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1. Inleiding
Het erkennen van kwalificaties speelt een belangrijke rol bij de feitelijke uitoefening van het vrij verkeer. Erkenning is
in geval van gereglementeerde beroepen immers een cruciale voorwaarde voor mobiliteit over de grens.1 Vanuit de
theorie bezien kan men een onderscheid maken tussen twee verschillende soorten erkenning afhankelijk van de
activiteiten die de beroepsbeoefenaar in een andere EU-lidstaat uit wenst te oefenen. Wanneer deze naar een
andere EU-lidstaat gaat om daar een opleiding te volgen, spreekt men van academische erkenning. In geval een
persoon het beroep in een andere lidstaat van de Unie wil uitvoeren, spreekt men van professionele erkenning.
Deze laatste soort erkenning staat centraal in de voorliggende documenten.
Met de verdeling tussen twee soorten erkenning is men er echter nog niet. Professionele erkenning kan namelijk
onderverdeeld worden in twee subtypen: de jure en de facto professionele erkenning. De onderverdeling tussen
deze soorten erkenning komt neer op het verschil tussen gereglementeerde en niet-gereglementeerde beroepen.
In geval van de jure professionele erkenning is sprake van een gereglementeerd beroep. De Europese richtlijn
beroepskwalificaties vormt het wettelijke kader voor dergelijke beroepen. Wanneer een beroepsbeoefenaar
beroepskwalificaties uit een andere EU-lidstaat bezit, moet erkenning volgens de Europese richtlijn worden
verkregen.2 Deze richtlijn is gebaseerd op de EU interne markt bevoegdheid uit Artikel 53 van het Verdrag
betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU). Die bevoegdheid is één van de oorspronkelijke EU
bevoegdheden die te herleiden is tot het Verdrag van Rome uit 1957. Dat betekent dat de Europese lidstaten al
meer dan 60 jaar samenwerken op het gebied van de erkenning van beroepskwalificaties.
De gereglementeerde status van een beroep houdt in dat er wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen bestaan
waarin vastgelegd is welke beroepskwalificaties (d.w.z. diploma’s, certificaten, bekwaamheidsattesten en
beroepservaring) een binnen- en buitenlandse beroepsbeoefenaar moet bezitten alvorens een beroep te mogen
uitoefenen.3 Beroepen worden vaak gereglementeerd vanuit het oogpunt van consumentenbescherming wanneer
consumenten worden geacht afhankelijk te zijn van de expertise van de beroepsbeoefenaar.4 Gevolg van de
gereglementeerde status van een beroep is dat een beroepsbeoefenaar met buitenlandse beroepskwalificaties
eerst goedkeuring (i.e. erkenning) moet krijgen van een bevoegde autoriteit voordat hij of zij in een bepaald land
kan werken. Bevoegde autoriteiten zijn die instanties die door de lidstaten aangewezen zijn om besluiten op het
gebied van de erkenning van kwalificaties te nemen.5 Voorbeelden van bevoegde autoriteiten zijn ministeries,
uitvoeringsorganen en beroepsorganisaties.
De facto professionele erkenning betreft niet-gereglementeerde beroepen. Erkenning bestaat hier uit de acceptatie
van de buitenlandse beroepskwalificaties door de werkgever. Of een beroepsbeoefenaar het beroep kan uitoefenen
in een andere lidstaat is daarmee in de meeste gevallen afhankelijk van de beslissing van de werkgever. Er bestaan
op nationaal niveau procedures die de beslissing van de werkgever kunnen vergemakkelijken. Deze zijn er vaak op
gericht inzicht te verschaffen in wat een buitenlandse beroepskwalificatie waard is en bestaan uit een vergelijking
tussen de relevante kwalificaties uit de betrokken lidstaten. In Nederland kan men bijvoorbeeld een
diplomawaardering aanvragen waarmee aangetoond kan worden met welk Nederlands niveau het buitenlandse
diploma van de migrerende beroepsbeoefenaar te vergelijken is.6 Een waardering kan ook aangevraagd worden
voor een gereglementeerd beroep, maar is dan slechts informatief van aard en kan dus niet gelijkgesteld worden
met de goedkeuring van een bevoegde autoriteit.7 Diplomawaarderingen hebben in de eerste plaats een optioneel
karakter en dienen ter ondersteuning van de beslissing van de werkgever. Voor bepaalde categorieën derdelanders
kan een waardering echter verplicht gesteld worden (30% regeling, de Europese blauwe kaart en kennismigranten).8
1

