom v študijnom 
odbore diplomovaná všeobecná sestra 

3. Stredná zdravotnícka škola 

Sestra 1 mei 2004 

1. Sairaanhoitajan 
tutkinto/Sjukskötarexamen 

1. Terveydenhuolto-oppilaitokset/ 
Hälsovårdsläroanstalter 

Suomi/ 
Finland 

 2. Sosiaali- ja terveysalan 
ammattikorkeakoulu-tutkinto, 
sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshögskole-
examen inom hälsovård och det sociala 
området, sjukskötare (YH) 

2. Ammattikorkeakoulut/ 
Yrkeshögskolor 

Sairaanhoitaja/Sjukskötare 1 januari 1994 

Sverige Sjuksköterskeexamen Universitet eller högskola Sjuksköterska 1 januari 1994 
United Kingdom Statement of Registration as a Registered 

General Nurse in part 1 or  part 12 of the 
register kept by the United Kingdom 
Central Council for Nursing, Midwifery 
and Health Visiting 

Various - State Registered Nurse 
- Registered General Nurse 
 

29 juni 1979 
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Beoefenaar der tandheelkunde 
 
5.3.1. Studieprogramma voor beoefenaren der tandheelkunde 
 
Het studieprogramma dat tot de opleidingstitels van beoefenaren der tandheelkunde leidt, omvat ten minste de hierna volgende 
vakken. Een of meer van deze vakken kunnen als onderdeel van of in samenhang met de overige worden gedoceerd. 

 
A. Basisvakken 
 
– Scheikunde 
– Natuurkunde 
– Biologie 
 

 
B. Medisch-biologische en algemeen medische vakken 
 
– Anatomie 
– Embryologie 
– Histologie, met inbegrip van de cytologie 
– Fysiologie 
– Biochemie (of fysiologische scheikunde) 
– Pathologische anatomie 
– Algemene pathologie 
– Farmacologie 
– Microbiologie 
– Hygiëne 
– Preventieve geneeskunde en epidemiologie 
– Radiologie 
– Fysiotherapie 
– Algemene chirurgie 
– Inwendige geneeskunde, met inbegrip van de kinder-

geneeskunde 
– Keel-, neus- en oorheelkunde 
– Dermatologie en venerologie 
– Algemene psychologie, psychopathologie en neuro-

pathologie 
– Anesthesiologie 

 
C. Specifiek tandheelkundige vakken 
        
– Protheseleer 
– Tandheelkundige materiaalkunde 
– Conserverende tandheelkunde 
– Preventieve tandheelkunde 
– Anesthesiologie in de tandheelkunde 
– Mond- en kaakchirurgie 
– Mond- en kaakpathologie 
– Praktische klinische tandheelkunde 
– Pedodontie 
– Orthodontie 
– Parodontologie 
– Odontologische radiologie 
– Gebitsfunctieleer 
– Beroepsorganisatie, beroepsethiek en 

wetgeving 
– Sociale aspecten van de odontologische 

praktijk  



 
13781/2/04 REV 2  HD/jv 27 
BIJLAGE V DG C I    NL 

 
5.3.2. Opleidingstitels van beoefenaren der tandheelkunde (basisopleiding) 

Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Certificaat bij de opleidingstitel Beroepstitel Referentiedatum 
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Diploma van tandarts/Diplôme licencié en 
science dentaire 

– De universiteiten/Les universités 
– De bevoegde Examencommissie 

van de Vlaamse Gemeenschap/Le 
Jury compétent d’enseignement de 
la Communauté française 

 Licentiaat in de 
tandheelkunde/Licenc
ié en science dentaire 

28 januari 1980 

Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu zubní lékařství (doktor zubního 
lékařství, Dr. med. Dent.) 

Lékařská fakulta univerzity v České 
republice 
 

Vysvědčení o státní rigorózní 
zkoušce 

Zubní lékař 1 mei 2004 

Danmark Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk 
kandidateksamen) 

Tandlægehøjskolerne, 
Sundhedsvidenskabeligt 
universitetsfakultet 

Autorisation som tandlæge, 
udstedt af Sundhedsstyrelsen 

Tandlæge 28 januari 1980 

Deutschland Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung Zuständige Behörden  Zahnarzt 28 januari 1980 
Eesti Diplom hambaarstiteaduse 

õppekava läbimise kohta 
Tartu Ülikool  Hambaarst 1 mei 2004 

Ελλάς Πτυχίo Οδovτιατρικής Παvεπιστήµιo  Οδοντίατρος  
ή χειρούργος 
οδοντίατρος 

1 januari 1981 

España Título de Licenciado en Odontología El rector de una universidad  Licenciado en 
odontología 

1 januari 1986 

France Diplôme d’Etat de docteur en chirurgie 
dentaire 

Universités  Chirurgien-dentiste 28 januari 1980 

Ireland – Bachelor in Dental Science 
(B.Dent.Sc.) 

– Bachelor of Dental Surgery (BDS) 
– Licentiate in Dental Surgery (LDS) 

– Universities 
– Royal College of Surgeons in 

Ireland 

 – Dentist 
– Dental 

practitioner 
– Dental surgeon 

28 januari 1980 

Italia Diploma di laurea in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria 

Università Diploma di abilitazione 
all’esercizio dell’odontoiatria e 
protesi dentaria 

Odontoiatra 28 januari 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιάτρου Οδοντιατρικό Συµβούλιο  Οδοντίατρος 1 mei 2004 
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Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Certificaat bij de opleidingstitel Beroepstitel Referentiedatum 

Latvija Zobārsta diploms 
 

Universitātes tipa augstskola Rezidenta diploms par zobārsta 
pēcdiploma izglītības 
programmas pabeigšanu, ko 
izsniedz universitātes tipa 
augstskola un "Sertifikāts" – 
kompetentas iestādes izsniegts 
dokuments, kas apliecina,  
ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu 
zobārstniecībā 

Zobārsts 1 mei 2004 

Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 
suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją 
 

Universitetas Internatūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
odontologo profesinę 
kvalifikaciją 

Gydytojas 
odontologas 

1 mei 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine 
dentaire 

Jury d’examen d’Etat  Médecin-dentiste 28 januari 1980 

Magyarország Fogorvos oklevél (doctor medicinae 
dentariae, abrév.: dr. med. dent.) 

Egyetem  Fogorvos 1 mei 2004 

Malta Lawrja fil- Kirurġija Dentali Universita` ta Malta  Kirurgu Dentali 1 mei 2004 
Nederland Universitair getuigschrift van een met 

goed gevolg afgelegd tandartsexamen 
Faculteit Tandheelkunde  Tandarts 28 januari 1980 

Österreich Bescheid über die Verleihung des 
akademischen Grades « Doktor der 
Zahnheilkunde » 

Medizinische Fakultät der Universität  Zahnarzt 1 januari 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych z 
tytułem "lekarz dentysta" 

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

Lekarsko – Dentystyczny 
Egzamin Państwowy 

Lekarz dentysta 1 mei 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em 
medicina dentária 

– Faculdades 
– Institutos Superiores 

 Médico dentista 1 januari 1986 
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Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Certificaat bij de opleidingstitel Beroepstitel Referentiedatum 

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

Univerza Potrdilo o opravljenem 
strokovnem izpitu za poklic 
zobozdravnik / zobozdravnica 

Doktor dentalne 
medicine / Doktorica 
dentalne medicine 

1 mei 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "doktor zubného 
lekárstva" ("MDDr.") 

Vysoká škola  Zubný lekár 1 mei 2004 

Suomi/ 
Finland 

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto 
/ Odontologie licentiatexamen 

– Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen päätös 
käytännön palvelun 
hyväksymisestä / Beslut av 
Rättskyddscentralen för 
hälsovården om godkännande 
av praktisk tjänstgöring 

Hammaslääkäri / 
Tandläkare 

1 januari 1994 

Sverige Tandläkarexamen Universitetet i Umeå 
Universitetet i Göteborg 
Karolinska Institutet 
Malmö Högskola 

Endast för examensbevis som 
erhållits före den 1 juli 1995, 
ett utbildningsbevis som 
utfärdats av Socialstyrelsen 

Tandläkare 1 januari 1994 

United Kingdom – Bachelor of Dental Surgery (BDS or 
B.Ch.D.) 

– Licentiate in Dental Surgery 

– Universities 
– Royal Colleges 

 – Dentist 
– Dental 

practitioner 
– Dental surgeon 

28 januari 1980 
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5.3.4. Opleidingstitels van specialisten in de tandheelkunde 
 

Orthodontie 
Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Referentiedatum 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 
som specialtandlæge i ortodonti 

Sundhedsstyrelsen 28 januari 1980 

Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für 
Kieferorthopädie; 

Landeszahnärztekammer 28 januari 1980 

Eesti Residentuuri lõputunnistus 
ortodontia erialal 

Tartu Ülikool 1 mei 2004 

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας 
της Ορθoδovτικής 

– Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 
– Νoµαρχία 

1 januari 1981 

France Titre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l’Ordre des 
chirurgiens dentistes 

28 januari 1980 

Ireland Certificate of specialist dentist in 
orthodontics 

Competent authority recognised for 
this purpose by the competent 
minister 

28 januari 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 
Ειδικού Οδοντιάτρου στην 
Ορθοδοντική 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο 1 mei 2004 

Latvija "Sertifikāts"– kompetentas iestādes 
izsniegts dokuments, kas apliecina, 
ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu ortodontijā 

Latvijas Ārstu biedrība 
 

1 mei 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
ortodonto profesinę kvalifikaciją 

Universitetas 1 mei 2004 

Magyarország Fogszabályozás szakorvosa 
bizonyítvány 

Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

1 mei 2004 

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-
Ortodonzja 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar 
Speċjalisti 

1 mei 2004 

Nederland Bewijs van inschrijving als 
orthodontist in het 
Specialistenregister 

Specialisten Registratie Commissie 
(SRC) van de Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

28 januari 1980 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 
w dziedzinie ortodoncji 

Centrum Egzaminów Medycznych 1 mei 2004 

Slovenija Potrdilo o opravljenem 
specialističnem izpitu iz čeljustne in 
zobne ortopedije 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1 mei 2004 

Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, 
hampaiston oikomishoito / 
Specialtand-läkarexamen, 
tandreglering 

– Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

1 januari 1994 

Sverige Bevis om specialistkompetens i 
tandreglering 

Socialstyrelsen 1 januari 1994 

United Kingdom Certificate of Completion of 
specialist training in orthodontics 

Competent authority recognised for 
this purpose 

28 januari 1980 
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Kaakchirurgie 

Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Referentiedatum 
Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 

som specialtandlæge i 
hospitalsodontologi 

Sundhedsstyrelsen 28 januari 1980 

Deutschland Fachzahnärztliche 
Anerkennung für 
Oralchirurgie/Mundchirurgie  

Landeszahnärztekammer 28 januari 1980 

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας 
της Γvαθoχειρoυργικής 

– Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 
– Νoµαρχία 

1 januari 2003 

Ireland Certificate of specialist dentist in 
oral surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose by the competent 
minister 

28 januari 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 
Ειδικού Οδοντιάτρου στην 
Στοµατική Χειρουργική 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο 1 mei 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą burnos chirurgo 
profesinę kvalifikaciją 

Universitetas 1 mei 2004 

Magyarország Dento-alveoláris sebészet 
szakorvosa bizonyítvány 

Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

1 mei 2004 

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-
Kirurġija tal-ħalq 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar 
Speċjalisti 

1 mei 2004 

Nederland Bewijs van inschrijving als 
kaakchirurg in het 
Specialistenregister 

Specialisten Registratie Commissie 
(SRC) van de Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

28 januari 1980 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 
w dziedzinie chirurgii 
stomatologicznej 

Centrum Egzaminów Medycznych 1 mei 2004 

Slovenija Potrdilo o opravljenem 
specialističnem izpitu iz oralne 
kirurgije 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1 mei 2004 

Suomi/ 
Finland 

Erikoishammaslääkärin tutkinto, 
suu- ja leuka-kirurgia / 
Specialtandläkar-examen, oral och 
maxillofacial kirurgi 

– Helsingin yliopisto/Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

1 januari 1994 

Sverige Bevis om specialist-kompetens i 
tandsystemets kirurgiska sjukdomar 

Socialstyrelsen  1 januari 1994 

United Kingdom Certificate of completion of 
specialist training in oral surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose 

28 januari 1980 
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Dierenarts 
 
5.4.1. Studieprogramma voor dierenartsen 
Het studieprogramma dat tot de opleidingstitels van dierenartsen leidt, omvat ten minste de hierna volgende vakken. Een of meer van 
deze vakken kunnen als onderdeel van of in samenhang met de overige worden gedoceerd. 

 
A. Basisvakken 
– Natuurkunde 
– Scheikunde 
– Dierkunde 
– Plantkunde 
– Op de biologische wetenschappen toegepaste wiskunde 
 
B. Specifieke vakken 
a. Basiswetenschappen 
– Anatomie (met inbegrip van 

histologie en embryologie) 
– Fysiologie 
– Biochemie 
– Genetica 
– Farmacologie 
– Farmacie 
– Toxicologie 
– Microbiologie 
– Immunologie 
– Epidemiologie 
– Deontologie 

 
 
b. Klinische wetenschappen 
– Verloskunde 
– Pathologie (met inbegrip van de anatomische 

pathologie) 
– Parasitologie 
– Klinische genees- en heelkunde (met inbegrip 

van de anesthesiologie) 
– Kliniek van huisdieren, pluimvee en andere 

diersoorten 
– Preventieve geneeskunde 
– Radiologie 
– Voortplanting en stoornissen van de 

voortplanting 
– Gezondheidstoezicht 
– Gerechtelijke diergeneeskunde en wetgeving 

inzake diergeneeskunde 
– Therapie 
– Propedeuse 

 
 
c. Veeteelt 
– Veeteelt 
– Voedingsleer 
– Landbouwhuishoudkunde 
– Landbouweconomie 
– Fokkerij en diergezondheid 
– Dierhygiëne 
– Ethologie en dierenbescherming 
d. Levensmiddelenhygiëne 
– Inspectie en keuring van dierlijke 

levensmiddelen en van 
levensmiddelen van dierlijke 
oorsprong 

– Levensmiddelenhygiëne en 
-technologie 

– Praktisch werk (met inbegrip van het 
praktisch werk in slachthuizen en 
levensmiddelenverwerkende 
industrieën) 

 
De praktische opleiding mag de vorm aannemen van een stage, mits het gaat om een voltijdse stage onder rechtstreeks toezicht van de 
bevoegde instantie, die binnen een totale opleiding van vijf jaar studie niet langer duurt dan zes maanden. 
 
De verdeling van het theoretische en praktische onderwijs tussen de verschillende groepen van vakken moet zodanig in evenwicht 
gebracht en gecoördineerd worden, dat de kennis en ervaring op de juiste wijze kunnen worden verworven om de dierenarts in staat te 
stellen zich van al zijn taken te kwijten. 
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5.4.2. Opleidingstitels van dierenartsen 
Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Certificaat bij de opleidingstitel Referentiedatum 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van dierenarts/Diplôme de 
docteur en médecine vétérinaire 

– De universiteiten/Les universités 
– De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse 

Gemeenschap/Le Jury compétent d’enseignement 
de la Communauté française 

 21 december 1980 

Česká republika – Diplom o ukončení studia 
ve studijním programu veterinární 
lékařství (doktor veterinární medicíny, 
MVDr.) 

– Diplom o ukončení studia ve 
studijním programu veterinární 
hygiena a ekologie (doktor veterinární 
medicíny, MVDr.) 

Veterinární fakulta univerzity v České republice  1 mei 2004 

Danmark Bevis for bestået kandidateksamen I 
veterinærvidenskab 

Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole  21 december 1980 

Deutschland Zeugnis über das Ergebnis des Dritten 
Abschnitts der Tierärztlichen Prüfung und 
das Gesamtergebnis der Tierärztlichen 
Prüfung 

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die 
Tierärztliche Prüfung einer Universität oder 
Hochschule 

 21 december 1980 

Eesti Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini 
õppekava 

Eesti Põllumajandusülikool  1 mei 2004 

Ελλάς Πτυχίo Κτηvιατρικής Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας  1 januari 1981 
España Titulo de Licenciado en Veterinaria – Ministerio de Educación y Cultura 

– El rector de una Universidad 
 1 januari 1986 

France Diplôme d’Etat de docteur vétérinaire   21 december 1980 
Ireland – Diploma of Bachelor in/of Veterinary 

Medicine (MVB) 
– Diploma of Membership of the Royal 

College of Veterinary Surgeons 
(MRCVS) 

  21 december 1980 

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

1 januari 1985 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Kτηνιάτρου Κτηνιατρικό Συµβούλιο  1 mei 2004 
Latvija Veterinārārsta diploms Latvijas Lauksaimniecības Universitāte  1 mei 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos 

gydytojo (DVM)) 
Lietuvos Veterinarijos Akademija  1 mei 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine 
vétérinaire 

Jury d’examen d’Etat  21 december 1980 
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Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Certificaat bij de opleidingstitel Referentiedatum 

Magyarország Állatorvos doktor oklevél –  
dr. med. vet. 

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar  1 mei 2004 

Malta Licenzja ta' Kirurgu Veterinarju Kunsill tal-Kirurgi Veterinarji  1 mei 2004 
Nederland Getuigschrift van met goed gevolg 

afgelegd 
diergeneeskundig/veeartsenijkundig 
examen 

  21 december 1980 

Österreich – Diplom-Tierarzt 
– Magister medicinae veterinariae 

Universität – Doktor der Veterinärmedizin 
– Doctor medicinae veterinariae 
– Fachtierarzt 

1 januari 1994 

Polska Dyplom lekarza weterynarii  
 

1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie 
2. Akademia Rolnicza we Wrocławiu 
3. Akademia Rolnicza w Lublinie 
4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 1 mei 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em 
medicina veterinária 

Universidade  1 januari 1986 

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

Univerza Spričevalo o opravljenem državnem 
izpitu s področja veterinarstva 
 

1 mei 2004 

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

Univerzita veterinárskeho lekárstva  1 mei 2004 

Suomi/ 
Finland 

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / 
Veterinärmedicine licentiatexamen 

Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet  1 januari 1994 

Sverige Veterinärexamen Sveriges Lantbruksuniversitet  1 januari 1994 
1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 1.University of Bristol 
2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 2.University of Liverpool 
3. Bachelor of Veterinary Medicine 
(BvetMB) 

3.University of Cambridge 

4. Bachelor of Veterinary Medicine and 
Surgery (BVM&S) 

4. University of Edinburgh 

5. Bachelor of Veterinary Medicine and 
Surgery (BVM&S) 

5. University of Glasgow 

United Kingdom 

6. Bachelor of Veterinary Medicine 
(BvetMed) 

6. University of London 

 21 december 1980 
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Verloskundige 
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5.5.2. Studieprogramma voor verloskundigen (opleidingsmogelijkheden I en II) 
Het studieprogramma dat tot de opleidingstitels van verloskundige leidt, omvat de volgende twee onderdelen. 

A. Theoretisch en technisch onderwijs   
a. Basisvakken  b. Specifieke vakken voor de werkzaam-

heden van verloskundige 
– Grondbeginselen van de anatomie en 

de fysiologie 
– Grondbeginselen van de pathologie 
– Grondbeginselen van de 

bacteriologie, virologie en 
parasitologie 

– Grondbeginselen van de biofysica, 
biochemie en radiologie 

– Kindergeneeskunde, in het bijzonder 
met betrekking tot pasgeborenen 

– Hygiëne, gezondheidsleer, 
voorkomen van ziekten, vroegtijdig 
opsporen van ziekten 

– Voedingsleer en dieetleer, in het 
bijzonder met betrekking tot de 
vrouw, het pasgeboren kind en de 
zuigeling 

– Grondbeginselen van de sociologie 
en medisch-sociale vraagstukken 

– Grondbeginselen van de 
farmacologie 

– Psychologie 
– Pedagogie 
– Wetgeving op het gebied van de 

gezondheidszorg, sociale wetgeving 
en organisatie van de gezondheids-
zorg 

– Beroepsethiek en beroepswetgeving 
– Seksuele voorlichting en geboorte-

regeling 
– Juridische bescherming van moeder 

en kind 

– Anatomie en fysiologie 
– Embryologie en ontwikkeling van de 

fœtus 
– Zwangerschap, bevalling en kraam-

bed 
– Gynaecologische en verloskundige 

pathologie 
– Voorbereiding op de bevalling en op 

het ouderschap, inclusief de 
psychologische aspecten 

– Voorbereiding van de bevalling 
(inclusief kennis en gebruik van de 
technische apparaten in de verlos-
kunde) 

– Analgesie, anasthesie en reanimatie 
– Fysiologie en pathologie van het 

pasgeboren kind 
– Verzorging van en toezicht op het 

pasgeboren kind 
– Psychologische en sociale factoren 

B. Praktische en klinische opleiding 
Deze opleiding wordt gegeven onder passend toezicht. 
– Onderzoek van en voorlichting aan zwangere vrouwen (ten minste 100 prenatale onderzoekingen). 
– Toezicht op en begeleiding van ten minste 40 vrouwen in partus. 
– Eigenhandig verrichten door de leerling van ten minste 40 bevallingen; wanneer dit aantal niet kan worden bereikt omdat er 

geen zwangere vrouwen beschikbaar zijn, kan het op minimaal 30 worden teruggebracht, mits de leerling daarnaast actief 
deelneemt aan 20 bevallingen. 

