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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener bepleit de erkenning in de gehele EU van de opleiding tot ouderenverpleegkundige 
en -verzorger, evenals de erkenning van deze twee beroepen. Indiener verklaart dat tot op 
heden alleen de Duitse opleiding in de gehele EU wordt erkend en dat de opleiding voor deze 
beroepen in andere lidstaten anders of helemaal niet wordt gereguleerd. Indiener vindt dat er, 
gelet op het gebrek aan goed opgeleid personeel voor deze beroepen, Europese voorschriften 
moeten worden vastgesteld die het voor ouderenverpleegkundigen en -verzorgers makkelijker 
maken om zonder tijdrovende erkenningsprocedures overal in de EU werkzaam te zijn. Uit 
het antwoord van de verzoekschriftencommissie van de Duitse Bondsdag blijkt dat er in 
Duitsland onlangs wetgeving van kracht is geworden om de erkenning van beroepen te 
vergemakkelijken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 september 2013

Binnen de regels van de interne markt staat het elke lidstaat vrij om de toegang tot en de 
uitoefening van een gegeven beroep juridisch afhankelijk te stellen van het bezit van een 
specifieke beroepskwalificatie.

Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties ("de richtlijn") 
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vergemakkelijkt de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties wanneer een staatsburger 
van een EU-lidstaat een gereglementeerd beroep wenst uit te oefenen in een andere lidstaat 
dan die waar hij/zij zijn/haar beroepskwalificatie heeft verworven. De richtlijn bevat 
geharmoniseerde minimumopleidingseisen voor zeven sectorale beroepen (met inbegrip van 
verantwoordelijk algemeen ziekenverplegers) op grond waarvan een automatische erkenning 
van deze kwalificaties kan plaatsvinden.

Hoewel de richtlijn geen minimumopleidingseisen voor andere gereglementeerde beroepen 
(bijvoorbeeld ouderenverpleegkundigen en -verzorgers) vaststelt, kunnen ze toch profiteren 
van het door de richtlijn ingevoerde zogenaamde algemene stelsel van erkenning. Het 
algemene stelsel houdt in dat de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst de 
opleiding van een gegeven beroepsbeoefenaar kan vergelijken met zijn nationale 
opleidingseisen. In geval van wezenlijke opleidingsverschillen kan de lidstaat van ontvangst 
compenserende maatregelen opleggen alvorens kwalificaties te erkennen.

De richtlijn staat ook de vrijstelling van compenserende maatregelen toe op basis van 
gemeenschappelijke platformen, i.e. een reeks criteria voor beroepskwalificaties (aanvullende 
opleiding, proeven van bekwaamheid, aanpassingsstage) waarmee de wezenlijke verschillen 
tussen de opleidingseisen die in de verschillende lidstaten voor een gegeven beroep gelden, 
kunnen worden gecompenseerd. Het is evenwel bijzonder moeilijk om een platform op te 
zetten dat aan de voorwaarden voldoet en tot dusver is er nog geen gemeenschappelijk 
platform opgezet.

In december 2011 diende de Commissie haar voorstel voor de modernisering van de richtlijn 
in1. In juni 2013 hebben de medewetgevers in beginsel overeenstemming bereikt over de 
modernisering van de richtlijn. Deze overeenstemming wordt gesteund door de 
leidinggevende commissie van het Europees Parlement (de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming) en de lidstaten in de Raad. Tegen het einde van 2013 zal de 
gewijzigde richtlijn worden onderworpen aan een formele goedkeuring via stemming.

De toekomstige richtlijn zal het concept "gemeenschappelijke platformen" vervangen door 
gemeenschappelijke opleidingsbeginselen, i.e. gemeenschappelijke opleidingskaders op basis 
van een gemeenschappelijk geheel van minimale kennis, vaardigheden en competenties, of 
gemeenschappelijke opleidingsproeven. Terwijl de "gemeenschappelijke platformen" alleen 
een harmonisatie van compenserende maatregelen toelieten, kunnen de beroepsbeoefenaren 
aan de hand van de gemeenschappelijke opleidingsbeginselen volledig worden vrijgesteld van 
compenserende maatregelen. Deze nieuwe bepalingen zouden een nieuwe methode voor 
automatische erkenning invoeren voor de beroepen die er momenteel niet van kunnen 
profiteren. Afwijkingen voor de toepassing van dit stelsel kunnen in bepaalde 
omstandigheden, zoals de volksgezondheid, evenwel nuttig zijn voor de lidstaten.

Verder zullen de voorwaarden voor het opzetten van gemeenschappelijke 
opleidingsbeginselen gemakkelijker te vervullen zijn dan de voorwaarden voor het opzetten 
van gemeenschappelijke platformen. De drempel voor de nationale beroepsorganisaties of 
bevoegde autoriteiten om het initiatief te nemen tot gemeenschappelijke opleidingsbeginselen, 
zou worden begrensd tot ten minste een derde van de lidstaten. De gemeenschappelijke 
                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/policy_developments/modernising/COM2011_883_en.pdf.
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opleidingskaders zullen een grotere mobiliteit van beroepsbeoefenaren in de EU toelaten en 
de in ten minste een derde van de lidstaten vereiste kennis, vaardigheden en competenties 
verenigen. Het betrokken beroep (of de opleiding die tot dat beroep leidt) zal in ten minste een 
derde van de lidstaten gereglementeerd zijn1. De gemeenschappelijke opleidingskaders dienen 
te worden opgesteld na een transparante procedure en mogen de beroepsbeoefenaar niet 
verplichten eerst lid te worden van een beroepsorganisatie. Voor gemeenschappelijke 
opleidingsproeven zouden vergelijkbare voorwaarden gelden. Het zou aan de 
vertegenwoordigers van Europese beroepsorganisaties of –verenigingen uit ten minste een 
derde van de lidstaten zijn om met voorstellen voor dergelijke opleidingskaders te komen. Als 
de Commissie een gemeenschappelijk opleidingskader zou vaststellen door middel van een 
gedelegeerde handeling, zouden de desbetreffende nationale beroepstitels automatisch kunnen 
worden erkend. De invoering van een gemeenschappelijk opleidingskader voor 
ouderenverpleegkundigen wordt niet uitgesloten, mits is voldaan aan de voorwaarden.

Conclusie
De gewijzigde richtlijn voert een nieuw concept van gemeenschappelijke 
opleidingsbeginselen in op grond waarvan een automatische erkenning van kwalificaties zal 
kunnen plaatsvinden voor de beroepen die momenteel onder het algemene stelsel van 
erkenning vallen (zoals ouderenverpleegkundigen en –verzorgers). Onder de voorwaarden in 
de richtlijn zouden verschillende beroepen dankzij deze bepalingen dezelfde voordelen 
kunnen genieten als beroepen waarvoor in de richtlijn minimumopleidingseisen worden 
vastgesteld. Daartoe moeten de beroepsorganisaties met voorstellen komen en moet de 
Commissie bijkomende maatregelen treffen.

                                               
1 Tot die beroepen behoren eveneens specialisaties voor afgestudeerden, die momenteel niet automatisch worden 
erkend.