A. Rauhvargers, ‘Recognition and qualifications frameworks’, 16 Assessment in Education: Principles, Policy & Practice 1 (2009), p. 111.
Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, [2005]
PB L 255/22, zoals gewijzigd door Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn
2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking
via het Informatiesysteem interne markt (“de IMI-verordening”), [2013] PB L 354/132. De geconsolideerde versie van de richtlijn
beroepskwalificaties kan via de volgende link geraadpleegd worden: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L003620160524.
3 Artikel 3 lid 1 sub a en b richtlijn beroepskwalificaties.
4
R.V.A. Bishoen en I.M. Welbergen, ‘Herziening richtlijn erkenning beroepskwalificaties’, 1 NtEr (2014), p. 8.
5 Artikel 3 lid 1 sub d richtlijn beroepskwalificaties.
6 Idw.nl, ‘Werken’, https://idw.nl/nl/naar-NL-werken.html.
7 Ibid.
8
Ibid.
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2. De Richtlijn Beroepskwalificaties
a) Totstandkoming van de richtlijn beroepskwalificaties
De richtlijn beroepskwalificaties kent een lange geschiedenis die van bijzonder belang om de richtlijn inzichtelijk te
maken. Toen de richtlijn beroepskwalificaties in 2005 aangenomen werd, consolideerde zij 15 eerdere richtlijnen op
het gebied van erkenning.9 De nalatenschap van de drie onderstaande fases is duidelijk in de richtlijn
beroepskwalificaties vertegenwoordigd. De richtlijn beroepskwalificaties bestaat uit drie verschillende systemen die
erkenning regelen. In ieder van de systemen van die richtlijn is één van de onderstaande historische fasen terug te
vinden.
i. Erkenning voor specifieke sectoren & beroepen
De jaren ’60 werden gekenmerkt door wat wordt aangeduid als de “transitionele aanpak”. In deze periode werden
zogenoemde “overgangsrichtlijnen” aangenomen. De richtlijnen werden als zodanig aangeduid omdat beoogd werd
dat zij slechts gedurende een korte periode van kracht zouden zijn.10 De vervanging van de richtlijnen vond echter
niet op korte termijn plaats: de richtlijnen bleven uiteindelijk tot eind jaren ’90 van kracht.11 Deze richtlijnen golden
in het bijzonder voor beroepen in handel, industrie en ambacht. Erkenning werd daarbij verleend op basis van de
verworven beroepservaring.
De jaren ’70 werden gekenmerkt door de zogenoemde “sectorale aanpak”. Onder deze aanpak werden voor enkele
beroepen richtlijnen aangenomen die niet alleen erkenning regelden, maar ook gemeenschappelijke standaarden
voor opleidingen vastlegden. Daarmee werden de opleidingen op Europees niveau geharmoniseerd. Als gevolg van
de complexe en tijdrovende aard van deze aanpak werd deze slechts voor zeven beroepen voltooid.12
De jaren ’60 en ’70 werden aldus gekenmerkt door een aanpak die zich toespitste op specifieke sectoren en
beroepen. De bepalingen die in het kader van deze aanpak aangenomen werden zijn terug te vinden in de twee
systemen voor automatische erkenning van de richtlijn beroepskwalificaties.
ii. Het principe van wederzijdse erkenning
De jaren ’80 en ’90 werden gekenmerkt door een geheel nieuwe benadering. De “horizontale aanpak” van die tijd
werd voorgesteld tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad in Fontainebleau. Daar werd gevraagd om
‘totstandbrenging van een algemeen systeem voor de gelijkwaardigheid van universiteitsdiploma’s’.13 Eind jaren ’80
werd Richtlijn 89/48/EEG aangenomen. Deze Richtlijn stelde de regels vast die mogelijk maakten dat iedereen die
een gereglementeerd beroep uitoefende, op basis van vergelijkbare procedures, erkenning kon verkrijgen om
dezelfde beroepsactiviteiten in een andere lidstaat uit te oefenen. Met deze instrumenten werden de essentiële
principes van wederzijdse erkenning en wederzijds vertrouwen vastgelegd. In 1992 werd dit algemeen systeem door
middel van een tweede richtlijn uitgebreid tot andere vormen van onderwijs zoals hoger onderwijs dat korter dan
drie jaar was, het middelbaar beroepsonderwijs en andere korte opleidingen.14 De bepalingen van deze richtlijnen
vormen vandaag de dag het algemeen stelsel van de richtlijn beroepskwalificaties.
De hierboven genoemde historische fase is van bijzonder belang. Waar erkenning voorheen gericht was op
specifieke beroepen en beroepsactiviteiten, werd in de jaren ’80 en ‘90 een systeem gecreëerd dat op iedere
beroepsbeoefenaar van toepassing kon zijn. Het algemeen stelsel dat door de richtlijnen 89/48/EEG en 92/51/EEG
werd opgesteld markeerde een verschuiving naar wederzijdse erkenning en wederzijds vertrouwen.15 Deze
9