– Actieve deelname aan bevallingen in stuitligging. Alleen wanneer tijdens de opleiding onvoldoende bevallingen in stuitligging 
plaatsvinden, kan het klinisch onderwijs vervangen worden door een gesimuleerde situatie. 

– Verrichten van episiotomieën en het leren hechten. De inleiding moet zowel het theoretische onderricht als klinische 
oefeningen omvatten. Dit betreft voor dit punt praktijk van het hechten van episiotomieën en eenvoudige rupturen van het 
perineum. Alleen wanneer het volledig onmogelijk is dit in de klinische situatie te leren, kan gebruik worden gemaakt van een 
gesimuleerde situatie. 

– Toezicht op en verzorging van 40 zwangere vrouwen bij wie gevaar voor complicaties bestaat tijdens de zwangerschap, 
tijdens de baring of na de bevalling. 

– Toezicht op en verzorging, inclusief onderzoek, van ten minste 100 kraamvrouwen en gezonde pasgeboren baby’s. 
– Observatie en verzorging van pasgeborenen die speciale zorg nodig hebben, onder andere van pasgeborenen die te vroeg of te 

laat geboren zijn, minder dan normaal wegen of ziek zijn. 
– Verpleging van vrouwen met gynaecologische en obstetrische pathologie. 
– Inleiding tot de verpleging in de genees- en de heelkunde. Deze inleiding moet zowel theoretisch onderricht als klinische 

oefeningen omvatten. 
 
Het theoretische en technische onderwijs (deel A van het opleidingsprogramma) moet in evenwicht gebracht en gecoördineerd worden met 
de klinische opleiding voor verloskundigen (deel B van het programma) zodat de in deze bijlage aangegeven kennis en ervaring op 
voldoende wijze kunnen worden verworven. 
 
Voor de klinische opleiding voor verloskundigen (deel B van het opleidingsprogramma) moeten stages worden gevolgd in 
ziekenhuisafdelingen of bij andere inrichtingen voor gezondheidszorg die door de bevoegde autoriteiten  of instellingen zijn erkend. 
Tijdens deze opleiding nemen de leerling-verloskundigen deel aan de werkzaamheden van de betrokken diensten, voorzover deze 
werkzaamheden bijdragen tot hun opleiding. Zij worden vertrouwd gemaakt met de taken die aan de werkzaamheden van verloskundigen 
verbonden zijn. 
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5.5.2. Opleidingstitels van verloskundigen 
 

Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Beroepstitel Referentiedatum 
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Diploma van vroedvrouw/Diplôme 
d’accoucheuse 

– De erkende opleidingsinstituten / Les établissements 
d’enseignement reconnus 

– De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse 
Gemeenschap/Le Jury compétent d’enseignement de 
la Communauté française 

Vroedvrouw/Accoucheuse 23 januari 1983 

1. Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu ošetřovatelství ve studijním oboru 
porodní asistentka (bakalář, Bc.) 
– Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce 

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem  
 

 
 
Porodní asistentka/porodní asistent 

Česká 
republika 

2. Diplom o ukončení studia ve studijním oboru 
diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný 
specialista, DiS. 
– Vysvědčení o absolutoriu) 

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem 
 

 

1 mei 2004 

Danmark Bevis for bestået jordemodereksamen Danmarks jordemoderskole Jordemoder 23 januari 1983 
Deutschland Zeugnis über die staatliche Prüfung für 

Hebammen und Entbindungspfleger 
Staatlicher Prüfungsausschuss – Hebamme 

– Entbindungspfleger 
 

23 januari 1983 

Eesti Diplom ämmaemanda erialal 1. Tallinna Meditsiinikool 
2. Tartu Meditsiinikool 

Ämmaemand 1 mei 2004 

1. Πτυχίο Τµήµατος Μαιευτικής Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) 

1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) – Μαία 
– Μαιευτής 
 

2. Πτυχίο του Τµήµατος Μαιών της Ανωτέρας 
Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. 
Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ) 

2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

–  

Ελλάς 

3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών 3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας –  

23 januari 1983 

España – Título de matrona 
– Título de asistente obstétrico (matrona) 
– Título de enfermería obstétrica-

ginecológica 

Ministerio de Educación y Cultura – Matrona 
– Asistente obstétrico 

1 januari 1986 

France Diplôme de sage-femme L’Etat Sage-femme 23 januari 1983 
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Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Beroepstitel Referentiedatum 

Ireland Certificate in Midwifery An Board Altranais Midwife 23 januari 1983 
Italia Diploma d’ostetrica Scuole riconosciute dallo Stato  Ostetrica 23 januari 1983 
Κύπρος ∆ίπλωµα στο µεταβασικό πρόγραµµα Μαιευτικής Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένη Μαία 1 mei 2004 
Latvija Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu Māsu skolas Vecmāte 1 mei 2004 

1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios 
praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės 
kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio 
profesinę kvalifikaciją 
– Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje  

1. Universitetas 
 
 
 
 

Akušeris 
 

2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), 
nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę 
kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
– Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje 

2. Kolegija  

Lietuva 

3. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), 
nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
 

3. Kolegija  

1 mei 2004 

Luxembourg Diplôme de sage-femme Ministère de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle et des sports 

Sage-femme 23 januari 1983 

Magyarország Szülésznő bizonyítvány Iskola/főiskola 
 

Szülésznő 1 mei 2004 

Malta Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel Universita` ta' Malta" Qabla 1 mei 2004 
Nederland Diploma van verloskundige 

 
Door het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport erkende opleidings-
instellingen 

Verloskundige 23 januari 1983 
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Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Beroepstitel Referentiedatum 

Österreich Hebammen-Diplom – Hebammenakademie 
– Bundeshebammenlehranstalt 

Hebamme 1 januari 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku 
położnictwo z tytułem "magister położnictwa" 

1. Uniwersytet Medyczny 
2. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Położna 1 mei 2004 

1. Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de 
saúde materna e obstétrica 

1. Escolas de Enfermagem 

2. Diploma/carta de curso de estudos superiores 
especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica 

2. Escolas Superiores de Enfermagem 
 

Portugal 

3. Diploma (do curso de pós-licenciatura) de especialização 
em enfermagem de saúde materna e obstétrica 

3.- Escolas Superiores de Enfermagem 
- Escolas Superiores de Saúde 

Enfermeiro especialista em 
enfermagem de saúde 
materna e obstétrica 

1 januari 1986 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana 
babica / diplomirani babičar" 

1. Univerza 
2. Visoka strokovna šola 
 
 

diplomirana babica / 
diplomirani babičar 

1 mei 2004 

Slovensko 1. Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu 
"bakalár z pôrodnej asistencie" ("Bc.") 
2. Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná 
pôrodná asistentka 

1. Vysoká škola 
2. Stredná zdravotnícka škola 
 

Pôrodná asistentka 1 mei 2004 

1. Kätilön tutkinto/barnmorske-examen 1. Terveydenhuoltooppi-
laitokset/hälsovårdsläroanstalter 

Suomi/ 
Finland 

2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö 
(AMK)/ yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det 
sociala området, barnmorska (YH) 

2. Ammattikorkeakoulut/ 
Yrkeshögskolor 
 

Kätilö / Barnmorska 1 januari 1994 

Sverige Barnmorskeexamen Universitet eller högskola Barnmorska 1 januari 1994 
United 

Kingdom 
Statement of registration as a Midwife on part 10 of the 
register kept by the United Kingdom Central Council for 
Nursing, Midwifery and Health visiting 

Various Midwife 23 januari 1983 
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Apotheker 
 
5.6.1. Studieprogramma voor apothekers 

– Plant- en dierkunde 
– Natuurkunde 
– Algemene en anorganische scheikunde 
– Organische scheikunde 
– Analytische scheikunde 
– Farmaceutische scheikunde, met inbegrip van geneesmiddelenanalyse 
– Algemene en toegepaste (medische) biochemie 
– Anatomie en fysiologie; medische terminologie 
– Microbiologie 
– Farmacologie en farmacotherapie 
– Farmaceutische technologie 
– Toxicologie 
– Farmacognosie 
– Wetgeving en, in voorkomend geval, beroepsethiek 

Bij de verdeling over theoretisch en praktisch onderwijs moet bij ieder vak van het minimumprogramma voor de studie voldoende 
plaats worden ingeruimd voor de theorie om het universitaire karakter van het onderwijs te behouden. 
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5.6.2. Opleidingstitels van apothekers 

Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Certificaat bij het diploma Referentiedatum 
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Diploma van apotheker / Diplôme de 
pharmacien 

– De universiteiten/ Les universités 
– De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse 

Gemeenschap/ Le Jury compétent d'enseignement de 
la Communauté française 

 1 oktober 1987 

Česká 
republika 

Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu farmacie (magistr, Mgr.)  

Farmaceutická fakulta univerzity v České republice Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce 1 mei 2004 

Danmark Bevis for bestået farmaceutisk 
kandidateksamen 

Danmarks Farmaceutiske Højskole  1 oktober 1987 

Deutschland Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische 
Prüfung 

Zuständige Behörden  1 oktober 1987 

Eesti Diplom proviisori õppekava läbimisest  Tartu Ülikool  1 mei 2004 
Ελλάς Άδεια άσκησης φαρµακευτικού 

επαγγέλµατος 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση  1 oktober 1987 

España Título de licenciado en farmacia – Ministerio de Educación y Cultura 
– El rector de una Universidad 

 1 oktober 1987 

France – Diplôme d’Etat de pharmacien 
– Diplôme d’Etat de docteur en pharmacie 

Universités  1 oktober 1987 

Ireland Certificate of Registered Pharmaceutical 
Chemist 

  1 oktober 1987 

Italia Diploma o certificato di abilitazione 
all’esercizio della professione di farmacista 
ottenuto in seguito ad un esame di Stato 

Università  1 november 1993 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρµακοποιού Συµβούλιο Φαρµακευτικής  1 mei 2004 
Latvija Farmaceita diploms Universitātes tipa augstskola  1 mei 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją 
Universitetas  1 mei 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de pharmacien Jury d’examen d’Etat + visa du ministre de l’éducation 
nationale 

 1 oktober 1987 

Magyarország Okleveles gyógyszerész oklevél (magister 
pharmaciae, abbrev: mag. pharm) 

Egyetem   1 mei 2004 

Malta Lawrja fil-farmaċija Universita` ta' Malta  1 mei 2004 
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Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Certificaat bij het diploma Referentiedatum 

Nederland Getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd apothekersexamen 

Faculteit Farmacie  1 oktober 1987 

Österreich 
 

Staatliches Apothekerdiplom Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales 

 1 oktober 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku farmacja z tytułem magistra 

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

 1 mei 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em Ciências 
Farmacêuticas 

Universidades  1 oktober 1987 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naziv "magister farmacije / magistra 
farmacije" 

Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu 
za poklic magister farmacije / magistra 
farmacije 

1 mei 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "magister farmácie" 
("Mgr.") 

Vysoká škola  1 mei 2004 

Suomi/ 
Finland 

Proviisorin tutkinto / Provisorexamen – Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 
– Kuopion yliopisto 

 1 oktober 1994 

Sverige Apotekarexamen Uppsala universitet  1 oktober 1994 
United Kingdom Certificate of Registered Pharmaceutical 

Chemist 
  1 oktober 1987 
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Architect 
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5.7. Opleidingstitels van architecten die zijn erkend overeenkomstig artikel  42 
 

Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Certificaat bij de opleidingstitel Referentie-
academiejaar 

1. Architect/Architecte 
2. Architect/Architecte 
3. Architect 
4. Architect/Architecte 
5. Architect / Architecte 
6. Burgelijk ingenieur-architect 

1. Nationale hogescholen voor architectuur 
2. Hogere architectuurinstituten 
3. Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt 
4. Koninklijke Academies voor Schone Kunsten 
5. Sint-Lucasscholen 
6. Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de 
Universiteiten 
6. "Faculté polytechnique" van Bergen 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 
 

1. Architecte / Architect 
2. Architecte / Architect 
3. Architect 
4. Architecte / Architect 
5. Architecte / Architect 
6. Ingénieur-civil – architecte 

1. Ecoles nationales supérieures d’architecture 
2. Instituts supérieurs d’architecture 
3. Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur de Hasselt 
4. Académies royales des Beaux-Arts 
5. Ecoles Saint-Luc 
6. Facultés des sciences appliquées des universités 
6. Faculté polytechnique de Mons 

 1988/1989 

Danmark Arkitekt cand. arch. – Kunstakademiets Arkitektskole i København 
– Arkitektskolen i Århus 

 1988/1989 

Diplom-Ingenieur, 
Diplom-Ingenieur Univ. 

– Universitäten (Architektur/Hochbau) 
– Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau) 
– Technische Universitäten (Architektur/Hochbau) 
– Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) 
– Hochschulen für bildende Künste 
– Hochschulen für Künste 

Deutschland 

Diplom-Ingenieur, 
Diplom-Ingenieur FH 

– Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) (1) 
– Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) 

bei entsprechenden Fachhochschulstudiengängen 
– --------- 
(1) Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie 
abgeschlossenen Ausbildung gemäß Artikel 43 Absatz 1 
anzuerkennen. 

 1988/1989 

Eλλάς ∆ίπλωµα αρχιτέκτονα - µηχανικού  - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τµήµα 
αρχιτεκτόνων – µηχανικών 

- Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), 
τµήµα αρχιτεκτόνων – µηχανικών της Πολυτεχνικής 
σχολής 

Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η 
οποία επιτρέπει την άσκηση 
δραστηριοτήτων στον τοµέα της 
αρχιτεκτονικής  

1988/1989 
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Land Opleidingstitel Uitreikende instelling Certificaat bij de 
opleidingstitel 

Referentie-
academiejaar 

España Título oficial de arquitecto Rectores de las universidades enumeradas a continuación: 
– Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de 

arquitectura de Barcelona o del Vallès; 
– Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura 

de Madrid; 
– Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de 

arquitectura de Las Palmas; 
– Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de 

arquitectura de Valencia; 
– Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla; 
– Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de 

Valladolid; 
– Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de 

arquitectura de La Coruña; 
– Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San 

Sebastián; 
– Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de 

Pamplona 
– Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de 

Henares; 
– Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de Villanueva 

de la Cañada; 
– Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante; 
– Universidad Europea de Madrid; 
– Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura de 

Barcelona; 
– Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura de La 

Salle; 
– Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de 

arquitectura de Segovia. 

 1988/1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1999/2000 
 
1999/2000 
1997/1998 
1998/1999 
 
1999/2000 
 
1998/1999 
 
1999/2000 
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LAND Opleidingstitel Uitreikende instelling Certificaat bij de opleidingstitel Referentieacademiejaar 

1. Diplôme d’architecte DPLG, y 
compris dans le cadre de la formation 
professionnelle continue et de la 
promotion sociale 

1. Le ministre chargé de l’architecture 

2. Diplôme d’architecte ESA 2. Ecole spéciale d’architecture de Paris 

France 

3. Diplôme d’architecte ENSAIS 3. Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, 
section architecture 

 1988/1989 

1. Degree of Bachelor of Architecture 
(B.Arch.NUI) 

1. National University of Ireland to architecture graduates of University 
College Dublin 

2. Degree of Bachelor of Architecture 
(B.Arch.) 
(Previously, until 2002 - Degree 
standard diploma in architecture (Dip. 
Arch) 

2. Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin 
 
 
( College of Technology, Bolton Street, Dublin) 
 

3. Certificate of associateship (ARIAI) 3. Royal Institute of Architects of Ireland 

Ireland 

4. Certificate of membership (MRIAI) 4. Royal Institute of Architects of Ireland 

 1988/1989 
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LAND Opleidingstitel Uitreikende instelling Certificaat bij de opleidingstitel Referentie-
academiejaar 

Laurea in architettura – Università di Camerino 
– Università di Catania – Sede di Siracusa 
– Università di Chieti 
– Università di Ferrara 
– Università di Firenze 
– Università di Genova 
– Università di Napoli Federico II 
– Università di Napoli II 
– Università di Palermo 
– Università di Parma 
– Università di Reggio Calabria 
– Università di Roma "La Sapienza" 
– Universtià di Roma III 
– Università di Trieste 
– Politecnico di Bari 
– Politecnico di Milano 
– Politecnico di Torino 
– Istituto universitario di architettura di Venezia 

Diploma di abilitazione all'esercizo 
indipendente della professione che 
viene rilasciato dal ministero della 
Pubblica istruzione dopo che il 
candidato ha sostenuto con esito 
positivo l'esame di Stato davanti ad 
una commissione competente 

1988/1989 Italia 

Laurea in ingegneria edile – architettura 
(Soltanto per i diplomi che sanciscono 
corsi iniziati nell'anno accademico 
1998/1999) 
 
 
 

– Università dell'Aquilla 
– Università di Pavia 
– Università di Roma "La Sapienza" 
 
 

 1998/1999 
 

 Laurea specialistica quinquennale in 
Architettura  
(Soltanto per i diplomi che sanciscono 
corsi iniziati nell'anno accademico 
2002/2003) 
 
(Soltanto per i diplomi che saranno 
rilasciati a partire dall'anno accademico 
2003/2004) 
 
 

– Prima Facoltà di Architettura dell’Università di Roma “La Sapienza" 
 
 
 
 
 
– Università di Ferrara 
– Università di Genova 
– Università di Palermo 
– Politecnico di Milano 
–    Politecnico di Bari 
 

 
 
 

2002/2003 
 

 



 
13781/2/04 REV 2  HD/jv 49 
BIJLAGE V DG C I    NL 

 
LAND Opleidingstitel Uitreikende instelling Certificaat bij de opleidingstitel Referentie-

academiejaar 
1. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde 
doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, 
afstudeerrichting architectuur 

1.Technische Universiteit te Delft 

2. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde 
doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, 
differentiatie architectuur en urbanistiek 

2.Technische Universiteit te Eindhoven 

Nederland 

3.Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op grond 
van het met goed gevolg afgelegde examen verbonden 
aan de opleiding van de tweede fase voor beroepen op 
het terrein van de architectuur, afgegeven door de 
betrokken examencommissies van respectievelijk: 
- de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te 
Amsterdam 
- de Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdam 
- de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg 
- de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem 
- de Rijkshogeschool Groningen te Groningen 
- de Hogeschool Maastricht te Maastricht 

 

Verklaring van de Stichting Bureau 
Architectenregister die bevestigt dat 
de opleiding voldoet aan de normen 
van artikel 42 

1988/1989 
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LAND Opleidingstitel Uitreikende instelling Certificaat bij de opleidingstitel Referentie-
academiejaar 

1. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing 1. Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-Universität 
Graz) 

2. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 2. Technische Universität Wien 

3. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 3. Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität 
Innsbruck) 

4. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

4. Hochschule für Angewandte Kunst in Wien 

5. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

5. Akademie der Bildenden Künste in Wien 

Österreich 

6. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

6. Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung in 
Linz 

 1998/1999 

Portugal Carta de curso de Licenciatura em Arquitectura 
 
 
Para os cursos iniciados a partir do ano 
académico de 1991/1992 

– Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa 
– Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto 
– Escola Superior Artística do Porto 
– Universidade Lusíada do Porto – Faculdade de Arquitectura e 

Artes 
 

 1988/1989 
 
 
1991/1992 

Suomi/ 
Finland 

Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen 
 

– Teknillinen korkeakoulu /Tekniska högskolan (Helsinki) 
– Tampereen teknillinen korkeakoulu / Tammerfors 

tekniska högskola 
– Oulun yliopisto / Uleåborgs universitet 
 

 1998/1999 

Sverige Arkitektexamen 
 

Chalmers Tekniska Högskola AB 
Kungliga Tekniska Högskolan 
Lunds Universitet 

 
1998/1999 
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LAND Opleidingstitel Uitreikende instelling Certificaat bij de opleidingstitel Referentie-

academiejaar 
1. Diplomas in architecture 1.  – Universities 

– Colleges of Art 
– Schools of Art 

Certificate of architectural education, issued by the 
Architects Registration Board. 
 
The diploma and degree courses in architecture of the 
universities, schools and colleges of art should have met 
the requisite threshold standards as laid down in Article 
42 of this Directive and in Criteria for validation 
published by the Validation Panel of the Royal Institute of 
British Architects and the Architects Registration Board. 
 
