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TOELICHTING – SAMENVATTING VAN DE FEITEN EN BEVINDINGEN 

Procedure 

 

Op 11 mei 2017 is de rapporteur belast met de opstelling van een verslag over de 

tenuitvoerlegging van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties met betrekking tot de 

noodzakelijke hervorming van professionele diensten overeenkomstig artikel 59 van die 

richtlijn. 

 

Richtlijn 2005/36/EG — context, toepassingsgebied en omzetting 

Richtlijn 2005/36/EG is van toepassing op alle gereglementeerde beroepen, behalve die welke 

uitdrukkelijk van het toepassingsgebied ervan worden uitgesloten, zoals notarissen. 

 

Gereglementeerde beroepen spelen een belangrijke rol in de economie van de lidstaten. De 

regels betreffende gereglementeerde beroepen uit hoofde waarvan een specifieke 

beroepskwalificatie vereist is om een werkzaamheid uit te oefenen, worden doorgaans opgelegd 

om doelstellingen van algemeen belang te beschermen, zoals volksgezondheid, 

consumentenbescherming, milieubescherming enzovoort. In gebieden waar de toegang tot een 

beroep op Unieniveau niet op Unieniveau is geharmoniseerd, is het aan de lidstaten om binnen 

de grenzen van de beginselen van non-discriminatie en evenredigheid zelf te beslissen om een 

beroep al dan niet reglementeren. 

 

Ter bevordering van het vrije verkeer van beroepsbeoefenaren is in Richtlijn 2005/36/EG 

voorzien in regels voor de automatische erkenning van een aantal beroepen op basis van 

geharmoniseerde minimumeisen inzake opleiding, een algemeen systeem voor de erkenning 

van beroepskwalificaties, een systeem voor de automatische erkenning van beroepservaring en 

een systeem voor grensoverschrijdende dienstverlening in de context van gereglementeerde 

beroepen. De richtlijn bevat tevens een aantal bepalingen inzake talenkennis en academische 

titels, administratieve samenwerking, vereiste documenten, enzovoort. 

 

In 2013 is uit hoofde van Richtlijn 2013/55/EU tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG de 

zogenoemde wederzijdse beoordeling opgenomen in artikel 59. In het kader van dit proces 

moesten de lidstaten uiterlijk op 18 januari 2016 van alle gereglementeerde beroepen 

kennisgeving doen in een door de Commissie onderhouden gegevensbank en daarbij de eisen 

ter beperking van de toegang tot of de uitoefening van een bepaald beroep vermelden. De 

lidstaten moesten tevens onderzoeken of de eisen aangepast zijn aan het bereiken van het 

beoogde doel en niet verder gaan dan wat nodig is om dat doel te bereiken. Het 

evenredigheidsbeginsel, zoals neergelegd in het Verdrag en in de jurisprudentie van het Hof 

van Justitie, werd derhalve opgenomen in Richtlijn 2005/36/EG. Wat betreft nieuwe eisen die 

na 18 januari 2016 worden ingevoerd, moeten de lidstaten binnen zes maanden na goedkeuring 

ervan daarvan kennisgeving doen, samen met de redenen waarom deze eisen in 

overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel. Tot slot moeten de lidstaten om de twee 

jaar een verslag (nationaal actieplan) voorleggen aan de Commissie, met daarin een opsomming 

van de eisen die zijn ingetrokken of versoepeld op basis van een gevalsgewijze analyse van de 

beroepsreglementeringen en de geplande hervormingen. 

 

Op basis van de overeenkomstig artikel 59, lid 9, ontvangen informatie moest de Commissie 
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tegen januari 2017 haar definitieve bevindingen betreffende het overzicht van de nationale 

beroepsreglementeringen en betreffende de beoordelingen van de evenredigheid door de 

lidstaten voorleggen, vergezeld van voorstellen voor verdere initiatieven. 

 

Ter aanvulling van artikel 59 van Richtlijn 2005/36/EG heeft de Commissie in haar mededeling 

van 2 oktober 2013 (COM(2013)0676) het werkplan voor de wederzijdse evaluatie vastgesteld 

dat in 2014 van start is gegaan en uit hoofde waarvan de lidstaten hun beroepsreglementeringen 

in de gegevensbank van gereglementeerde beroepen invoeren. Op basis van die informatie 

moesten de lidstaten de rechtvaardiging en de evenredigheid van hun reglementeringen 

evalueren. 

