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BEKNOPTE MOTIVERING

In Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties zijn de stelsels voor erkenning van tot 
dusver fragmentarisch gereglementeerde beroepen geconsolideerd en gelijkgetrokken.

De inwerkingtreding van deze wetsbepaling heeft een dubbel voordeel: voor de werknemers 
en voor de bedrijven. De richtlijn heeft enerzijds immers de mobiliteit van gekwalificeerde 
werknemers op de Europese arbeidsmarkt bevorderd en verhoogd, en daarmee ook de 
ontwikkeling van grensoverschrijdende diensten. De opheffing van enkele belemmeringen 
voor de mobiliteit heeft bijgedragen tot de verwezenlijking van de Europese interne markt. 
Anderzijds heeft de richtlijn de opname van beroepsprofielen in specifieke sectoren waar vaak 
een enorme kloof tussen vraag en aanbod bestaat gemakkelijker gemaakt en zo in bepaalde 
gevallen een gebrek aan vaardigheden teruggedrongen.

De nieuwe context heeft bijgedragen tot de economische groei, heeft het 
concurrentievermogen versterkt en nieuwe werkgelegenheid geschapen.

Toch is het aantal beroepsbeoefenaren die beslissen om hun beroep in een andere dan hun 
eigen lidstaat uit te oefenen nog steeds erg beperkt. Bovendien heeft de huidige economische 
situatie een negatieve impact op de toekomstverwachtingen.

Beroepsmobiliteit leidt tot een aanzienlijke kennisvermeerdering tussen de verschillende 
lidstaten die enkel kan worden verbeterd door middel van een gemeenschappelijke aanpak 
met het oog op onderwijs- en opleidingstrajecten van betere kwaliteit.

De arbeidsmarkt verandert voortdurend en veel traditionele beroepen moeten wijken voor 
nieuwe kwalificaties die steeds specifiekere vaardigheden en kennis vergen.
   
Het regelgevingskader voor erkenning van beroepskwalificaties moet bovendien bijgewerkt 
worden met het oog op een grotere flexibiliteit, een effectieve erkenning van door individuele 
beroepsbeoefenaren verworven vaardigheden en een verlaging van de administratieve kosten.

Het voorstel voor een herziening van Richtlijn 2005/36/EG heeft tot doel de regels voor de 
mobiliteit van beroepsbeoefenaren binnen de Europese Unie te vereenvoudigen door als 
nieuw element een Europese beroepskaart in te voeren, zodat niet alleen de kwalificaties 
gemakkelijker en sneller erkend kunnen worden, maar ook de administratieve kosten 
teruggedrongen kunnen worden.

De nieuwe tekst behelst een bijwerking van de minimumeisen voor artsen, tandartsen, 
apothekers, ziekenverplegers, verloskundigen, dierenartsen en architecten, teneinde de 
ontwikkeling van die beroepen en van de bijbehorende scholingstrajecten in aanmerking te 
nemen.

De lidstaten moeten bovendien een lijst verstrekken met daarin alle gereglementeerde 
beroepen en de reden voor die reglementering. Het uiteindelijke doel is te vermijden dat er 
kunstmatige belemmeringen opgeworpen worden voor het vrije verkeer van personen.
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Door in de sector van de vrije beroepen meer aandacht te schenken aan verdiensten en 
concurrentie kan de mobiliteit van vooral de nieuwe generaties bevorderd worden. Daartoe 
zouden toetredingsdrempels uit de weg geruimd moeten worden en zouden domeinen waartoe 
enkel in een beroepsregister ingeschreven beroepsbeoefenaren toegang hebben, ingeperkt 
moeten worden.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming de volgende amendementen op te 
nemen in haar verslag:

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Aanvragen om erkenning van 
beroepsbeoefenaren uit niet-
reglementerende lidstaten moeten op 
dezelfde manier worden behandeld als deze 
van beroepsbeoefenaren uit 
reglementerende lidstaten. Hun 
kwalificaties moeten op basis van de 
kwalificatieniveaus uit Richtlijn 
2005/36/EG vergeleken worden met de 
kwalificaties die in de ontvangende lidstaat 
verlangd worden. In geval van wezenlijke 
verschillen moeten de bevoegde 
autoriteiten compenserende maatregelen 
kunnen opleggen.