EU nationals who possess the Royal Institute of British 
Architects Part I and Part II certificates, which are 
recognised by ARB as the competent authority, are 
eligible. Also EU nationals who do not possess the ARB-
recognised Part I and Part II certificates will be eligible 
for the Certificate of Architectural Education if they can 
satisfy the Board that their standard and length of 
education has met the requisite threshold standards of 
Article 42 of this Directive and of the Criteria for 
validation. 

1988/1989 

2. Degrees in architecture 2. Universities 

3. Final examination 3. Architectural Association 

4. Examination in architecture 4. Royal College of Art 

United Kingdom 

5. Examination Part II 5. Royal Institute of British Architects 

  

 
 

______________________________ 
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BIJLAGE VI 
 

Verworven rechten voor de beroepen 

die onder de erkenning op basis van 

de coördinatie van de minimumopleidingseisen vallen 

 

6.1. Verworven rechten van medische specialisten 
 

 Biologische hematologie 
Minimale opleidingsduur: 4 jaar  

Stomatologie 
Minimale opleidingsduur: 3 jaar 

Land Benaming  Land Benaming 
Danmark *  Klinisk blodtypeserologi  España Estomatología 
France Hématologie  France Stomatologie 
Luxembourg Hématologie biologique  Italia Odontostomatologia 
Portugal Hematologia clinica  Luxembourg Stomatologie 
  Portugal Estomatologia 
Datum van intrekking bedoeld in artikel 25, lid 5: 
* 1 januari 1983, behalve voor degenen die vóór die 
datum met de opleiding zijn begonnen en deze vóór 
eind 1988 hebben afgerond. 

   

 
 Huidziekten 

Minimale opleidingsduur: 4 jaar  
Geslachtsziekten 

Minimale opleidingsduur: 4 jaar 
Land Benaming  Land Benaming 

Ireland Dermatology  Ireland Genito-urinary medicine 
Malta Dermatoloġija  Malta Mediċina Uro-ġenetali 
United 
Kingdom 

Dermatology  United 
Kingdom 

Genito-urinary medicine 

 
 Tropische ziekten 

Minimale opleidingsduur: 4 jaar  
Gastro-enterologische chirurgie 
Minimale opleidingsduur: 5 jaar 

Land Benaming  Land Benaming 
Ireland Tropical medicine  Belgique/Belgi

ë/ 
Belgien *  

Chirurgie abdominale / Heelkunde 
op het abdomen 

Italia Medicina tropicale  Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller 
kirurgiske mave-tarmsygdomme 

Magyarország Trópusi betegségek  España Cirurgía del aparato digestivo 
Österreich Spezifische Prophylaxe und 

Tropenhygiene 
 France Chirurgie viscérale et digestive 

Polska Medycyna transportu  Italia Chirurgia dell’aparato digestivo 
Portugal Medicina tropical  Lietuva Abdominalinė chirurgija 
Slovensko Tropická medicína  Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique 
United 
Kingdom 

Tropical medicine  Slovenija Abdominalna kirurgija 

   Suomi/Finland Gastroenterologinen kirurgia / 
Gastroenterologisk kirurgi 

   Datum van intrekking bedoeld in artikel 25, lid 5: 
* 1 januari 1983 
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 Urgentie geneeskunde 

Minimale opleidingsduur: 5 jaar  
Klinische neurofysiologie 

Minimale opleidingsduur: 4 jaar 
Land Benaming  Land Benaming 

Česká republika Traumatologie 
Urgentní medicína 

 Danmark Klinisk neurofysiologi 

Ireland Emergency medicine  España Neurofisiologia clínica 
Magyarország Traumatológia  Ireland Clinical neurophysiology 
Malta Mediċina tal-Aċċidenti u l-

Emerġenza 
 Malta Newrofiżjoloġija Klinika 

Polska Medycyna ratunkowa  Suomi/Finland Kliininen neurofysiologia / Klinisk 
neurofysiologi 

Slovensko Úrazová chirurgia  Sverige Klinisk neurofysiologi 
United 
Kingdom 

Accident and emergency medicine  United 
Kingdom 

Clinical neurophysiology 

 
 

Mond-, tand- en maxillo-faciale chirurgie 
(basisopleiding voor arts en voor beoefenaar der 

tandheelkunde) 1 
Minimale opleidingsduur: 4 jaar 

Land Benaming 
Belgique/België
/ 
Belgien 

Stomatologie et chirurgie orale et 
maxillo-faciale / Stomatologie en 
mond-, kaak- en 
aangezichtschirurgie 

Deutschland Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie 

Ireland Oral and maxillo-facial surgery 
Κύπρος Στοµατο-Γναθο-

Προσωποχειρουργική 
Luxembourg Chirurgie dentaire, orale et 

maxillo-faciale 
Magyarország Arc-állcsont-szájsebészet 
Malta Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ 
Suomi/Finland Suu- ja leukakirurgia / Oral och 

maxillofacial kirurgi 
United 
Kingdom 

Oral and maxillo-facial surgery 

 
 

 
 

                                                 
1 Voor de opleiding die leidt tot de titel van specialist in de mond-, tand- en maxillo-faciale chirurgie (basisopleiding voor arts 

en voor beoefenaar der tandheelkunde) moeten de medische basisopleiding (artikel 24) en bovendien ook de basisopleiding 
tandheelkunde (artikel 34) met goed gevolg zijn doorlopen. 
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6.2. Opleidingstitels van architecten waarvoor overeenkomstig artikel 49, lid 1, verworven rechten gelden 
 

LAND Opleidingstitel Referentie-
academiejaar 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

– De diploma’s afgegeven door de nationale hogescholen voor architectuur of door de nationale hogere architectuurinstituten (architecte-
architect) 

– De diploma’s afgegeven door het Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt (architect) 
– De diploma’s afgegeven door de koninklijke academies voor schone kunsten (architecte – architect) 
– De diploma’s afgegeven door de Sint-Lukasscholen (architecte – architect) 
– De universitaire diploma’s van burgerlijk ingenieur, vergezeld van een stagecertificaat, afgegeven door de Orde van Architecten, die het 

recht geven de beroepstitel van architect te voeren (architecte – architect) 
– De architectendiploma’s afgegeven door de centrale examencommissie of door een examencommissie van het Rijk (architecte – 

architect) 
– De diploma’s van burgerlijk ingenieur-architect en van ingenieur-architect afgegeven door de faculteiten toegepaste wetenschappen van 

de universiteiten en door de faculté polytechnique van Bergen (ingénieur-architecte, ingenieur-architect) 

1987/1988 

Česká republika – De diploma’s afgegeven door de faculteiten van de "České vysoké učení technické" (Tsjechische Technische Universiteit in Praag): 
"Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství" (de Faculteit Architectuur en Bouwkunde) (tot 1951), 
"Fakulta architektury a pozemního stavitelství" (de Faculteit Architectuur en Bouwkunde) (van 1951 tot 1960), 
"Fakulta stavební" (de Faculteit Civiele Ingenieurswetenschappen) (vanaf 1960) op het gebied van: bouwkundige constructies en 
structuren, bouwkunde, constructie en architectuur; architectuur (inclusief stadsplanning en ruimtelijke ordening), civiele constructies en 
constructies voor industrie en landbouw; of in het programma civiele ingenieurswetenschappen in het studiegebied bouwkunde en 
architectuur, 
"Fakulta architektury" (de Faculteit Architectuur) (vanaf 1976) op het gebied van:  architectuur; stadsplanning en ruimtelijke ordening, 
of in het programma: architectuur en stadsplanning in de studiegebieden: architectuur, theorie van het architectonisch ontwerp, stads-
planning of ruimtelijke ordening, geschiedenis van de architectuur en reconstructie van historische monumenten, of architectuur en 
bouwkunde; 

– de diploma’s afgegeven door "Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše" (tot 1951) op het gebied van architectuur en bouwkunde, 
– de diploma’s afgegeven door "Vysoká škola stavitelství v Brně" (van 1951 tot 1956) op het gebied van architectuur en bouwkunde, 
– de diploma’s afgegeven door de "Vysoké učení technické v Brně" aan de "Fakulta architektury" (Faculteit Architectuur) (vanaf 1956) in 

het studiegebied architectuur en stadsplanning of aan de "Fakulta stavební" (Faculteit Civiele Ingenieurswetenschappen) (vanaf 1956) 
in het studiegebied bouwkunde, 

– de diploma’s afgegeven door de Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava", "Fakulta stavební" (Faculteit Civiele 
Ingenieurswetenschappen) (vanaf 1997) in de studiegebieden structuur en architectuur of civiele ingenieurswetenschappen, 

– de diploma’s afgegeven door de "Technická univerzita v Liberci", "Fakulta architektury" (Faculteit Architectuur) (vanaf 1994) in het 
programma architectuur en stadsplanning in het studiegebied architectuur, 

– de diploma’s afgegeven door de "Akademie výtvarných umění v Praze" in het programma kunsten, studiegebied architectonisch 
ontwerp, 

– de diploma’s afgegeven door de "Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze" in het programma kunsten, studiegebied architectuur, 
– een vergunning afgegeven door de "Česká komora architektů" zonder opgave van het vakgebied of van het type bouwkundige 

constructie. 

2006/2007 
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Danmark – De diploma’s afgegeven door de rijksscholen voor architectuur te Kopenhagen en Århus (arkitekt) 

– Het door de raad van architecten afgegeven registratiebewijs overeenkomstig Wet nr. 202 van 28 mei 1975 (registreret arkitekt) 
– De door hogescholen voor civiele bouwkunde afgegeven diploma’s (bygningskonstruktør), vergezeld van een attest van de bevoegde autoriteiten  

waaruit blijkt dat de betrokkene met goed gevolg een onderzoek op grond van titels heeft doorstaan. Dit onderzoek behelst de beoordeling van plannen 
die de kandidaat tijdens een feitelijke praktijk van ten minste zes jaar op het gebied van de in artikel 44 bedoelde werkzaamheden heeft gemaakt en 
uitgevoerd. 

1987/1988 

Deutschland – De diploma’s afgegeven door de hogescholen voor schone kunsten (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK)) 
– De diploma’s afgegeven door de afdeling architectuur (Architektur/Hochbau) van de Technische Hochschulen, van de technische universiteiten, van 

de universiteiten en, voorzover deze instellingen zijn opgegaan in Gesamthochschulen, van deze Gesamthochschulen (Dipl.-Ing. en andere 
benamingen die later eventueel aan deze diploma’s worden gegeven) 

– De diploma’s afgegeven door de afdeling architectuur (Architektur/Hochbau) van de Fachhochschulen en, voorzover deze instellingen zijn opgegaan 
in Gesamthochschulen, van deze Gesamthochschulen, vergezeld, wanneer de studieduur minder dan vier jaar, maar ten minste drie jaar bedraagt, van 
een certificaat waaruit een beroepservaring van vier jaar in de Bondsrepubliek Duitsland blijkt, afgegeven door de beroepsorde overeenkomstig 
artikel 43, lid 1 (Ingenieur grad. en andere benamingen die later eventueel aan deze diploma’s worden gegeven) 

– De certificaten (Prüfungszeugnisse) die voor 1 januari 1973 zijn afgegeven door de afdeling architectuur van de Ingenieurschulen en van de 
Werkkunstschulen, vergezeld van een attest van de bevoegde autoriteiten  waaruit blijkt dat de betrokkene met goed gevolg een onderzoek op grond 
van stukken heeft doorstaan. Dit onderzoek behelst de beoordeling van plannen die de kandidaat tijdens een feitelijke praktijk van ten minste zes jaar 
op het gebied van de in artikel 44 bedoelde werkzaamheden heeft gemaakt en uitgevoerd. 

1987/1988 

Eesti – diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996 aastast (diploma architectuurstudies, 
afgegeven door de Faculteit architectuur van de Estse Kunstacademie sinds 1996), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989-1995 aastal 
(afgegeven door de Kunstuniversiteit van Tallinn van 1989 tot en met 1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 
(afgegeven door het Staatsinstituut voor kunst van de Estse SSR van 1951 tot en met 1988). 

2006/2007 

Eλλάς – De diploma’s van ingenieur-architect afgegeven door het Metsovion Polytechnion van Athene, vergezeld van een getuigschrift dat is afgegeven door 
de Technische Kamer van Griekenland (TEE) en dat recht geeft op het uitoefenen van werkzaamheden op het gebied van de architectuur 

– De diploma’s van ingenieur-architect afgegeven door het Aristotelion Panepistimion van Saloniki, vergezeld van een getuigschrift dat is afgegeven 
door de Technische Kamer van Griekenland (TEE) en dat recht geeft op het uitoefenen van werkzaamheden op het gebied van de architectuur 

– De diploma’s van ingenieur/civiel-ingenieur afgegeven door het Metsovion Polytechnion van Athene, vergezeld van een getuigschrift dat is afgegeven 
door de Technische Kamer van Griekenland (TEE) en dat recht geeft op het uitoefenen van werkzaamheden op het gebied van de architectuur 

– De diploma’s van ingenieur/civiel-ingenieur afgegeven door het Aristotelion Panepistimion van Saloniki, vergezeld van een getuigschrift dat is 
afgegeven door de Technische Kamer van Griekenland (TEE) en dat recht geeft op het uitoefenen van werkzaamheden op het gebied van de 
architectuur 

– De diploma’s van ingenieur/civiel-ingenieur afgegeven door het Panepistimion Thrakis, vergezeld van een getuigschrift dat is afgegeven door de 
Technische Kamer van Griekenland (TEE) en dat recht geeft op het uitoefenen van werkzaamheden op het gebied van de architectuur 

– De diploma’s van ingenieur/civiel-ingenieur afgegeven door het Panepistimion Patron, vergezeld van een getuigschrift dat is afgegeven door de 
Technische Kamer van Griekenland (TEE) en dat recht geeft op het uitoefenen van werkzaamheden op het gebied van de architectuur 

1987/1988 

España Het officiële diploma van architect (título oficial de arquitecto) afgegeven door het ministerie van Onderwijs en Wetenschap of door de universiteiten 1987/1988 
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France – De diploma’s van door de regering gediplomeerd architect die tot 1959 door het ministerie van Onderwijs en sedertdien door het ministerie van 

Cultuur zijn afgegeven (architecte DPLG) 
– De diploma’s afgegeven door de École spéciale d’architecture (architecte DESA) 
– De diploma’s die zijn afgegeven door de afdeling architectuur van de École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg (voormalige École 

nationale d’ingénieurs de Strasbourg) (architecte ENSAIS) 

1987/1988 

Ireland – De graad van Bachelor of Architecture verleend door de National University of Ireland (B. Arch. NUI) aan afgestudeerden in de architectuur aan het 
University College te Dublin 

– Het diploma op het gebied van de architectuur op universitair niveau afgegeven door het College of Technology, Bolton Street, Dublin (Dipl. Arch.) 
– Het bewijs van geassocieerd lidmaatschap van het Royal Institute of Architects of Ireland (ARIAI) 
– Het bewijs van lidmaatschap van het Royal Institute of Architects of Ireland (MRIAI) 

1987/1988 

Italia – De diploma’s van "laurea in architettura" afgegeven door de universiteiten, de polytechnische instituten en de hogere instituten voor architectuur van 
Venetië en Reggio-Calabrië, vergezeld van het diploma dat recht geeft op de zelfstandige uitoefening van het beroep van architect, afgegeven door de 
minister van Onderwijs nadat de kandidaat voor een bevoegde examencommissie is geslaagd voor het staatsexamen, waardoor hij het recht verkrijgt 
tot zelfstandige uitoefening van het beroep van architect (dott. architetto) 

– De diploma’s van "laurea in ingegneria" op het gebied van de bouwkunde afgegeven door de universiteiten en de polytechnische instituten, vergezeld 
van het diploma dat recht geeft op de zelfstandige uitoefening van een beroep op het gebied van de architectuur, afgegeven door de minister van 
Onderwijs nadat de kandidaat voor een bevoegde examencommissie is geslaagd voor het staatsexamen, waardoor hij het recht verkrijgt tot zelfstandige 
uitoefening van het beroep (dott. ing. Architetto of dott. Ing. in ingegneria civile) 

1987/1988 

Κύπρος – Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστηµονικό και Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου (Bewijs van registratie in het 
Register van architecten afgegeven door de Wetenschappelijke en Technische Kamer van Cyprus (ETEK)) 

2006/2007 

Latvija "Arhitekta diploms", ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958. gadam, Rīgas Politehniskā 
Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958. gada līdz 1991.gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultāte kopš 1991. 
gada, un "Arhitekta prakses sertifikāts", ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība ("diploma van architect" afgegeven door de Faculteit civiele ingenieurs-
wetenschappen, afdeling architectuur, van de Staatsuniversiteit van Letland tot 1958, door de Faculteit civiele ingenieurswetenschappen, afdeling 
architectuur, van het Polytechnisch instituut van Riga van 1958 tot 1991, door de Faculteit architectuur van de Technische Universiteit van Riga sinds 
1991 en 1992 en het bewijs van registratie afgegeven door de Orde van architecten van Letland) 

2006/2007 

Lietuva – het diploma van ingenieur-architect/architect afgegeven door het Kauno politechnikos institutas tot 1969 (inžinierius architektas/architektas), 
– het diploma van architect/bachelorsdiploma in de architectuur/mastersdiploma in de architectuur afgegeven door het inžinerinis statybos institutas van 

Vilnius tot 1990, de Vilniaus technikos universitetas tot 1996 en de Gedimino technikos universitetas van Vilnius sinds 1996 (architektas/architektûros 
bakalauras/architektûros magistras), 

– het diploma van specialist, waarvoor de studiecyclus architectuur/bachelor in de architectuur/master in de architectuur is voltooid, afgegeven door het 
LTSR Valstybinis dailës institutas tot 1990 en door de Vilniaus dailës akademija sinds 1990 (architektûros kursas/architektûros 
bakalauras/architektûros magistras), 

– het diploma van bachelor in de architectuur/master in de architectuur afgegeven door de Kauno technologijos universitetas sinds 1997 (architektûros 
bakalauras/architektûros magistras); 

alle samen met het certificaat afgegeven door de Vergunningencommissie, die het recht verleent activiteiten uit te oefenen op het gebied van de 
architectuur (erkend architect/ Atestuotas architektas) 

2006/2007 
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Magyarország "okleveles építészmérnök"-diploma (diploma architectuur, master in de architectuurwetenschappen) afgegeven door de universiteiten, 

– "okleveles építész tervező művész" diploma (mastersdiploma architectuurwetenschappen en bouwkunde) afgegeven door de universiteiten 
2006/2007 

Malta – Perit: Lawrja ta' Perit afgegeven door de Universita` ta' Malta, die recht geeft op registratie als “Perit” 2006/2007 
Nederland – Het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraal examen in de bouwkunde afgegeven door de afdeling bouwkunde van de Technische 

Hogeschool te Delft of Eindhoven (bouwkundig ingenieur) 
– De diploma’s van de door de staat erkende academies voor bouwkunst (architect) 
– De diploma’s die tot in 1971 zijn afgegeven in het kader van het voormalige Hoger Bouwkunstonderricht (architect HBO) 
– De diploma’s die tot in 1970  zijn afgegeven in het kader van het voormalige Voortgezet Bouwkunstonderricht (architect VBO) 
– Het getuigschrift dat met goed gevolg een door de architectenraad van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) ingesteld architectenexamen is 

afgelegd (architect) 
– Het diploma van de stichting Instituut voor Architectuur (IVA) afgegeven na een op ten minste vierjarige basis ingerichte opleiding van de 

stichting (architect), vergezeld van een attest van de bevoegde autoriteiten  waaruit blijkt dat de betrokkene met goed gevolg een onderzoek op 
grond van titels heeft doorstaan. Dit onderzoek behelst de beoordeling van plannen die de kandidaat tijdens een feitelijke praktijk van ten minste 
zes jaar op het gebied van de in artikel 44 bedoelde werkzaamheden heeft gemaakt en uitgevoerd. 

– Een getuigschrift van de bevoegde autoriteiten  dat met goed gevolg voor 5 augustus 1985 het examen van kandidaat in de bouwkunde afgenomen 
door de Technische Hogeschool te Delft of Eindhoven is afgelegd en dat gedurende een tijdvak van ten minste vijf jaar onmiddellijk voorafgaande 
aan die datum op zodanige wijze en schaal werkzaamheden als architect zijn verricht dat naar Nederlandse maatstaven een voldoende bekwaam-
heid voor het uitoefenen van die werkzaamheden gewaarborgd is (architect) 

– Een getuigschrift van de bevoegde autoriteiten  dat uitsluitend wordt afgegeven aan personen die voor 5 augustus 1985 de leeftijd van veertig jaar 
hebben bereikt en waaruit blijkt dat de betrokkene gedurende ten minste vijf jaar onmiddellijk voorafgaand aan die datum op zodanige wijze en 
schaal werkzaamheden als architect heeft verricht dat naar Nederlandse maatstaven een voldoende bekwaamheid voor het uitoefenen van die werk-
zaamheden gewaarborgd is (architect) 

– De in het zevende en achtste streepje bedoelde getuigschriften hoeven niet meer te worden erkend vanaf de datum van inwerkingtreding van wette-
lijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden op het gebied van de architectuur onder 
de beroepstitel van architect in Nederland, voorzover deze getuigschriften volgens bedoelde bepalingen geen toegang geven tot die werkzaamheden 
onder genoemde beroepstitel. 

