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1. Erkenning van beroepskwalificaties in de EU

a. Inleiding

Het verrichten van diensten of het aangaan van een dienstverband in een andere lidstaat zijn 
concrete voorbeelden van hoe burgers kunnen profiteren van de interne markt. In Richtlijn 
2005/36/EG van 7 september 2005 zijn regels vastgelegd om de wederzijdse erkenning van 
beroepskwalificaties tussen verschillende lidstaten te vergemakkelijken. Met de richtlijn zijn 
vijftien richtlijnen geconsolideerd en zijn eenvoudiger, flexibeler regels voor de tijdelijke 
verrichting van diensten ingevoerd. Elke lidstaat kan echter zelf bepalen of voor de wettige 
toegang tot een bepaald beroep specifieke beroepskwalificaties nodig zijn. Voorheen kon een 
burger worden uitgesloten van de interne markt doordat in een bepaalde lidstaat een nationale 
kwalificatie werd geëist, wat neerkomt op discriminatie op grond van nationaliteit.

b. Modernisering van de wetgeving voor beroepskwalificaties

Dit werkdocument geeft een overzicht van de belangrijkste elementen van de richtlijn 
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en het algemene standpunt van de rapporteur 
inzake de prioriteiten voor herziening. Het moderniseren van de richtlijn, zoals is voorgesteld in 
de Single Market Act1, is van essentieel belang voor een effectievere overeenstemming van 
vraag en aanbod van arbeidskrachten, een grotere flexibiliteit op de arbeidsmarkt, de 
beantwoording aan de verwachtingen van burgers en de bevordering van de mobiliteit binnen de 
EU.

2. Hoofdelementen van de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

a. Vrij verrichten van diensten

In de richtlijn worden specifieke regels vastgelegd voor het verrichten van diensten op tijdelijke 
basis en voor vestiging op permanente basis. Iedere burger van de EU die op wettige wijze is 
gevestigd in een lidstaat, mag diensten verrichten in een andere lidstaat zonder erkenning van 
beroepskwalificaties aan te vragen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat iemand die op wettige 
wijze zijn beroep uitoefent in een van de lidstaten, voldoende gekwalificeerd is voor de tijdelijke 
uitoefening van dat beroep in elke andere lidstaat. Als het beroep in kwestie in de lidstaat van 
vestiging van de aanvrager echter niet is gereglementeerd, moet de dienstverrichter aantonen dat 
hij twee jaar beroepservaring heeft. Voor beroepen die verband houden met de volksgezondheid 
of de openbare veiligheid, kan de ontvangende lidstaat vooraf de kwalificaties van de 
dienstverrichter controleren.

b. Vestiging

i. Het algemeen stelsel van erkenning van beroepskwalificaties

Dit stelsel is van toepassing op beroepen waarvoor geen specifieke erkenningsregels bestaan. Het 
algemeen stelsel is gebaseerd op het principe van wederzijdse erkenning en is ingevoerd om 
ervoor te zorgen dat een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar niet langer kan worden gedwongen 
een volledige opleiding te volgen in de ontvangende lidstaat. In bepaalde gevallen kan door de 
ontvangende lidstaat een compenserende maatregel worden toegepast. Deze kan bestaan uit een 
proeve van bekwaamheid of een aanpassingsstage van maximaal drie jaar. 

                                               
1 COM(2010)0608.
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ii. Erkenning op basis van beroepservaring

De industriële, ambachtelijke en commerciële werkzaamheden die in bijlage IV bij de Richtlijn 
zijn opgenomen, zijn onderhevig aan de automatische erkenning van kwalificaties op basis van 
beroepservaring. 

iii. Erkenning op basis van de coördinatie van minimumopleidingseisen

Voor artsen, verpleegkundigen verantwoordelijk voor algemene zorg, tandheelkundigen, 
dierenartsen, verloskundigen, apothekers en architecten (sectorale beroepen) geldt een 
automatische erkenning op basis van de coördinatie van minimumopleidingseisen zoals 
vastgesteld op Gemeenschapsniveau. 