 

Meer dan 1 200 nationale bevoegde autoriteiten hebben informatie in de gegevensbank van 

gereglementeerde beroepen ingevoerd om de transparantie van beroepsreglementeringen in 

heel Europa te waarborgen. Hoewel de gegevensbank van gereglementeerde beroepen 

aanzienlijk is gemoderniseerd, wordt er verder werk gemaakt van de interoperabiliteit met het 

Informatiesysteem interne markt (IMI), aangezien dit de opdracht van de nationale autoriteiten 

kan vergemakkelijken. 

 

Na een proces van twee jaar is uit de wederzijdse evaluatie gebleken dat de lidstaten 

moeilijkheden ondervinden bij de beoordeling van de evenredigheid van hun reglementeringen. 

Zes lidstaten hebben hun respectieve nationale actieplannen niet binnen de uiterste termijn 

ingediend. 

 

Bijgevolg heeft de Commissie haar bevindingen in twee instanties gepresenteerd: de 

mededeling van de Commissie inzake aanbevelingen voor hervorming van de reglementering 

van professionele dienstverlening van 10 januari 2017 en het voorstel voor een richtlijn 

betreffende een evenredigheidsbeoordeling voor gereglementeerde beroepen. 

 

Beroepsspecifieke aanbevelingen 

Op basis van een analyse van de nationale wetgeving en op basis van klachten van EU-burgers 

worden in de mededeling inzake aanbevelingen voor hervorming van de reglementering van 

professionele dienstverlening concrete gebieden genoemd waar de lidstaten worden verzocht te 

overwegen om in zeven economisch belangrijke sectoren verbeteringen door te voeren in hun 

reglementering van specifieke beroepen. De bijlage bij de mededeling bevat gedetailleerde 

informatie over de reglementeringen in de 28 lidstaten voor architecten, civiele ingenieurs, 

boekhouders, advocaten, octrooigemachtigden, vastgoedmakelaars en toeristische gidsen. 

 

De Commissie wordt geacht de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen te monitoren en waar 

nodig maatregelen voor te stellen om de resterende obstakels, waaronder inbreuken, in geval 

van discriminatie op basis van nationaliteit en verblijfplaats, en in geval van onevenredige 

reglementeringen. 

 

De mededeling strekt tot aanvulling van de jaarlijkse groeianalyse en het Europees semester. 

 

Restrictiviteitsindicator 

De Commissie heeft een nieuwe indicator ontwikkeld om de restrictiviteit van 

beroepsreglementering te meten. Volgens de Commissie bouwen de regelgevende obstakels 
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waaruit de indicator is samengesteld voort op de indicator van de regulering van de 

productmarkten van de OESO en zijn zij een weergave van de rechtspraak van het Hof van 

Justitie. De indicator vult de kwalitatieve analyse van de obstakels aan, neemt eerder hun 

cumulatief effect in aanmerkingen en is niet zozeer toegespitst geïsoleerde maatregelen. De 

Commissie wijst erop dat individuele beperkingen niet los van alle bestaande mechanismen ter 

bescherming van de doelstelling van algemeen belang kunnen worden geanalyseerd. Deze 

holistische benadering heeft tot doel in te schatten hoe restrictief een regelgevend kader is voor 

beroepsbeoefenaars. 

 

De volgende groepen van beperkingen worden getoetst: 

 reglementerende benadering: exclusieve of gedeelde voorbehouden activiteiten, en 

bescherming van titel; 

 kwalificaties-eisen: aantal jaren van opleiding en training, verplicht staatsexamen, 

verplichtingen tot permanente beroepsontwikkeling enz.; 

 andere toegangsvereisten: verplicht lidmaatschap of registratie bij een 

beroepsvereniging, beperking van het aantal uit te geven vergunningen, andere 

vergunningvereisten enz.; 

 vereisten inzake uitoefening: beperkingen met betrekking tot de rechtsvorm, vereisten 

inzake aandelenbezit, beperkingen op het tegelijk uitoefenen van beroepen, 

onverenigbare werkzaamheden enz. 

 

Parallel hiermee heeft de Commissie onderzoeken laten verrichten naar de kwaliteit van 

professionele dienstverlening. 