(9) Aanvragen om erkenning van 
beroepsbeoefenaren uit niet-
reglementerende lidstaten moeten op 
dezelfde manier worden behandeld als deze 
van beroepsbeoefenaren uit 
reglementerende lidstaten. Hun 
kwalificaties moeten op basis van de 
kwalificatieniveaus uit Richtlijn 
2005/36/EG vergeleken worden met de 
kwalificaties die in de ontvangende lidstaat 
verlangd worden. In geval van wezenlijke 
verschillen moeten de bevoegde 
autoriteiten compenserende maatregelen 
kunnen opleggen. De mechanismen voor 
controle van theoretische en praktische 
vaardigheden die eventueel als 
compenserende maatregelen vereist zijn 
om toegang tot het beroep te krijgen, 
moeten de beginselen van transparantie 
en onpartijdigheid waarborgen en 
naleven. 

Or. it
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Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Daar de minimumopleidingseisen 
voor de toegang tot beroepen die onder het 
algemeen stelsel vallen niet 
geharmoniseerd zijn, moeten de 
ontvangende lidstaten een compenserende 
maatregel kunnen opleggen. Deze 
maatregel dient evenredig te zijn en met 
name rekening te houden met de kennis, 
vaardigheden en competenties die de 
aanvrager via beroepservaring of in het 
kader van een leven lang leren verworven 
heeft. De beslissing tot oplegging van een 
compenserende maatregel moet uitvoerig 
gemotiveerd worden zodat de aanvrager 
zijn situatie beter kan begrijpen en door de 
nationale rechterlijke instanties 
overeenkomstig Richtlijn 2005/36/EG kan 
laten toetsen.

(10) Daar de minimumopleidingseisen 
voor de toegang tot beroepen die onder het 
algemeen stelsel vallen niet 
geharmoniseerd zijn, moeten de 
ontvangende lidstaten een compenserende 
maatregel kunnen vaststellen. Deze 
maatregel dient evenredig te zijn en met 
name rekening te houden met de kennis, 
vaardigheden en competenties die de 
aanvrager via beroepservaring of in het 
kader van een leven lang leren verworven 
heeft. De beslissing tot oplegging van een 
compenserende maatregel moet uitvoerig 
gemotiveerd worden zodat de aanvrager 
zijn situatie beter kan begrijpen en door de 
nationale rechterlijke instanties 
overeenkomstig Richtlijn 2005/36/EG kan 
laten toetsen.

Or. it

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het beroep van verpleeg- en 
verloskundige is de laatste drie decennia 
sterk geëvolueerd: zorgverlening in woon-
en leefgemeenschappen, ingewikkeldere 
behandelingen en constante technologische 
ontwikkelingen verlangen van verpleeg- en 
verloskundigen dat ze steeds meer 
verantwoordelijkheden kunnen dragen. Om 
aan deze complexe noden in de 
gezondheidszorg te kunnen voldoen, 
moeten studenten in de verpleeg- en 
vroedkunde een stevige algemene 
schoolopleiding genoten hebben vooraleer 

(15) Het beroep van verpleeg- en 
verloskundige is de laatste drie decennia 
sterk geëvolueerd: zorgverlening in woon-
en leefgemeenschappen, ingewikkeldere 
behandelingen en constante technologische 
ontwikkelingen verlangen van verpleeg- en 
verloskundigen dat ze nieuwe en steeds 
meer verantwoordelijkheden kunnen 
dragen. Om aan deze complexe noden in 
de gezondheidszorg te kunnen voldoen, 
moeten studenten in de verpleeg- en 
vroedkunde een stevige algemene 
schoolopleiding genoten hebben vooraleer 
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de opleiding te mogen aanvatten. De 
toelating tot deze opleiding moet daarom 
beperkt worden tot studenten die twaalf 
jaar algemeen vormend onderwijs hebben 
genoten of geslaagd zijn voor een examen 
van een gelijkwaardig niveau.

toegang te krijgen tot de opleiding. De 
toelating tot deze opleiding moet daarom 
beperkt worden tot studenten die twaalf 
jaar algemeen vormend onderwijs hebben 
genoten of geslaagd zijn voor een examen 
van een gelijkwaardig niveau.

