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Betreft: Verzoekschrift 0594/2012, ingediend door R.R. (Duitse nationaliteit), over 
problemen rond zijn erkenning als geaccrediteerd deskundige

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener geeft te kennen dat hij grote moeilijkheden ondervindt rond zijn erkenning als 
geaccrediteerd deskundige. Zijn aanvragen om erkenning stuiten telkens op de tegenstand van 
de diverse industrie- en handelskamers die een belangrijke rol vervullen bij de erkenning en 
benoeming van deskundigen. Duitsland geeft een onjuiste toepassing aan Verordening (EG) 
nr. 765/2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het 
verhandelen van producten, omdat de verouderde instanties in Duitsland nog steeds te veel 
invloed hebben en grote ondernemingen worden bevoordeeld ten opzichte van kleinere.
Indiener dringt aan op een onderzoek naar de wijze waarop de verordening door de Duitse 
regering wordt toegepast.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

Het onderzoek van de Commissie werd verricht op basis van de beschikbare informatie, 
waaruit blijkt dat de artikelen 36 en 36a van de Duitse Gewerbeordnung regels stellen inzake 
de benoeming en de erkenning van gekwalificeerde deskundigen uit een andere lidstaat. Deze 
artikelen, en de wijze waarop ze door de industrie- en handelskamers in hun hoedanigheid van 
overheidsinstantie worden uitgevoerd, doen twijfel rijzen over de verenigbaarheid ervan met 
Verordening (EG) nr. 765/2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en 
markttoezicht betreffende het verhandelen van producten. In artikel 11, lid 2 van Verordening 
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(EG) nr. 765/2008 wordt namelijk bepaald dat nationale instanties de accreditatiecertificaten 
en verklaringen aanvaarden die de door de nationale accreditatie-instanties geaccrediteerde 
conformiteitsbeoordelingsinstanties afgeven.
Indiener wordt als gecertificeerde deskundige binnen zijn vakgebied bij de erkenning van zijn 
kwalificaties overeenkomstig de verordening, en bijgevolg ook bij het verlenen van diensten, 
dus mogelijkerwijs geconfronteerd met onredelijke belemmeringen en administratieve lasten.

Conclusie

Op grond van het Europese rechtskader waarin Verordening (EG) nr. 765/2008 voorziet, zou 
de indiener erkenning van bestaande accreditatiecertificaten moeten kunnen verkrijgen en zou 
hij door de entiteiten die openbaar gezag uitoefenen moeten worden erkend.

Het zou echter kunnen dat de Duitse instanties bij het benoemen van deskundigen 
onvoldoende rekening houden met de verordening. De Commissie zal daarom de Duitse 
instanties verzoeken nadere uitleg te verstrekken over hun werkwijze.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2013

De Commissie heeft een EU-pilotonderzoek gestart naar de erkenning van 
accreditatiecertificaten van personeel in het kader van het Duitse systeem van deskundigen. 
Uit het antwoord van de Duitse autoriteiten is gebleken dat er twee manieren zijn om als 
deskundige te worden erkend. 

De eerste manier is openbare benoeming als deskundige overeenkomstig artikel 36 van de 
Gewerbeordnung (GewO). Op grond van dit artikel kunnen de bevoegde organen in de 
Länder bepaalde personen aanwijzen als deskundige op een bepaald economisch terrein, als 
deze personen hun deskundigheid ter zake kunnen aantonen en er geen twijfels bestaan over 
hun geschiktheid. Specifieke deskundigheid kan bijvoorbeeld blijken uit een relevante 
beroepsopleiding, werkervaring, eerder uitgebrachte expertiserapporten of het slagen voor een 
examen afgelegd voor een deskundigenpanel. Binnen deze procedure is de erkenning van 
beroepskwalificaties die in een andere lidstaat zijn verworven geregeld in artikel 36a GewO. 
Deskundigen van deze categorie mogen op basis van hun openbare benoeming 
werkzaamheden als deskundige verrichten.

Voorts kunnen personen als deskundige worden erkend als zij hun bijzondere vaardigheden 
kunnen staven met een verklaring van een conform Verordening (EG) nr. 765/2008 
geaccrediteerde certificatie-instantie. Bij de uitoefening van hun activiteiten als deskundige 
mogen zij deze certificering aanvoeren overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

De twee systemen bestaan naast elkaar. Desondanks is het in de praktijk mogelijk dat een 
door een certificatie-instantie afgegeven verklaring van conformiteit erkend wordt in het 
kader van een onderzoek naar specifieke deskundigheid overeenkomstig artikel 36 GewO. Als 
de certificeringsvereisten, het gewenste beroepsprofiel en de bij het certificeringsexamen 
getoetste stof samenvallen, is een nieuw onderzoek door een deskundigenpanel bijvoorbeeld 
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onnodig. In dat geval volstaat een vereenvoudigde benoemingsprocedure. De bevoegde 
instantie (Kamer) neemt echter per geval een besluit op basis van de overgelegde 
certificeringsdocumenten.

Conclusie

De Commissie is van oordeel dat het antwoord van de Duitse autoriteiten toereikend is en dat 
de in Duitsland gehanteerde procedures in overeenstemming zijn met Verordening (EG) nr. 
765/2008. Om zijn bekwaamheid als deskundige aan te tonen kan indiener één van beide 
wegen volgen. De Commissie kan zich derhalve vinden in het antwoord dat de Duitse 
autoriteiten in het kader van dit EU-pilotonderzoek hebben verstrekt. Indien aanvullende 
informatie beschikbaar wordt gesteld zal de Commissie zich verder over deze zaak buigen.