 

Standpunt van de rapporteur 

De rapporteur onderstreept de fundamentele rol die de beroepen in de economie van de Unie 

spelen en is bovendien van mening dat de kwaliteit van professionele dienstverlening van 

essentieel belang is om het Europese economische, sociale en culturele model in stand te 

houden. 

 

In het kader van een globale evaluatie van de mededeling van de Europese Commissie stelt de 

rapporteur de voornaamste aspecten van de tenuitvoerlegging van artikel 59 van 

Richtlijn 2005/36/EG vast en herinnert hij aan het belang van beroepsreglementering om de 

rechtmatige doelstellingen van algemeen belang te vrijwaren. 

 

De rapporteur analyseert voorts het nut van de door de Europese Commissie ontwikkelde 

restrictiviteitsindicator en de behoefte om de hoge kwaliteit van de dienstverlening in Europa 

te bevorderen. Er dient ook te worden benadrukt dat de indicator enkel moet worden gebruik 

als indicatief hulpmiddel en dat deze niet automatisch inhoudt dat een reglementering die hoog 

scoort automatisch onevenredig is. 

 

Bovendien acht de rapporteur het cruciaal om eraan te herinneren dat bij de analyse van het 

effect van de reglementeringen in de lidstaten niet alleen een kwantitatieve maar ook een 

kwalitatieve beoordeling moet worden verricht met betrekking tot de doeleinden van algemeen 

belang en de kwaliteit van de dienstverlening. 

 

De rapporteur onderstreept ook de behoefte om over het effect van wetenschappelijke 

vooruitgang, innovatie en digitalisering op het gebied van gereglementeerde beroepen na te 
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denken en tegelijk de kwaliteit van de dienstverlening en banen te behouden en een hoog 

beschermingsniveau voor de afnemers van diensten, waaronder consumenten, te waarborgen. 

 

Bronnen: 

 Workshop over de hervorming van professionele dienstverlening, gehouden in het 

comité op 11 juli 20171; 

 Vergaderingen met de volgende belanghebbenden: Architects' Council of Europe 

(ACE); European Federation of National Engineering Associations (FEANI); European 

Council of Civil Engineers (ECCE); Accountancy Europe (AE); European Tax Adviser 

Federation (ETAF); European Federation of Accountants and Auditors for SMEs 

(EFAA); Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE); European Association 

of Real Estate Professions (CEPI); European Federation of Tourist Guide Associations 

(FEG); European Tour Operators Association (ETOA); European Council of the Liberal 

Professions (CEPLIS); Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI); Consiglio Nazionale 

dei periti industriali e dei periti industriali laureati (CNPI); Frans Ministerie van 

Economische Zaken (directoraat-generaal Ondernemingen – departement Toerisme, 

Handel, Ambacht en Diensten); Permanente vertegenwoordiging van Frankrijk bij de 

EU; Permanente vertegenwoordiging van Denemarken bij de EU; Eurocadres; Kamer 

van architecten van Baden-Württemberg; BusinessEurope; Confederazione Generale 

Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo 

(CONFCOMMERCIO); Franse Orde van fysiotherapeuten; Confederazione Nazionale 

dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) Associazione degli Enti 

Previdenziali Privati (ADEPP). 

 

 Relevante studies en andere documenten: 

White Paper: "Digital Transformation Initiative. Professional Services Industry" 

(Economisch Wereldforum) 

Verslag: "Action Lines for Liberal Professions: final report of the working group" 

(Europese Commissie) 

OESO "Priorities for completing the European single market" (2016) 

Wereldbankgroep (2016), "EU Regular Economic Report – 3: Growth, Jobs and 

Integration: Services to the Rescue" 

Briefing door de Parlementaire Onderzoeksdiensten 

Studies van beleidsondersteunende afdeling: 

- "Role of advisors and intermediaries in the schemes revealed in the Panama Papers"; 

- "Rules on independence and responsibility regarding auditing, tax advice, 

accountancy, account certification services and legal services". 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/events-workshops.html?id=20170607WKS00601 
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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2005/36/EG ten aanzien van de regulering en de 

noodzakelijke hervorming van professionele diensten 

(2017/2073(INI)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien de artikelen 45, 49 en 56 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU), 