Or. it

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Richtlijn 2005/36/EG legt al 
duidelijke taaleisen op aan 
beroepsbeoefenaren. De herziening van 
deze verplichting heeft de noodzaak 
aangetoond om de rol van de bevoegde 
autoriteiten en werkgevers toe te lichten, 
met name in het belang van de veiligheid 
van de patiënten. De taalproeven moeten 
echter redelijk zijn en ook noodzakelijk
voor de banen in kwestie en mogen geen 
reden zijn om beroepsbeoefenaren uit te 
sluiten van de arbeidsmarkt in de 
ontvangende lidstaat.

(19) Richtlijn 2005/36/EG legt al 
duidelijke taaleisen op aan 
beroepsbeoefenaren voor de uitoefening 
van het beroep in de ontvangende lidstaat. 
De herziening van deze verplichting heeft 
de noodzaak aangetoond om de rol van de 
bevoegde autoriteiten en werkgevers toe te 
lichten, met name in het belang van de 
veiligheid van de patiënten. De taalproeven 
voor de banen in kwestie mogen geen 
reden zijn om beroepsbeoefenaren uit te 
sluiten van de arbeidsmarkt in de 
ontvangende lidstaat en moeten bovendien 
redelijk en noodzakelijk zijn.

Or. it

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 3 – letter a – onder i
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 3 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) “beroepservaring”: de daadwerkelijke en 
geoorloofde voltijdse of gelijkwaardige 
deeltijdse uitoefening van het betrokken 
beroep in een lidstaat;

f) “beroepservaring”: de daadwerkelijke en 
geoorloofde voltijdse of gelijkwaardige 
deeltijdse uitoefening van het betrokken 
beroep in een lidstaat, die ertoe bijdraagt 
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dat voor een specifiek beroep de normen 
voor kennis, vaardigheden en 
competenties behaald worden;

Or. it

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 3 – letter a – onder ii
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 3 – lid 1 – letter k)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) “Europese beroepskaart”: een 
elektronisch certificaat dat wordt 
afgegeven aan een beroepsbeoefenaar ten 
bewijze dat zijn kwalificaties met het oog 
op vestiging in een ontvangende lidstaat 
erkend zijn of dat hij aan alle 
noodzakelijke voorwaarden voldoet om 
tijdelijk en incidenteel diensten te 
verrichten in een ontvangende lidstaat;

k) “Europese beroepskaart”: een 
elektronisch certificaat dat door de eigen 
lidstaat of een daartoe bevoegde instantie 
wordt afgegeven aan een 
beroepsbeoefenaar ten bewijze dat zijn 
kwalificaties en competenties met het oog 
op vestiging in een ontvangende lidstaat 
erkend zijn of dat hij aan alle 
noodzakelijke voorwaarden voldoet om 
tijdelijk en incidenteel diensten te 
verrichten in een ontvangende lidstaat;

Or. it

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 bis – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie steunt de lidstaten bij 
de activering van een proces tot 
implementatie van de verplichte invoering 
van de Europese beroepskaart. Dit proces 
kan door een effectbeoordeling 
voorafgegaan worden.

Or.it
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Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 bis – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De lidstaten kunnen criteria 
vastleggen op basis waarvan bepaald 
wordt voor welke beroepen er eerst een 
beroepskaart afgegeven moet worden.
De volgende criteria worden in eerste 
instantie als prioritair beschouwd:

1. het beroep is in meer dan vijf lidstaten 
gereglementeerd;

2. het beroep vertoont een groot potentieel 
voor mobiliteit binnen de Europese Unie;

3. er is grote interesse van de 
beroepsbeoefenaren of van de 
beroepsverenigingen.