Artikel 62 richtlijn beroepskwalificaties.
H. Schneider en S. Claessens, 'The Recognition of Diplomas and the Free Movement of Professionals in the European Union, in: H.
Schneider (red.), Migration, Integration and Citizenship: A Challenge for Europe’s Future – Volume I (Forum Maastricht, 2005), p. 136.
11 De richtlijnen werden pas met Richtlijn 1999/42/EG geconsolideerd.
12 Artsen, verpleegkundigen, tandartsen, dierenartsen, verloskundigen, apothekers en architecten.
13
Europese Raad te Fontainebleau – Conclusies van het voorzitterschap, 26 juni 1984, p. 8.
14 Richtlijn 92/51/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende een tweede algemeen stelsel van erkenning van beroepsopleidingen, ter
aanvulling van Richtlijn 89/48/EEG, [1992] PB L 209/25; L. d’Artillac Brill, ‘Experience of diploma recognition under EEC General System Directives in
the Netherlands’, 16 Assessment in Education: Principles, Policy & Practice 1 (2009), p. 17.
15
J. Pertek, ‘Free Movement of Professionals and Recognition of Higher-Education Diplomas’, 12 Yearbook of European Law 1 (1992), p. 312.
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principes vormen nog steeds de basis van de huidige richtlijn beroepskwalificaties.
Ondanks dat het principe van wederzijdse erkenning tijdens de jaren ’80 en ’90 geïntroduceerd werd voor het
onderwerp van de erkenning van beroepskwalificaties bestond het al eerder op het gebied van goederen. In Cassis
de Dijon bevestigde het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) dat een product dat in een lidstaat rechtmatig
geproduceerd werd ook als zodanig diende te worden beschouwd in de andere lidstaten.16 Daarmee dient een
product dat in één lidstaat volgens de geldende voorschriften op de markt is gebracht ook in alle andere lidstaten
van de Unie op de markt gebracht te kunnen worden. Dit principe werd in het Vlassopoulou arrest toegepast op het
gebied van de erkenning van beroepskwalificaties.17
Het HvJEU oordeelde in Vlassoupoulou niet alleen dat de lidstaten als gevolg van de Europese verdragen een
verplichting hebben om het vrij personenverkeer te realiseren, maar ook dat zij de plicht hebben om bij het
evalueren van beroepskwalificaties rekening te houden met ‘de diploma’s, certificaten en andere titels die de
betrokkene met het oog op de uitoefening van hetzelfde beroep in een andere lidstaat heeft verworven, door de uit
die diploma’s blijkende bekwaamheden te vergelijken met de in de nationale regelgeving verlangde kennis en
ervaring’.18 Het doel van deze vergelijking is dat lidstaten kunnen garanderen dat de beroepskwalificaties van de
migrerende beroepsbeoefenaar in ieder geval gelijkwaardig (in plaats van gelijk) zijn met dat wat in de ontvangende
lidstaat vereist wordt.19 Bij gelijkwaardigheid dient erkenning plaats te vinden. Als er slechts een gedeeltelijke
overeenkomst bestaat, moet de ontvangende lidstaat de beroepsbeoefenaar de mogelijkheid geven te bewijzen dat
hij of zij de ontbrekende kennis en bekwaamheden toch bezit.

b) Aandacht voor het toepassingsbereik
Paragraaf a) heeft aangetoond dat de richtlijn beroepskwalificaties in essentie draait om het wederzijds erkennen
van beroepskwalificaties behaald in een andere lidstaat van de Europese Unie. Daarbij kan erkenning worden
aangeduid als de goedkeuring van de buitenlandse beroepskwalificaties van een migrerende EU-beroepsbeoefenaar
door een bevoegde autoriteit.
Zoals aangegeven in de inleiding, wordt een beroep in het kader van de richtlijn beroepskwalificaties als
gereglementeerd beschouwd wanneer er wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen zijn die eisen stellen aan de
beroepskwalificaties van beroepsbeoefenaren. Het is van essentieel belang om op te merken dat de reglementering
van een beroep aldus hoofdzakelijk bestaat uit de aanwezigheid van dergelijke bepalingen. De jurisprudentie van het
HvJEU toont aan dat dit begrip nauw geïnterpreteerd wordt.20 Beroepen waarbij erkenning afhankelijk wordt
gemaakt van het bezit van bepaalde beroepskwalificaties, maar waar dit niet is vastgelegd in wet- of regelgeving,
worden in het licht van de richtlijn beschouwd als niet-gereglementeerd.21
c) Structuur & inhoud van de richtlijn beroepskwalificaties
De richtlijn beroepskwalificaties voorziet in verschillende mogelijke trajecten tot erkenning. Het eerste onderscheid
dat wordt gemaakt heeft betrekking op de duur van de beroepsuitoefening in een andere EU-lidstaat. Er wordt
namelijk een onderscheid gemaakt tussen dienstverrichting en vestiging.