1987/1988 

Österreich – De diploma’s afgegeven door de Technische Universität te Wenen of Graz alsmede de Universität Innsbruck, faculteit civiele bouwkunde en 
architectuur (Bauingenieurwesen/Architektur), afdeling architectuur (Architektur), civiele bouwkunde (Bauingenieurwesen Hochbau) en 
bouwkunde (Wirtschaftingenieurwesen – Bauwesen) 

– De diploma’s afgegeven door de Universität für Bodenkultur, afdeling cultuurtechniek en waterhuishouding (Kulturtechnik und Wasserwirtschaft) 
– De diploma’s afgegeven door het Institut für Architektur van de Hochschule für bildende Kunst te Wenen 
– De diploma’s afgegeven door de Akademie der bildenden Künste te Wenen, afdeling architectuur 
– De diploma’s van erkend ingenieur (Ing.) uitgereikt door de hogere technische scholen of de technische scholen voor de bouwkunst, vergezeld van 

de vergunning van Baumeister, waaruit blijkt dat de betrokkene over minimaal zes jaar beroepservaring in Oostenrijk beschikt, gesanctioneerd door 
een examen 

– De diploma’s uitgereikt door de Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz, afdeling architectuur 
– De certificaten van bekwaamheid voor civiel-ingenieurs of raadgevend ingenieurs op het gebied van de bouwkunde (Hochbau, Bauwesen, 

Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft) overeenkomstig het Ziviltechnikergesetz, BGBI, nr. 156/1994 

1997/1998 
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Polska de diploma’s afgegeven door de faculteiten architectuur van: 
– de technische universiteit van Warschau, Faculteit architectuur in Warschau (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); de 

beroepstitel van architect: inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; magistra 
inżyniera architektury; magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt. (van 1945 tot 1948, titel: inżynier architekt, magister 
nauk technicznych; van 1951 tot 1956, titel: inżynier architekt; van 1954 tot 1957, tweede stadium, titel:  inżyniera magistra 
architektury; van1957 tot 1959, titel:  inżyniera magistra architektury; van 1959 tot 1964: titel: magistra inżyniera architektury; van 
1964 tot 1982, titel: magistra inżyniera architekta; van 1983 tot 1990, titel: magister inżynier architekt; sinds 1991, titel: magistra 
inżyniera architekta) 

– de technische universiteit van Krakau, Faculteit architectuur in Krakau (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); de beroeps-
titel van architect: magister inżynier architekt (van 1945 tot 1953 Universiteit voor mijnbouw en metallurgie, Polytechnische Faculteit 
Architectuur - Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury), 

– de technische universiteit van Wrocław, Faculteit architectuur in Wrocław (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury); de 
beroepstitel van architect: inżynier architekt magister nauk technicznych; magister inżynier Architektury; magister inżynier architekt. 
(van 1949 tot 1964, titel:  inżynier architekt, magister nauk technicznych; van 1956 tot 1964, titel: magister inżynier architektury; sinds 
1964, titel: magister inżynier architekt) 

– de technische universiteit van Silezië, Faculteit architectuur in Gliwice (Politechnika Śląska, Wydział Architektury);  de beroepstitel 
van architect: inżynier architekt; magister inżynier architekt. (van 1945 tot 1955, Faculteit ingenieurswetenschappen en bouwkunde - 
Wydział Inżynieryjno-Budowlany, titel: inżynier architekt; van 1961 tot 1969, Faculteit industriële bouwkunde en algemene 
ingenieurswetenschappen - Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, titel:  magister inżynier architekt; van 1969 tot 1976, 
Faculteit civiele ingenieurswetenschappen en architectuur- Wydział Budownictwa i Architektury, titel:  magister inżynier architekt; 
sinds 1977, Faculteit architectuur - Wydział Architektury, titel:  magister inżynier architekt en sinds 1995 titel: inżynier architekt) 

– de technische universiteit van Poznan, Faculteit architectuur in Poznan (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); de beroepstitel 
van architect: inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (van 1945 tot 1955, School voor ingenieurs-
wetenschappen, Faculteit architectuur - Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titel:  inżynier architektury; sinds 1978, titel: 
magister inżynier architekt en sinds 1999 titel: inżynier architekt)  

– de technische universiteit van Gdansk, Faculteit architectuur in Gdansk (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury); de beroepstitel 
van architect: magister inżynier architekt. (van 1945 tot 1969 Faculteit architectuur - Wydział Architektury, van 1969 tot 1971 Faculteit 
civiele ingenieurswetenschappen en architectuur - Wydział Budownictwa i Architektury, van 1971 tot 1981 Instituut voor architectuur 
en stadsplanning - Instytut Architektury i Urbanistyki, sinds 1981 Faculteit architectuur - Wydział Architektury) 

– de technische universiteit van Biatystok, Faculteit architectuur in Biatystok (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury);  de 
beroepstitel van architect: magister inżynier architekt (van 1975 tot 1989 Instituut voor architectuur – Instytut Architektury) 

– de technische universiteit van Lodz, Faculteit civiele ingenieurswetenschappen, architectuur en milieutechniek in Lodz (Politechnika 
Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska); de beroepstitel van architect: inżynier architekt; (van 1973 tot 
1993 Faculteit civiele ingenieurswetenschappen en architectuur - Wydział Budownictwa i Architektury en sinds 1992 Faculteit civiele 
ingenieurswetenschappen, architectuur en milieutechniek - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; titel: titel: van 
1973 tot 1978 inżynier architekt, sinds 1978, titel: magister inżynier architekt) 

– de technische universiteit van Szczecin, Faculteit civiele ingenieurswetenschappen en architectuur in Szczecin (Politechnika 
Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury); de beroepstitel van architect: inżynier architekt; magister inżynier architekt (van 
1948 tot 1954, Hogeschool voor ingenieurswetenschappen, Faculteit architectuur - Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, 
titel:  inżynier architekt, sinds 1970, titel: magister inżynier architekt en sinds 1998 titel: inżynier architekt) 

vergezeld van het bewijs van lidmaatschap afgegeven door de bevoegde regionale architectenkamer in Polen, dat het recht verleent in Polen 
activiteiten uit te oefenen op het gebied van de architectuur.  

2006/2007 
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Portugal – Het "diploma do curso especial de arquitectura" uitgereikt door de scholen voor schone kunsten van Lissabon en Porto 

– Het "diploma de arquitecto" uitgereikt door de scholen voor schone kunsten van Lissabon en Porto 
– Het "diploma do curso de arquitectura" uitgereikt door de scholen voor schone kunsten van Lissabon en Porto 
– Het "diploma de licenciatura em arquitectura" uitgereikt door de hogeschool voor schone kunsten van Lissabon 
– De "carta de curso de licenciatura em arquitectura" uitgereikt door de Universidade Técnica de Lisboa en de Universidade do Porto 
– Het licentiaatsdiploma van civiel-ingenieur (licenciatura em engenharia civil) uitgereikt door het Instituto Superior Técnico van de 

Universidade Técnica de Lisboa 
– Het licentiaatsdiploma van civiel-ingenieur (licenciatura em engenharia civil) uitgereikt door de faculteit civiele bouwkunde (de 

Engenharia) van de Universidade do Porto 
– Het licentiaatsdiploma van civiel-ingenieur (licenciatura em engenharia civil) uitgereikt door de faculteit wetenschap en technologie 

van de Universidade de Coimbra 
– Het licentiaatsdiploma van civiel-ingenieur, productie (licenciatura em engenharia civil, produção) uitgereikt door de Universidade do 

Minho 

1987/1988 

Slovenija – een "univerzitetni diplomirani inženir arhitekture / univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture" (universitair diploma architectuur) 
afgegeven door de faculteit architectuur en vergezeld van een certificaat, afgegeven door de wettelijk erkende autoriteit bevoegd voor 
architectuur, dat het recht geeft activiteiten uit te oefenen op het gebied van de architectuur 

– een universitair diploma afgegeven door technische faculteiten waarbij de titel "univerzitetni diplomirani inženir (univ.dipl.inž.) / 
univerzitetna diplomirana in ženirka" wordt toegekend, en een certificaat, afgegeven door de wettelijk erkende autoriteit bevoegd voor 
architectuur, geven het recht activiteiten uit te oefenen op het gebied van de architectuur 

2006/2007 
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LAND Opleidingstitel Referentie-

academiejaar 
Slovensko – diploma architectuur en bouwkunde (architektúra a pozemné staviteľstvo) afgegeven door de Slowaakse Technische Universiteit 

(Slovenská vysoká škola technická) in Bratislava, 1950 – 1952 (titel: Ing.), 
– diploma architectuur (architektúra) afgegeven door de Faculteit architectuur en bouwkunde van de Slowaakse Technische Universiteit 

(Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) in Bratislava, 1952 – 1960 (titel:  Ing. arch.) 
– diploma bouwkunde (pozemné staviteľstvo) afgegeven door de Faculteit architectuur en bouwkunde van de Slowaakse Technische 

Universiteit (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) in Bratislava, 1952 – 1960 (titel: Ing.) 
– diploma architectuur (architektúra) afgegeven door de Faculteit civiele ingenieurswetenschappen van de Slowaakse Technische 

Universiteit (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) in Bratislava, 1961 – 1976 (titel:  Ing. arch.) 
– diploma bouwkunde (pozemné stavby) afgegeven door de Faculteit civiele ingenieurswetenschappen van de Slowaakse Technische 

Universiteit (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) in Bratislava, 1961 – 1976 (titel:  Ing.) 
– diploma architectuur (architektúra) afgegeven door de Faculteit architectuur van de Slowaakse Technische Universiteit (Fakulta 

architektúry, Slovenská vysoká škola technická) in Bratislava sinds 1977 (titel:  Ing.arch.) 
–  diploma stedebouw (urbanizmus) afgegeven door de Faculteit architectuur van de Slowaakse Technische Universiteit (Fakulta 

architektúry, Slovenská vysoká škola technická) in Bratislava sinds 1977 (titel:  Ing. arch.) 
– diploma bouwkunde (pozemné stavby) afgegeven door de Faculteit civiele ingenieurswetenschappen van de Slowaakse Technische 

Universiteit (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) in Bratislava, 1977 - 1997 (titel: Ing.) 
– diploma architectuur en bouwkunde (architektúra a pozemné stavby) afgegeven door de Faculteit civiele ingenieurswetenschappen van 

de Slowaakse Technische Universiteit (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) in Bratislava sinds 1998 (titel: Ing.) 
– diploma bouwkunde – specialisatie:  architectuur (pozemné stavby – špecializácia: architektúra) afgegeven door de Faculteit civiele 

ingenieurswetenschappen van de Slowaakse Technische Universiteit (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) in Bratislava, 
2000-2001 (titel:  Ing.) 

– diploma bouwkunde en architectuur (pozemné stavby a architektúra) afgegeven door de Faculteit civiele ingenieurswetenschappen van 
de Slowaakse Technische Universiteit (Stavebná fakulta - – Slovenská technická univerzita) in Bratislava sinds 2001 (titel:  Ing.) 

– diploma architectuur (architektúra) afgegeven door de Academie voor Schone Kunst en Ontwerpen (Vysoká škola výtvarných umení) 
in Bratislava sinds 1969 (titel:  Akad. arch. tot 1990; Mgr. 1990 - 1992; Mgr. arch. 1992 – 1996; Mgr. Art. sinds 1997) 

– diploma bouwkunde (pozemné staviteľstvo) afgegeven door de Faculteit civiele ingenieurswetenschappen van de Slowaakse 
Technische Universiteit (Stavebná fakulta, Technická univerzita) in Košice van 1981 tot 1991 (titel: Ing.) 

Alle diploma’s dienen vergezeld te gaan van: 
– een vergunning afgegeven door de Slowaakse kamer van architecten (Slovenská komora architektov) in Bratislava zonder opgave van 

het specialisme of op het gebied van bouwkunde (pozemné stavby) of ruimtelijke ordening (územné plánovanie), 
– een vergunning afgegeven door de Slowaakse kamer van burgerlijk ingenieurs (Slovenská komora stavebných inžinierov) in Bratislava 

op het gebied van bouwkunde (pozemné stavby) 

2006/2007 

Suomi/Finland – De diploma’s uitgereikt door de architectuurafdelingen van de technische universiteiten en de universiteit van Oulu (arkkitehti/arkitekt) 
– De diploma’s uitgereikt door de technologische instituten (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt) 

1997/1998 
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LAND Opleidingstitel Referentie-

academiejaar 
Sverige – De diploma’s uitgereikt door de Arkitekturskolan van de Kungliga Tekniska Högskola, de Chalmers Tekniska Högskola en de Tekniska 

Högskola van de Lunds Universitet (arkitekt, master of architecture) 
– De bewijzen van lidmaatschap van de Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), indien de betrokkenen hun opleiding hebben genoten in 

een staat waarop deze richtlijn van toepassing is 

1997/1998 

United Kingdom – De titels verworven na het afleggen van examens aan: 
– het Royal Institute of British Architects; 
– de scholen voor architectuur van de universiteiten, polytechnische instituten, hogescholen, academies en scholen voor 

technologie en Schone kunsten die op 10 juni 1985 door de Architects Registration Council van het Verenigd Koninkrijk 
erkend waren met het oog op de opneming ervan in het beroepsregister (Architect) 

– Een certificaat waarin wordt verklaard dat de houder ervan een verworven recht heeft om zijn beroepstitel van architect te blijven 
voeren krachtens section 6 (1) a, 6 (1) b of 6 (1)  van de Architects Registration Act van 1931 (Architect) 

– Een certificaat waarin wordt verklaard dat de houder ervan een verworven recht heeft om zijn beroepstitel van architect te blijven 
voeren krachtens section 2 van de Architects Registration Act van 1938 (Architect) 

1987/1988 

 
 

________________________ 

 
 



 
13781/2/04 REV 2  HD/jv 1 
BIJLAGE VII DG C I   NL 

BIJLAGE VII 
 

Volgens artikel 50, lid 1, opvraagbare documenten en certificaten 

 

1. Documenten 

 

a) Nationaliteitsbewijs. 

 

b) Kopie van de bekwaamheidsattesten of van de opleidingstitel die toegang verleent tot het 

beroep in kwestie plus eventueel een bewijs van beroepservaring van de persoon in 

kwestie. 

 

De bevoegde autoriteiten  van de ontvangende lidstaat kunnen de aanvrager verzoeken 

informatie omtrent zijn opleiding te verstrekken, voorzover dat noodzakelijk is om vast te 

stellen of er eventuele wezenlijke verschillen met de vereiste nationale opleiding bestaan, 

zoals bedoeld in artikel 14. Indien de aanvrager deze informatie niet kan verstrekken, richt 

de bevoegde autoriteit van de ontvangende lidstaat zich tot het contactpunt, de bevoegde 

autoriteit of iedere andere relevante instelling van de lidstaat van oorsprong. 

 

c) Voor de in artikel 16 bedoelde gevallen: een verklaring aangaande de aard en de duur van 

de werkzaamheden, afgegeven door de bevoegde autoriteit of instelling in de lidstaat van 

oorsprong of herkomst van de betrokkene. 
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d) Een bevoegde autoriteit in de ontvangende lidstaat die de toegang tot een gereglementeerd 

beroep afhankelijk maakt van de indiening van bewijzen dat de betrokkene van goed 

zedelijk gedrag is of nooit failliet is gegaan, of die de uitoefening van zo’n beroep in geval 

van ernstige beroepsfouten of strafrechtelijke inbreuken tijdelijk of permanent verbiedt, 

aanvaardt voor onderdanen van de lidstaten die het beroep op haar grondgebied willen 

uitoefenen als genoegzaam bewijs documenten afgegeven door de bevoegde autoriteiten  

van de lidstaat van oorsprong of herkomst van de betrokkene, waaruit blijkt dat aan die 

voorwaarden is voldaan. Deze autoriteiten  moeten de gevraagde documenten binnen twee 

maanden verstrekken. 

 

 Indien de in de eerste alinea bedoelde documenten niet door de in de lidstaat van oorsprong 

of herkomst bevoegde autoriteiten  worden afgeven, worden ze vervangen door een 

verklaring onder ede – of, in de lidstaten waar de eed niet bestaat, door een plechtige 

verklaring – door de betrokkene afgelegd tegenover een bevoegde gerechtelijke of 

overheidsautoriteit of eventueel tegenover een notaris of een bevoegde beroepsvereniging 

in de lidstaat van oorsprong of herkomst, die een attest verstrekt waaruit blijkt dat de 

verklaring onder ede of de plechtige verklaring is afgelegd. 

 

e) Indien een ontvangende lidstaat voor de toegang tot een gereglementeerd beroep van zijn 

onderdanen een document aangaande de geestelijke of lichamelijke gezondheid van de 

aanvrager verlangt, aanvaardt die lidstaat als genoegzaam bewijs het document dat in de 

lidstaat van oorsprong wordt verlangd. Indien de lidstaat van oorsprong dergelijke 

documenten niet verlangt, aanvaardt de ontvangende lidstaat een getuigschrift afgegeven 

door een bevoegde autoriteit van die lidstaat. In dat geval moeten de bevoegde autoriteiten  

van de lidstaat van oorsprong het gevraagde document binnen twee maanden verstrekken. 
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f) Indien een ontvangende lidstaat voor de toegang tot een gereglementeerd beroep van zijn 

onderdanen: 

 

– een bewijs van de financiële draagkracht van de aanvrager verlangt of 

 

– een bewijs verlangt dat de aanvrager is verzekerd tegen de financiële risico’s die 

verband houden met de beroepsaansprakelijkheid volgens de wettelijke voorschriften 

betreffende de voorwaarden en de omvang van deze garantie in de ontvangende 

lidstaat, 

 

 dan aanvaardt die lidstaat als genoegzaam bewijs een getuigschrift terzake afgegeven door 

de banken en verzekeringsmaatschappijen van een andere lidstaat. 

 

2. Certificaten 

 

Met het oog op een vlotte toepassing van titel III, hoofdstuk III, van deze richtlijn kunnen de lid-

staten verlangen dat de begunstigden die aan de opleidingseisen voldoen, naast hun opleidingstitel 

een certificaat van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van oorsprong overleggen waarin wordt 

verklaard dat deze titels met de in deze richtlijn bedoelde titels overeenstemmen. 

 

 

______________________ 
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I. INLEIDING 

 

1. De Commissie heeft op 7 maart 2002 een voorstel voor een richtlijn van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 1 ingediend, 

gebaseerd op artikel 40, artikel 47, lid 1 en lid 2, eerste en derde zin, en artikel 55 van 

het VEG. 

 

2. Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 18 september 2002 advies uitgebracht 2. 

 

3. Het Europees Parlement heeft op 11 februari 2004 zijn advies in eerste lezing 

uitgebracht 3. 

 

4. De Commissie heeft op 20 april 2004 een gewijzigd voorstel ingediend 4. 

 

5. De Raad heeft op 21 december 2004 zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld 

overeenkomstig artikel 251 van het VEG. 

 

II. DOELSTELLINGEN 

 

6. De overkoepelende doelstelling van het voorstel is consolidatie en vereenvoudiging. Het 

voorstel strekt ertoe de twaalf "sectorale" richtlijnen betreffende artsen, verantwoorde-

lijk algemeen ziekenverplegers, beoefenaren der tandheelkunde, dierenartsen, 

verloskundigen, apothekers en architecten, en de drie richtlijnen betreffende het 

"algemeen stelsel" in één richtlijn onder te brengen, teneinde te voorzien in een 

eenvoudiger en duidelijker geheel van voorschriften voor de betrokken beroepen. Het 

voorstel handhaaft de voornaamste voorwaarden en waarborgen, maar vereenvoudigt de 

structuur en verbetert de werking van het systeem. Het zorgt tevens voor voorwaarden  

                                                 
1 PB C 181 E van 30.7.2002, blz. 183. 
2 PB C 61 van 14.3.2003, blz. 67. 
3 Nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt. 
4 COM(2004) 317 - doc. 8722/04. 
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voor grensoverschrijdende dienstverrichting die eenvoudiger zijn dan die voor de 
vrijheid van vestiging, teneinde bij te dragen tot de flexibiliteit van arbeids- en 
dienstenmarkten. Er wordt naar administratieve vereenvoudiging gestreefd door een 
aantal bestaande comités te vervangen door één regelgevend comité. Het voorstel 
behelst tevens een aantal bepalingen betreffende versterkte samenwerking tussen 
nationale overheidsdiensten en met de Commissie voor de verstrekking van informatie 
en advies aan burgers en voor het oplossen van problemen. 

