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Betreft: Verzoekschrift 0672/2011, ingediend door Wolfgang J. Beckermann (Duitse 
nationaliteit), over niet-erkenning van zijn beroepskwalificaties in Oostenrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener voelt zich beperkt in zijn rechten als EU-burger omdat zijn beroepskwalificaties als 
beoordelaar van de veiligheid van cosmetische middelen krachtens Richtlijn 76/768/EEG en 
Verordening (EG) nr. 1223/2009 in Oostenrijk niet worden erkend.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 oktober 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012

"In artikel 7 bis, lid 1, onder e), van de cosmeticarichtlijn (Richtlijn 76/768/EEG) is het 
volgende bepaald over veiligheidsbeoordelaars: "deze personen behoren een diploma, als 
omschreven in artikel 1 van Richtlijn 89/48/EEG, te hebben in de farmacie, toxicologie, 
dermatologie, geneeskunde of een gelijksoortige studierichting". Richtlijn 89/48/EEG werd 
vervangen door de richtlijn betreffende beroepskwalificaties, te weten Richtlijn 2005/36/EG1.

Het niveau van het diploma in de zin van de voormalige Richtlijn 89/48/EEG komt overeen 
met het niveau dat nu in artikel 11, onder d), van Richtlijn 2005/36/EG is bepaald, dat wil 
zeggen "een diploma ter afsluiting van een opleiding op het niveau van het postsecundaire 
onderwijs met een duur van ten minste drie jaar en ten hoogste vier jaar, dan wel, in geval 

                                               
1 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning 
van beroepskwalificaties (PB L 255 van 30.9.2005).
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van een deeltijdse opleiding, een daaraan gelijkwaardige duur heeft, die wordt verstrekt aan 
een universiteit of een instelling voor hoger onderwijs of aan een andere instelling met 
hetzelfde opleidingsniveau, alsook de beroepsopleiding die eventueel als aanvulling op deze 
cyclus van postsecundair onderwijs vereist is".

Volgens artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1223/2009, die Richtlijn 76/768/EEG op 
11 juli 2013 vervangt, is de veiligheidsbeoordelaar "een persoon in het bezit van een diploma 
of ander bewijsstuk ter afsluiting van een universitaire opleiding in theoretisch en praktisch 
onderwijs in de farmacie, toxicologie, geneeskunde of een gelijksoortige studierichting, of van 
een door een lidstaat als gelijkwaardig erkende opleiding".

Volgens artikel 3, lid 1, onder c), van Richtlijn 2005/36/EG wordt onder "opleidingstitel" 
(bewijsstuk) verstaan "een diploma, certificaat of andere titel die door een volgens de 
wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van een lidstaat aangewezen autoriteit, is 
afgegeven ter afsluiting van een overwegend in de Gemeenschap gevolgde beroepsopleiding.
[...]".

Hoewel de specifieke Richtlijn 76/768/EEG minimumopleidingseisen voor 
veiligheidsbeoordelaars vaststelt, wordt in de huidige wetgeving als zodanig niet in 
erkenningsmechanismen voorzien. Daarom is Richtlijn 2005/36/EG van toepassing op de 
erkenning van beroepskwalificaties van volledig gekwalificeerde veiligheidsbeoordelaars die 
toegang willen hebben tot dit beroep in een andere lidstaat. Richtlijn 2005/36/EG is alleen van 
toepassing op beroepserkenning en niet op academische erkenning/gelijkwaardigheid van 
diploma's, wat de bevoegdheid van de afzonderlijke lidstaten blijft.

Conclusie

Op grond van de door indiener voorgelegde elementen en in de context van de huidige 
wetgeving kan niet worden geconcludeerd dat er sprake is van een schending van EU-
wetgeving door de Oostenrijkse overheden. De Commissie is namelijk niet in staat de 
individuele zaak van indiener te beoordelen vanwege gebrek aan essentiële informatie, zoals:
een kopie van de relevante diploma's en certificaten van indiener en briefwisseling met de 
Oostenrijkse bevoegde overheden die belast zijn met de erkenning van beroepskwalificaties 
(met name de vermeende beslissing om de erkenning van de in Duitsland verkregen 
kwalificaties van indiener te weigeren)."