16

Zaak120/78 Rewe-Zentral AG, EU:C:1979:42.
Zaak C-340/89 Vlassopoulou, EU:C:1991:193.
18 Ibid., para. 16.
19 In het Vlassopoulou arrest gaf het HvJEU aan dat wanneer de beroepskwalificaties van de migrerende beroepsbeoefenaar en de
kwalificaties die in de lidstaat van ontvangst geëist worden niet identiek aan elkaar zijn, erkenning moet worden verleend wanneer de
beroepskwalificaties ten minste gelijkwaardig zijn; Zaak C-340/89 Vlassopoulou, EU:C:1991:193, para. 17.
20 Zie Zaak C-164/94, Aranitis, EU:C:1996:23; Zaak C-586/08 Rubino EU:C:2009:801 ; Zaak C-372/09 en C-373/09 Peñarroja Fa, EU:C:2011:156 ; Zaak
C-298/14 Brouillard, EU:C:2015:652; Zaak C-234/97 Bobadilla, EU:C:1999:367.
21 Als een beroep als niet-gereglementeerd wordt beschouwd, geldt aldus dat de richtlijn beroepskwalificaties niet van toepassing is.
Desalniettemin blijft de jurisprudentie van het Hof van Justitie ook voor dergelijke niet-gereglementeerde beroepen van kracht. In het bijzonder
geldt dat zowel lidstaten als werkgevers verplicht zijn om, ook bij niet-gereglementeerde beroepen, rekening te houden met alle
beroepskwalificaties van een beroepsbeoefenaar en mogen zij beroepsbeoefenaren met kwalificaties uit andere EU-lidstaten niet weigeren omdat
zij niet in het bezit zijn van één specifieke nationale kwalificatie; Zaak C-164/94, Aranitis, EU:C:1996:23; Zaak C-281/98 Angonese,
ECLI:EU:C:2000:296.
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Volgens de richtlijn is er sprake van dienstverrichting wanneer een beroepsbeoefenaar zich tijdelijk en incidenteel
naar een andere lidstaat begeeft om daar het beroep uit te oefenen.22 Of daadwerkelijk sprake is van een dergelijke
dienstverrichting zal per geval worden beoordeeld, ‘met name in het licht van de duur, frequentie, regelmaat en
continuïteit van de verrichting’. Men spreekt daarentegen over vestiging wanneer een beroepsbeoefenaar op
duurzame wijze een beroepswerkzaamheid in een andere lidstaat uitoefent.23 Dienstverrichting en vestiging vormen
de twee regimes van de richtlijn beroepskwalificaties.
De structuur van de richtlijn kan door middel van een stroomschema worden weergegeven:
Richtlijn

