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Onderstaand amendement 43 wordt ingevoegd vóór amendement 1: 

Amendement 43 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Bij het ontbreken van specifieke 

bepalingen van Unierecht ter 

harmonisatie van de vereisten voor de 

toegang tot of de uitoefening van een 

gereglementeerd beroep is het het 

prerogatief van de lidstaten om te 

beslissen of en hoe een beroep wordt 

gereglementeerd, zolang de beginselen 

van non-discriminatie en evenredigheid in 

acht worden genomen. 

geschrapt 
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(Dit amendement werd in de commissie goedgekeurd, maar ontbrak in de tekst die naar de 

Vertaaldienst is gezonden.) 

Amendementen 12, 20, 23, 34 en 37 worden als volgt gelezen: 

Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) Het is belangrijk ervoor te 

zorgen dat de doelstellingen van algemeen 

belang adequaat worden afgebakend om 

de passende mate van reglementering te 

bepalen, met inachtneming van het 

beginsel van evenredigheid. Indien de 

risico's voor de doelstelling van algemeen 

belang groter worden, moeten de lidstaten 

bijvoorbeeld beschikken over een redelijke 

beoordelingsmarge waarbinnen zij de 

mate van bescherming kunnen bepalen 

die zij willen laten gelden, en moeten zij, 

indien nodig, de geldende reglementering 

kunnen aanscherpen. Het feit dat een 

lidstaat minder strenge bepalingen 

vaststelt dan een andere lidstaat, betekent 

niet dat de bepalingen van laatstgenoemde 

lidstaat onevenredig en dus 

onverenigbaar met het Unierecht zijn. 

Hoewel de reglementering van beroepen 

enerzijds van uitermate groot belang is 

voor het beschermen van de doelstellingen 

van algemeen belang en voor het 

waarborgen van kwalitatief hoogwaardige 

producten en diensten, moet zij anderzijds 

onder andere ook bijdragen tot het 

bevorderen van een hoog 

werkgelegenheidsniveau en een hoog 

niveau van onderwijs en opleiding. 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 bis) Indien de lidstaten van 

oordeel zijn dat een bepaald criterium 

voor de beoordeling niet relevant is, 

moeten zij hun besluit in 

overeenstemming met deze richtlijn aan 

de Commissie melden en naar behoren 

onderbouwen. 

Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 20 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 bis) De invoering van 

aanvullende vereisten kan geschikt zijn 

om de doelstellingen van algemeen belang 

te realiseren. Het loutere feit dat het 

afzonderlijke of gecombineerde effect 

ervan moet worden beoordeeld, betekent 

niet dat deze vereisten op het eerste 

gezicht onevenredig zijn. De verplichting 

permanente beroepsontwikkeling te 

volgen kan bijvoorbeeld geschikt zijn om 

te garanderen dat beroepsbeoefenaars 

gelijke tred houden met de ontwikkelingen 

op hun terrein, zolang er geen 

discriminerende en onevenredige 

voorwaarden mee worden vastgesteld die 

nadelig zijn van nieuwkomers. Op 

dezelfde manier kan verplicht 

lidmaatschap van een beroepsorganisatie 

als passend worden beschouwd als het 

waarborgen van de doelstellingen van 

algemeen belang in kwestie door de 

overheid is toevertrouwd aan 

beroepsorganisaties, bijvoorbeeld wat het 

toezicht op de legitieme uitoefening van 

het beroep betreft of de organisatie van of 

het toezicht op de doorlopende 

professionele opleiding. Als de 

onafhankelijkheid van een beroep niet 

adequaat op een andere manier kan 

worden gegarandeerd, kunnen de 

lidstaten de toepassing overwegen van 
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waarborgen, bijvoorbeeld de deelneming 