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 oktober 2012 (REV)

In brieven van 17 juli 2012 en 13 september 2012 heeft indiener aanvullende informatie over 
zijn briefwisseling met de Oostenrijkse autoriteiten verstrekt, in het bijzonder over de 
weigering van de Oostenrijkse autoriteiten (op 14 augustus 2012) om indiener de in artikel 73, 
lid 2, van de voedselveiligheids- en consumentenbeschermingswet (LMSVG)1 bedoelde 
vergunning voor het uitvoeren van toxicologische beoordelingen van cosmetische middelen te 
verlenen.

Zowel de cosmeticarichtlijn (76/768/EEG) als Verordening (EG) nr. 1223/20092 bevatten 
                                               
1 Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz.
2 Verordening (EG) nr. 1223/2009 komt op 11 juli 2013 in de plaats van Richtlijn 76/768/EEG.
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alleen minimumopleidingsvereisten voor veiligheidsbeoordelaars. Op dit moment staat het de 
lidstaten vrij striktere normen vast te stellen, op voorwaarde dat zij – wanneer zij in andere 
lidstaten verworven beroepskwalificaties erkennen – aan de desbetreffende bepalingen van 
Richtlijn 2005/36/EG voldoen.

Uit de overgelegde documentatie valt op te maken dat, indien de veiligheidsbeoordeling in 
Oostenrijk op freelancebasis wordt uitgevoerd, een vergunning nodig is zoals bedoeld in 
artikel 73, lid 2, van de LMSVG, en zoals bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de regeling 
betreffende de beoordeling van levensmiddelen1. Voor de verlening van een dergelijke 
vergunning vereisen de Oostenrijkse autoriteiten onder andere overlegging van bewijs van een 
ononderbroken periode van drie jaar ervaring met de beoordeling van cosmetische middelen.

De Oostenrijkse autoriteiten hebben hun besluit van 14 augustus 2012 houdende afwijzing 
van het verzoek van indiener van 26 augustus 2011 gerechtvaardigd met het feit dat indiener 
zijn ervaring in onvoldoende mate heeft bewezen, ondanks het uitdrukkelijke verzoek daartoe 
van de autoriteiten aan indiener van 2 januari 2012. Het besluit is derhalve genomen op grond 
van de beschikbare documenten, waarvan de Oostenrijkse autoriteiten bij bestudering hebben 
vastgesteld dat ze onvoldoende basis boden om tot verlening van de vergunning over te 
kunnen gaan.

Tegen dit besluit van de Oostenrijkse autoriteiten kan onder het nationaal recht beroep worden 
aangetekend, in de vorm van een klacht – binnen zes weken – tegen het besluit bij de 
administratieve rechtbank of het constitutioneel hof. De Commissie is evenwel niet 
meegedeeld of indiener een dergelijk beroep heeft ingesteld.

Conclusie

Op basis van de nieuwe elementen die onder de aandacht van de Commissie zijn gebracht, en 
gezien de huidige stand van zaken van de wetgeving, kan niet worden vastgesteld dat de 
Oostenrijkse autoriteiten inderdaad een inbreuk hebben gepleegd op Richtlijn 2005/36/EG. 
Sterker nog, het besluit van de Oostenrijkse autoriteiten van 14 augustus 2012 om indiener 
geen vergunning voor het uitoefenen van de functie van veiligheidsbeoordelaar van 
cosmetische middelen te verlenen, stoelt op het gebrek aan bewijs van de vereiste periode van 
drie jaar ervaring op dit gebied. Vandaar dat dit besluit in overeenstemming lijkt te zijn met 
de procedure voor de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties zoals bedoeld in 
Richtlijn 2005/36/EG, in het bijzonder in artikel 51 daarvan.

Daarnaast beschikt de Commissie over onvoldoende feitelijke informatie voor een 
diepgaandere beoordeling van de inhoud van de rechtvaardiging van de weigering (d.w.z. een 
gedetailleerde beoordeling van de beroepskwalificaties van indiener, afgezet tegen hetgeen in 
Oostenrijk gevraagd wordt om het beroep van veiligheidsbeoordelaar van cosmetische 
middelen te mogen uitoefenen).

5. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV II), ontvangen op 30 april 2013

Indiener voelt zich beperkt in zijn rechten als EU-burger omdat de Oostenrijkse autoriteiten 

                                               
1 Lebensmittelgutachterverordnung.
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bij schrijven van 14 augustus 2012 (dat op 13 september 2012 ter kennis van indiener is 
gebracht) hebben geweigerd om indiener de in artikel 73, lid 2, van de voedselveiligheids- en 
consumentenbeschermingswet (LMSVG)1 bedoelde vergunning voor het uitvoeren van 
toxicologische beoordelingen van cosmetische middelen te verlenen.

Bij schrijven van 3 januari 2013 heeft indiener aanvullende informatie verstrekt over het 
beroep dat hij op 23 oktober 2012 bij het Oostenrijks constitutioneel hof tegen dit besluit heeft 
ingesteld, en met name over het feit dat hij geen advocaat kon vinden die het beroep wilde 
ondertekenen. Indiener stelt tevens dat de kwalificatievereisten voor de toegang tot het beroep 
van veiligheidsbeoordelaar in Oostenrijk strenger zijn voor zelfstandigen dan voor personen 
in loondienst.

Zoals de Commissie in haar eerdere antwoorden heeft uiteengezet, bevatten zowel de 
cosmeticarichtlijn (76/768/EEG) als Verordening (EG) nr. 1223/20092 alleen 
minimumopleidingsvereisten voor veiligheidsbeoordelaars. De huidige wetgeving biedt de 
lidstaten de mogelijkheid striktere normen vast te stellen, mits zij zich bij de erkenning van in 
andere lidstaten verworven beroepskwalificaties houden aan de desbetreffende bepalingen van 
richtlijn beroepskwalificaties (2005/36/EG). Tot dusverre is niet aangetoond dat de 
Oostenrijkse autoriteiten in dit geval Richtlijn 2005/36/EG hebben overtreden.

De aanvullend verstrekte informatie bevestigt tevens dat het nationale recht in de 
mogelijkheid van beroep tegen het besluit van de Oostenrijkse autoriteiten voorziet, hetgeen 
in overeenstemming is met artikel 51, lid 3, van Richtlijn 2005/36/EG. Het beroep moet, om 
volgens het nationale recht geldig te zijn, aan de volgende voorwaarden voldoen: het moet 
binnen zes weken na kennisgeving van het besluit worden ingesteld bij de bestuursrechtbank 
of het constitutioneel hof en het moet door een advocaat worden ondertekend, tenzij de 
indiener aantoont de kosten van een dergelijke procedure niet te kunnen dragen. Blijkens de 
verstrekte informatie heeft indiener inderdaad binnen de vastgestelde termijn beroep ingesteld 
bij het Oostenrijks constitutioneel hof. Het beroep is echter niet door een advocaat 
ondertekend en indiener heeft niet aangetoond de betrokken kosten niet te kunnen dragen. 
Kennelijk is daarom niet voldaan aan alle in de nationale wetgeving gestelde voorwaarden 
voor het instellen van een beroep. Een beoordeling van de proportionaliteit van de eis dat een 
advocaat ondertekent, wordt niet uitdrukkelijk vermeld in Richtlijn 2005/36/EG.

Voorts lijkt het verschil dat de Oostenrijkse autoriteiten zouden maken tussen werknemers en 
zelfstandigen met betrekking tot het voor de uitoefening van het beroep vereiste 
kwalificatieniveau, op zichzelf geen overtreding van de bepalingen van Richtlijn 2005/36/EG. 
Het kan zo zijn dat zelfstandig werkzame veiligheidsbeoordelaars bijkomende 
beroepsverantwoordelijkheden d r a g e n  of, anders dan werknemers, bepaalde 
beroepsactiviteiten wel mogen uitoefenen, zodat hogere kwalificaties vereist zijn. Uitgaande 
van de beschikbare informatie is er geen bewijs dat personen die hun kwalificaties in andere 
lidstaten hebben verworven, worden gediscrimineerd in vergelijking met houders van 
Oostenrijkse kwalificaties.

                                               
1 Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz.
2 Verordening (EG) nr. 1223/2009 komt op 11 juli 2013 in de plaats van Richtlijn 76/768/EEG.
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Conclusie

Op basis van de gegevens die het meest recent onder de aandacht van de Commissie zijn 
gebracht, en gelet op de huidige stand van de wetgeving, kan nog steeds geen inbreuk op 
Richtlijn 2005/36/EG door de Oostenrijkse autoriteiten worden aangetoond.