Dienstverrichting

Vestiging

Tijdelijke &
incidentele
beroepsuitoefening

Duurzame
beroepsuitoefening

Figuur 1: Richtlijn beroepskwalificaties, regimes dienstverrichting & vestiging
i. Dienstverrichting
Het belangrijkste verschil tussen dienstverrichting en vestiging is dat in geval van dienstverrichting erkenning niet
vereist is. Bevoegde autoriteiten in de lidstaten mogen beroepskwalificaties van migrerende beroepsbeoefenaren
niet inhoudelijk beoordelen. Echter, kunnen lidstaten wel eisen dat dienstverrichters een verklaring overhandigen
voorafgaand aan de eerste dienstverlening.24 Deze verklaring bevat vooral gegevens over de verzekering of andere
vormen van bescherming met betrekking tot beroepsaansprakelijkheid. Naast de verklaring overhandigt de
beroepsbeoefenaar nog een aantal andere documenten zoals bewijzen van nationaliteit, vestiging in een EUlidstaat, beroepskwalificaties etc.
Hierop bestaat desalniettemin één uitzondering. De richtlijn staat toe dat de beroepskwalificaties van
beroepsbeoefenaren wier beroep implicaties voor de volksgezondheid of de openbare veiligheid heeft in geval van
dienstverrichting gecontroleerd mogen worden.25 Doel van de controle is om ernstige schade voor de gezondheid of
veiligheid van patiënt of consument te voorkomen. Ondanks dat erkenning niet vereist is onder het regime voor
dienstverrichting gaat het hier niet enkel om een pro forma controle van de beroepskwalificaties. De situatie kan
zich voordoen dat de bevoegde autoriteit in de ontvangende lidstaat van mening is dat er wezenlijke verschillen
bestaan tussen de beroepskwalificaties van de professional in de lidstaat van herkomst en die van de ontvangende
lidstaat. Het begrip ‘wezenlijke verschillen’ en de proeve van bekwaamheid zijn afkomstig uit het vestigingsregime
(algemeen stelsel). Zulke wezenlijk verschillen kunnen enkel geconstateerd worden voor essentiële vakgebieden
binnen het beroep. Indien de bestaande verschillen dermate groot zijn dat ze de volksgezondheid of openbare
veiligheid schaden, is de autoriteit verplicht de beroepsbeoefenaar de mogelijkheid te bieden de verschillen te
overbruggen door middel van een proeve van bekwaamheid.
Wanneer uit de controle geconcludeerd wordt dat er echter geen wezenlijke verschillen bestaan of wanneer deze
gecompenseerd zijn door de proeve van bekwaamheid draagt de professional de beroepstitel van de ontvangende
lidstaat (i.p.v. de beroepstitel van de lidstaat van oorsprong die men normaliter draagt bij dienstverrichting).
22

Artikel 5 lid 2 richtlijn beroepskwalificaties.
Zaak C-55/94 Gebhard, EU:C:1995:411, para. 28.
24 Artikel 7 lid 1 richtlijn beroepskwalificaties.
25
Artikel 7 lid 4 richtlijn beroepskwalificaties.
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De toegang tot de arbeidsmarkt van een andere lidstaat moet in geval van dienstverrichting snel plaatsvinden.
Sterker nog, wanneer de beroepsbeoefenaar een verklaring plus bijbehorende documentatie aanlevert heeft hij of
zij direct een recht op toegang tot het beroep.26 Als de ontvangende lidstaat besluit de beroepskwalificaties te
controleren geldt dat de beroepsbeoefenaar hiervan binnen een maand na aanlevering van de verklaring op de
hoogte moet worden gebracht. Mogelijke problemen moeten binnen twee maanden opgelost worden. Bevoegde
autoriteiten zijn verplicht zich aan de voornoemde termijnen te houden. Als zij niet binnen de beschreven termijnen
reageren mag de beroepsbeoefenaar namelijk starten met de dienstverrichting.
Het regime voor dienstverrichting kan als volgt schematisch worden weergegeven:

Richtlijn

Dienstverrichting

Tijdelijke &
incidentele
beroepsuitoefening

Geen erkenning
vereist

Evt. controle
beroepskwalificaties

Alle
beroepen

Beroepen met
implicaties voor
volksgezondheid/
veiligheid

Figuur 2: Regime dienstverrichting

ii. Vestiging
De procedures voor toegang tot het beroep zijn complexer in geval van vestiging. In de eerste plaats is erkenning in
geval van vestiging een vereiste voordat men in een andere lidstaat aan de slag kan. Daarnaast bestaat het regime
van vestiging uit drie systemen die ieder, zoals hierboven aangegeven, overeenkomen met één van de fasen uit de
richtlijngeschiedenis. De transitionele en sectorale aanpak van de jaren ’60 tot en met ’70 is terug te vinden in de
twee automatische erkenningssystemen die de richtlijn kent. Een van de systemen is beschikbaar voor beroepen in
handel, industrie en ambacht, het ander voor artsen, verpleegkundigen, tandartsen, dierenartsen, verloskundigen,
apothekers en architecten. De horizontale aanpak van de jaren ’80 en ’90 vindt men in het algemeen stelsel.
Het regime voor vestiging kan daarmee als volgt schematisch worden weergegeven:

26

Artikel 7 lid 2 bis richtlijn beroepskwalificaties.
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Richtlijn

Vestiging

Duurzame
beroepsuitoefening

Erkenning voor
beroepsuitoefening

Automatische
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Figuur 3: Regime vestiging