 
III. GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 
 

Titel I - Algemene bepalingen 
 
7. De Raad heeft in artikel 2, lid 2, de woorden "gereglementeerde beroepswerkzaam-

heden" vervangen door de woorden "een gereglementeerd beroep in de zin van artikel 3, 
lid 1, onder a),", omdat eerstgenoemde term niet is gedefinieerd in artikel 3, en 
laatstgenoemde wel. 

 
8. Ter verduidelijking van de relatie tussen deze richtlijn en andere richtlijnen dan die 

welke worden ingetrokken bij artikel 57 van het voorstel (artikel 61 van het gemeen-
schappelijk standpunt) 1, heeft de Raad aan artikel 2 een nieuw lid 3 toegevoegd; er 
werd tevens een nieuwe overweging toegevoegd (overweging 37 van het gemeen-
schappelijk standpunt). 

 
9. Het Europees Parlement heeft voorgesteld om aan artikel 2 een nieuw lid 2 bis toe te 

voegen, waarbij notarissen zouden worden uitgesloten van het toepassingsgebied van 
deze richtlijn. De Raad heeft dit amendement niet aanvaard, om de redenen die door de 
Commissie in haar gewijzigd voorstel worden uiteengezet. 

 
 In dit verband wordt opgemerkt dat de Raad amendement 31 van het Europees 

Parlement naar de geest heeft overgenomen in overweging 31 (overweging 36 van het 
gemeenschappelijk standpunt), en de formulering tegelijk meer heeft afgestemd op  

                                                 
1 Het gemeenschappelijk standpunt gebruikt een doorlopende nummering. Wanneer dit ertoe 

leidt dat overwegingen, artikelen en/of leden in het gemeenschappelijk standpunt een nummer 
hebben dat verschilt van het nummer in het Commissievoorstel, wordt in dit document zowel 
het nummer van het Commissievoorstel als van het gemeenschappelijk standpunt vermeld. 



 
13781/2/04 REV 2 ADD 1  ass/JEL/rl 4 
 DG C I   NL 

artikel 45 van het VEG. De Raad vindt het voorts overbodig te verklaren dat een 
richtlijn de toepassing van bepalingen van het Verdrag (artikel 45 en artikel 39, lid 4) 
onverlet laat, en heeft die verklaring derhalve uit deze overweging weggelaten. De Raad 
is tevens van oordeel dat de verwijzing naar gezondheidsbescherming en consumenten-
bescherming een afzonderlijke overweging verdient (overweging 38 van het gemeen-
schappelijk standpunt). 

 

10. Het Europees Parlement heeft een nieuw artikel 2 bis voorgesteld, dat het 

toepassingsgebied van de richtlijn zou uitbreiden tot onderdanen van een derde land 

(amendement 36). De Raad heeft dit amendement niet aanvaard, om de redenen die 

door de Commissie in haar gewijzigd voorstel worden uiteengezet. Om vergelijkbare 

redenen heeft de Raad de toepassing van artikel 2, lid 2, beperkt tot "onderdanen van de 

lidstaten". 

 

11. De Raad heeft in artikel 3, lid 1, de definities onder d) tot en met h) toegevoegd en 

daarbij definities overgenomen die reeds in bestaande richtlijnen werden gebruikt. De 

Raad heeft evenzo artikel 3, lid 1, onder a), en artikel 3, lid 2, verder verduidelijkt, met 

gebruikmaking van formuleringen uit artikel 1 van Richtlijn 92/51/EEG. 

 

12. Het Europees Parlement heeft voorgesteld om in artikel 3, lid 1, een definitie van "vrij 

beroep" in te voegen (amendement 37). De Raad heeft dit amendement niet aanvaard, 

om de redenen die door de Commissie in haar gewijzigd voorstel worden uiteengezet. 

 

13. Het Europees Parlement heeft een toevoeging aan artikel 3, lid 3, voorgesteld 

(amendement 38). De Raad is het met de Commissie eens dat deze toevoeging 

overbodig is en heeft het amendement derhalve niet aanvaard. 

 

14. Het Europees Parlement heeft voorgesteld (amendement 39) om in artikel 4, lid 1, niet 

alleen naar rechten, maar ook naar plichten te verwijzen. De Commissie aanvaardt dit 

amendement in beginsel in haar gewijzigd voorstel, maar geeft de voorkeur aan de 

terminologie van de Richtlijnen 89/48/EEG en 92/51/EEG ("onder dezelfde 

voorwaarden"). De Raad is de Commissie op dit punt gevolgd. 
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15. Artikel 4, lid 3, van het Commissievoorstel heeft betrekking op het geval waarin het 

beroep waarvoor de aanvrager in de lidstaat van oorsprong de kwalificaties bezit, een 

autonome werkzaamheid is van een beroep waaronder in de ontvangende lidstaat een 

groter aantal werkzaamheden valt; wanneer dit verschil niet door een compenserende 

maatregel als bedoeld in artikel 14 kan worden overbrugd, verleent erkenning van de 

kwalificaties van de aanvrager hem in de ontvangende lidstaat alleen toegang tot 

voornoemde werkzaamheid. De Raad is gekant tegen het verplichten van de lidstaten 

om op deze manier gedeeltelijk toegang te geven tot een beroep, en heeft deze bepaling 

derhalve geschrapt. De amendementen van het Europees Parlement op artikel 4, lid 3, 

(amendementen 41 en 139) zijn bijgevolg niet langer nodig. De Raad heeft tevens 

artikel 48, lid 1, tweede alinea, geschrapt omdat die door de schrapping van artikel 4, 

lid 3, overbodig werd (dit stemt overeen met amendement 112). 

 

Titel II - Vrije dienstverrichting 

 

16. De bestaande "algemeen stelsel"-richtlijnen bevatten geen specifieke bepalingen 

betreffende de voorwaarden voor grensoverschrijdende verrichting van diensten. Titel II 

van het Commissievoorstel strekt ertoe bepalingen vast te stellen die duidelijk maken 

dat minder zware voorwaarden moeten gelden voor de tijdelijke en incidentele grens-

overschrijdende dienstverrichting dan voor het recht van vestiging, overeenkomstig de 

jurisprudentie van het Hof van Justitie. De Raad is het eens met deze doelstelling, maar 

heeft een aantal wijzigingen aangebracht die in hoofdzaak zijn bedoeld om een beter 

evenwicht te vinden tussen het faciliteren van tijdelijke en incidentele grens-

overschrijdende dienstverrichtingen enerzijds, en de strikte naleving van gezondheids- 

en consumentenbescherming anderzijds. Deze wijzigingen worden hieronder nader 

toegelicht 

 

17. De Commissie heeft in artikel 5, lid 2, van haar voorstel bepaald dat een tijdelijke of 

incidentele grensoverschrijdende dienstverrichting verondersteld wordt wanneer de 

beroepswerkzaamheid wordt uitgeoefend gedurende een periode die niet meer dan 

zestien weken per jaar bedraagt. Het Europees Parlement heeft voorgesteld deze 

bepaling te schrappen (amendementen 45 en 4). De Raad is het met het Europees 

Parlement eens dat het niet mogelijk is één tijdscriterium te vinden dat voor alle 

beroepen en alle gevallen past, en heeft daarom geopteerd voor een bepaling die stelt  
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dat het tijdelijke en incidentele karakter van de dienstverrichting per geval wordt 

beoordeeld, met name in het licht van de duur, frequentie, regelmaat en continuïteit van 

de verrichting. Overweging 5 is dienovereenkomstig aangepast. 

 

18. Artikel 5, lid 1, onder b), van het voorstel voorziet in de voorwaarde dat de dienst-

verrichter het betrokken beroep gedurende ten minste twee jaar moet hebben 

uitgeoefend in de lidstaat van vestiging, wanneer dat beroep in de lidstaat van vestiging 

niet gereglementeerd is. De Raad is van oordeel dat genoemde periode van twee jaar in 

het belang van de consumentenbescherming moet vallen binnen de periode van tien jaar 

die onmiddellijk voorafgaat aan de dienstverrichting. De Raad is tevens van oordeel dat 

de voorwaarde betreffende de periode van twee jaar niet van toepassing mag zijn 

wanneer het beroep of de opleiding die toegang verleent tot het beroep, gereglementeerd 

is, zelfs al is het betrokken beroep in de lidstaat van vestiging niet gereglementeerd. 

 

19. De Raad is van oordeel dat, wanneer de tijdelijke of incidentele dienstverrichting de 

fysieke aanwezigheid van de dienstverrichter in de ontvangende lidstaat met zich 

meebrengt, die dienstverrichter in het belang van de bescherming en de veiligheid van 

de consumenten onder de tuchtrechtelijke bepalingen van de ontvangende lidstaat moet 

vallen. Met het oog op de evenredigheid beperken artikel 5, lid 3, en de bijbehorende 

overweging (overweging 8 van het gemeenschappelijk standpunt) de toepasselijke 

tuchtrechtelijke bepalingen tot uitsluitend de relevante bepalingen. 

 

20. Artikel 6, onder a), stelt tijdelijke en incidentele dienstverrichters die in een andere 

lidstaat gevestigd zijn, vrij van de eisen met betrekking tot een vergunning, de 

inschrijving of de aansluiting bij een beroepsorganisatie in de ontvangende lidstaat. Om 

de eventuele toepassing van de tuchtrechtelijke bepalingen van de ontvangende lidstaat 

te faciliteren (zie punt 19 hierboven), heeft de Raad de mogelijkheid toegevoegd dat de 

lidstaten kunnen afwijken van deze vrijstelling door te voorzien in de automatische 

tijdelijke inschrijving of aansluiting pro forma bij een dergelijke organisatie. Deze 

afwijking is voorts gedeeltelijk gebaseerd op de amendementen 141 en 5, onder  
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andere de voorwaarde dat die inschrijving of aansluiting de dienstverrichting op geen 

enkele wijze vertraagt of bemoeilijkt en voor de dienstverrichter geen extra kosten 

meebrengt. In het licht van deze algemene afwijking is de Raad van oordeel dat het niet 

nodig is om in een specifieke afwijking van artikel 6 te voorzien voor dienstverrichters 

voor wie een bijzondere beroepsaansprakelijkheidsregeling geldt, zoals het Europees 

Parlement in zijn amendementen 189 en 143 voorstelt. 

 

21. Overeenkomstig artikel 7 van het Commissievoorstel dient een dienstverrichter die zich 

naar de ontvangende lidstaat begeeft om tijdelijke of incidentele diensten te verrichten, 

het contactpunt van de lidstaat van vestiging hiervan vooraf in kennis te stellen. Het 

Europees Parlement stelde voor (amendement 50) dat de dienstverrichter de bevoegde 

instanties van de lidstaat van vestiging en de ontvangende lidstaat in kennis zou stellen, 

en wilde bovendien verplichtingen opleggen aan de bevoegde instantie in de lidstaat van 

vestiging. De Raad is in zijn gemeenschappelijk standpunt van oordeel dat de bevoegde 

instantie van de ontvangende staat de passende instantie voor de kennisgeving is, die 

ervan in kennis moet worden gesteld dat de dienstverrichter op zijn grondgebied een 

dienst verricht; de dienstverrichter verplichten om beide lidstaten in kennis te stellen en 

de bevoegde instantie van de lidstaat van vestiging bijkomende administratieve taken 

opleggen (zoals het Europees Parlement voorstelt) is strijdig met de doelstelling van het 

faciliteren van grensoverschrijdende dienstverrichting. De Raad is voorts van oordeel 

dat de dienstverrichter slechts een verklaring ter zake dient af te leggen wanneer de 

ontvangende lidstaat zulks verlangt, en dat deze verklaring uitsluitend mag worden 

geëist wanneer de dienstverrichter zich voor het eerst naar de ontvangende lidstaat 

begeeft om een dienst te verrichten, en daarna eenmaal per jaar indien de dienst-

verrichter voornemens is om gedurende dat jaar in de ontvangende lidstaat tijdelijke of 

incidentele diensten te verrichten (artikel 7, lid 1, van het gemeenschappelijk stand-

punt). De Raad heeft voorts voor de lidstaten de mogelijkheid ingevoerd om te 

verlangen dat de verklaring vergezeld gaat van een beperkt aantal documenten 

(artikel 7, lid 2, en overweging 7 van het gemeenschappelijk standpunt). 

 

22. De Raad is van oordeel dat de bepaling betreffende de beroepstitel waaronder tijdelijke 

en incidentele grensoverschrijdende diensten wordt verricht, thuishoort in artikel 7, en 

niet in artikel 5, lid 3, zoals de Commissie voorstelt. De bepaling is bijgevolg 

opgenomen in artikel 7, lid 3, van het gemeenschappelijk standpunt. De Raad is voorts  
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in twee specifieke gevallen afgeweken van het algemene beginsel dat dergelijke 
diensten moeten worden verricht onder de beroepstitel van de lidstaat van vestiging: de 
diensten moeten worden verricht onder de beroepstitel van de ontvangende lidstaat in de 
gevallen die worden beschreven in artikel 7, lid 3, laatste zin, en in artikel 7, lid 4, 
laatste alinea, van het gemeenschappelijk standpunt. 

 
23. De Raad heeft de mogelijkheid ingevoerd om de beroepskwalificaties van de verrichter 

van tijdelijke of incidentele grensoverschrijdende diensten in duidelijk omschreven 
gevallen te controleren vóór de eerste dienstverrichting: in het geval van de 
gereglementeerde beroepen die verband houden met de volksgezondheid of de openbare 
veiligheid en waarop de automatische erkenning uit hoofde van titel III, hoofdstuk III, 
niet van toepassing is; indien de controle bedoeld is om ernstige schade voor de 
gezondheid of de veiligheid van de ontvanger van de dienstverrichting ingevolge een 
ontoereikende beroepskwalificatie van de dienstverrichter te voorkomen en indien de 
controle niet meer omvat dan voor dit doel noodzakelijk is (artikel 7, lid 4, en 
overweging 6 van het gemeenschappelijk standpunt). 

 
24. De Raad heeft het bewijs van de nationaliteit van de dienstverrichter en het bewijs dat 

de dienstverrichter voldoet aan de voorwaarde van artikel 5, lid 1, onder b), geschrapt 
uit de lijst van documenten die de ontvangende lidstaat overeenkomstig artikel 8 van de 
lidstaat van vestiging mag verlangen, omdat het gegevens betreft die de dienstverrichter 
misschien zelf moet verstrekken krachtens artikel 7, lid 2, onder a) en onder d), van het 
gemeenschappelijk standpunt.  Anderzijds heeft de Raad in het belang van de 
bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de afnemer van een dienst de 
mogelijkheid toegevoegd voor de bevoegde instanties van de ontvangende lidstaat om 
de bevoegde instanties van de lidstaat van vestiging te verzoeken om informatie 
betreffende het ontbreken van eventuele tuchtrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen 
ter zake van de beroepsuitoefening (artikel 8, lid 1, van het gemeenschappelijk 
standpunt). De Raad heeft om dezelfde reden een bepaling toegevoegd betreffende de 
uitwisseling van informatie in het kader van een klacht tegen een dienstverrichter 
(artikel 8, lid 2, van het gemeenschappelijk standpunt). 

 
25. De Raad is van oordeel dat het een onnodige administratieve last voor de lidstaten en de 

dienstverrichter zou zijn om van de lidstaten te eisen dat zij de dienstverrichter 
voorschrijven om de afnemer van de dienst in alle gevallen alle in artikel 9 bedoelde 
gegevens te verstrekken. De Raad heeft de lidstaten derhalve de mogelijkheid geboden 
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om van de dienstverrichter te verlangen dat hij alle opgesomde gegevens of slechts een 
gedeelte daarvan verstrekt, en heeft de gevallen waarin de dienst wordt verricht onder 
de beroepstitel van de ontvangende lidstaat, van deze mogelijkheid uitgesloten. De Raad 
heeft de vermelding van de beroepsregels die in de lidstaat van vestiging van toepassing 
zijn, van de lijst geschrapt (artikel 9, onder e), van het Commissievoorstel) omdat hij dit 
onnodig vindt. De Raad heeft een punt toegevoegd betreffende verzekeringsdekking of 
soortgelijke individuele of collectieve vormen van bescherming inzake beroeps-
aansprakelijkheid (artikel 9, onder f), van het gemeenschappelijk standpunt), en neemt 
aldus gedeeltelijk amendement 53 van het Europees Parlement over. 

 
26. Het Europees Parlement heeft een nieuw artikel 9 bis voorgesteld waarbij de wettelijke 

controle van de jaarrekeningen (externe accountants) wordt uitgesloten van het 
toepassingsgebied van titel II (amendement 55). De Commissie kan dit amendement in 
beginsel aanvaarden, maar is in haar gewijzigd voorstel van oordeel dat een meer 
algemene formulering moet worden gebruikt teneinde te waarborgen dat alle beroepen 
die door een specifieke regelgeving zijn gereglementeerd, alsmede de toekomstige 
ontwikkelingen van de regelgeving worden bestreken. De Raad is het met de 
Commissie eens dat dit amendement in aanmerking moet worden genomen door uit 
artikel 5, lid 1, in limine, de formulering "Onverminderd specifieke bepalingen van het 
communautaire recht […]" over te nemen. 

 
Titel III, hoofdstuk I - Vrijheid van vestiging - Algemeen stelsel van erkenning van 
opleidingstitels 
 
27. Artikel 10 van het Commissievoorstel breidt het algemeen stelsel in bijkomende orde uit 

tot alle gevallen die niet in aanmerking komen voor automatische erkenning op basis 
van beroepservaring of coördinatie van de minimumopleidingseisen. De Raad vindt dat 
die uitbreiding te ver gaat; volgens de Raad kan het algemeen stelsel uitsluitend van 
toepassing zijn op beroepen die niet onder de hoofdstukken II en III van titel III vallen, 
alsmede op de in artikel 10, onder a) tot en met g), van het gemeenschappelijk standpunt 
opgesomde bijzondere gevallen waarin een aanvrager die een beroep uitoefent dat onder 
deze hoofdstukken valt, om een bijzondere en uitzonderlijke reden niet voldoet aan de 
in voornoemde hoofdstukken opgenomen voorwaarden. De opgesomde gevallen hebben 
betrekking op situaties die thans volgens de uitlegging van het Europese Hof van 
Justitie door het Verdrag worden bestreken, en situaties waarvoor krachtens bestaande 
richtlijnen specifieke oplossingen bestaan. De Raad heeft overweging 10 van het 
Commissievoorstel (overweging 14 van het gemeenschappelijk standpunt) 
dienovereenkomstig aangepast. 
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28. Artikel 11 van het Commissievoorstel voorziet in vijf beroepskwalificatieniveaus. De 

Raad vindt het passender om de vier niveaus waarin de bestaande richtlijnen voorzien, 

te behouden, tezamen met de overgangsmaatregel van artikel 13, lid 3, in plaats van een 

vijfde niveau in te voeren. De Raad heeft derhalve artikel 11, lid 6, van het Commissie-

voorstel geschrapt en andere bepalingen dienovereenkomstig aangepast. 

 

29. Het Europees Parlement heeft verduidelijkingen van artikel 11, lid 2, lid 3, lid 5 en lid 6, 

voorgesteld (amendementen 192, 193, 216 en 217), die in overeenstemming zijn met het 

acquis. De Commissie heeft deze verduidelijkingen, onder voorbehoud van een andere 

formulering in haar gewijzigd voorstel overgenomen. De Raad heeft ze eveneens 

overgenomen, onder voorbehoud van een andere formulering en van het standpunt van 

de Raad zoals dat in punt 28 hierboven wordt toegelicht. 

 

30. De Raad heeft de amendementen 57 en 218 van het Europees Parlement op artikel 11 

niet aanvaard om de redenen die door de Commissie in haar gewijzigd voorstel worden 

uiteengezet. 

 

31. De Raad heeft in artikel 11, lid 4, en artikel 13, lid 2, van zijn gemeenschappelijk 

standpunt de mogelijkheid toegevoegd om de lijsten van de bijlagen II en III volgens de 

comitologieprocedure bij te werken. 

 

32. De Raad heeft het voorstel van het Europees Parlement om een nieuw artikel 12 bis in te 

voegen (amendement 59) niet aanvaard om de redenen die door de Commissie in haar 

gewijzigd voorstel worden uiteengezet. 

 

33. De Raad heeft het amendement van het Europees Parlement op artikel 13, lid 1, en zijn 

voorstel voor een nieuw lid 1 bis (amendement 60) niet aanvaard om de redenen die 

door de Commissie in haar gewijzigd voorstel worden uiteengezet. 