beperken van personen buiten het beroep 

of bepalen dat de meerderheid van de 

stemrechten in handen moet zijn van 

personen die het beroep uitoefenen, mits 

deze waarborgen niet verder gaan dan wat 

nodig is om de doelstelling van algemeen 

belang te beschermen. Teneinde de 

bescherming van de doelstellingen van 

algemeen belang en de kwaliteit van de 

dienstverlening te waarborgen, kunnen de 

lidstaten overwegen vereisten inzake 

minimum- en/of maximumtarieven vast te 

stellen waar dienstverleners aan moeten 

voldoen, met name voor diensten waarbij 

dit nodig is met het oog op de 

doeltreffende toepassing van het beginsel 

van de vergoeding van kosten, op 

voorwaarde dat de beperking in kwestie 

evenredig is, en, indien nodig, in 

afwijkingen van de minimum- en/of 

maximumtarieven wordt voorzien. Als de 

invoering van aanvullende vereisten een 

herhaling is van vereisten die door een 

lidstaat al zijn ingevoerd in de context van 

andere regels of procedures, kunnen deze 

vereisten niet worden beschouwd als 

evenredig voor het realiseren van de 

nagestreefde doelstelling. 

Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 4 Artikel 4 

Ex-ante-beoordeling van nieuwe 

maatregelen 

Ex-ante-beoordeling van nieuwe 

maatregelen en controle 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 

betrokken bevoegde autoriteiten vóór de 

invoering of wijziging van wettelijke of 

bestuursrechtelijke bepalingen die de 

toegang tot of de uitoefening van 

gereglementeerde beroepen beperken, de 

evenredigheid van die bepalingen 

beoordelen in overeenstemming met de 

1. De lidstaten verrichten - in 

overeenstemming met de voorschriften 

van deze richtlijn - een beoordeling 

alvorens nieuwe wettelijke of 

bestuursrechtelijke bepalingen die de 

toegang tot of de uitoefening van 

gereglementeerde beroepen beperken in te 

voeren of bestaande bepalingen te 
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voorschriften van deze richtlijn. wijzigen. 

 1 bis. De omvang van de in lid 1 

bedoelde beoordeling moet evenredig zijn 

met de aard, de inhoud en de impact van 

de bepaling die wordt ingevoerd, rekening 

houdend met de specifieke regels, voor 

een bepaald gereglementeerd beroep. 

2. De in lid 1 bedoelde bepalingen 

gaan vergezeld van een memorandum met 

een uitgebreide toelichting van de 

elementen op basis waarvan de naleving 

van het evenredigheidsbeginsel kan 

worden beoordeeld. 

2. De in lid 1 bedoelde bepalingen 

gaan vergezeld van een memorandum met 

een uitgebreide toelichting van de 

elementen op basis waarvan de naleving 

van het non-discriminatie- en het 

evenredigheidsbeginsel kan worden 

beoordeeld. 

3. De redenen waarom een bepaling 

gerechtvaardigd, noodzakelijk en 

evenredig wordt geacht, worden met 

kwalitatief en, zo mogelijk, kwantitatief 

bewijsmateriaal onderbouwd. 

3. De redenen waarom een bepaling 

niet-discriminerend, gerechtvaardigd, 

noodzakelijk en evenredig wordt geacht, 

worden met kwalitatief en, zo mogelijk, 

kwantitatief bewijsmateriaal onderbouwd. 

 3 bis. De lidstaten nemen de 

maatregelen die nodig zijn om ervoor te 

zorgen dat de in lid 1 bedoelde 

beoordeling op objectieve en 

onafhankelijke wijze wordt uitgevoerd. 

4. De lidstaten controleren op gezette 

tijden en met een voor de betrokken 

reglementering passende frequentie de 

evenredigheid van de wettelijke of 

bestuursrechtelijke bepalingen die de 

toegang tot of de uitoefening van 

gereglementeerde beroepen beperken, 

waarbij zij naar behoren rekening houden 

met de ontwikkelingen die zich sinds de 

vaststelling van de betrokken maatregel 

hebben voorgedaan. 

4. De lidstaten controleren met een 

voor de betrokken reglementering passende 

frequentie de inachtneming van de 

beginselen van non-discriminatie en 

evenredigheid van de wettelijke of 

bestuursrechtelijke bepalingen die de 

toegang tot of de uitoefening van 

gereglementeerde beroepen beperken, 

waarbij zij naar behoren rekening houden 

met de ontwikkelingen die zich sinds de 

vaststelling van de betrokken bepalingen 

hebben voorgedaan.  

5. De lidstaten nemen de 

maatregelen die nodig zijn om ervoor te 

zorgen dat de in lid 1 bedoelde 

evenredigheidsbeoordeling op objectieve 

en onafhankelijke wijze wordt uitgevoerd, 

onder meer door een beroep te doen op 

onafhankelijke controleorganen. 