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met name de 

artikelen 15 en 16, 

– gezien Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties1, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 januari 2017 inzake aanbevelingen 

voor hervorming van de reglementering van professionele dienstverlening 

(COM(2016)0820),  

– gezien de mededeling van de Commissie van 2 oktober 2013 inzake de evaluering van 

nationale regelingen inzake de toegang tot beroepen (COM(2013)0676), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 28 oktober 2015 getiteld "De eengemaakte 

markt verbeteren: meer mogelijkheden voor mensen en ondernemingen" 

(COM(2015)0550), 

– gezien zijn resolutie van 26 mei 2016 over de strategie voor de interne markt2, 

– gezien zijn resolutie van 15 juni 2017 over een Europese agenda voor de 

deeleconomie3, 

– gezien zijn resolutie 15 februari 2017 over het Jaarverslag over de governance van de 

interne markt binnen het Europees semester 20174, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 31 mei 20175, 

– gezien het eindverslag van de werkgroep Ondersteuning van vrije beroepen, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement alsmede artikel 1, lid 1, onder e), van en bijlage 3 

bij het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12 december 2002 inzake de 

procedure voor het verlenen van toestemming voor de opstelling van initiatiefverslagen, 

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A8-

                                                 
1 PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22. 
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0237. 
3 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0271. 
4 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0040. 
5 Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad. 
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0401/2017), 

A. overwegende dat het vrije verkeer van werknemers, de vrijheid van vestiging en de 

vrijheid van dienstverlening binnen de EU het fundament van de interne markt vormen 

en talrijke voordelen opleveren voor burgers en ondernemingen;  

B. overwegende dat diensten weliswaar 71 % van het bbp en 68 % van de totale 

werkgelegenheid vertegenwoordigen, maar dat het potentieel van de interne markt voor 

diensten nog steeds niet volledig wordt benut; 

C. overwegende dat de lidstaten bij gebrek aan harmonisatie vrij kunnen beslissen over de 

reglementering van beroepen, op voorwaarde dat de nationale maatregelen transparant, 

niet-discriminerend, gerechtvaardigd en evenredig zijn; 

D. overwegende dat slimme regelgeving, naar behoren gerechtvaardigd door de 

bescherming van legitieme doelstellingen van algemeen belang, positieve gevolgen kan 

hebben voor de interne markt, zodat een hoog niveau van consumentenbescherming en 

een betere kwaliteit van de dienstverlening wordt gewaarborgd; overwegende dat 

deregulering daarom geen doel op zich mag zijn; 

E. overwegende dat de reglementering van beroepen in veel gevallen gerechtvaardigd is, 

maar dat ongerechtvaardigde belemmeringen voor professionele dienstverlening 

afbreuk doen aan de grondrechten van de burgers en de economie van de lidstaten; 

overwegende dat de reglementering van beroepen daarom regelmatig moet worden 

aangepast om rekening te houden met technologische, maatschappelijke of 

marktontwikkelingen; 

F. overwegende dat in Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties is voorzien in de 

automatische erkenning van een aantal beroepen op basis van geharmoniseerde 

minimumeisen inzake opleiding, een algemeen systeem voor de erkenning van 

beroepskwalificaties, een automatisch systeem voor de automatische erkenning van 

beroepservaring en een nieuw systeem voor grensoverschrijdende dienstverlening in de 

context van gereglementeerde beroepen;  

G. overwegende dat Richtlijn 2005/36/EG in 2013 is gewijzigd om een evenredig 

regelgevend kader tot stand te brengen dat kan worden gerechtvaardigd uit hoofde van 

doelstellingen van algemeen belang en dat in artikel 59 voor alle gereglementeerde 

beroepen in de lidstaten een transparantie- en wederzijdse evaluatie-exercitie is 

voorzien, ongeacht of zij gereglementeerd zijn op grond van nationale regels dan wel op 

grond van op Unieniveau geharmoniseerde regels; 

H. overwegende dat niet alle bepalingen van Richtlijn 2005/36/EG, in het bijzonder 

artikel 59, door de lidstaten volledig ten uitvoer zijn gelegd, zelfs niet na het verstrijken 

van de uiterste termijn; 

I. overwegende dat de lidstaten uiterlijk tegen 18 januari 2016 bij de Commissie nationale 

actieplannen moesten indienen met informatie over hun besluiten met betrekking tot het 

handhaven of wijzigen van de reglementering van beroepen; overwegende dat zes 

lidstaten hun nationale actieplannen nog steeds niet hebben ingediend; 
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J. overwegende dat de Commissie overeenkomstig artikel 59 van Richtlijn 2005/36/EG 

werd geacht uiterlijk op 18 januari 2017 haar conclusies over de wederzijdse evaluatie 

voor te leggen, eventueel vergezeld van voorstellen voor verdere initiatieven; 

