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Betreft: Verzoekschrift 0700/2008, ingediend door Bernd Speth (Duitse nationaliteit), 
over discriminatie in verband met de erkenning van beroepskwalificaties

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar de meest recente wijzigingen in de Duitse wapenwet en dan met name 
naar de bepalingen omtrent de wapenhandel en beroepsbekwaamheden. Hij wijst erop dat 
Duitse burgers ten gevolge hiervan gediscrimineerd worden ten opzichte van burgers uit 
andere lidstaten, omdat zij een examen moeten afleggen om een vergunning voor 
wapenhandel te verkrijgen, terwijl burgers uit andere lidstaten daarvan zijn vrijgesteld op 
grond van de automatische erkenning van hun beroepskwalificaties. Hij verzoekt daarom het 
Europees Parlement te onderzoeken in hoeverre deze situatie in overeenstemming is met de 
EU-bepalingen aangaande het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Het verzoekschrift

Indiener verwijst naar de meest recente wijzigingen in de Duitse wapenwet en dan met name 
naar de bepalingen omtrent de wapenhandel en beroepsbekwaamheden. Hij wijst erop dat 
Duitse burgers ten gevolge hiervan gediscrimineerd worden, omdat zij een examen moeten 
afleggen om een vergunning voor wapenhandel te verkrijgen, terwijl burgers uit andere 
lidstaten daarvan zijn vrijgesteld op grond van de automatische erkenning van hun 
beroepskwalificaties. Hij verzoekt daarom het Europees Parlement te onderzoeken in hoeverre 
deze situatie in overeenstemming is met de EU-bepalingen aangaande het verbod van 
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discriminatie op grond van nationaliteit.

Opmerkingen van de Commissie

Er bestaat op Europees niveau geen regeling omtrent de voorwaarden voor de uitoefening van 
het beroep van wapenhandelaar. In de richtlijn van de Raad van 18 juni 1991 inzake de 
controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens wordt alleen (in artikel 4) 
vermeld dat met name voor de gevaarlijkste vuurwapens "iedere lidstaat het als 
wapenhandelaar op zijn grondgebied werkzaam zijn afhankelijk stelt van een erkenning op 
grond van ten minste een controle van de betrouwbaarheid van de wapenhandelaar in de 
persoonlijke en de beroepssfeer". Dit artikel is ongewijzigd gebleven in de recente Richtlijn 
2008/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 waarmee de eerdere 
Richtlijn werd gewijzigd. Daarbij is de Europese harmonisatie van de voorwaarden voor deze 
vergunningen inderdaad niet behandeld.
Bovendien kan elke lidstaat zelf voorwaarden stellen aan de uitoefening van het beroep van 
wapenhandelaar op haar grondgebied, mits de nationale regelgeving in overeenstemming is 
met artikel 43 en 49 van het EG-Verdrag inzake vrijheid van vestiging en vrijheid van 
dienstverlening, alsmede met Richtlijn 123/2006/EG betreffende diensten op de interne markt, 
die eind 2009 door de lidstaten moet worden uitgevoerd1. Als er in de gastlidstaat een regeling 
bestaat voor de kwalificaties van een beroep, moet de erkenning van de beroepskwalificaties 
van Europese burgers uit andere lidstaten gebeuren overeenkomstig Richtlijn 2005/36/EG2. 
Ten behoeve van vestiging kan deze migranten onder bepaalde voorwaarden worden gevraagd 
een proeve van bekwaamheid af te leggen als compenserende maatregel. Richtlijn 
2005/36/EG is echter niet van toepassing op situaties die een puur interne aangelegenheid van 
de lidstaat vormen en geeft evenmin antwoord op gevallen van omgekeerde discriminatie 
(wanneer de kwalificaties verkregen zijn in de gastlidstaat).

Conclusie

De Commissie erkent dat er per lidstaat verschillen bestaan over de exacte voorwaarden voor 
de uitoefening van het beroep van wapenhandelaar, maar is niet van plan om op dit gebied 
wetgeving te ontwikkelen.
Indiener levert geen bewijs voor een overtreding van de Europese wetgeving voor zover de 
lidstaten volgens bovengenoemde richtlijn verplicht zijn een vergunningenstelsel voor 
wapenhandelaren te hanteren. Als gevolg hiervan dienen alle Europese burgers zich te houden 
aan de nationale vergunningsregeling van de desbetreffende lidstaat. Artikel 43 en 49 van het 
EG-Verdrag zijn in dit geval niet van toepassing, omdat de grensoverschrijdende component 
hier ontbreekt. Bovendien kunnen de Europese regels inzake de erkenning van de 
beroepskwalificaties evenmin worden toegepast als er geen sprake is van een 
grensoverschrijdende activiteit.

                                               
1 Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de 
interne markt, PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36.
2 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22.