5. Met het oog op de toepassing van 

dit artikel waarborgen de lidstaten 

alvorens wettelijke of bestuursrechtelijke 

bepalingen in te voeren of te wijzigen die 

de toegang tot of de uitoefening van 

gereglementeerde beroepen beperken, dat 

die bepalingen geschikt zijn om de 

verwezenlijking van de nagestreefde 

doelstelling te waarborgen en niet verder 

gaan dan wat nodig is om deze 
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doelstelling te verwezenlijken. Bij de 

desbetreffende beoordeling houden de 

lidstaten rekening met het acquis 

communautaire, met name wat betreft de 

specifieke aard van de beroepen die 

gezondheidszorgdiensten aanbieden, zoals 

erkend door de Europese wetgever en de 

jurisprudentie van het Hof van Justitie, en 

wat het vaststellen van reglementering 

voor dergelijke beroepen betreft 

beschikken de lidstaten over voldoende 

beslissingsruimte teneinde voor een hoog 

niveau van bescherming van de 

menselijke gezondheid te zorgen. 

Amendement  37 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 6 Artikel 6 

Evenredigheid Evenredigheid 

1. Alvorens wettelijke of 

bestuursrechtelijke bepalingen in te voeren 

of te wijzigen die de toegang tot of de 

uitoefening van gereglementeerde 

beroepen beperken, beoordelende 

lidstatenof die bepalingen noodzakelijk en 

geschikt zijn om de verwezenlijking van de 

nagestreefde doelstelling te waarborgen en 

niet verder gaan dan wat nodig is om deze 

doelstelling te verwezenlijken. 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 

wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen 

die zij invoeren, of de wijzigingen die zij 

aan de bestaande bepalingen aanbrengen, 
die de toegang tot of de uitoefening van 

gereglementeerde beroepen beperken, 

geschikt zijn om de verwezenlijking van de 

nagestreefde doelstelling te waarborgen en 

niet verder gaan dan wat nodig is om deze 

doelstelling te verwezenlijken. 

  

2. Bij de beoordeling van de 

noodzaak en de evenredigheid van de 
bepalingen houden de betrokken bevoegde 

autoriteiten met name rekening met: 

2. Daartoe houden de lidstaten, 

alvorens de in lid 1 bedoelde bepalingen 

vast te stellen, in voorkomend geval, 
rekening met: 

a) de aard van de risico's die 

verbonden zijn aan de nagestreefde 

doelstellingen van algemeen belang, met 

name de risico's voor consumenten, 

beroepsbeoefenaars of derden; 

a) de aard van de risico's die 

verbonden zijn aan de nagestreefde 

doelstellingen van algemeen belang, met 

name de risico's voor afnemers van 

diensten, waaronder consumenten, 

beroepsbeoefenaars of derden; 

b) de vraag of de bepaling geschikt is b) de vraag of de bepaling geschikt is 
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in die zin dat zij passend is om de 

nagestreefde doelstelling te bereiken en of 

zij daadwerkelijk op coherente en 

stelselmatige wijze aan die doelstelling 

beantwoordt, en dus gericht is op de 

risico's die op soortgelijke wijze als bij 

vergelijkbare activiteiten zijn vastgesteld; 

in die zin dat zij passend is om de 

nagestreefde doelstelling te bereiken en of 

zij daadwerkelijk op coherente en 

stelselmatige wijze aan die doelstelling 

beantwoordt, en dus gericht is op de 

risico's die op soortgelijke wijze als bij 

vergelijkbare activiteiten zijn vastgesteld; 

c) de vraag ofde bepaling 

noodzakelijk is en met name of bestaande 

voorschriften van specifieke of meer 

algemene aard, zoals wettelijke 

voorschriften inzake productveiligheid of 

consumentenbescherming, ontoereikend 

zijn om de nagestreefde doelstelling te 

bereiken; 

c) de vraag of bestaande voorschriften 

van specifieke of meer algemene aard, 

zoals die in wetgeving inzake 

productveiligheid of 

consumentenbescherming, ontoereikend 

zijn om de nagestreefde doelstelling te 

bereiken; 