K. overwegende dat de Commissie op 10 januari 2017 een mededeling over de behoefte 

aan hervormingen in de professionele dienstverlening heeft gepresenteerd, waarin de 

reglementering van beroepen in zeven activiteitensectoren wordt geanalyseerd en 

aanbevelingen ter zake voor de lidstaten worden geformuleerd; 

L. overwegende dat uit de wederzijdse evaluatie-exercitie is gebleken dat de mate van 

reglementering van beroepen sterk verschilt van lidstaat tot lidstaat; overwegende dat er 

verdere verduidelijking nodig is, met name in de gevallen waarin de lidstaten hebben 

aangekondigd dat er na afloop van de exercitie nieuwe vormen van reglementering van 

beroepen zullen worden ingevoerd; 

Reglementering van beroepen in de Europese Unie en stand van zaken bij de 

tenuitvoerlegging van artikel 59 van Richtlijn 2005/36/EG 

1. benadrukt dat gereglementeerde beroepen een fundamentele rol in de economie van de 

Unie spelen en in grote mate bijdragen tot de arbeidsparticipatie, arbeidsmobiliteit en 

meerwaarde in de Unie; is voorts van mening dat kwalitatief hoogwaardige 

professionele dienstverlening en een doeltreffend regelgevingskader van het 

allergrootste belang zijn om het economische, sociale en culturele model van de EU in 

stand te houden en om het concurrentievermogen van de EU op het vlak van groei, 

innovatie en werkgelegenheid te versterken; 

2. herinnert eraan dat er in de EU meer dan 5 500 gereglementeerde beroepen zijn, met 

aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten, die 22 % van de beroepsbevolking 

vertegenwoordigen in alle activiteitensectoren, zoals gezondheidszorg en sociale 

diensten, zakelijke dienstverlening, bouw, netwerkdiensten, vervoer, toerisme, 

vastgoed, openbare diensten en onderwijs; 

3. is ingenomen met het initiatief van de Commissie om de lidstaten richtsnoeren te 

verstrekken in het kader van de wederzijdse evaluatie-exercitie, zoals de organisatie van 

diepgaande discussies met nationale autoriteiten, en wijst er ook op dat de nationale 

autoriteiten alle betrokken partijen inspraak moeten geven om de nodige informatie over 

het effect van de regelgeving te verzamelen; 

4. meent dat de mededeling van de Commissie van 10 januari 2017 de lidstaten kan helpen 

om professionele diensten beter te reguleren en best practices uit te wisselen om inzicht 

te krijgen in de regelgevingskeuzes van andere lidstaten, rekening houdend met het feit 

dat beroepen in sommige lidstaten sterker door de overheid worden gereglementeerd 

dan in andere; benadrukt echter dat ook de kwaliteit van de regelgeving moet worden 

beoordeeld, omdat voor een holistische beoordeling van de prestaties van het 

regelgevingsklimaat in elke lidstaat elementen nodig zijn die verder gaan dan een louter 

economische analyse; 

5. betreurt dat sommige lidstaten geen informatie hebben verstrekt over de beroepen die 

zij reglementeren en de eisen die zij stellen voor de toegang tot deze beroepen; verzoekt 

de lidstaten de kennisgevingsprocedure in het kader van de richtlijn 
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beroepskwalificaties aanzienlijk te verbeteren; 

6. onderstreept dat een betere transparantie en vergelijkbaarheid van de nationale eisen 

voor de toegang tot of de uitoefening van gereglementeerde beroepen de 

arbeidsmobiliteit kan vergroten, en dat bijgevolg alle nationale eisen in 

overeenstemming met Richtlijn 2005/36/EG moeten worden ingevoerd en op duidelijke 

en bevattelijke wijze openbaar moeten worden gemaakt in de databank voor 

gereglementeerde beroepen; 