 

34. De Raad is het eens met de Commissie die in haar gewijzigd voorstel stelt dat een nieuw 

lid 2 bis in artikel 13, zoals het Europees Parlement voorstelt (amendement 62) in het 

licht van bijlage VII overbodig is. 
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35. Het Europees Parlement heeft een aantal amendementen voorgesteld met betrekking tot 
kwalificaties die zijn verworven op basis van een via franchising verstrekte opleiding 
(amendementen 63, 214, 8 en 10 op artikel 13, lid 2 ter en lid 2 quater, en 
overwegingen 7 bis en 7 quater). De Raad heeft de amendementen 214 en 10 niet 
aanvaard, om de redenen die door de Commissie in haar gewijzigd voorstel worden 
uiteengezet. De Raad vindt het voorts overbodig om de in de amendementen 63 en 8 
voorgestelde toevoegingen te doen. De Raad vindt het echter wel nodig om met 
betrekking tot kwalificaties die zijn verworven op basis van een via franchising 
verstrekte opleiding te bepalen dat de ontvangende lidstaat in geval van gegronde twijfel 
bij de bevoegde instantie van de lidstaat waarin de kwalificatie werd toegekend, kan 
nagaan of het gedeelte van de opleiding dat is gevolgd in een instelling in een andere 
lidstaat, officieel is gecertificeerd door de onderwijsinstelling die gevestigd is in de 
lidstaat waarin de kwalificatie werd toegekend, of de opleidingstitel dezelfde is als de 
titel die zou zijn verleend indien de cursus in zijn geheel was gevolgd in laatstgenoemde 
lidstaat, en of de opleidingstitel dezelfde beroepsrechten verleent op het grondgebied 
van laatstgenoemde lidstaat. Volgens de Raad is artikel 46 van het Commissievoorstel 
betreffende de documenten en informatie die de bevoegde instanties kunnen verlangen, 
de aangewezen plaats voor deze bepaling (artikel 50, lid 2, van het gemeenschappelijk 
standpunt). 

 
36. De Raad heeft in artikel 14 een nieuw lid ingevoegd (artikel 14, lid 3, van het 

gemeenschappelijk standpunt), waarbij niet de aanvrager maar de ontvangende lidstaat 
de mogelijkheid wordt geboden om te kiezen welke compenserende maatregel moet 
worden toegepast in gevallen waarin een exacte kennis van het nationaal recht nodig is, 
alsmede in een aantal specifieke gevallen die worden bestreken door artikel 10, onder 
a), b), c), d), f) en g) (zie punt 27 hierboven). 

 
37. Met betrekking tot artikel 14, lid 1 en lid 2, heeft de Raad amendement 64 van het 

Europees Parlement en het gedeelte van amendement 151 in verband met stilzwijgende 
goedkeuring niet aanvaard, om de redenen die door de Commissie in haar gewijzigd 
voorstel worden uiteengezet. De Raad vindt voorts het gedeelte van amendement 151 
met betrekking tot "degelijk gemotiveerde en absoluut noodzakelijke redenen" 
overbodig in het licht van de voorwaarde in dezelfde alinea om een afdoende 
motivering te verstrekken. De Raad is van oordeel dat het overblijvende gedeelte van 
amendement 151 voor onzekerheid zou zorgen, en heeft het bijgevolg niet aanvaard. 
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38. De Raad vond het aangewezen een aantal verduidelijkingen aan te brengen in artikel 15 
en de begeleidende overweging 9 (overweging 13 in het gemeenschappelijk standpunt) 
die betrekking hebben op gemeenschappelijke platforms. De Raad vond het in de eerste 
plaats aangewezen het artikel te beginnen met een meer gedetailleerde definitie van de 
term "gemeenschappelijke platform" dan de definitie van de Commissie (artikel 15, 
lid 1, van het gemeenschappelijk standpunt). De Raad vindt het niet aangewezen te 
voorzien in gemeenschappelijke platforms die slechts een paar lidstaten zouden 
bestrijken, en bepaalt derhalve dat een gemeenschappelijk platform in de context van dit 
artikel slechts in aanmerking kan worden genomen wanneer het ten minste tweederde 
van de lidstaten van de Europese Unie bestrijkt, waaronder alle lidstaten waar het 
betrokken beroep is gereglementeerd. Aan de overeenkomstige overweging is een 
indicatieve, niet-exhaustieve lijst toegevoegd van mogelijke criteria die in een gemeen-
schappelijk platform kunnen worden opgenomen. 

 

De Raad vindt dat de respectieve rol van de beroepsverenigingen, de lidstaten en de 

Commissie met betrekking tot gemeenschappelijke platforms moet worden 

verduidelijkt. Daartoe bracht de Raad de volgende verduidelijkingen aan: 

 

- niet alleen beroepsverenigingen, maar ook lidstaten kunnen gemeenschappelijke 

platforms aan de Commissie voorleggen (artikel 15, lid 2, van het gemeenschap-

pelijk standpunt); 

 

- de Commissie moet de lidstaten raadplegen alvorens zij beslist of een ontwerp-

gemeenschappelijk platform al dan niet de onderlinge erkenning van beroeps-

kwalificaties vergemakkelijkt (artikel 15, lid 2, van het gemeenschappelijk 

standpunt); 

 

- dit artikel doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de lidstaten om de vereiste 

beroepskwalificaties voor de uitoefening van beroepen op hun grondgebied, 

alsook de inhoud en de organisatie van hun stelsels voor onderwijs en 

beroepsopleiding, vast te stellen (artikel 15, lid 4, van het gemeenschappelijk 

standpunt). 
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De Raad heeft tevens de voorwaarde toegevoegd dat beroepsverenigingen die ontwerp-

gemeenschappelijke platforms voorleggen, op nationaal en Europees niveau 

representatief moeten zijn (artikel 15, lid 2, en overweging 13 van het gemeenschappe-

lijk standpunt). De Raad heeft voorts een bepaling toegevoegd die stelt dat dit artikel 

drie jaar na de datum van omzetting moet worden herzien (artikel 15, lid 6, van het 

gemeenschappelijk standpunt). 

 

Vele verduidelijkingen die door de Raad in artikel 15 zijn aangebracht, stemmen 

inhoudelijk overeen met de voorstellen die het Europees Parlement in zijn 

amendementen 68, 70, 12 en 185 doet. De Raad heeft daarentegen amendement 188 niet 

aanvaard, om de redenen die door de Commissie in haar gewijzigd voorstel worden 

uiteengezet. 

 

Titel III, hoofdstuk II - Erkenning van beroepservaring 

 

39. De Commissie heeft voorgesteld om artikel 4 en bijlage A van Richtlijn 1999/42/EG te 

vereenvoudigen door het aantal voorziene activiteitencategorieën terug te brengen van 

zes naar twee (artikelen 16 tot en met 19 en bijlage IV van het Commissievoorstel). De 

Raad is het ermee eens dat het wenselijk is het aantal categorieën te verminderen, maar 

vindt dat het aantal op drie, in plaats van twee, moet worden gebracht. De Raad heeft 

bijgevolg artikel 17 van het Commissievoorstel in twee afzonderlijke artikelen gesplitst 

(artikel 17 en artikel 18 van het gemeenschappelijk standpunt) en heeft de twee lijsten 

van bijlage IV gesplitst in drie lijsten. 

 

 De Raad heeft het voorstel van het Europees Parlement om in artikel 17, lid 1, onder a), 

"vijf jaar" te vervangen door "zes jaar" (amendement 207) aanvaard, maar uitsluitend 

voor wat betreft de activiteiten die worden bestreken door artikel 17 van het 

gemeenschappelijk standpunt; de wijziging is niet doorgevoerd voor de activiteiten die 

worden bestreken door artikel 18 van het gemeenschappelijk standpunt, om de redenen 

die door de Commissie in haar gewijzigd voorstel worden uiteengezet. De Raad 

aanvaardde evenmin het gedeelte van amendement 207 dat betrekking heeft op de 

invoering van een nieuwe littera d bis) in artikel 17, lid 1, om de redenen die door de 

Commissie in haar gewijzigd voorstel worden uiteengezet. 
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40. Om in overeenstemming te zijn met de jurisprudentie van het Hof van Justitie, die 
vereist dat uitvoeringsbevoegdheden die door de wetgever aan de Commissie worden 
verleend voldoende specifiek moeten zijn, in die zin dat de grenzen van de bevoegd-
heden duidelijk moeten worden aangegeven, heeft de Raad in artikel 19 van het voorstel 
(artikel 20 van het gemeenschappelijk standpunt) nader bepaald dat de wijziging van de 
activiteitenlijsten in bijlage IV via de comitologieprocedure er moet toe strekken "de 
nomenclatuur bij te werken of te verduidelijken, zonder dat dit een verandering in de 
werkzaamheden binnen de afzonderlijke categorieën teweegbrengt" 1. 

 
Titel III, hoofdstuk III - Erkenning op basis van de coördinatie van de minimum-
opleidingseisen 
 
41. De Raad heeft de voorstellen van het Europees Parlement in de amendementen 80, 88, 

90, 93, 95, 97 en 161 aanvaard om de lijsten betreffende de kennis en bekwaamheid 
voor de beroepen bestreken door titel III, hoofdstuk III over te brengen van bijlage V, 
punten 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 en 5.6.1 naar het dispositief van de richtlijn. In 
plaats van nieuwe artikelen te creëren, heeft de Raad deze lijsten verwerkt in artikel 22, 
artikel 29, artikel 32, artikel 35, artikel 36 en artikel 40 van het voorstel (artikel 24, 
lid 3, artikel 31, lid 6, artikel 34, lid 3, artikel 38, lid 3, artikel 40, lid 3, en artikel 44, 
lid 3, van het gemeenschappelijk standpunt). De Raad heeft evenwel het voorstel van 
het Europees Parlement in amendement 154 niet aanvaard om de redenen die door de 
Commissie in haar gewijzigd voorstel worden uiteengezet; het Europees Parlement 
stelde voor de mogelijkheid om deze lijsten volgens de comitologieprocedure bij te 
werken, te schrappen uit artikel 20, lid 5 (artikel 21, lid 6, van het gemeenschappelijk 
standpunt). Met het oog op de samenhang heeft de Raad tevens de lijst betreffende 
kennis en bekwaamheid voor architecten verplaatst van bijlage V, punt 5.7.1., naar 
artikel 42 van het voorstel (artikel 46, lid 1, van het gemeenschappelijk standpunt). 

 
42. De Raad heeft tevens de amendementen 96 en 162 van het Europees Parlement 

aanvaard, zodat de lijst van beroepswerkzaamheden voor verloskundigen en apothekers 
nu is verplaatst van bijlage V, punt 5.5.3. en punt 5.6.3., naar artikel 38 en artikel 41 van 
het voorstel (artikel 42, lid 2, en artikel 45, lid 2, van het gemeenschappelijk standpunt). 

                                                 
1 Om dezelfde reden heeft de Raad de grenzen bepaald van de uitvoeringsbevoegdheden waarin 

is voorzien in artikel 23, lid 6, en artikel 24 van het voorstel (artikel 25, lid 5, en artikel 26 
van het gemeenschappelijk standpunt). 
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43. De Raad heeft de amendementen 153 en 128, waarbij wordt voorgesteld om bepalingen 
betreffende psychotherapeuten toe te voegen in artikel 20 van het voorstel en in een 
nieuw punt 5 bis van bijlage V, niet aanvaard, om de redenen die door de Commissie in 
haar gewijzigd voorstel worden uiteengezet. 

 

44. Het Europees Parlement heeft in amendement 75 voorgesteld om artikel 20, lid 6, van 

het voorstel te wijzigen en te bepalen dat een lidstaat die bepalingen vaststelt met 

betrekking tot de afgifte van opleidingstitels op het door hoofdstuk III van titel III 

bestreken gebied, niet alleen de Commissie maar ook de andere lidstaten van die 

bepalingen in kennis moet stellen. De Raad aanvaardt dit amendement voor wat betreft 

de kwalificaties voor architecten (artikel 21, lid 7, van het gemeenschappelijk 

standpunt), maar niet voor de andere beroepen die onder dit hoofdstuk vallen, om de 

redenen die door de Commissie in haar gewijzigd voorstel worden uiteengezet. De Raad 

is van oordeel dat deze uitbreiding van de kennisgeving tot de andere lidstaten voor wat 

betreft architecten gerechtvaardigd wordt door de verschillende regelingen die krachtens 

de bestaande richtlijnen voor architecten en voor de andere beroepen gelden. 

 

 De Raad heeft amendement 77, dat voorstelt om in artikel 20 een nieuw lid 6 bis in te 

voegen, niet aanvaard om de redenen die door de Commissie in haar gewijzigd voorstel 

worden uiteengezet. In verband met de verschillende regeling voor architecten (zie 

vorige alinea) merkt de Raad evenwel op dat de Commissie in de in punt 68 hierna 

bedoelde verklaring aangeeft dat indien een lidstaat ernstig betwijfelt of de 

opleidingstitels van architecten voldoen aan de criteria van de richtlijn, de 

aangelegenheid zal worden voorgelegd aan de groep van deskundigen waarnaar in 

voornoemde verklaring wordt verwezen. 

 

45. Het Europees Parlement heeft een aantal amendementen voorgesteld betreffende 

deeltijdopleidingen voor beroepen die onder titel III, hoofdstuk III, van het voorstel 

vallen (amendementen 81, 86, 159, 160 en 94). In overeenstemming met de onder-

liggende doelstelling van deze richtlijn om naar vereenvoudiging te streven, heeft de  
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Raad er de voorkeur aan gegeven alle bepalingen betreffende deeltijdopleidingen samen 

te brengen in één bepaling (artikel 22, onder a), van het gemeenschappelijk standpunt), 

en artikel 23, lid 4, artikel 26, lid 4, artikel 29, lid 3, derde alinea, en artikel 36, lid 3, 

van het Commissievoorstel bijgevolg te schrappen. 

 

46. Het Europees Parlement heeft in amendement 101 voorgesteld om in artikel 40 een 

soortgelijke bepaling als artikel 22, lid 3, van het Commissievoorstel betreffende 

permanente vorming en opleiding op te nemen voor wat betreft apothekers. De Raad is 

het eens met de Commissie, die in haar gewijzigd voorstel stelt dat een dergelijke 

bepaling zou moeten gelden voor alle beroepen die onder titel III, hoofdstuk III vallen. 

De Raad heeft daartoe bijgevolg één bepaling ingevoegd (artikel 22, onder b), van het 

gemeenschappelijk standpunt), waardoor artikel 22, lid 3, van het Commissievoorstel 

diende te worden geschrapt. 

 

47. De Raad heeft in hoofdstuk III van titel III alsmede in de bijlagen een aantal bepalingen 

toegevoegd die rekening houden met de toetreding tot de Europese Unie van tien 

nieuwe lidstaten op 1 mei 2004, en die gebaseerd zijn op de overeenkomstige 

aanpassingen die in de relevante toetredingsaktes aan de bestaande richtlijnen zijn 

aangebracht. 

 

 De Raad heeft tevens bepalingen toegevoegd met betrekking tot opleidingstitels die in 

Polen aan verpleegkundigen en verloskundigen zijn afgegeven en waarbij rekening is 

gehouden met de wetgeving die in Polen sinds de sluiting van voornoemde toetredings-

akten is ingevoerd (artikel 33, lid 3, en artikel 43, lid 4, van het gemeenschappelijk 

standpunt). 

 

48. De Raad heeft in artikel 21, lid 2, onder a), en artikel 39, lid 2, van het Commissie-

voorstel de foutieve datum 3 oktober 1989 vervangen door de juiste datum 

3 oktober 1990 (artikel 23, lid 2, onder a), en artikel 43, lid 2, van het gemeenschappe-

lijk standpunt). 

 

49. De Raad heeft amendement 155 waarbij wordt voorgesteld om artikel 23, lid 6, van het 

Commissievoorstel te schrappen, niet aanvaard, om de redenen die door de Commissie 

in haar gewijzigd voorstel worden uiteengezet. 
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50. Het Europees Parlement heeft in amendement 156 op artikel 24, tweede alinea, 
voorgesteld om te voorzien in de mogelijkheid om in bijlage V, punt 5.1.4, via de 
comitologieprocedure niet alleen nieuwe medische specialismen die gemeenschappelijk 
zijn aan alle lidstaten op te nemen, maar ook nieuwe medische specialismen die 
gemeenschappelijk zijn aan een beperkt aantal lidstaten. De Commissie heeft dit 
amendement niet overgenomen in haar gewijzigd voorstel. De Raad heeft gekozen voor 
een compromisoplossing waarbij nieuwe medische specialismen kunnen worden 
opgenomen wanneer ze gemeenschappelijk zijn aan ten minste twee vijfde van de 
lidstaten (artikel 26, tweede alinea, en overweging 17 van het gemeenschappelijk 
standpunt). Dit heeft een herverdeling van medische specialismen over bijlage V, 
punt 5.1.4 (punt 5.1.3. van het gemeenschappelijk standpunt) en bijlage VI, punt 6.1., 
tot gevolg. 

 
 De Raad vindt het niet nodig om de lijst van verworven rechten van specialisten te 

verplaatsen van bijlage VI, punt 6.1. naar bijlage V, nieuw punt 5.1.4 bis., zoals het 
Europees Parlement voorstelt in zijn amendementen 158, 127, 132, 178/rev. 2, 133 en 
215. 

 
51. De Raad heeft amendement 87, dat voorstelt om een nieuw artikel 28 bis in te voegen, 

naar de geest overgenomen in titel II van zijn gemeenschappelijk standpunt (zie de 
punten 19 tot en met 24 hierboven). 

 
52. Net zoals in het geval van de medische specialismen (punt 50 hierboven) heeft de Raad 

de mogelijkheid van automatische erkenning van tandheelkundige specialismen die 
gemeenschappelijk zijn aan ten minste twee vijfde van de lidstaten, opnieuw ingevoerd. 
De Raad vond het dienovereenkomstig nodig om een onderscheid te maken tussen de 
basisopleiding tandheelkunde (artikel 34 en bijlage V, punt 5.3.2., van het gemeen-
schappelijk standpunt) en de opleiding tot specialist in de tandheelkunde (artikel 35 en 
bijlage V, punt 5.3.3., van het gemeenschappelijk standpunt) Dit heeft geleid tot de 
schrapping van bijlage VI, punt 6.2., van het Commissievoorstel, alsmede van 
artikel 34, lid 3 en lid 4, die verwijzen naar dat punt van bijlage VI. 

 
53. De Raad heeft amendement 92, dat voorstelt om in artikel 35 een nieuw lid 2 bis in te 

voegen, niet aanvaard om de redenen die door de Commissie in haar gewijzigd voorstel 
worden uiteengezet. 
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54. De Raad heeft de amendementen 98 en 19, waarbij wordt voorgesteld om in artikel 40 
een nieuw lid 1 bis in te voegen, alsmede een overeenkomstige nieuwe overweging 
19 bis, niet aanvaard om de redenen die door de Commissie in haar gewijzigd voorstel 
worden uiteengezet. 

 

55. In de amendementen 162, 163, 104 en 18 stelt het Europees Parlement voor om de 

afwijking met betrekking tot apotheken die is vervat in artikel 2, lid 2, van 

Richtlijn 85/433/EEG te behouden in artikel 41, lid 2 bis of lid 2 ter of lid 4 bis, en 

ernaar te verwijzen in overweging 19 van het voorstel. De Raad heeft de handhaving 

van deze afwijking aanvaard, maar is van oordeel dat zij beter kan worden onder-

gebracht in artikel 20 van het voorstel (artikel 21, lid 4, van het gemeenschappelijk 

standpunt), aangezien zij betrekking heeft op de automatische erkenning van 

opleidingstitels. 

 

56. De Raad behield eveneens de afwijking met betrekking tot apotheken vervat in artikel 5, 

tweede alinea, van Richtlijn 85/433/EEG, en bracht haar onder in artikel 41 van het 

voorstel (artikel 45, lid 4, van het gemeenschappelijk standpunt). 

 

57. De Raad heeft amendement 212, dat voorstelt om een nieuw artikel 45 bis in te voegen, 

niet aanvaard, om de redenen die door de Commissie in haar gewijzigd voorstel worden 

uiteengezet. 

 

Titel III, hoofdstuk IV - Gemeenschappelijke bepalingen inzake vestiging 

 

58. De Raad heeft punt 2, onder b) van bijlage VII van het Commissievoorstel overgebracht 

naar artikel 46 (artikel 50, lid 2, van het gemeenschappelijk standpunt), omdat hij van 

oordeel is dat de bepaling in dit artikel thuishoort en niet in de bijlage. 