d) het verband tussen de omvang van 

de activiteiten die onder een beroep vallen 

of daaraan zijn voorbehouden en de 

vereiste beroepskwalificatie; 

d) het verband tussen de omvang van 

de activiteiten die onder een beroep vallen 

of daaraan zijn voorbehouden en de 

vereiste beroepskwalificatie; 

e) het verband tussen de complexiteit 

van de taken en het bezit van de 

noodzakelijke specifieke 

beroepskwalificaties, met name wat betreft 

het niveau, de aard en de duur van de 

vereiste opleiding of ervaring, alsook het 

bestaan van verschillende trajecten om de 

beroepskwalificatie te verkrijgen; 

e) het verband tussen de complexiteit 

van de taken in kwestie en de noodzaak 

dat degenen die ze uitvoeren de 

noodzakelijke specifieke 

beroepskwalificaties bezitten, met name 

wat betreft het niveau, de aard en de duur 

van de vereiste opleiding of ervaring, 

alsook het bestaan van verschillende 

trajecten om de beroepskwalificatie te 

verkrijgen; 

f) de omvang van de 

beroepsactiviteiten die zijn voorbehouden 

aan de houders van een bepaalde 

beroepskwalificatie, te weten de vraag of 

en waarom de aan bepaalde beroepen 

voorbehouden activiteiten al dan niet met 

andere beroepen kunnen worden gedeeld; 

f) de vraag of en waarom de aan 

bepaalde beroepen voorbehouden 

activiteiten al dan niet met andere beroepen 

kunnen worden gedeeld; 

g) de mate van zelfstandigheid bij de 

uitoefening van een gereglementeerd 

beroep en de gevolgen van 

organisatorische en toezichtregelingen voor 

de verwezenlijking van de nagestreefde 

doelstelling, in het bijzonder wanneer de 

met een gereglementeerd beroep verband 

houdende activiteiten worden uitgeoefend 

onder toezicht en verantwoordelijkheid van 

een naar behoren gekwalificeerde 

g) de mate van zelfstandigheid bij de 

uitoefening van een gereglementeerd 

beroep en de gevolgen van 

organisatorische en toezichtregelingen voor 

de verwezenlijking van de nagestreefde 

doelstelling, in het bijzonder wanneer de 

met een gereglementeerd beroep verband 

houdende activiteiten worden uitgeoefend 

onder toezicht en verantwoordelijkheid van 

een naar behoren gekwalificeerde 
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beroepsbeoefenaar; beroepsbeoefenaar; 

h) de wetenschappelijke en 

technologische ontwikkelingen die de 

asymmetrie van informatie tussen 

beroepsbeoefenaars en consumenten 

kunnen terugdringen; 

h) de wetenschappelijke en 

technologische ontwikkelingen die de 

asymmetrie van informatie tussen 

beroepsbeoefenaars en consumenten 

kunnen terugdringen of vergroten; 

i) de economische effecten van de 

maatregel, met bijzondere aandacht voor 
de intensiteit van de concurrentie op de 

markt en de kwaliteit van de 

dienstverlening, alsmede de effecten op 

het vrije verkeer van personen en diensten 

in de Unie; 

i) de effecten op het vrije verkeer van 

personen en diensten in de Unie, op de 

keuzemogelijkheden voor de consument 

en de kwaliteit van de verleende dienst; 

j) de mogelijkheid gebruik te 

maken van minder beperkende maatregelen 

om de doelstelling van algemeen belang te 

verwezenlijken; 

j) de mogelijkheid gebruik te maken 

van minder beperkende maatregelen om de 

doelstelling van algemeen belang te 

verwezenlijken; 

k) het cumulatieve effect van de 

beperkingen op zowel de toegang tot als de 

uitoefening van het beroep, en in het 

bijzonder de vraag hoe elk van die 

vereisten bijdraagt tot de verwezenlijking 

van dezelfde doelstelling van algemeen 

belang en of zij daartoe noodzakelijk is. 

k) het effect van nieuwe of gewijzigde 

bepalingen, wanneer gecombineerd met 

andere bepalingen die zowel de toegang 

tot als de uitoefening van het beroep 

beperken, en in het bijzonder de vraag hoe 

elk van die vereisten bijdraagt tot en 

noodzakelijk is voor de verwezenlijking 

van dezelfde doelstelling van algemeen 

belang. 