7. neemt nota van de verbeteringen die de Commissie in de databank van 

gereglementeerde beroepen heeft aangebracht, zoals de nieuwe interactieve kaart 

waarmee burgers de eisen voor de toegang tot beroepen in de EU kunnen raadplegen en 

gemakkelijker kunnen zien welke beroepen in een bepaalde lidstaat gereglementeerd 

zijn; vraagt de Commissie de databank van gereglementeerde beroepen verder te 

verbeteren, zodat de bevoegde autoriteiten de informatie tijdig en correct kunnen 

verstrekken en de transparantie voor EU-burgers dus toeneemt; 

8. neemt nota van de verschillen tussen de lidstaten wat betreft het aantal 

gereglementeerde beroepen en de reikwijdte van de activiteiten die onder vergelijkbare 

beroepen vallen, hetgeen verklaart dat lidstaten ervoor kiezen beroepen op 

uiteenlopende wijzen te reglementeren; vraagt de Commissie de vergelijkbaarheid van 

verschillende beroepen te verbeteren en een gemeenschappelijke reeks activiteiten te 

bepalen voor elk beroep dat in de databank wordt aangemeld, om vrijwillige 

harmonisering binnen de EU te faciliteren; 

9. betreurt dat een aantal lidstaten geen nationaal actieplan hebben ingediend zoals vereist 

door Richtlijn 2005/36/EG, en vraagt die lidstaten dat onverwijld te doen; merkt op dat 

de mate van grondigheid, ambitie en gedetailleerdheid van de ingediende nationale 

actieplannen uiteenloopt; 

10. vraagt de lidstaten artikel 59 van Richtlijn 2005/36/EG volledig ten uitvoer te leggen en 

hun inspanningen op te voeren om hun reglementering van beroepen transparanter te 

maken, hetgeen cruciaal is voor de mobiliteit van beroepsbeoefenaars in de Unie omdat 

alleen met volledige informatie uit alle lidstaten een volledig overzicht van de 

gereglementeerde beroepen op nationaal of EU-niveau kan worden gegeven; 

11. betreurt dat sommige lidstaten de relevante belanghebbenden niet op passende wijze 

hebben geraadpleegd bij de opstelling van de nationale actieplannen; is van mening dat 

een transparante informatiestroom tussen overheidsinstellingen en belanghebbenden 

noodzakelijk is om de kwesties en uitdagingen in verband met beroepen doeltreffend 

aan te pakken; pleit voor een ruimere betrokkenheid van alle belanghebbenden in de 

toekomst, niet alleen met het oog op de opstelling van de nationale actieplannen, maar 

ook voordat de reglementering van beroepen wordt hervormd, zodat alle betrokken 

partijen hun mening kunnen geven; 

12. benadrukt dat een doeltreffende reglementering van beroepen zowel de consumenten als 

de beroepsbeoefenaren ten goede moet komen; herinnert eraan dat het de lidstaten vrij 

staat om nieuwe regelgeving in te voeren of bestaande regels ter beperking van de 

toegang tot of de uitoefening van gereglementeerde beroepen te wijzigen, afhankelijk 

van hun visie op de samenleving en hun sociaaleconomische context, mits dit 
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gerechtvaardigd is door doelstellingen van algemeen belang; is van mening dat een 

reglementering van professionele diensten die evenredig is en op de realiteit van de 

markt afgestemd is, kan leiden tot een betere marktdynamiek, lagere prijzen voor de 

consumenten en efficiëntere prestaties in de sector; 

13. is tegelijk van oordeel dat discriminerende, ongerechtvaardigde en onevenredige eisen 

bijzonder onbillijk kunnen zijn, met name voor jonge beroepsbeoefenaars, de 

mededinging kunnen belemmeren en negatieve gevolgen kunnen hebben voor de 

afnemers van diensten, waaronder consumenten; 

14. erkent de rol van de reglementering van beroepen bij de verwezenlijking van een hoog 

niveau van bescherming van doelstellingen van openbaar belang, of het nu gaat om 

doelstellingen die uitdrukkelijk in het Verdrag worden vermeld, zoals openbaar beleid, 

openbare veiligheid en volksgezondheid, dan wel om doelstellingen die dwingende 

redenen van algemeen belang vormen, waaronder die welke worden erkend in de 

jurisprudentie van het Hof van Justitie, zoals handhaving van het financiële evenwicht 

van het socialezekerheidsstelsel, bescherming van consumenten, afnemers van diensten 

