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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de uitvoering van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties
(2011/2024(INI))

Het Europees Parlement,

– 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 3 maart 2010 getiteld "Europa 2020 – Een 
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– gezien het op 9 mei 2010 gepubliceerde verslag-Monti getiteld "Een nieuwe strategie voor 
de interne markt",

– gezien de hoorzitting met de nationale parlementen op 26 oktober 2010 over de omzetting 
en toepassing van Richtlijn 2005/36/EG,

– gezien de in opdracht van het Europees Parlement uitgevoerde studie over de erkenning 
van beroepskwalificaties (PE 447.514),

– gezien de Mededeling van 27 oktober 2010 van de Commissie getiteld "Naar een Single 
Market Act voor een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen" 
(COM(2010)0608),

– gezien het jaarverslag 2010 van Solvit over de ontwikkeling en de prestaties van het 
Solvit-netwerk in 2010,

– gezien zijn resolutie van 6 april 2011 over een interne markt voor de Europese burger2,

– gezien de Mededeling van de Commissie van 13 april 2011, getiteld "Single Market Act –
Twaalf hefbomen om de groei aan te jagen en het vertrouwen te versterken" 
(COM(2011)0206),

– gezien het Groenboek van de Commissie van 22 juni 2011 over modernisering van de 
richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (2011)0367),

– gezien het werkdocument van de Commissie van 5 juli 2011 met een samenvatting van de 
reacties in het kader van de raadpleging over de modernisering van de richtlijn inzake 
beroepskwalificaties3,

– gezien het werkdocument van de Commissie van 5 juli 2011 over de evaluatie van de 

                                               
1 PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0145.
3 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-summary-replies-public-consultation-
pdq_en.pdf.
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richtlijn inzake beroepskwalificaties1,

– gezien artikel 48 en artikel 119, lid 2, van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7-0000/2011),

A. overwegende dat de demografische veranderingen het steeds belangrijker maken dat 
beroepsbeoefenaren door de hele Europese Unie mobiel zijn,

B. overwegende dat we ten gevolg van de veranderende arbeidsmarkten behoefte hebben aan 
flexibeler regels betreffende de erkenning van beroepskwalificaties,

C. overwegende dat er nog altijd een kloof bestaat tussen de verwachtingen van de burgers en 
de werkelijkheid, gezien het feit dat in 2010 meer dan 16% van alle door SOLVIT 
behandelde dossiers betrekking had op de erkenning van beroepskwalificaties2,

D. overwegende dat Richtlijn 2005/36/EG niet door alle lidstaten op tijd is omgezet, en pas 
drie jaar na de oorspronkelijke deadline volledig is geïmplementeerd,

E. overwegende dat het recht op zekere werkgelegenheid of het aanbieden van diensten in een 
andere lidstaat een in de Verdragen vastgelegd grondrecht is en een concreet voorbeeld 
vormt van de manier waarop burgers kunnen profiteren van de interne markt,

F. overwegende dat Richtlijn 2005/36/EG regels consolideert van 15 eerdere, sinds de jaren 
zestig goedgekeurde richtlijnen,

G. overwegende dat de Single Market Act heeft onderstreept dat het moderniseren van het 
systeem voor de erkenning van beroepskwalificaties van cruciaal belang is voor het 
aanzwengelen van economische groei,

I. Vereenvoudiging voor burgers

1. onderstreept dat het erkenningsproces onder het algemeen systeem en het automatisch 
systeem op basis van beroepservaring zowel voor de bevoegde autoriteiten, als voor 
beroepsbeoefenaren bovenmatig ingewikkeld en tijdrovend is;

2. vraagt de lidstaten derhalve gebruik te maken van moderne communicatietechnologieën, 
waaronder gegevensbanken en online registratieprocedures, teneinde te waarborgen dat de 
onder het algemene erkenningsysteem vastgestelde deadlines worden gerespecteerd en dat 
bij de toegang tot informatie en bij transparantie van het besluitvormingsproces voor 
beroepsbeoefenaren significante vooruitgang wordt geboekt;

3. spoort de lidstaten, de bevoegde autoriteiten en de Commissie aan de verschillende 
                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-evaluation-directive-200536ec_en.pdf.
2 Europese Commissie, DG MARKT, SOLVIT-verslag 2010: Development and Performance of the SOLVIT-
network in 2010, (2011).