Automatische erkenning
De twee automatisch erkenningssystemen (op basis van beroepservaring en minimumopleidingseisen) kennen ieder
een aparte aanpak.
Het systeem voor de automatische erkenning van beroepservaring bestaat uit een viertal artikelen die gekoppeld
zijn aan een aantal lijsten in de richtlijnbijlagen.27 Ieder artikel beschrijft de hoedanigheid waarin een
beroepsbeoefenaar een beroep moet hebben uitgeoefend en de duur van de beroepsuitoefening. Deze
hoedanigheid en duur worden gekoppeld aan de beroepsactiviteiten uit de richtlijnbijlagen. Indien een
beroepsbeoefenaar één van de beroepsactiviteiten voor een door de richtlijn gespecificeerd aantal jaar in een
bepaalde capaciteit (bijv. als bedrijfsleider) in lidstaat A uitgeoefend heeft, moet lidstaat B erkenning verlenen.
Bij automatische erkenning op basis van minimumopleidingseisen worden kwalificaties erkend door de combinatie
van geharmoniseerde opleidingen en lijsten van diploma’s en certificaten. Voor de beroepen van arts,
verpleegkundige, tandarts, dierenarts, verloskundige, apotheker en architect is op Europees niveau afgesproken hoe
lang de opleidingen duren alsook welke kennis, vaardigheden en competenties de opleidingen moeten bijbrengen.
Als de beroepskwalificaties van een professional aan deze eisen voldoen én voorkomen op één van de lijsten in de
richtlijnbijlagen, worden de kwalificaties automatisch erkend.28 Indien de beroepsbeoefenaar niet voldoet aan de
criteria voor automatische erkenning, kan hij of zij erkenning verkrijgen onder het algemeen stelsel.

27
28

Artikelen 16 t/m 20 jo. Bijlage IV richtlijn beroepskwalificaties.
Artikelen 21 t/m 49 jo. Bijlage V richtlijn beroepskwalificaties.
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Beroepskwalificaties onder de systemen voor automatische erkenning moeten dus voorgelegd worden aan
bevoegde autoriteiten. Erkenning wordt bestempeld als automatisch omdat de bevoegde autoriteit enkel nagaat of
een professional de beroepskwalificaties als bedoeld in de richtlijn en haar bijlagen bezit. Daarmee vindt er geen
inhoudelijke beoordeling van de beroepskwalificaties plaats. Dit is het grootste verschil tussen de systemen voor
automatische erkenning en het algemeen stelsel. Procedures onder de automatische erkenningssystemen beperken
zich tot de controle door de autoriteit of de beroepservaring/opleidingstitel van betrokkene overeenkomt met de
lijsten in de richtlijnbijlagen. Onder het algemeen stelsel worden beroepskwalificaties wel inhoudelijk beoordeeld.
Verwezenlijking van het principe van wederzijdse erkenning: Het algemeen stelsel
Het algemeen stelsel is, anders dan de systemen voor automatische erkenning, niet gebaseerd op specifieke
beroepservaring of geharmoniseerd onderwijs waarover op Europees niveau afspraken zijn gemaakt, maar op de
principes van wederzijdse erkenning en wederzijds vertrouwen die in de loop der jaren door middel van wetgeving
en jurisprudentie werden ontwikkeld. Omdat deze principes de basis vormen van het algemeen stelsel kan het
systeem op ieder gereglementeerd beroep toegepast worden. Het stelsel is van toepassing op twee categorieën
professionals:



Beroepsbeoefenaren die een beroep uitoefenen waarvoor geen automatische erkenning beschikbaar is.
Beroepsbeoefenaren die een beroep uitoefenen dat in aanmerking komt voor automatische erkenning,
maar wier individuele beroepskwalificaties niet voldoen aan de richtlijn (bijv. een arts met een
opleidingstitel die niet in de richtlijnbijlagen opgenomen is).