3. Prioriteiten voor modernisering van de richtlijn betreffende beroepskwalificaties

a. Correcte uitvoering 

Hoewel met de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties voornamelijk reeds 
bestaande teksten werden geconsolideerd, werd de omzetting pas drie jaar na de oorspronkelijke 
deadline van oktober 2007 voltooid. De richtlijn is bovendien bijzonder lastig uit te voeren 
vanwege de toepassing door bijna duizend autoriteiten en het bestaan van meer dan 4600 
gereglementeerde beroepen. Er zijn nog veel vragen in verband met de uitvoering van de 
richtlijn. Zo heeft bijna 20 % van de SOLVIT-zaken betrekking op de erkenning van 
kwalificaties. Het is van essentieel belang dat betrokkenen en lidstaten overleg blijven voeren 
om te voorkomen dat in de omzetting opnieuw deadlines gemist gaan worden. 

b. Vereenvoudiging

Uit de resultaten van de openbare raadpleging bleek duidelijk een behoefte aan vereenvoudiging 
teneinde de administratieve lasten voor burgers te verminderen, terwijl tegelijkertijd de 
bescherming van de volksgezondheid en openbare veiligheid de vereiste aandacht krijgt. 
Beroepsbeoefenaren worden nu geconfronteerd met buitensporige compensatiemaatregelen, 
bezwarende eisen voor documenten en vertalingen, en moeilijkheden bij het aantonen van 
beroepservaring, wat kan leiden tot onnodige vertragingen. Met betrekking tot tijdelijke 
mobiliteit werd met name het stelsel van verklaringen als bezwarend beschouwd. De 
belangrijkste vernieuwing in deze richtlijn werd gevormd door het eenvoudiger, flexibeler stelsel 
voor tijdelijke mobiliteit. De meeste lidstaten maakten echter gebruik van verklaringen vooraf, 
waardoor het eenvoudiger stelsel zijn bestaansrecht verloor. We moeten onderzoeken of een 
internetportaal kan bijdragen aan een oplossing voor de huidige problemen en zorg dragen voor 
een betere samenwerking en dialoog tussen de bevoegde autoriteiten. Ten slotte moeten we 
overwegen om lidstaten te verzoeken na te gaan of zij bepaalde beroepen met meer 
evenredigheid kunnen reglementeren, of zelfs het aantal gereglementeerde beroepen in sommige 
sectoren, met uitzondering van de gezondheidszorg, kunnen verminderen. 

c. Aanpassing van bestaande regelingen 

Met de consolidatie van vijftien bestaande teksten, waarvan sommige al in 1977 werden 
goedgekeurd, biedt de herziening van de richtlijn betreffende beroepskwalificaties ons de 
gelegenheid te beoordelen of de compensatiemaatregelen, de vereiste beroepservaring en de 
minimumopleidingseisen voor beroepsbeoefenaren zoals verpleegkundigen, moeten worden
aangepast, en of elementen zoals permanente bijscholing in aanmerking moeten worden 
genomen. 
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d. Incorporatie van actuele ontwikkelingen

Het HvJ heeft met zijn jurisprudentie2 het beginsel van gedeeltelijke toegang tot een beroep 
geponeerd. Onder voorwaarde dat er geen sprake is van een legitieme reden van openbaar belang 
die het belet, moet een beroepsbeoefenaar gedeeltelijke toegang tot een beroep worden verleend 
wanneer de verschillen tussen de werkterreinen in het desbetreffende beroep zo groot zijn dat ze 
niet kunnen worden gecompenseerd met aanvullende maatregelen. Uit de openbare raadpleging 
bleek echter dat gedeeltelijke toegang tot beroepen in de gezondheidszorg sterk wordt afgekeurd. 