PR\874722NL.doc 5/7 PE469.992v01-00

NL

bronnen van informatie waar beroepsbeoefenaren op dit moment toegang tot hebben - met 
inbegrip van de nationale contactpunten (NCP's), SOLVIT en beroepsorganen - te 
consolideren door middel van het oprichten van een laagdrempelig online portal, waar ze 
relevante en actuele informatie over de erkenningsprocedures kunnen krijgen, inclusief 
informatie van administratieve aard over bevoegde autoriteiten en de documenten die ze 
moeten inleveren met het oog op de erkenning van hun kwalificaties;

4. dringt aan op een verdere verduidelijking van het concept van het tijdelijk en incidenteel 
verrichten van diensten; stelt dat bevoegde autoriteiten moeilijkheden ondervinden bij het 
toepassen van de regeling en vraagt de Commissie derhalve het bepaalde in artikel 7 van 
de richtlijn aan een evaluatie te onderwerpen, in het bijzonder de tekstgedeelten 
betreffende volksgezondheid en veiligheid, en het Parlement van haar bevindingen in 
kennis te stellen;

5. onderstreept dat compensatiemaatregelen, die de bevoegde autoriteiten de mogelijkheid 
bieden een geschiktheidstest verplicht te stellen en een aanpassingsperiode van ten 
hoogste drie jaar te eisen, en die van onschatbare waarde zijn voor het waarborgen van de 
consumenten- en patiëntenveiligheid, op onevenredige wijze kunnen worden toegepast; 
dringt aan op meer transparantie van het besluitvormingsproces voor beroepsbeoefenaars, 
alsook op een evaluatie van de gedragscode om bevoegde autoriteiten te helpen;

6. is van oordeel dat de dialoog en de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten en de 
NCP's moeten worden verbeterd, zowel in, als tussen de lidstaten;

II. Aanpassing van bestaande regelingen

7. vraagt de Commissie de bestaande classificatie van economische activiteiten van de 
automatische erkenningssystemen op basis van beroepservaring en 
minimumopleidingsvereisten aan te passen in overeenstemming met wetenschappelijke en 
technische ontwikkelingen; 

8. onderstreept dat de lidstaten beroepen op een meer evenredige wijze moeten reguleren, 
teneinde het totale aantal gereguleerde beroepen in de EU, met uitzondering van beroepen 
in de sector gezondheidszorg, te reduceren;

9. wijst met nadruk op het feit dat de betrokkenen aandringen op meer aandacht voor 
permanente bijscholing; vraagt de Commissie om verduidelijking van de definitie van 
permanente bijscholing; vraagt de bevoegde autoriteiten tijdens het erkenningsproces 
informatie over permanente bijscholing te bieden en voor de uitwisseling van goede 
praktijken op dit gebied te zorgen;

III. Verbetering van volksgezondheid en openbare veiligheid

10. is van oordeel dat de bescherming van de veiligheid van consumenten en patiënten een 
van de hoofddoelstellingen van de herziening van de richtlijn dient te zijn; wijst op de 
bijzondere status van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg;
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11. onderstreept dat het voorkomt dat beroepsbeoefenaren hun beroep in de EU blijven 
uitoefenen ondanks het feit dat zij tijdelijk of definitief zijn geschorst, en dat dit tot 
ernstige problemen kan leiden; 

12. dringt aan op de oprichting, binnen het kader van het Informatiesysteem interne markt 
(IMI) en voor die beroepen die niet onder de dienstenrichtlijn vallen, van een proactief 
waarschuwingsmechanisme dat de lidstaten verplicht een alarmboodschap te doen uitgaan 
wanneer aan een beroepsbeoefenaar een sanctie is opgelegd;

13. wijst erop dat het beginsel van gedeeltelijke toegang door de overgrote meerderheid van 
de betrokkenen wordt afgewezen en in de praktijk moeilijk is te monitoren; dringt aan op 
een gedetailleerde evaluatie van dit beginsel en is van oordeel dat het so wie so niet van 
toepassing zou moeten zijn op de gereguleerde beroepen met gezondheids- en 
veiligheidsimplicaties;

