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Betreft: Verzoekschrift 1046/2011, ingediend door L. Knoops (Nederlandse nationaliteit), 
over de interne markt voor privédetectives

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant verzoekt het Europees Parlement zich ervoor in te zetten dat privédetectives 
overal in de EU kunnen werken zonder dat zij in elke lidstaat waar zij een onderzoek doen een 
opleiding moeten volgen of een vergunning moeten verkrijgen. Hij is van mening dat hij en 
zijn collega's krachtens het beginsel van het vrije verkeer van personen, goederen en diensten 
en de erkenning van beroepskwalificaties in de EU in de hele EU onderzoeken zouden moeten 
kunnen uitvoeren. Volgens hem zou kennis van de wetgeving van het land waarin het 
onderzoek plaatsvindt hiervoor voldoende moeten zijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 januari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

De erkenning van beroepskwalificaties in de EU wordt geregeld door Richtlijn 2005/36/EG. 
Deze richtlijn staat een beroepsbeoefenaar toe diensten te verlenen of zich in een lidstaat te 
vestigen en daar het beroep uit te oefenen waarvoor hij in een andere lidstaat kwalificaties 
heeft gehaald. 
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De richtlijn is alleen van toepassing als het beroep in de ontvangende lidstaat gereglementeerd 
is. Volgens de databank met de gereglementeerde beroepen1 is het beroep van privédetective 
momenteel in 7 lidstaten2 gereglementeerd.  

Indien rekwestrant zich wil vestigen in een lidstaat waar het beroep is gereglementeerd, moet 
hij zijn beroepskwalificaties laten erkennen. De kwalificatie voor een detective is in de 
Europese Unie niet geharmoniseerd. De erkenning van kwalificaties als detective valt onder 
de bepalingen van het zogeheten algemene stelsel van erkenning van opleidingstitels zoals 
behandeld in titel III, hoofdstuk I van Richtlijn 2005/36/EG. Dit algemene stelsel voorziet niet 
in de automatische erkenning van beroepskwalificaties. De rationale achter dit stelsel is dat de 
ontvangende lidstaat de EU-burger moet toestaan op zijn grondgebied een beroep uit te 
oefenen, ook als hij/zij niet het vereiste nationale diploma heeft, op voorwaarde dat hij/zij in 
het bezit is van het diploma dat in een andere lidstaat is vereist voor de toegang tot of 
uitoefening van dat beroep. 

Indien rekwestrant de diensten slechts tijdelijk wenst te verlenen, zijn de toepasselijke 
voorschriften flexibeler, op voorwaarde dat hij aan bepaalde voorwaarden voldoet3. In de 
meeste gevallen hoeft de beroepsbeoefenaar zijn of haar kwalificaties niet over te leggen voor 
voorafgaande goedkeuring en kan hij/zij de activiteit onmiddellijk uitvoeren. De 
beroepsbeoefenaar kan krachtens de wetgeving van de ontvangende lidstaat echter worden 
verplicht om jaarlijks informatie over te leggen aan de autoriteit van die lidstaat. In het geval 
dat het beroep verband houdt met de volksgezondheid of de veiligheid, kan de bevoegde 
autoriteit van de ontvangende lidstaat vóór de eerste dienstverrichting de beroepskwalificaties 
van de dienstverrichter controleren (artikel 7, lid 4, van de richtlijn).  

Indien rekwestrant zijn diensten wenst te verrichten of zich wil vestigen in een lidstaat waar 
het beroep niet is gereglementeerd, hoeft hij zijn beroepskwalificaties niet te laten erkennen. 
Hij kan het beroep uitoefenen in de ontvangende lidstaat onder dezelfde voorwaarden als de 
onderdanen van die lidstaat.

Indien rekwestrant informatie wenst te ontvangen over de erkenning van beroepskwalificaties 
in een bepaalde lidstaat, kan hij zich richten tot een van de contactpunten voor de erkenning 
van beroepskwalificaties. Een lijst van deze contactpunten is beschikbaar op de volgende 
website:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/national_contact_points_en.htm.

Rekwestrant werpt ook de idee op van een “internationaal identificatiebewijs”. Op 19 
december 2011 stelde de Commissie een wetgevingsvoorstel vast voor de modernisering van 
Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. Een van de 
belangrijkste elementen in het voorstel is de invoering van een Europees beroepsbewijs 
waardoor belanghebbende beroepsbeoefenaars gemakkelijker en sneller hun kwalificaties 

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.found.
2 Slowakije, Roemenië, Polen, Frankrijk, Tsjechische Republiek, België, Oostenrijk.
3 Op wettige wijze gevestigd zijn in een van de 27 lidstaten of in een van de volgende drie landen: Noorwegen, 
IJsland, Liechtenstein + indien het land waarin de beroepsbeoefenaar is gevestigd, het beroep niet reglementeert, 
kan de ontvangende lidstaat van de beroepsbeoefenaar eisen dat hij/zij het beroep in kwestie al twee jaar heeft 
uitgeoefend.
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kunnen laten erkennen. Tijdelijke mobiliteit zou hierdoor ook gemakkelijker moeten worden. 
Het bewijs zal beschikbaar worden gesteld volgens de behoeften van de beroepsbeoefenaars 
(verplegend personeel en berggidsen hebben bijvoorbeeld al hun grote interesse in dergelijk 
bewijs laten blijken). Bij dergelijk bewijs hoort een geoptimaliseerde erkenningsprocedure 
binnen het bestaande informatiesysteem voor de interne markt. Het bewijs zal de vorm 
aannemen van een elektronisch getuigschrift waarmee de beroepsbeoefenaar diensten kan 
verlenen of zich kan vestigen in een andere lidstaat.

Het voorstel wordt momenteel besproken in de Raad en in het Europees Parlement. 

De activiteiten van privédetectives vallen onder de dienstenrichtlijn. Dit impliceert dat andere 
mogelijke vereisten die van toepassing zijn op de activiteiten van privédetectives die geen 
betrekking hebben op kwalificaties (en dus niet onder de richtlijn betreffende 
beroepskwalificaties vallen) aan de dienstenrichtlijn moeten worden getoetst.

Het betreft hier met name de vergunningsregelingen, als bepaald in artikelen 9 tot en met 13 
van de dienstenrichtlijn, voor het geval van vestiging, en artikel 16 voor grensoverschrijdende 
dienstverrichtingen. In beide gevallen moeten de vergunningsregelingen niet-discriminerend 
zijn, worden gerechtvaardigd door dwingende redenen van algemeen belang en evenredig 
zijn. In het geval van grensoverschrijdende dienstverrichtingen zijn de mogelijke 
rechtvaardigingen voor een vergunning, of andere vereisten die onder dat artikel vallen, 
beperkt tot slechts vier dwingende redenen van algemeen belang (openbare orde, openbare 
veiligheid, volksgezondheid en bescherming van het milieu). 

De dienstenrichtlijn zorgt er ook voor dat de administratieve procedures voor dienstverrichters 
eenvoudiger worden. In dit verband zijn artikelen 6 tot en met 8 van belang. Hierin wordt 
immers bepaald dat de dienstverrichter online, op afstand en via de één-loketten de nodige 
informatie kan krijgen en alle relevante procedures betreffende de toegang tot en de 
uitoefening van zijn activiteit kan afwikkelen. 

Conclusie

In dit stadium raadt de Commissie rekwestrant aan dat hij voor meer informatie contact 
opneemt met het nationale contactpunt voor de erkenning van beroepskwalificaties of het één-
loket in de lidstaat waar hij zijn diensten wil verrichten of zich wil vestigen. 