 

59. De Raad heeft artikel 46, lid 2, van het Commissievoorstel overgebracht van titel III 

naar artikel 52 (artikel 56, lid 2, van het gemeenschappelijk standpunt) in titel V, omdat 

deze bepaling niet alleen voor de vestiging, maar ook voor de grensoverschrijdende 

dienstverrichting moet gelden. De Raad heeft deze bepaling verder uitgebreid tot de 

uitwisseling van informatie in beide richtingen tussen de bevoegde instanties van 



 
13781/2/04 REV 2 ADD 1  ass/JEL/rl 19 
 DG C I   NL 

de ontvangende lidstaat en de lidstaat van oorsprong, zoals voorgesteld door het 

Europees Parlement in amendement 110; hij voegde een specifieke verwijzing toe naar 

"tuchtrechtelijke maatregelen of strafrechtelijke sancties die genomen zijn", en 

verduidelijkte dat bij de uitwisseling van informatie de wetgeving inzake de 

bescherming van persoonsgegevens in acht moet worden genomen. 

 

60. De Raad heeft artikel 47, lid 2, van het voorstel (artikel 51, lid 2, van het gemeen-

schappelijk standpunt) gewijzigd, teneinde te voorzien in een mogelijke verlenging met 

één maand in gevallen die onder de hoofdstukken I en II van titel III vallen, zulks in 

overeenstemming met de termijn die krachtens de bestaande richtlijnen is toegestaan. 

 

61. De Raad heeft amendement 113, dat voorstelt om in artikel 48 een nieuw lid 2 bis in te 

voegen, niet aanvaard, om de redenen die door de Commissie in haar gewijzigd voorstel 

worden uiteengezet. 

 

Titel IV - Wijze van uitoefening van het beroep 

 

62. De Raad heeft artikel 49 (artikel 53 van het gemeenschappelijk standpunt) betreffende 

talenkennis verplaatst naar titel IV, die niet alleen betrekking heeft op vestiging, maar 

ook op de verstrekking van diensten. De Raad heeft voorts artikel 49, lid 2, van het 

voorstel geschrapt, omdat het volgens hem een resultaatsverbintenis bevat die niet kan 

worden gewaarborgd. De Raad heeft amendement 114 niet aanvaard, omdat hij van 

oordeel is dat richtlijnen aan lidstaten moeten worden gericht, niet aan migranten. 

 

63. De Raad heeft de vrijstelling waarin is voorzien in artikel 51 (artikel 55 van het 

gemeenschappelijk standpunt) beperkt tot artsen en beoefenaars van de tandheelkunde, 

dit in overeenstemming met de bestaande richtlijnen. 

 

Titel V - Administratieve samenwerking en uitvoeringsbevoegdheden 

 

64. De Raad heeft de amendementen 116, 117 en 118 niet aanvaard, om de redenen die in 

het gewijzigd voorstel van de Commissie worden uiteengezet; die amendementen 

strekken ertoe in artikel 52 van het voorstel de woorden "bevoegde instanties" te 

vervangen door de woorden "bevoegde beroepsordes of soortgelijke instanties", en de in  



 
13781/2/04 REV 2 ADD 1  ass/JEL/rl 20 
 DG C I   NL 

artikel 53 bedoelde rol van contactpunt aan laatstgenoemde instanties toe te kennen. De 
Raad heeft om dezelfde redenen het hiermee samenhangende amendement 136 van het 
Parlement op artikel 8, lid 1, niet aanvaard. De Raad ziet voorts geen dwingende reden 
om in de Engelse tekst de woorden "competent authorities" te vervangen door de 
woorden "competent bodies". 

 
65. De Raad heeft de laatste alinea van artikel 53 van het voorstel (artikel 57 van het 

gemeenschappelijk standpunt) aangepast, teneinde in het belang van de evenredigheid te 
verduidelijken dat de contactpunten niet verplicht zijn om de Commissie systematisch 
in kennis te stellen van alle zaken die zij behandelen. 

 
66. De Raad heeft in een nieuwe overweging (overweging 28 van het gemeenschappelijk 

standpunt) gepreciseerd dat elke lidstaat kan bepalen op welke manier het ene 
contactpunt dat de lidstaat moet aanwijzen, dient samen te werken met andere kantoren 
die in die lidstaat zijn ingesteld. Deze overweging neemt een aantal elementen over van 
de nieuwe overweging 23 bis die het Europees Parlement in amendement 26 voorstelt. 

 
67. De Raad heeft artikel 54, lid 3, van het Commissievoorstel geschrapt, omdat hij van 

oordeel is dat de inhoud van dit lid een aangelegenheid is die moet worden geregeld in 
het reglement van orde van het bij dit artikel ingestelde comité, in plaats van in deze 
richtlijn. 

 
68. In de amendementen 119 en 120 stelt het Europees Parlement voor om bij artikel 54 van 

het voorstel twee comités in te stellen in plaats van één. De Raad heeft deze 
amendementen niet aanvaard, om de redenen die door de Commissie in haar gewijzigd 
voorstel worden uiteengezet. 

 
 Het Europees Parlement heeft tevens in de amendementen 119 en 120, alsmede in de 

amendementen 27, 180, 181, 182, 83 en 157 een aantal voorstellen gedaan betreffende 
de organisatie van de werkzaamheden van het comité en de instelling van een groep van 
deskundigen die de Commissie moet bijstaan (overwegingen 24, 24 bis, 24 ter, 25 bis en 
artikel 23 bis en artikel 24, leden 2 bis, 2 ter en 2 quater). De Raad is het met de 
Commissie eens dat deze aangelegenheden moeten worden overgelaten aan het 
reglement van orde van het comité en aan de Commissie, en dat ze niet in de tekst van 
de richtlijn moeten worden geregeld. In dit verband heeft de Raad nota genomen van 
een verklaring van de Commissie over de oprichting en de werking van een groep van 
deskundigen, in het bijzonder in de context van artikel 54, artikel 15 en artikel 20, lid 6. 
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Titel VI - Overige bepalingen 
 

69. De Raad heeft een nieuw lid toegevoegd aan artikel 55 van het voorstel (artikel 59, 

lid 2, van het gemeenschappelijk standpunt) dat erin voorziet dat de Commissie om de 

vijf jaar een verslag opstelt over de toepassing van deze richtlijn. 

 

 De Raad heeft de toevoegingen aan artikel 55 en de daarmee samenhangende nieuwe 

overwegingen 21 bis en 22 bis die door het Europees Parlement werden voorgesteld in 

de amendementen 187, 122, 23 en 186 niet aanvaard, om de redenen die door de 

Commissie in haar gewijzigd voorstel worden uiteengezet. 

 

70. De Raad heeft de amendementen 168, 123 en 124, waarbij wijzigingen van artikel 56, 

lid 2, en de invoeging van een nieuw artikel 56, lid 2 bis, worden voorgesteld, niet 

aanvaard, om de redenen die door de Commissie in haar gewijzigd voorstel worden 

uiteengezet. 

 

71. De Raad heeft met het oog op de rechtszekerheid een verduidelijking aangebracht in 

artikel 57 van het voorstel (artikel 61 van het gemeenschappelijk standpunt), waarbij 

nader wordt bepaald dat de intrekking van richtlijnen bij deze richtlijn geen gevolgen 

heeft voor de besluiten die op grond van de ingetrokken richtlijnen zijn aangenomen. 

 

Bijlagen 

 

72. Zoals hierboven reeds is uiteengezet (zie de punten 41, 42, 47, 50, 52 en 58), heeft de 

Raad een gedeelte van de inhoud van de bijlagen overgebracht naar de relevante 

artikelen van de richtlijn, heeft hij een aantal bijlagen herschikt, en aan de bijlagen 

gegevens toegevoegd betreffende de lidstaten die op 1 mei 2004 tot de Europese Unie 

zijn toegetreden, op basis van de bepalingen in de relevante toetredingsakten waarbij de 

betrokken gegevens aan de bestaande richtlijnen werden toegevoegd. 

 

73. De Raad heeft amendement 126 van het Europees Parlement, waarbij voor Griekenland 

het beroep van gids aan bijlage II wordt toegevoegd, niet aanvaard, omdat hij het 

overbodig achtte. 
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Andere amendementen van het Europees Parlement 

 

74. De Raad heeft een aantal andere amendementen van het Europees Parlement niet 

aanvaard, omdat hij ze overbodig achtte. 

 

IV. CONCLUSIES 

 

75. De Raad heeft in zijn gemeenschappelijk standpunt een aanzienlijk aantal 

amendementen van het Europees Parlement overgenomen. Daar waar dit niet is 

gebeurd, is dat in hoofdzaak om de redenen die door de Commissie in haar gewijzigd 

voorstel worden uiteengezet. 

 

De Commissie had liever gezien dat het gemeenschappelijk standpunt van de Raad 

dichter bij haar voorstel was gebleven, inzonderheid wat betreft titel II betreffende de 

tijdelijke en incidentele grensoverschrijdende dienstverrichting, maar zij aanvaardt het 

gemeenschappelijk standpunt als een bevredigend compromispakket. 

 

________________________ 
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Voor het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad gaan in bijlage dezes de verklaringen 

voor de notulen van de Raadszitting waarin dit gemeenschappelijk standpunt zal worden aan-

genomen. 

 

 

_______________ 
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BIJLAGE IV 

 

Verklaringen voor de Raadsnotulen 
 

1. Verklaring van de Commissie over de instelling en de werking van een deskundigen-
groep, met name in samenhang met de artikelen 58 en 15 en artikel 21, lid 7 

 

 "De Commissie is van plan een deskundigengroep in te stellen die de Commissie moet 

informeren en adviseren over alle kwesties die van belang zijn voor de werking van de richt-

lijn. De groep moet met name in de gelegenheid worden gesteld om bij de Commissie in 

behandeling zijnde kwesties betreffende de uitoefening van de haar door de communautaire 

wetgever toegekende bevoegdheden te bespreken voordat een voorstel voor actie wordt voor-

gelegd aan het bij de richtlijn opgerichte comité. 

 

 De deskundigengroep dient te bestaan uit door de Commissie aan te wijzen leden van de 

bevoegde autoriteiten van de lidstaten, waarbij de deskundigen de mogelijkheid moeten 

behouden om zich zo nodig te laten vergezellen door andere deelnemers die over bijzondere 

expertise beschikken ter zake van specifieke kwesties die op de agenda staan. 

 

 De deskundigengroep moet het kader bieden voor een soepele, moderne wijze van raad-

pleging van de Europese representatieve instanties van beroepsorganisaties en onderwijs-

instellingen, met name wat betreft de beroepen waarbij een minimale coördinatie van de 

opleiding al tot automatische erkenning van de opleidingstitels leidt. Wanneer op de agenda 

van een vergadering voorstellen voor actie staan die door belanghebbenden zijn ingediend, 

kan de vertegenwoordigers van deze belanghebbenden worden verzocht de voorstellen nader 

toe te lichten en vragen te beantwoorden. 

 

 De deskundigengroep zal ook worden geraadpleegd over de gemeenschappelijke platforms 

die overeenkomstig artikel 15, lid 2, van de richtlijn aan de Commissie worden voorgelegd 

om het standpunt te vernemen van de deskundigen van de lidstaten waar het in het platform 

bedoelde beroep is geregeld. 
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 Indien een lidstaat ernstig betwijfelt of een titel van architect, die overeenkomstig artikel 21, 

lid 7, van de richtlijn is bekendgemaakt, aan de criteria van artikel 46 van de richtlijn voldoet, 

zal de Commissie het betrokken geval aan de deskundigengroep voorleggen. De deskundigen-

groep zal de Commissie de nodige expertise verschaffen om de betrokken titel van architect, 

indien nodig, in te trekken." 

 

2. Verklaring van de Commissie over de vrijheid van het verrichten van diensten 

 

 "De Commissie is van oordeel dat de noodzaak van specifieke eisen inzake het verrichten van 

diensten door gekwalificeerde beroepsmensen, inclusief de toezending van een verklaring aan 

de lidstaat waar de dienst wordt verricht, waarover de Raad een akkoord heeft bereikt, op 

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

communautair kader voor administratieve samenwerking tussen de lidstaten. Voorts mag dit 

akkoord geen afbreuk doen aan de inspanningen om het enorme potentieel van de interne 

markt voor diensten om het concurrentievermogen van de EU te verbeteren, te verwezen-

lijken." 

 

 

_______________ 
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2002/0061 (COD) 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT 
 

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag 
 

over het 

gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake met het oog op de aanneming van een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van 

beroepskwalificaties 

1 - CHRONOLOGISCH OVERZICHT 

Indiening van het voorstel bij het EP en de Raad 
(document COM(2002)119 definitief– 2002/0061(COD): 

7 maart 2002. 

Datum van het advies van het Europees Economisch en Sociaal 
Comité: 

18 september 2002. 

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 11 februari 2004. 

Datum van indiening van het gewijzigd voorstel: 20 april 2004. 

Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt: 22 december 2004. 

2 - DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE 

Consolidatie van de bestaande richtlijnen, vergemakkelijking van de dienstverlening, 
vereenvoudiging van de bestaande regels en betere informatievoorziening en advisering van 
burgers. 

3 - OPMERKINGEN OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 

3.1 Algemene opmerkingen 

De Commissie kon haar steun geven aan het politiek akkoord van de Raad van 18 mei 2004, 
waarin het gewijzigde voorstel van de Commissie grotendeels behouden blijft. Dit politiek 
akkoord is overgenomen in het gemeenschappelijk standpunt dat op 23.12.2004 is vastgesteld. 

De wijzigingen in het gemeenschappelijk standpunt hebben met name betrekking op 
dienstverlening, de formele reorganisatie van de beroepskwalificatieniveaus die onder het 
algemene stelsel vallen en de terugkeer van een aantal bepalingen van het acquis 
communautaire die niet in het voorstel van de Commissie waren overgenomen. 
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3.2 Amendementen van het Parlement die zijn verwerkt in het gemeenschappelijk 
standpunt 

3.2.1 Amendementen die zijn opgenomen in het gewijzigd voorstel en in het 
gemeenschappelijk standpunt 

Overweging 36 – amendement 31: uitsluiting van het toepassingsgebied van de richtlijn van 
de werkzaamheden van beroepen die, ook al is het slechts in bepaalde gevallen, rechtstreeks 
en specifiek samenhangen met de uitoefening van het openbaar gezag. De precisering dat de 
richtlijn de toepassing van artikel 39, lid 4, en artikel 45 van het Verdrag onverlet laat is 
weggelaten, omdat deze overweging geenszins van invloed is op de voorwaarden voor de 
toepassing van het Verdrag zoals bepaald door het Hof. Hieruit volgt dat de huidige richtlijn 
van kracht blijft als een lidstaat niet op grond van artikel 39, lid 4, van het Verdrag de toegang 
tot activiteiten die verband houden met de uitoefening van het openbaar gezag voorbehoudt 
aan zijn onderdanen. 

Overweging 37, artikelen 2 en 5 – amendement 55: uitsluiting van het beroep van accountant 
van het toepassingsgebied van titel II van het voorstel voor een richtlijn, wat betreft vrije 
dienstverlening. Het gemeenschappelijk standpunt verwijst in overweging 37 uitdrukkelijk 
naar het beroep van accountant en verduidelijkt in meer algemene zin dat de richtlijn geen 
afbreuk doet aan de toepassing van specifieke bepalingen van communautair recht die 
rechtstreeks samenhangen met de erkenning van beroepskwalificaties. 

Artikel 4 – amendementen 39, 141 en 189: op de migrerende beroepsbeoefenaar zijn dezelfde 
voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van toepassing als op de onderdanen van de 
ontvangende lidstaat. 

Artikelen 5, 6 en 7 – amendement 87: het gemeenschappelijk standpunt wijkt niet sterk af van 
de bestaande regeling voor dienstverrichting door artsen, hetgeen de essentie van amendement 
87 is.  

Artikel 9 – amendement 53: verplichting voor de dienstverrichter om de afnemer van de dienst 
bewijs te geven dat hij verzekerd is tegen de risico’s die voortvloeien uit zijn 
beroepsaansprakelijkheid. Voor het overige zijn de verplichtingen wat betreft informatie aan 
de afnemer van de dienst minder zwaar gemaakt, hetgeen consistent is met de verscherpte 
controle die de ontvangende lidstaat zelf houdt op de dienstverrichter. 

Artikel 11 – amendementen 192, 193, 216 en 217: de tekst van het gewijzigde voorstel is 
grotendeels overgenomen wat betreft de definitie van de beroepskwalificatieniveaus. Het 
gemeenschappelijk standpunt stelt in artikel 11, lid 4, punt b), dat de opleidingen met een 
bijzondere structuur in bijlage II alleen betrekking hebben op gevallen waarin het beroep in de 
betrokken lidstaat gereglementeerd is, hetgeen een correcte weerspiegeling van het acquis is. 
De andere verschillen zijn puur redactioneel van aard: verplaatsing van het vijfde niveau naar 
artikel 13, lid 3, en de definitie van ‘gereglementeerd beroep’ naar artikel 3, lid 1, punt d).  

Artikel 15 en overweging 13 – amendementen 12, 68, 70 en 185: in het gemeenschappelijk 
standpunt wordt het gewijzigde voorstel inhoudelijk overgenomen, waarbij wordt 
gepreciseerd dat artikel 15 de bevoegdheid van de lidstaten ten aanzien van de regelgeving 
voor beroepen en de organisatie van het stelsel voor onderwijs en beroepsopleiding niet 
aantast. Tot slot wordt in het gemeenschappelijk standpunt het gewijzigde voorstel 
overgenomen wat betreft de representativiteit van beroepsverenigingen en -organisaties die 
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gemeenschappelijke platformen mogen vaststellen (het gemeenschappelijk standpunt verwijst 
naar representativiteit op zowel nationaal als Europees niveau). 

Artikelen 17 en 18 – amendement 207: in het gemeenschappelijk standpunt is voor een 
beperkte lijst van werkzaamheden het amendement opgenomen dat als doel had de minimale 
beroepservaring om in aanmerking te komen voor automatische erkenning te verhogen van 
vijf naar zes jaar. 

Artikel 22 - amendementen 81, 86, 94, 101, 159 en 160: voor alle beroepen waarvoor een 
gecoördineerde opleiding bestaat, wordt zonder uitzondering deeltijdopleiding toegestaan, op 
basis van één simpele formule. Voor deze beroepen wordt het belang van bij- en nascholing 
erkend. De inhoud van het gewijzigde voorstel is op deze twee punten overgenomen. 

Artikelen 21, 24, 31, 34, 38, 40, 44, 46 en 47 - amendementen 80, 88, 90, 93, 95, 97, 154 en 
161: de tekst van het gewijzigde voorstel is overgenomen en de lijsten van kennis en 
bekwaamheid voor de beroepen waarvoor de voorwaarden van gecoördineerde opleiding 
gelden, zijn zonder inhoudelijke wijziging van de bijlagen naar het dispositief van de richtlijn 
verplaatst.  

Artikelen 42 en 45 – amendementen 96 en 162: het gewijzigde voorstel is overgenomen en de 
lijsten van beroepswerkzaamheden van verloskundigen en apothekers zijn zonder 
inhoudelijke wijziging van de bijlagen naar het dispositief van de richtlijn verplaatst.  

Artikel 50 – amendementen 8, 62 en 63: het gemeenschappelijk standpunt gaat verder dan het 
gewijzigde voorstel; de ontvangende lidstaat mag namelijk bepaalde controles bij de lidstaat 
van oorsprong uitvoeren in het geval van via franchising gegeven opleidingen, om mogelijke 
fraude te voorkomen. Dit betekent dat het gemeenschappelijk standpunt erkent dat de 
opleidingstitels voor een via franchising gegeven opleiding in beginsel onder de richtlijn 
vallen. 

Artikel 56 - amendementen 32, 89 et 110: het gemeenschappelijk standpunt neemt de 
benadering van het gewijzigde voorstel over en benadrukt het belang van informatie-
uitwisseling tussen de bevoegde instanties, met name in geval van specifieke ernstige feiten 
die gevolgen kunnen hebben op de beroepsuitoefening. Deze bepaling bevindt zich in de titel 
over administratieve samenwerking en is daarom van toepassing op vestiging en 
dienstverlening.  

Overweging 28 – amendement 26: het gewijzigde voorstel neemt amendement 26 over wat 
betreft de doorzichtigheid van het netwerk van contactpunten en verduidelijkt de rol van de 
contactpunten. Dit is overgenomen in het gemeenschappelijk standpunt, waarin tevens wordt 
verduidelijkt dat het aanwijzen van één contactpunt niet wegneemt dat de lidstaten een aantal 
kantoren kunnen aanwijzen.  