Or. it

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 quater – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong verifieert de aanvraag en 
maakt en valideert een Europese 
beroepskaart binnen twee weken na 
ontvangst van een volledige aanvraag. Ze 
stelt de aanvrager en de lidstaat waar de 
aanvrager diensten wil verrichten in kennis 
van de validering van de Europese 
beroepskaart. De toezending van de 
valideringsinformatie aan de ontvangende 

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong verifieert de aanvraag en 
maakt en valideert een Europese 
beroepskaart binnen vier weken na 
ontvangst van een volledige aanvraag. Ze 
stelt de aanvrager en de lidstaat waar de 
aanvrager diensten wil verrichten in kennis 
van de validering van de Europese 
beroepskaart. De toezending van de 
valideringsinformatie aan de ontvangende 
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lidstaat geldt als de in artikel 7 bedoelde 
verklaring. De ontvangende lidstaat kan de 
volgende twee jaar geen aanvullende 
verklaring in de zin van artikel 7 eisen.

lidstaat geldt als de in artikel 7 bedoelde 
verklaring. De ontvangende lidstaat kan de 
volgende twee jaar geen aanvullende 
verklaring in de zin van artikel 7 eisen.

Or. it

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 quater – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Tegen de beslissing van de lidstaat van 
oorsprong, of het uitblijven ervan binnen 
de in lid 1 bedoelde termijn van twee
weken, kan overeenkomstig nationaal recht 
beroep worden aangetekend.

2. Tegen de beslissing van de lidstaat van 
oorsprong, of het uitblijven ervan binnen 
de in lid 1 bedoelde termijn van vier
weken, kan overeenkomstig nationaal recht 
beroep worden aangetekend.

Or. it

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 quinquies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na ontvangst van een volledige aanvraag 
voor een Europese beroepskaart, 
controleert en bekrachtigt de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van oorsprong 
binnen twee weken de echtheid en 
geldigheid van de ingediende 
bewijsstukken, maakt zij de Europese 
beroepskaart, zendt zij deze kaart ter 
validering toe aan de bevoegde autoriteit 
van de ontvangende lidstaat en stelt zij 
deze autoriteit in kennis van het 
bijbehorende IMI-bestand. De aanvrager 
wordt door de lidstaat van oorsprong in 

1. Na ontvangst van een volledige aanvraag 
voor een Europese beroepskaart, 
controleert en bekrachtigt de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van oorsprong 
binnen vier weken de echtheid en 
geldigheid van de ingediende 
bewijsstukken, maakt zij de Europese 
beroepskaart, zendt zij deze kaart ter 
validering toe aan de bevoegde autoriteit 
van de ontvangende lidstaat en stelt zij 
deze autoriteit in kennis van het 
bijbehorende IMI-bestand. De aanvrager 
wordt door de lidstaat van oorsprong in 
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kennis gesteld over de stand van de 
procedure.

kennis gesteld over de stand van de 
procedure.

Or. it

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 sexies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van oorsprong en van de ontvangende 
lidstaat werken het overeenkomstige IMI-
bestand tijdig bij met informatie over 
vastgestelde tuchtrechtelijke maatregelen 
of strafrechtelijke sancties of over andere 
specifieke ernstige feiten die van invloed 
kunnen zijn op de uitoefening van 
werkzaamheden van de houder van de 
Europese beroepskaart in het kader van 
deze richtlijn. Deze updates omvatten het 
verwijderen van gegevens die niet langer 
nodig zijn. De houder van de Europese 
beroepskaart en de bij het desbetreffende 
IMI-bestand betrokken bevoegde 
autoriteiten worden door de betrokken 
autoriteiten in kennis gesteld van eventuele 
updates.