en werknemers, bescherming van een goede rechtsbedeling, eerlijkheid van 

handelstransacties, fraudebestrijding en het voorkomen van belastingontduiking 

en -ontwijking, doeltreffend begrotingstoezicht, verkeersveiligheid, waarborging van 

vakmanschap, bevordering van onderzoek en ontwikkeling, bescherming van het milieu 

en het stedelijke milieu, diergezondheid, intellectuele eigendom, bescherming en 

instandhouding van het nationale historische en artistieke erfgoed, en doelstellingen van 

sociaal beleid en cultuurbeleid; erkent dat de lidstaten een beoordelingsmarge hebben 

om te bepalen op welke wijze het bovenstaande moet worden verwezenlijkt, 

overeenkomstig de beginselen van non-discriminatie en evenredigheid; 

15. merkt op dat de lidstaten, gezien de risico's voor consumenten, beroepsbeoefenaren of 

derden, bepaalde activiteiten alleen voor gekwalificeerde beroepsbeoefenaren kunnen 

voorbehouden, met name wanneer er geen minder beperkende middelen zijn om 

hetzelfde resultaat te bereiken; benadrukt dat in dergelijke gevallen beroepsspecifieke 

voorschriften moeten zorgen voor een doeltreffend toezicht op de rechtmatige 

uitoefening van het gereglementeerde beroep en, in voorkomend geval, op de ethische 

regels ervan; 

16. neemt in dit opzicht nota van het verband tussen het voorstel voor de 

evenredigheidsbeoordeling, waarin regels worden vastgesteld voor een 

gemeenschappelijk kader voor het verrichten van evenredigheidsbeoordelingen voordat 

nieuwe of bestaande maatregelen voor gereglementeerde beroepen worden ingevoerd of 

gewijzigd, en de aanbevelingen voor hervorming, die gebaseerd zijn op een beoordeling 

van de nationale regelgeving in zeven activiteitensectoren; vraagt de lidstaten hun 

reglementering van beroepen te beoordelen en zo nodig aan te passen in 

overeenstemming met de specifieke aanbevelingen voor hervorming; 

17. benadrukt dat aanbevelingen voor hervorming niet in de plaats kunnen komen van 

handhavingsmaatregelen, en verzoekt de Commissie als hoedster van de Verdragen op 

te treden en inbreukprocedures in te leiden wanneer zij discriminerende, 

ongerechtvaardigde of onevenredige regelgeving vaststelt; 

Nut van de restrictiviteitsindicator en noodzaak om een hoge kwaliteit van de diensten in 



 

PE607.891v02-00 12/15 RR\1141876NL.docx 

NL 

Europa te bevorderen 

18. neemt er nota van dat de Commissie een nieuwe restrictiviteitsindicator heeft 

ontwikkeld en is verheugd dat die, dankzij de gedetailleerde analyse van de sectoren in 

kwestie, een verbetering inhoudt ten opzichte van de bestaande PMR-

restrictiviteitsindicator van de OESO; 

19. onderstreept dat deze indicator, die de totale regelgevingsintensiteit in de lidstaten 

weergeeft op basis van louter kwantitatieve gegevens over bestaande belemmeringen 

voor het vrije verkeer, moet worden gezien als een louter indicatief instrument, en niet 

als een instrument dat het mogelijk maakt conclusies te trekken over de vraag of de 

strengere regelgeving in sommige lidstaten onevenredig is; 

20. herinnert eraan dat bij de algemene analyse van het effect van de regelgeving in de 

lidstaten niet alleen een kwantitatieve, maar ook een kwalitatieve beoordeling moet 

worden verricht van de doeleinden van algemeen belang en de kwaliteit van de 

dienstverlening, met inbegrip van de mogelijke indirecte voordelen voor de burgers en 

de arbeidsmarkt; merkt op dat de restrictiviteitsindicator vergezeld gaat van een nadere 

analyse, die aanvullende informatie verschaft over de realiteit in het veld, en moedigt de 

lidstaten aan om deze indicator samen met kwalitatieve gegevens te gebruiken om hun 

prestaties in de geselecteerde activiteiten sectoren te vergelijken; 

De toekomst voor gereglementeerde beroepen 

21. onderstreept dat er in de EU en in de lidstaten niet alleen een doeltreffend 

regelgevingskader nodig is, maar ook doeltreffende en gecoördineerde 

beleidsmaatregelen om beroepsbeoefenaren in de EU te ondersteunen en het 

concurrentievermogen, de innovatiecapaciteit en de kwaliteit van de professionele 

dienstverlening in de EU te verbeteren; 

