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Betreft: Verzoekschrift 0753/2011, ingediend door Dries Emmen (Nederlandse 
nationaliteit), over erkenning van zijn kwalificaties en vermeende schending 
van Richtlijn 2005/36/EG

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is werkzaam als psychodiagnostisch onderzoeker en zijn beroepskwalificaties 
worden erkend door zowel Belgische als Nederlandse universiteiten (ISCED 5). Indiener 
heeft cliënten in zowel België als Nederland en is in beide landen ingeschreven in de 
relevante registers voor zijn beroepsgroep. In België blijkt hij echter meer bevoegd te zijn dan 
in Nederland. Volgens indiener staat deze situatie op gespannen voet met Richtlijn 
2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties alsook met het vrije verkeer 
van goederen en diensten in de EU. Indiener verzoekt om opheldering.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 januari 2012

Binnen de Europese Unie behoren de organisatie van onderwijs en de regulering van beroepen 
tot de nationale bevoegdheden. Maar op basis van artikel 40, artikel 47, lid 1, artikel 47, lid 2, 
eerste en derde volzin, en artikel 55 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap (thans artikel 46, artikel 53, lid 1, en artikel 62 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie) is een richtlijn voor de wederzijdse erkenning van 
kwalificaties vastgesteld: de Richtlijn Beroepskwalificaties (Richtlijn 2005/36/EG). 
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Wat betreft het verzoek van indiener tot inschrijving in het BIG-register voor het beroep van 
gezondheidszorgpsycholoog is de Richtlijn Beroepskwalificaties in casu niet van toepassing. 
Indiener heeft zijn kwalificaties in Nederland behaald en wil in Nederland werken. Er is in 
deze zaak geen sprake van een grensoverschrijdend karakter. De Nederlandse wet is van 
toepassing. 

Indiener betoogt dat hij zijn beroep op basis van artikel 7 van de Richtlijn 
Beroepskwalificaties in alle lidstaten op gelijkwaardig niveau zou moeten kunnen uitoefenen. 
Deze voorschriften zijn echter alleen van toepassing wanneer indiener zijn beroep tijdelijk in 
een andere lidstaat wil uitoefenen. Het tijdelijke karakter van de dienst wordt van geval tot 
geval beoordeeld.

Zelfs als indiener zijn verrichting slechts tijdelijk in een andere lidstaat wil uitoefenen 
betekent dit niet dat hij dit beroep onmiddellijk in deze andere lidstaat kan beginnen uit te 
oefenen.

De dienstverrichter moet op wettige wijze gevestigd zijn in een lidstaat om er hetzelfde 
beroep uit te oefenen. In het geval van de gereglementeerde beroepen die verband houden met 
de volksgezondheid of de openbare veiligheid kan de bevoegde autoriteit van de ontvangende 
lidstaat de beroepskwalificaties van de dienstverrichter vóór de eerste dienstverrichting 
controleren. (artikelen 5 en 7 van de Richtlijn).

Uit het verzoekschrift is niet duidelijk of indiener in een lidstaat is gevestigd, en voor zover 
dat het geval is, is het niet duidelijk welk beroep hij daar wil uitoefenen (zo zijn in Nederland 
bepaalde bevoegdheden tot het beroep van gezondheidszorgpsycholoog beperkt en zou dat 
niet hetzelfde beroep zijn bij registratie van indiener als psycholoog in België).

Conclusie

Het beroep van psycholoog of gezondheidszorgpsycholoog is niet geharmoniseerd in de 
Europese Unie. 

De lidstaten mogen deze beroepen overeenkomstig hun eigen regeling reglementeren. Maar 
hebben ze een beroep gereglementeerd, dan moeten ze EU-burgers met andere kwalificaties 
dan de vereiste nationale kwalificaties toestaan om dat beroep op hun grondgebied uit te 
oefenen, zij het niet automatisch. In het kader van de vrije dienstverlening mogen de lidstaten 
de kwalificaties van migranten zowel bij vestiging als in het geval van gereglementeerde 
beroepen met implicaties voor de volksgezondheid of de openbare veiligheid controleren. 

De Europese Commissie heeft indiener in een brief naar aanleiding van een klacht van het 
voorgaande op de hoogte gesteld. Indiener geeft in zijn verzoekschrift aan dat de diensten van 
de Commissie erop hebben gewezen dat kwalificaties persoonsgebonden zijn en geen 
territoriaal karakter hebben, en dat ze in alle EU-lidstaten geldig zijn. Het is echter niet 
duidelijk of indiener de aan hem verstrekte informatie (dezelfde als hierboven beschreven) 
heeft aanvaard, omdat kwalificaties, zoals uitgelegd, inderdaad gekoppeld zijn aan de persoon 
door wie ze zijn behaald. Dat wil nog niet zeggen dat andere lidstaten dan die welke de 
kwalificatie heeft afgegeven deze ook automatisch dient te erkennen. 