e. Verbetering van volksgezondheid en openbare veiligheid

Ernstige beroepsfouten moeten worden geregistreerd, en bij constatering moet verplicht een 
proactievere uitwisseling van informatie tussen de bevoegde autoriteiten plaatsvinden. Voor de 
herziening van de richtlijn betreffende beroepskwalificaties moeten, in het bijzonder met 
betrekking tot beroepen in de gezondheidszorg, manieren worden onderzocht waarop een 
proactief waarschuwingsmechanisme zou kunnen bijdragen aan het waarborgen van de 
volksgezondheid en openbare veiligheid bij beroepsmobiliteit. In verband hiermee moeten we 
onderzoeken of een gedragscode voor taalvaardigheden, in het bijzonder in de gezondheidszorg, 
nuttig zou zijn. 

f. Ontwikkeling van instrumenten met toegevoegde waarde

i. Uitbreiding van het informatiesysteem interne markt (IMI)

Bij de herziening van de richtlijn betreffende beroepskwalificaties moeten de mogelijkheden 
worden onderzocht voor uitbreiding van het informatiesysteem voor de interne markt, teneinde 
de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen bevoegde autoriteiten te verbeteren. Het 
vertrouwen van zowel burgers als autoriteiten in het systeem zou toenemen wanneer in het IMI 
een waarschuwingsmechanisme wordt opgenomen. Een dergelijk waarschuwingsmechanisme 
zou kunnen worden gebaseerd op het Dienstenrichtlijnmodel3 of op een verplichting om een 
waarschuwing te doen uitgaan naar alle lidstaten wanneer een sanctie met betrekking tot de 
uitoefening van het beroep is opgelegd. In beide gevallen moeten de grondrechten en de 
bescherming van persoonlijke gegevens worden gewaarborgd. 

ii. Beroepsbewijs

In haar openbare raadpleging stelde de Commissie het gebruik van een beroepsbewijs voor als 
mogelijk instrument voor het vereenvoudigen van de erkenning van beroepskwalificaties. Uit de 
resultaten van de openbare raadpleging bleek dat er veel vragen bestaan over de kosten, de 
betrouwbaarheid en de inhoud van beroepsbewijzen. Binnen het bestaande kader zijn voor 
verschillende beroepen al pogingen ondernomen om een dergelijk bewijs te ontwikkelen, met 
wisselende resultaten. Er is dan ook behoefte aan een gedetailleerde, empirisch onderbouwde 
effectbeoordeling van de mogelijke toegevoegde waarde van een beroepsbewijs. Het lijkt 
duidelijk dat de invoering van een beroepsbewijs op vrijwillige basis moet plaatsvinden, zowel 
vanuit het oogpunt van de beroepsbeoefenaar als van de bevoegde autoriteit. Beroepsbewijzen 
moeten worden toegesneden op afzonderlijke beroepen, en regelgevende instanties op het gebied 
van de invoering een zekere mate van flexibiliteit bieden. Het is van wezenlijk belang dat we 
                                               
2 Colegio de Ingenieros, zaak C-330/03 van 19 januari 2006.
3 De Dienstenrichtlijn bepaalt in artikelen 29, lid 3 en 32, lid 1 dat lidstaten de andere lidstaten en de Commissie in 
kennis moeten stellen van gedragingen van een dienstverrichter die de gezondheid of veiligheid van de mens of het 
milieu ernstige schade kunnen berokkenen ('waarschuwingsmechanisme').
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stilstaan bij een aantal vragen. Wat zal de toegevoegde waarde zijn voor beroepsbeoefenaren en 
gebruikers van het bewijs? Hoeveel gaat een dergelijk systeem kosten? Welke informatie moet 
het bewijs bevatten? Hoe kan beveiliging tegen gegevensfraude worden gewaarborgd? Wat zijn 
de voordelen van een fysiek bewijs tegenover een e-card? En, misschien wel het belangrijkste, 
hoe kunnen we een IT-systeem bouwen en onderhouden dat de geldigheid van het bewijs 
controleert?