 Indien de lidstaten gezien de vereisten 

voor een bepaald gereglementeerd beroep 

van oordeel zijn dat een bepaald criterium 

voor de beoordeling niet relevant is, 

moeten zij hun besluit in 

overeenstemming met artikel 9, lid 1, aan 

de Commissie melden en naar behoren 

onderbouwen. 

3. Voor de toepassing van lid 2, onder 

j), geldt dat wanneer de maatregelen 

worden gerechtvaardigd door de 

bescherming van consumenten en wanneer 

de vastgestelde risico's enkel verband 

houden met de betrekkingen tussen de 

beroepsbeoefenaar en de consument 

zonder negatieve gevolgen voor derden, de 

betrokken bevoegde autoriteiten met name 

beoordelen of de doelstelling kan worden 

bereikt door middel van een beschermde 

beroepstitel zonder het voorbehouden van 

3. Voor de toepassing van lid 2, onder 

j), geldt dat wanneer de maatregelen 

uitsluitend worden gerechtvaardigd door 

de bescherming van consumenten en 

wanneer de vastgestelde risico's enkel 

verband houden met de betrekkingen 

tussen de beroepsbeoefenaar en de 

consument, en derhalve geen negatieve 

gevolgen hebben voor derden, de lidstaten 

met name beoordelen of de doelstelling 

kan worden bereikt door middelen die 

minder restrictief zijn dan het 
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activiteiten. voorbehouden van activiteiten. 

4. Voor de toepassing van lid 2, onder 

k), geldt dat de betrokken bevoegde 

autoriteiten met name beoordelen wat het 

cumulatieve effect is wanneer een of meer 

van de volgende vereisten wordt opgelegd: 

4. Voor de toepassing van lid 2, onder 

k), beoordelen de lidstaten de mogelijke 

effecten van de nieuwe of de gewijzigde 

bepalingen, indien gecombineerd met een 

of meer van de volgende vereisten die de 

toegang tot of de uitoefening van 

gereglementeerde beroepen beperken, 

rekening houdend met het feit dat 

dergelijke effecten zowel positief, als 

negatief kunnen zijn: 

a) voorbehouden activiteiten, naast de 

beschermde beroepstitel; 

a) voorbehouden activiteiten, de 

beschermde beroepstitel of een andere 

vorm van reglementering zoals bedoeld in 

artikel 3, lid 1, onder a), van Richtlijn 

2005/36/EG; 

b) vereisten op het gebied van 

permanente beroepsontwikkeling; 

b) verplichte vereisten op het gebied 

van permanente beroepsontwikkeling; 

c)  regels betreffende de organisatie 

van het beroep, beroepsethiek en toezicht; 

c)  regels betreffende de organisatie 

van het beroep, beroepsethiek en toezicht; 

d) verplicht lidmaatschap van een 

kamer alsmede registratie- of 

vergunningsregelingen, met name wanneer 

die vereisten het bezit van een bepaalde 

beroepskwalificatie impliceren; 

d) verplicht lidmaatschap van een 

kamer alsmede registratie- of 

vergunningsregelingen, met name wanneer 

die vereisten het bezit van een bepaalde 

beroepskwalificatie impliceren; 

e) kwantitatieve beperkingen, met 

name vereisten op grond waarvan het 

aantal vergunningen voor de uitoefening 

van een beroep wordt beperkt dan wel een 

minimum- of maximumaantal werknemers, 

leidinggevenden of vertegenwoordigers in 

het bezit van bepaalde beroepskwalificaties 

wordt vastgesteld; 

e) kwantitatieve beperkingen, met 

name vereisten op grond waarvan het 

aantal vergunningen voor de uitoefening 

van een beroep wordt beperkt dan wel een 

minimum- of maximumaantal werknemers, 

leidinggevenden of vertegenwoordigers in 

het bezit van bepaalde beroepskwalificaties 

wordt vastgesteld; 

f) specifieke vereisten inzake 

rechtsvorm of vereisten die verband 

houden met de deelneming in of het 

bestuur van een onderneming, voor zover 

deze vereisten rechtstreeks gekoppeld zijn 

aan de uitoefening van het 

gereglementeerde beroep; 