Daarmee vervult het algemeen stelsel een vangnetfunctie en dekt het de restcategorie beroepen die niet in
aanmerking komen voor automatische erkenning.29 Aanvullend kan zich de situatie voordoen waarbij een
beroepsbeoefenaar verhuist van een lidstaat waar het beroep niet-gereglementeerd is naar een lidstaat waar het
beroep wél gereglementeerd is. Ook in dat geval is het algemeen stelsel van toepassing. Wel geldt voor die situatie
dat de professional ten minste één jaar (full- of parttime) in de afgelopen tien jaar het beroep moet hebben
uitgeoefend.30 Tot slot kan het stelsel van toepassing zijn op professionals die hun beroepskwalificaties in derde
landen hebben behaald. Hiervoor geldt wel dat die kwalificaties eerst volgens het nationale recht van één van de
lidstaten erkend moeten worden waarna de professional drie jaar beroepservaring in het betrokken beroep moet
hebben voordat deze als kwalificaties in de zin van de richtlijn kunnen gelden.31
Onder het algemeen stelsel kunnen beroepskwalificaties ingedeeld worden in een vijftal niveaus die alle typen
onderwijs dekken.32 Voorheen speelden deze niveaus een rol bij de evaluatie van de beroepskwalificaties. Dat
betekende dat wanneer er bepaalde niveauverschillen waar te nemen waren tussen de voorliggende
beroepskwalificaties een beroepsbeoefenaar buiten het toepassingsbereik van de richtlijn kwam te vallen. Echter,
gaf de Commissie in haar voorstel voor Richtlijn 2013/55/EU aan dat de kwalificatieniveaus voortaan alleen nog
maar als benchmarking-instrument mochten worden toegepast en niet als basis om beroepsbeoefenaren van het
toepassingsgebied van de richtlijn uit te sluiten.33 Er rest daarmee slechts één niveau gerelateerde uitsluitingsgrond,
namelijk wanneer een beroepsbeoefenaar in het bezit is van een bekwaamheidsattest terwijl de ontvangende
lidstaat een Master vraagt.34
De bovenliggende toelichtingsnota heeft reeds verduidelijkt dat erkenning het uitgangspunt vormt bij het algemeen
stelsel als gevolg van het principe van wederzijdse erkenning. De bevoegde autoriteit zal een vergelijkend onderzoek
uitvoeren naar de voorliggende beroepskwalificaties. Hiermee dient onderzocht te worden of al dan niet gesproken
kan worden van gelijkwaardigheid van de voorliggende beroepskwalificaties. Het is van belang te benadrukken dat
het gaat om gelijkwaardigheid in plaats van gelijkheid.

29

Panteia/Research voor Beleid en Maastricht University, The role of qualifications in governing occupations and professions – Final report,
Zoetermeer 12 August 2012, p. 55; Artikel 10 richtlijn beroepskwalificaties.
30 Artikel 13 lid 2 richtlijn beroepskwalificaties.
31 Artikel 10 sub g; Artikel 3 lid 3; Artikel 2 lid 2 richtlijn beroepskwalificaties.
32
Artikel 11 richtlijn beroepskwalificaties.
33 Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties en Verordening […] betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt, COM(2011) 883
definitief, p. 9.
34
Artikel 13 lid 4 richtlijn beroepskwalificaties.
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Wanneer de voorliggende beroepskwalificaties onvoldoende overeenkomsten vertonen, voorziet de richtlijn
beroepskwalificaties in zogeheten compenserende maatregelen bestaande uit een aanpassingsstage of proeve van
bekwaamheid. Deze mogen enkel in twee specifieke situaties opgelegd worden:



Wanneer er wezenlijke verschillen zijn tussen de opleiding van de professional en de opleiding in de
ontvangende lidstaat.
Wanneer er een verschil in beroepswerkzaamheden tussen het beroep in de lidstaat van oorsprong en
ontvangst bestaat (d.w.z. het beroep omvat in de ontvangende lidstaat meer activiteiten dan het beroep in
de lidstaat van oorsprong).