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van oorsprong en van de ontvangende 
lidstaat werken het overeenkomstige IMI-
bestand ook tijdig bij met informatie over 
vastgestelde tuchtrechtelijke maatregelen, 
administratieve boetes of strafrechtelijke 
sancties of over andere specifieke ernstige 
feiten die van invloed kunnen zijn op de 
uitoefening van werkzaamheden van de 
houder van de Europese beroepskaart in 
het kader van deze richtlijn. Deze updates 
omvatten het verwijderen van gegevens die 
niet langer nodig zijn. De houder van de 
Europese beroepskaart en de bij het 
desbetreffende IMI-bestand betrokken 
bevoegde autoriteiten worden door de 
betrokken autoriteiten tijdig in kennis 
gesteld van eventuele updates.

Or. it

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 sexies – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zien erop toe dat de houder 
van een Europese beroepskaart op verzoek 

5. De lidstaten zien erop toe dat de houder 
van een Europese beroepskaart op verzoek 
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op elk moment het recht heeft te verzoeken 
om rechtzetting, schrapping en 
afscherming van zijn bestand in het IMI-
systeem en van dit recht op de hoogte 
gesteld wordt bij de afgifte van de 
Europese beroepskaart en er na de afgifte 
van zijn Europese beroepskaart om de twee 
jaar aan herinnerd wordt.

op elk moment en kosteloos het recht heeft 
te verzoeken om rechtzetting, schrapping 
en afscherming van zijn bestand in het 
IMI-systeem en van dit recht op de hoogte 
gesteld wordt bij de afgifte van de 
Europese beroepskaart en er na de afgifte 
van zijn Europese beroepskaart om de twee 
jaar aan herinnerd wordt.

Or. it

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 septies – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verschillen tussen de in de lidstaat 
van oorsprong legaal verrichte 
beroepsactiviteiten en het 
gereglementeerde beroep in de 
ontvangende lidstaat zijn zo groot dat de 
toepassing van compenserende 
maatregelen erop zou neerkomen dat de 
aanvrager het volledige onderwijs- en 
opleidingsprogramma in de ontvangende 
lidstaat zou moeten doorlopen om tot het 
volledige gereglementeerde beroep in de 
ontvangende lidstaat toegelaten te worden;

a) de bestaande verschillen tussen de in de 
lidstaat van oorsprong legaal verrichte 
beroepsactiviteiten en het 
gereglementeerde beroep in de 
ontvangende lidstaat zijn objectief gezien 
zo groot dat de vereiste toepassing van 
compenserende maatregelen erop zou 
neerkomen dat de aanvrager het volledige 
onderwijs- en opleidingsprogramma in de 
ontvangende lidstaat zou moeten doorlopen 
om tot het volledige gereglementeerde 
beroep in de ontvangende lidstaat 
toegelaten te worden;

Or. it

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 septies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Gedeeltelijke toegang kan worden 2. Gedeeltelijke toegang kan worden 
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afgewezen indien deze afwijzing door een 
dwingende reden van algemeen belang, 
zoals de volksgezondheid, gerechtvaardigd 
is, de verwezenlijking van het nagestreefde 
doel zou waarborgen en niet verder gaat 
dan wat strikt noodzakelijk is.

afgewezen indien deze afwijzing door een 
dwingende reden van algemeen belang 
gerechtvaardigd is, de verwezenlijking van 
het nagestreefde doel zou waarborgen en 
niet verder gaat dan wat strikt noodzakelijk 
is.

Or. it

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 7 – letter c
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 7 – lid 4 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de bevoegde autoriteit binnen de in 
de derde en de vierde alinea vermelde 
termijn niet reageert, kan de dienst 
worden verricht.

Schrappen

Or. it

Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 30 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 44 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) na de theoretische en praktische 
opleiding een stage van zes maanden in een 
voor het publiek toegankelijke apotheek of 
in een ziekenhuis onder toezicht van de 
farmaceutische dienst van dat ziekenhuis.

b) tijdens of na de theoretische en 
praktische opleiding een stage van zes 
maanden in een voor het publiek 
toegankelijke apotheek of in een 
ziekenhuis onder toezicht van de 
farmaceutische dienst van dat ziekenhuis.

Or.it