Verklaring van de Commissie over de instelling en de werking van een deskundigengroep – 
amendement 181: in haar bij het gemeenschappelijk standpunt gevoegde verklaring (zie 
onder) zegt de Commissie toe dat zij een deskundigengroep zal instellen en verduidelijkt zij 
de rol van de beroepsorganisaties in het kader van een flexibele raadplegingsprocedure.  
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3.2.2 Amendementen die in het gewijzigde voorstel zijn geïntegreerd, maar niet in het 
gemeenschappelijk standpunt zijn overgenomen 

Artikel 2 – amendement 34: het gemeenschappelijk standpunt stelt niet duidelijk dat als één 
lidstaat een diploma uit een derde land volgens de nationale regels erkent, dit de begunstigde 
van deze erkenning niet het recht geeft zijn beroep in een andere lidstaat uit te oefenen; dit is 
echter aanvaardbaar aangezien deze beperking duidelijk voortvloeit uit artikel 3, lid 3, van het 
voorstel voor een richtlijn.  

Artikelen 4 et 52 – amendementen 112 en 139: de mogelijkheid voor de ontvangende lidstaat 
om de beroepstitel van een passende vermelding te voorzien in geval van beperkte toegang tot 
het beroep, is in het gemeenschappelijk standpunt geschrapt. Dit is het gevolg van de 
schrapping van artikel 4, lid 3, dat betrekking had op beperkte toegang tot het beroep zoals 
bepaald op het grondgebied van de ontvangende lidstaat. Dit is aanvaardbaar voor de 
Commissie, aangezien de jurisprudentie de migrant voldoende waarborgen op dit gebied biedt 
(Arrest Säger van 25.7.91 – Zaak C-76/90).  

Overweging 7ter van het gewijzigde voorstel – amendementen 9 en 58: het gemeenschappelijk 
standpunt neemt overweging 7ter van het gewijzigde voorstel niet over, waarin staat dat een 
migrerende beroepsbeoefenaar zich niet mag beroepen op de erkenning van zijn 
beroepskwalificaties door een ontvangende lidstaat om in zijn lidstaat van oorsprong rechten 
te genieten die niet voortvloeien uit de in die lidstaat behaalde beroepskwalificaties, als hij 
geen aanvullende kwalificaties heeft verworven in de ontvangende lidstaat. Dit was overigens 
altijd al verboden op grond van de richtlijnen inzake de erkenning van kwalificaties (zie onder 
meer het antwoord van de Commissie op schriftelijke vraag nr. 512/03 van de heer Zappalà). 

Artikel 14 – amendement 151: het gemeenschappelijk standpunt neemt het gewijzigde 
voorstel niet over wat betreft de afbakening van de procedure ter afwijking van het beginsel 
dat de migrant mag kiezen tussen een aanpassingsstage en een proeve van bekwaamheid. Het 
gemeenschappelijk standpunt voert daarentegen voor bepaalde gevallen (opnieuw) een 
automatische afwijking van de keuzevrijheid van de migrant in. Dit is aanvaardbaar voor de 
Commissie voor zover er geen sprake is van achteruitgang ten opzichte van het acquis 
communautaire. 

Artikel 21, lid 1 – amendementen 152 en 153: deze door het gewijzigde voorstel ingevoerde 
wijziging was ter verduidelijking van de tekst bedoeld, maar bevatte geen inhoudelijke 
wijziging wat betreft het in artikel 21 bedoelde beginsel van automatische erkenning.  

Artikel 56 – amendementen 52, 116 en 117: het gemeenschappelijk standpunt neemt de term 
“bevoegde instellingen” niet over die in het gewijzigde voorstel ter vervanging van “bevoegde 
instanties” was voorgesteld. Dit neemt niet weg dat de aanwijzing van de 
instellingen/instanties die verantwoordelijk zijn voor de erkenning van beroepskwalificaties, 
een kwestie van interne organisatie van elke lidstaat is en dat het derhalve niet uitgesloten is 
dat organen die geen overheidsinstanties zijn worden aangewezen.  

Overweging 32 – amendement 29: Het gewijzigde voorstel verduidelijkt dat administratieve 
tekortkomingen die te wijten zijn aan de lidstaat geen rechtvaardiging zijn voor een te late 
omzetting van de richtlijn in nationale wetgeving. Hoewel deze overweging niet in het 
gemeenschappelijk standpunt voorkomt, is dit een beginsel dat door het Hof is vastgesteld en 
derhalve hoe dan ook van toepassing is.  
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3.2.3 Verschillen tussen het gewijzigde voorstel en het gemeenschappelijk standpunt 

Overweging 5 en artikel 5 – amendementen 4 en 45: de amendementen 4 en 45 schrapten de 
verwijzing naar een 16-wekencriterium om onderscheid te maken tussen dienstverrichting en 
vestiging. In het gemeenschappelijk standpunt zijn de amendementen van het Parlement 
overgenomen en is de verwijzing naar het 16-wekencriterium geschrapt. 

Artikel 6 en overweging 8 – amendementen 5, 141, 143 en 189: het gemeenschappelijk 
standpunt sluit aan bij de amendementen 5, 141 en 189, aangezien de lidstaten meer 
mogelijkheden krijgen om een aansluiting pro forma voor alle gereglementeerde beroepen 
verplicht te stellen, Dit vergemakkelijkt de toepassing van de tuchtrechtelijke bepalingen die 
op hun grondgebied van kracht zijn en die in overweging 8 en artikel 5, lid 3, worden 
verduidelijkt. Dit is aanvaardbaar omdat het gemeenschappelijk standpunt preciseert dat de 
bevoegde instantie van de ontvangende lidstaat een kopie van de verklaring van de 
dienstverrichter aan de beroepsorganisatie moet sturen, zodat de dienstverrichter niet zelf met 
extra administratieve werkzaamheden wordt belast. 

Artikelen 7 en 8 en overweging 7 – amendementen 5, 6, 50, 136, 145 en 146: het 
gemeenschappelijk standpunt sluit aan bij de wens van het Europees Parlement dat de 
informatievoorziening aan de ontvangende lidstaat gewaarborgd wordt. Overeenkomstig 
amendement 5 geldt nu voor alle gereglementeerde beroepen dat de dienstverrichter de 
verklaring rechtstreeks aan de bevoegde instantie van de ontvangende lidstaat stuurt. Deze 
eerste verklaring moet vergezeld gaan van de nodige documenten en wordt elk jaar onder 
soepelere voorwaarden verlengd (alleen het bewijs van verzekering voor 
beroepsaansprakelijkheid moet eveneens jaarlijks worden vernieuwd). De in artikel 8 
genoemde administratieve samenwerking beperkt zich volgens het gemeenschappelijk 
standpunt tot de mogelijkheid voor de ontvangende lidstaat om te controleren of de informatie 
waarover hij beschikt klopt. De voorafgaande verklaring als bedoeld in artikel 7, leden 1 en 2, 
van het gemeenschappelijk standpunt, heeft geen opschortende werking voor de 
dienstverrichting, hetgeen wederom grotendeels aansluit bij de amendementen 146 et 50. 

De amendementen 6 en 136 beoogden een verwijzing in te voeren naar het bewijs van de 
beroepskwalificaties/vaardigheden van de dienstverrichter. Het gemeenschappelijk standpunt 
sluit aan bij deze amendementen doordat artikel 7, lid 4, de ontvangende lidstaat de 
mogelijkheid biedt de beroepskwalificaties van de dienstverrichter vooraf te controleren, maar 
uitsluitend voor beroepen die van belang zijn voor de volksgezondheid of de openbare 
veiligheid en waarvoor coördinatie van de minimumopleidingseisen bestaat; deze controle 
moet in verhouding staan tot de doelstelling, namelijk ernstige schade voor de gezondheid of 
de veiligheid van de ontvanger van de dienstverrichting ingevolge een ontoereikende 
beroepskwalificatie van de dienstverrichter voorkomen. 

Het recht van de ontvangende lidstaat om controle uit te oefenen op de diensten die op zijn 
grondgebied worden verricht, is aanvaardbaar voor de Commissie, aangezien in een 
overweging wordt bepaald (en daarnaast ook in een verklaring van de Commissie voor de 
notulen van de Raadszitting, zie bijlage), dat de noodzaak van deze controle geregeld moet 
worden heroverwogen in het licht van de vooruitgang op het gebied van de administratieve 
samenwerking. 

Artikel 21 – amendementen 75 en 77: het gemeenschappelijk standpunt voegt aan artikel 21, 
lid 7, toe dat voor de opleidingstitels van architect een kennisgeving aan de Commissie en de 
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andere lidstaten moet worden gestuurd. In een bijgevoegde verklaring verplicht de Commissie 
zich ertoe, als er twijfel bestaat of een opleidingstitel van architect voldoet aan de 
opleidingseisen van artikel 46 van de richtlijn, deze voor te leggen aan de deskundigengroep. 
Deze deskundigengroep zal worden opgericht zodat de Commissie de vereiste expertise in 
huis zal hebben om, indien nodig, publicatie van betreffende opleidingstitel in te trekken. 
Deze oplossing is aanvaardbaar, omdat zij in grote lijnen beantwoordt aan de waarborgen van 
het geldend recht wat betreft de publicatie van opleidingstitels voor beroepen waarvoor 
gecoördineerde minimumopleidingseisen gelden.  

Artikelen 21, 26, 35 et 37 en overweging 17 – amendementen 16, 134, 135, 156, 158 en 179, 
alsmede amendementen 127, 132, 133, 178rev/2, en 215: in overweging 17, alsmede in artikel 
21, lid 1, en artikel 26, van het gemeenschappelijk standpunt is het beginsel van automatische 
erkenning vervat voor medische en tandheelkundige specialismen die in 2/5 van de lidstaten 
bestaan. Artikel 35 neemt derhalve de bestaande gecoördineerde minimumopleidingseisen 
voor beoefenaars der tandheelkunde over en de in artikel 37 bedoelde verworven rechten zijn 
aangepast. De bijbehorende bijlagen zijn slechts gewijzigd voor zover daarin het huidige recht 
is overgenomen, met alle veranderingen die daarin hebben plaatsgevonden nadat de 
Commissie het voorstel had goedgekeurd. Deze benadering is aanvaardbaar, aangezien de 
mogelijkheden voor automatische erkenning worden uitgebreid zonder afbreuk te doen aan de 
vereenvoudiging van het systeem. 

Artikel 21 - amendementen 18, 104, 162 en 163: het gemeenschappelijk standpunt bevat in 
artikel 21, lid 4, opnieuw de afwijking van de automatische erkenning van de titel van 
apotheker in geval van de opening van nieuwe apotheken. De Commissie vindt deze bepaling 
aanvaardbaar, omdat deze reeds deel uitmaakt van de bestaande wetgeving. 

Artikel 53 – amendement 114: het gemeenschappelijk standpunt sluit zich aan bij het 
standpunt van het Parlement door de verwijzingen in het gewijzigde voorstel naar de rol van 
de lidstaten op het gebied van talenkennis en het uitdrukkelijk uitsluiten van een systematisch 
onderzoek naar dergelijke kennis te schrappen. De Commissie kan dit aanvaarden aangezien 
deze bepaling hoe dan ook in het licht van de jurisprudentie moet worden geïnterpreteerd. 

Artikel 55 – amendement 115: het gemeenschappelijk standpunt neemt de bestaande 
wetgeving over en beperkt de bepaling dat een lidstaat van de aanvrager geen stage of 
beroepservaring mag eisen om bij een ziektekostenverzekering te worden gecontracteerd, tot 
de beroepen van arts en beoefenaar der tandheelkunde. Deze benadering is voor de 
Commissie aanvaardbaar, omdat de betrokken bepaling overeenstemt met de geldende 
wetgeving. 

3.3 Nieuwe bepalingen 

3.3.1 Bepalingen die niet met een amendement overeenstemmen en die in het 
gemeenschappelijk standpunt zijn herschreven of die in het verlengde liggen van de 
bepalingen van het oorspronkelijke voorstel 

Artikel 10: het gemeenschappelijk standpunt verduidelijkt het voorstel van de Commissie 
voor gevallen van subsidiaire toepassing van het algemene stelsel van erkenningen, door de 
specifieke gevallen op te noemen waarop momenteel ofwel ad-hocregels, ofwel bepalingen 
van het Verdrag, ofwel het algemene stelsel van erkenning van toepassing zijn. Deze 
verduidelijking is geen inhoudelijke wijziging.  
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Artikel 15: het gemeenschappelijk standpunt verduidelijkt het begrip “gemeenschappelijk 
platform” en legt uit hoe wezenlijke verschillen die moeten worden overbrugd, worden 
geconstateerd. Daarnaast kunnen gemeenschappelijke platforms nu ook door de lidstaten aan 
de Commissie worden voorgelegd. Deze preciseringen stemmen overeen met de geest van het 
voorstel voor een richtlijn, dat met dit artikel het automatische karakter in de 
erkenningsprocedure wilde versterken; het platform biedt immers de zekerheid dat de 
aanvrager, als hij voldoet aan de criteria, van tevoren eventuele wezenlijke verschillen tussen 
zijn opleiding en de vereiste opleiding in de ontvangende lidstaat heeft overbrugd. Het 
gemeenschappelijk standpunt voegt bovendien een lid 6 toe, waarin de Commissie verzocht 
wordt bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in te dienen over de werking van dit 
artikel en, indien nodig, voorstellen tot wijziging van dit artikel te doen. 

Artikelen 20, 25 en 26: in artikel 20, artikel 25, lid 5, en artikel 26, tweede alinea, preciseert 
het gemeenschappelijk standpunt de delegatie van de bevoegdheden tot wijziging van bijlage 
IV en bijlage V, punt 5.1.4.  

Artikel 51: het gemeenschappelijk standpunt bevat in artikel 51, lid 2, opnieuw de bepaling 
dat de ontvangende lidstaat binnen een termijn van vier maanden moet zorgen voor erkenning 
in geval van beroepen waarvoor geen gecoördineerde minimumopleidingseisen bestaan.  

3.3.2 Nieuwe inhoudelijke bepalingen 

Artikel 3: het gemeenschappelijk standpunt neemt het acquis over door in artikel 3, leden 1 en 
2, opnieuw een aantal definities op te nemen die reeds in de bestaande richtlijnen voorkomen. 
Verder wordt de definitie van “gereglementeerde opleiding” van artikel 11 verplaatst naar 
artikel 3, lid 1. 

Artikelen 11 en 13: de Commissie had voorgesteld dat de bijlagen II en III (die overeenkomen 
met de huidige bijlagen C en D bij Richtlijn 92/51/EEG) slechts indicatief zouden zijn. Het 
gemeenschappelijk standpunt voert daarentegen, overeenkomstig het acquis, in artikel 11, lid 
4, punt b), en in artikel 13, lid 2, derde alinea, een comitéprocedure in, conform Besluit 
1999/468/EG van de Raad. De Commissie is van oordeel dat, totdat de richtlijn is 
goedgekeurd, wijzigingen in de bijlagen volgens de nu geldende specifieke procedures 
moeten worden doorgevoerd.  

Artikel 14: het gemeenschappelijk standpunt voert in artikel 14, lid 3, bepaalde elementen van 
het acquis in (automatische afwijking van de keuzevrijheid van de migrant voor beroepen 
waarvoor een exacte kennis van het nationale recht vereist is en waarvan het verstrekken van 
juridisch advies en/of juridische bijstand een essentieel element is; een bijzondere regeling 
voor automatische afwijking voor werkzaamheden die onder Richtlijn 1999/42/EG vallen), 
alsmede de mogelijkheid van een automatische afwijking van de keuzevrijheid van de migrant 
voor gevallen die momenteel niet onder het algemene stelsel van erkenning vallen en die, 
ingevolge artikel 10 van het voorstel, in de toekomst van het algemene stelsel gebruik kunnen 
maken. 

Artikelen 23, 33, 37, 39, 43 en 49: het gemeenschappelijk standpunt voert de bepalingen in 
van het toetredingsverdrag van Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, 
de Tsjechische Republiek, Slowakije en Slovenië inzake verworven rechten.  

Artikelen 33 en 43: Polen heeft nationale wetgeving goedgekeurd om algemeen 
ziekenverplegers en verloskundigen die niet aan de minimumopleidingseisen voldoen, de 
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mogelijkheid biedt met aanvullende opleiding het benodigde niveau te behalen. Het 
gemeenschappelijk standpunt bevat nieuwe afwijkende bepalingen ten aanzien van verworven 
rechten, zodat beroepskrachten die deze aanvullende opleiding hebben gevolgd verzekerd zijn 
van automatische erkenning.  

Artikel 45: het gemeenschappelijk standpunt voert in artikel 45, lid 4, opnieuw de afwijking in 
die momenteel geldt voor Luxemburg wat betreft de erkenning van in een andere lidstaat 
opgedane beroepservaring met het oog op het toekennen van een overheidsvergunning voor 
een voor het publiek toegankelijke apotheek.  

Artikel 59: het gemeenschappelijk standpunt bepaalt in artikel 59, lid 2, dat de Commissie om 
de vijf jaar een verslag over de tenuitvoerlegging van deze richtlijn moet opstellen.  

4 - CONCLUSIE 

De Commissie is van oordeel dat de belangrijkste elementen van haar oorspronkelijke 
voorstel en de amendementen van het Europees Parlement die in haar gewijzigde voorstel 
waren overgenomen, in het gemeenschappelijk standpunt tot uiting komen. Wat betreft het 
verrichten van diensten betreurt de Commissie dat het gemeenschappelijk standpunt de 
voorwaarden die aan de dienstverrichter worden gesteld niet verder versoepelt, maar 
accepteert zij het beginsel dat de ontvangende lidstaat toezicht uitoefent. Zij is namelijk van 
mening dat, gezien de huidige stand van de administratieve samenwerking tussen de lidstaten, 
de tekst van het gemeenschappelijk standpunt een aanvaardbaar evenwicht vormt tussen 
vergemakkelijking van de dienstverlening en controle van de op zijn grondgebied verrichte 
diensten door de ontvangende lidstaat. Daarom steunt de Commissie het door de Raad met 
gekwalificeerde meerderheid vastgestelde gemeenschappelijk standpunt. 
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Bijlage 
 

Verklaring van de Commissie over de vrijheid van het verrichten van diensten 

De Commissie is van oordeel dat de noodzaak van specifieke eisen inzake het verrichten van 
diensten door gekwalificeerde beroepsmensen, inclusief de toezending van een verklaring aan 
de lidstaat waar de dienst wordt verricht, waarover de Raad een akkoord heeft bereikt, op 
gezette tijden dient te worden herzien in het licht van de vorderingen met het instellen van een 
communautair kader voor administratieve samenwerking tussen de lidstaten. Voorts mag dit 
akkoord geen afbreuk doen aan de inspanningen om het enorme potentieel van de interne 
markt voor diensten om het concurrentievermogen van de EU te verbeteren, te 
verwezenlijken. 

Verklaring van de Commissie over de instelling en de werking van een 
deskundigengroep, met name in samenhang met de artikelen 58 en 15 en artikel 21, lid 7 

De Commissie is van plan een deskundigengroep in te stellen die de Commissie moet 
informeren en adviseren over alle kwesties die van belang zijn voor de werking van de 
richtlijn. De groep moet met name in de gelegenheid worden gesteld om bij de Commissie in 
behandeling zijnde kwesties betreffende de uitoefening van de haar door de communautaire 
wetgever toegekende bevoegdheden te bespreken voordat een voorstel voor actie wordt 
voorgelegd aan het bij de richtlijn opgerichte comité. 

De deskundigengroep dient te bestaan uit door de Commissie aan te wijzen leden van de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten, waarbij de deskundigen de mogelijkheid 
moetenbehouden om zich zo nodig te laten vergezellen door andere deelnemers die over 
bijzondere expertise beschikken ter zake van specifieke kwesties die op de agenda staan. 

De deskundigengroep moet het kader bieden voor een soepele, moderne wijze van 
raadpleging van de Europese representatieve instanties van beroepsorganisaties en 
onderwijsinstellingen, met name wat betreft de beroepen waarbij een minimale coördinatie 
van de opleiding al tot automatische erkenning van de opleidingstitels leidt. Wanneer op de 
agenda van een vergadering voorstellen voor actie staan die door belanghebbenden zijn 
ingediend, kan de vertegenwoordigers van deze belanghebbenden worden verzocht de 
voorstellen nader toe te lichten en vragen te beantwoorden. 

De deskundigengroep zal ook worden geraadpleegd over de gemeenschappelijke platforms 
die overeenkomstig artikel 15, lid 2, van de richtlijn aan de Commissie worden voorgelegd 
om het standpunt te vernemen van de deskundigen van de lidstaten waar het in het platform 
bedoelde beroep is geregeld. 

Indien een lidstaat ernstig betwijfelt of een titel van architect, die overeenkomstig artikel 21, 
lid 7, van de richtlijn is bekendgemaakt, aan de criteria van artikel 46 van de richtlijn voldoet, 
zal de Commissie het betrokken geval aan de deskundigengroep voorleggen. De 
deskundigengroep zal de Commissie de nodige expertise verschaffen om de betrokken titel 
van architect, indien nodig, in te trekken. 
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