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BEKNOPTE MOTIVERING 

Het voorstel is in strijd met de beginselen van bevoegdheidstoedeling, subsidiariteit en 

evenredigheid. 

De artikelen 46, 53 en 62 VWEU vormen geen toereikende rechtsgrondslag voor het voorstel 

voor een richtlijn betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe 

reglementering van beroepen (COM(2016)822 final). 

Zoals uit Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties blijkt, kan 

artikel 46 inzake vrij verkeer van werknemers niet worden gebruikt om bevoegdheden inzake 

beroepskwalificaties van de lidstaten over te dragen aan de Commissie. 

Artikel 53 VWEU, dat betrekking heeft op de noodzaak om te zorgen voor de onderlinge 

erkenning van kwalificaties en de coördinatie van de wettelijke bepalingen betreffende de 

toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst, geeft de Commissie niet de bevoegdheid 

om te beslissen over de geldigheid van nieuwe regels voor beroepen. Dit geldt met name voor 

gezondheidszorg, op basis van artikel 53, lid 2 VWEU. 

Artikel 62 VWEU inzake het vrij verrichten van diensten biedt geen algemene basis om 

beroepsregels aan te vechten door ze als toegangsbelemmeringen te beschouwen. 

Subsidiariteit: 

Het voorstel strookt niet met het subsidiariteitsbeginsel (artikel 5, lid 3, VEU), aangezien het 

de bevoegdheden van de lidstaten op het gebied van de erkenning van gereglementeerde 

beroepen en beroepsopleiding ondermijnt. De reden hiervoor is dat het de lidstaten ertoe 

verplicht de evenredigheid te rechtvaardigen alvorens zij nieuwe gereglementeerde beroepen 

kunnen vaststellen of bestaande gereglementeerde beroepen kunnen wijzigen.  

Deze bevoegdheden worden gewaarborgd in het kader van de huidige Richtlijn 2005/36/EG. 

De lidstaten beoordelen de evenredigheid van gereglementeerde beroepen op nationaal niveau 

en brengen de Commissie hiervan op de hoogte, en hun recht om regelgeving vast te stellen 

blijft onbetwist. In de huidige opzet ligt de bewijslast voor de beoordeling dus bij de 

Commissie, die nog wel een inbreukprocedure kan instellen of een procedure aanhanging kan 

maken bij het Hof van Justitie. Het huidige voorstel zou de bewijslast echter feitelijk omkeren, 

hetgeen onwettig zou zijn. 

Evenredigheid:  

Het voorstel is in strijd met het evenredigheidsbeginsel (artikel 5, lid 4, VEU). De voorwaarden 

voor de evenredigheidsbeoordeling zijn te vaag gedefinieerd, met 21 criteria waarin 

doelstellingen en maatregelen worden beschreven maar waarin geen definities worden gegeven, 

die bovendien niet stroken met de jurisprudentie van het Hof van Justitie (bijv. met betrekking 

tot het openbaar belang). Bij gebrek aan duidelijke, transparante en concrete criteria is het voor 

de lidstaten moeilijk te controleren of zij er al dan niet aan voldoen. Dit zou tevens van belang 

zijn om de rechtszekerheid te waarborgen. In deze omstandigheden beperkt een ex ante-

evenredigheidsbeoordeling hun mogelijkheden om regelgeving vast te stellen op onredelijke 

wijze. 

Het voorstel lijkt een pseudo-evenredigheidstoets van het Hof van Justitie uit te werken tot een 
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wetgevingshandeling.  Niets wijst er echter op dat de voorgestelde procedure doeltreffender op 

dit probleem zou kunnen inspelen dan de bestaande bepalingen: de criteria op grond waarvan 

het Hof van Justitie zich uitspreekt over de evenredigheid van nieuwe regelgeving blijven 

immers ongewijzigd.  

De Commissie beschouwt de reglementering van beroepen als een economische barrière, 

zonder daarbij rekening te houden met het openbaar belang (o.a. gezondheids- en 

veiligheidsoverwegingen) dat aan de basis ligt van dit soort wetgeving en bijdraagt tot het 

waarborgen van kwaliteit en veiligheid bij de verstrekking van diensten. Daarnaast houdt zij 

geen rekening met de wijze waarop bestaande gereglementeerde beroepen verband houden met 

systemen voor onderwijs en beroepsopleiding die de kwaliteit van de werkgelegenheid 

garanderen.  

Gezien het louter economische perspectief leidt het huidige voorstel tot een absurde situatie 

waarin de mobiliteit van werknemers en de vrijheid om diensten te verrichten de ontmanteling 

van beroepsreglementering met zich meebrengen, en dat terwijl dergelijke reglementering van 

wezenlijk belang is om arbeidskansen voor mobiele werknemers en een rechtvaardige interne 

markt te waarborgen. 

Verzoeken:  

Er is ruimte voor de Commissie om de lidstaten een beoordeling en richtsnoeren te verschaffen 

na vaststelling van de gebieden waarop beroepsreglementering mogelijk in strijd is met de 

bestaande EU-wetgeving. Dit kan door middel van een transparante dialoog en duidelijke 

richtsnoeren en aanbevelingen voor de lidstaten, waarin ten volle rekening wordt gehouden met 

de bestaande wetgeving en HvJ-jurisprudentie. Als het gevaar bestaat dat nieuwe 

reglementering inbreuk maakt op de EU-wetgeving, bieden de bestaande instrumenten de 

Commissie voldoende maatregelen om het Europees recht te handhaven. 

Teneinde eerlijke mobiliteit te ondersteunen, dient de Commissie in plaats hiervan te 

overwegen of er verdere maatregelen nodig zijn op andere gebieden, zoals de onderlinge 

erkenning van kwalificaties en vaardigheden. 

****** 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie interne markt en consumentenbescherming om verwerping van het voorstel van 

de Commissie voor te stellen. 