f) specifieke vereisten inzake 

rechtsvorm of vereisten die verband 

houden met de deelneming in of het 

bestuur van een onderneming, voor zover 

deze vereisten rechtstreeks gekoppeld zijn 

aan de uitoefening van het 

gereglementeerde beroep; 

g) territoriale beperkingen, met 

name wanneer het beroep in delen van het 

grondgebied van een lidstaat anders is 

gereglementeerd; 

g) territoriale beperkingen, waaronder 

wanneer het beroep in delen van het 

grondgebied van een lidstaat anders is 

gereglementeerd dan in andere delen; 

h) vereisten op grond waarvan het h) vereisten op grond waarvan het 
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gezamenlijk of in partnerschap uitoefenen 

van een gereglementeerd beroep wordt 

beperkt, alsmede incompatibiliteitsregels; 

gezamenlijk of in partnerschap uitoefenen 

van een gereglementeerd beroep wordt 

beperkt, alsmede incompatibiliteitsregels; 

i) vereisten inzake verzekering of 

andere individuele of collectieve vormen 

van bescherming inzake 

beroepsaansprakelijkheid; 

i) vereisten inzake verzekering of 

andere individuele of collectieve vormen 

van bescherming inzake 

beroepsaansprakelijkheid; 

j) vereisten inzake talenkennis, voor 

zover nodig voor de uitoefening van het 

beroep. 

j) vereisten inzake talenkennis, voor 

zover nodig voor de uitoefening van het 

beroep. 

 j bis) vaste minimum- en/of 

maximumtariefvereisten; 

 j ter)  vereisten inzake advertenties. 

 4 bis. Indien de bepalingen zoals bedoeld 

in lid 4 betrekking hebben op de 

reglementering van beroepen in de 

gezondheidszorg en gevolgen hebben voor 

de veiligheid van de patiënt houden de 

lidstaten rekening met de doelstelling van 

het garanderen van een hoog niveau van 

bescherming van de menselijke 

gezondheid. 

 4 ter. Met het oog op de toepassing van lid 

1 van dit artikel waarborgen de lidstaten 

alvorens wettelijke of bestuursrechtelijke 

bepalingen in te voeren of te wijzigen die 

de toegang tot of de uitoefening van 

gereglementeerde beroepen beperken, dat 

die bepalingen geschikt zijn om de 

verwezenlijking van de nagestreefde 

doelstelling te waarborgen en niet verder 

gaan dan wat nodig is om deze 

doelstelling te verwezenlijken. Bij de 

desbetreffende beoordeling houden de 

lidstaten rekening met het acquis 

communautaire, met name wat betreft de 

specifieke aard van de beroepen die 

gezondheidszorgdiensten aanbieden, zoals 

erkend door de Europese wetgever en de 

jurisprudentie van het Hof van Justitie, en 

wat het vaststellen van reglementering 

voor dergelijke beroepen betreft 

beschikken de lidstaten over voldoende 

beslissingsruimte teneinde voor een hoog 

niveau van bescherming van de 

menselijke gezondheid te zorgen. 
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 4 quater. De lidstaten waarborgen 

daarnaast conformiteit met het beginsel 

van evenredigheid van specifieke 

vereisten met betrekking tot de 

grensoverschrijdende verrichting van 

diensten, zoals bedoeld in titel II van 

Richtlijn 2005/36/EG, waaronder: 

 a) automatische tijdelijke registratie 

bij of pro-forma-lidmaatschap van een 

beroepsorganisatie of -orgaan, zoals 

bedoeld in artikel 6, lid 1, onder a), van 

Richtlijn 2005/36/EG, of een beroepskaart 

of enig ander equivalent vereiste; 

 b) een van tevoren af te leggen 

verklaring, zoals bedoeld in artikel 7, lid 

1, van Richtlijn 2005/36/EG, documenten, 

zoals bedoeld in artikel 7, lid 2, van 

Richtlijn 2005/36/EG, of enig ander 

equivalent vereiste; 

 c) het vereiste van betaling van een 

vergoeding of alle kosten in verband met 

administratieve formaliteiten die voor 

rekening komen van de dienstverrichter. 

(Betreft alle taalversies.) 