22. benadrukt dat beroepsbeoefenaren gereglementeerde beroepen kunnen uitoefenen als 

natuurlijk persoon of als rechtspersoon, in de vorm van een professioneel bedrijf, en dat 

het belangrijk is om bij de tenuitvoerlegging van nieuw beleid rekening te houden met 

beide oogpunten; is er in dit opzicht van overtuigd dat economische instrumenten 

moeten worden gecombineerd met beleid ter versterking van het ondernemerschap en 

het menselijk kapitaal in de professionele dienstverlening; 

23. vraagt de Commissie en de lidstaten alsmede de beroepsorganisaties in hun respectieve 

deskundigheidsgebieden om op passende wijze uitvoering te geven aan de 

aanbevelingen van de Werkgroep ondersteuning vrije beroepen;  

24. benadrukt hoe belangrijk onderwijs, de ontwikkeling van vaardigheden en opleidingen 

in ondernemerschap zijn om ervoor te zorgen dat beroepsbeoefenaren in de EU 

concurrerend blijven en in staat zijn om te gaan met de ingrijpende veranderingen 

waarmee vrije beroepen als gevolg van innovatie, digitalisering en globalisering te 

maken krijgen; wijst op de nauwe samenhang tussen de kennis van een 

beroepsbeoefenaar en de kwaliteit van de verleende dienst; benadrukt de belangrijke rol 

die het hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen in dit opzicht moeten spelen, onder 

meer door middel van projecten ter bevordering van digitale geletterdheid; 
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25. wijst erop dat er een betere vergelijkbaarheid van het niveau van beroepskwalificaties 

nodig is om de homogeniteit van bewijsstukken van formele kwalificaties in de EU te 

verhogen en om een gelijker speelveld te creëren voor jonge gediplomeerden die deze 

beroepen gaan uitoefenen, teneinde hun mobiliteit te faciliteren; 

26. verzoekt de lidstaten een marktanalyse uit te voeren opdat dienstverleners zich sneller 

aanpassen aan de marktbehoeften, en beleid te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de 

professionele dienstverlening in de EU in de komende decennia wereldwijd kan 

concurreren; 

Innovatie en digitalisering in de professionele dienstverlening 

27. merkt op dat wetenschappelijke vooruitgang, technologische innovatie en digitalisering 

een aanzienlijk effect hebben op de professionele dienstverlening en dat dit niet alleen 

nieuwe kansen voor beroepsbeoefenaars met zich brengt, maar ook uitdagingen voor de 

arbeidsmarkt en de kwaliteit van de dienstverlening; 

28. is verheugd dat de Commissie erkent dat er over het effect van nieuwe technologieën op 

de professionele dienstverlening moet worden nagedacht, met name in de juridische 

sector en de boekhoudsector, waar de procedures voor verbetering vatbaar zijn; merkt 

met name op dat er bijzondere aandacht moet worden besteed aan de daarmee gepaard 

gaande risico's voor de afnemers van diensten, waaronder consumenten, die niet van 

nieuwe technologieën mogen worden uitgesloten; 

29. benadrukt dat het onwaarschijnlijk is dat mensen door nieuwe technologieën zullen 

worden vervangen als er ethische en morele beslissingen moeten worden genomen; 

wijst er in dit opzicht op dat regels inzake de organisatie van beroepen, met inbegrip 

van regels inzake toezicht door publieke organen of beroepsorganisaties, een 

belangrijke rol zouden kunnen spelen en zouden kunnen helpen om de voordelen van 

digitalisering eerlijker te verdelen; merkt op dat door de markt gedreven mechanismen, 

zoals feedback van consumenten, op bepaalde gebieden ook de kwaliteit van een 

bepaalde dienst kunnen helpen verbeteren; 

30. benadrukt dat de regelgeving inzake professionele diensten doelmatig moet zijn en 

regelmatig moet worden herzien om rekening te houden met technische innovaties en 

digitalisering; 

31. verzoekt de Commissie het Parlement regelmatig op de hoogte te houden van de stand 

van zaken met betrekking tot de naleving van Richtlijn 2005/36/EG door de lidstaten; 

° 

° ° 

32. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 

de parlementen en de regeringen van de lidstaten. 
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