14. onderstreept dat uitbreiding van de erkenningsprocedure met de kwalificaties van derde 
landen tot misbruik van het systeem in de vorm van forumshopping zou kunnen leiden en 
voor de bevoegde autoriteiten in de lidstaten van ontvangst een te grote belasting zou zijn;

15. herinnert eraan dat taalvaardigheden essentieel zijn voor een soepele integratie van een 
beroepsbeoefenaar in een ander land, voor het waarborgen van de kwaliteit van de 
geleverde diensten en het beschermen van de veiligheid van consumenten en patiënten;

16. vraagt de Commissie en de lidstaten de regeling inzake taalvereisten voor 
beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg te herzien door de bevoegde autoriteiten de 
flexibiliteit te geven om de taalvaardigheden van beroepsbeoefenaars vast te stellen en, 
indien nodig, te testen in het kader van het erkenningsproces;

IV. Integratie van beroepsbeoefenaars en vergroting van het vertrouwen in het systeem

17. steunt de uitbreiding van het IMI tot beroepsbeoefenaars die nog niet onder de 
dienstenrichtlijn vallen;

18. dringt aan op de verplichte introductie van het IMI voor bevoegde autoriteiten, met het 
oog op het vergemakkelijken van proactieve administratieve samenwerking en het 
vereenvoudigen van de erkenningsprocedures;

19. vraagt de Commissie ervoor te zorgen dat een herziene richtlijn met inachtneming van de 
vastgestelde deadline correct wordt omgezet; vraagt de lidstaten de richtlijn de prioriteit te 
geven die haar toekomt;

20. dringt aan op een grotere mobiliteit van afgestudeerden en op inachtneming van de 
uitspraak in de zaak-Morgenbesser1; vindt dat de lidstaten afgestudeerden in principe niet 
moet verbieden onder toezicht betaald werk te verrichten indien hun eigen onderdanen dit 
ook is toegestaan;

                                               
1 Uitspraak van het Hof van Justitie van 13 november 2003 in zaak C-313/01, Morgenbesser, Jurispr. I-13467.
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21. onderstreept dat het concept van gemeenschappelijke platforms, zoals bedoeld in artikel 
15 van de richtlijn, geen succes is geweest in de zin dat zulke platforms op dit moment 
helemaal niet bestaan; vraagt de Commissie het concept in een herzien artikel te 
verduidelijken en het voorstel betreffende een lagere drempel voor lidstaatparticipatie aan 
een beoordeling te onderwerpen;

22. is van oordeel dat de introductie van gemeenschappelijke platforms afhankelijk moet 
worden gemaakt van een internemarkttest en dat er parlementair toezicht op moet worden 
uitgeoefend;

23. kijkt uit naar de resultaten van een door de Commissie in opdracht gegeven studie naar de 
invloed van recente onderwijshervormingen op erkenningsprocedures, in het bijzonder de 
toepasbaarheid van het Europees kwalificatiekader op de artikelen 11 en 13 van de 
richtlijn en het Bologna-proces;

24. is van mening dat het concept van een vrijwillige beroepsbeoefenaarskaart, die aan een 
elektronische gegevensbank zoals het IMI gekoppeld moet zijn, een nuttig instrument zou 
kunnen zijn voor het vergroten van de mobiliteit van sommige beroepsbeoefenaars; 
onderstreept dat zo'n kaart aan bepaalde vereisten moet voldoen en dat de nodige 
veiligheidselementen moeten worden ingebouwd;

25. vraagt de Commissie vóór de introductie van zo'n kaart aan de hand van een 
gedetailleerde effectbeoordeling aan te tonen dat een vrijwillige kaart voor bepaalde 
beroepsbeoefenaars en bevoegde autoriteiten een grotere toegevoegde waarde voor het 
erkenninsgproces heeft dan een uitgebreid IMI;  is van oordeel dat bij de 
effectbeoordeling aandacht moet worden besteed aan de bezorgdheid die tijdens de 
raadpleging en door een groot aantal andere betrokkenen naar voren is gebracht, de 
voordelen van een e-kaart moeten worden belicht, een kosten-batenanalyse moet worden 
gemaakt, de potentiële kenmerken moeten worden gespecificeerd en precies moet worden 
uitgelegd op welke wijze de gegevensbescherming en de consumentenveiligheid worden 
gewaarborgd;

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