Een aantal aspecten zijn hierbij van belang. Allereerst het begrip “wezenlijke verschillen”. Het begrip is, zoals reeds in
de toelichtingsnota aangeduid werd, een veelbesproken begrip. Het wordt namelijk op verschillende manieren
geïnterpreteerd en laat de bevoegde autoriteit aanzienlijke beoordelingsruimte toe. Desalniettemin hebben
autoriteiten geen carte blanche om dergelijke wezenlijke verschillen vast te stellen. Deze verschillen dienen zich te
beperken tot ‘vakgebieden waarvan de kennis en de vaardigheden en competenties van essentieel belang zijn voor
de uitoefening van het beroep’.35 Daarbij mogen geconstateerde wezenlijke verschillen enkel betrekking hebben op
inhoudelijke aspecten verbonden aan het beroep, daarmee is het autoriteiten niet toegestaan verschillen in de duur
en het niveau van de opleiding aan te duiden als wezenlijk.36 Ten tweede volgt uit zowel het Vlassopoulou arrest als
uit de richtlijn beroepskwalificaties dat autoriteiten een beroepsbeoefenaar, na de constatering van een
gedeeltelijke overeenkomst van de kwalificaties, eerst de kans moeten geven bewijs te leveren dat de professional
de ontbrekende kennis toch bezit alvorens over te gaan tot compenserende maatregelen.37 Het is tot slot van belang
op te merken dat alle beslissingen omtrent compenserende maatregelen moeten worden genomen in het licht van
het evenredigheidsbeginsel, d.w.z. de maatregel moet passend zijn ten opzichte van het nagestreefde doel.38
De vergelijking van de beroepskwalificaties van professionals kan daarbij geen generiek karakter hebben, d.w.z.
compenserende maatregelen kunnen niet op voorhand opgelegd worden. De evaluatie rondom wezenlijke
verschillen moet per geval beoordeeld worden. De compenserende maatregelen moeten dientengevolge ook
toegesneden zijn op de situatie van de betrokken professional.39
In het geval dat wezenlijke verschillen vastgesteld worden en wordt besloten om compenserende maatregelen op te
leggen, heeft de bevoegde autoriteit de verplichting tegenover de professional om de beslissing te motiveren.40
Deze plicht werd met Richtlijn 2013/55/EU toegevoegd aan de richtlijn beroepskwalificaties. De Commissie
ondervond in haar evaluatie van Richtlijn 2005/36/EG dat er problemen bestonden met de transparantie van de
beslissingen tot compenserende maatregelen.41 Sterker nog, de rechtvaardiging van compenserende maatregelen
zou tekortschieten en zou er vooral niet in slagen aan te tonen dat een zorgvuldige vergelijking plaatsgevonden
had.42 Dientengevolge werd de motivatieplicht aan de richtlijn beroepskwalificaties toegevoegd.
Vervolgens heeft de beroepsbeoefenaar in de meeste gevallen het recht zelf te kiezen tussen een aanpassingsstage
en een proeve van bekwaamheid.43 Dit keuzerecht kan komen te vervallen, bijvoorbeeld wanneer de betrokken
lidstaat van mening is dat één van de compenserende maatregelen meer geschikt is én hiervoor impliciet
toestemming is verkregen van de Commissie of wanneer de professional een beroep uitoefent dat draait om kennis

35

Artikel 14 lid 4 richtlijn beroepskwalificaties.
Daar waar voorheen duur en niveauverschillen aangevoerd konden worden als grond om erkenning af te wijzen mag dit na de
modernisering van Richtlijn 2013/55/EU niet meer. Zie hiertoe: Europese Commissie, Evaluation of the Professional Qualifications
Directive (Directive 2005/36/EC), Brussels 5 July 2011, p. 30; Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening […] betreffende de administratieve samenwerking via
het Informatiesysteem interne markt, COM(2011) 883 definitief, p. 9. Ook de niveaus van het Europees Kwalificatieraamwerk mogen niet gebruikt
worden om wezenlijke verschillen te constateren. Wanneer de richtlijn beroepskwalificaties van toepassing is, wordt het Europees
Kwalificatieraamwerk niet toegepast; Rechtsoverweging 20 Aanbeveling van de Raad van 22 mei 2017 inzake het Europees kwalificatiekader voor
een leven lang leren en tot intrekking van de aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van een
Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren, [2017] PB C 189/15.
37 Zaak C-340/89 Vlassopoulou, EU:C:1991:193, para. 19; Artikel 14 lid 5 richtlijn beroepskwalificaties.
38 Artikel 14 lid 5 richtlijn beroepskwalificaties.
39
Europese Commissie, Evaluation of the Professional Qualifications Directive (Directive 2005/36/EC), Brussels, 5 July 2011, p. 20.
40 Artikel 14 lid 6 richtlijn beroepskwalificaties.
41 Europese Commissie, Evaluation of the Professional Qualifications Directive (Directive 2005/36/EC), Brussels, 5 July 2011, p. 30.
42 Ibid.
43
Artikel 14 lid 2 richtlijn beroepskwalificaties.
36
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en advies van het nationale recht.44
De manier waarop de procedures onder het algemeen stelsel uitgevoerd worden is van groot belang voor de
verwezenlijking van het principe van wederzijdse erkenning. Ondanks de heldere bedoeling van het principe bestaat
het risico dat een incorrecte toepassing van het algemeen stelsel erkenning in de praktijk onmogelijk maakt waarbij
mobiliteit mogelijk verhinderd wordt. Tegenovergesteld valt bij een correcte uitvoering van de procedures in
combinatie met wederzijds vertrouwen in de buitenlandse beroepskwalificaties veel te winnen.
d) Praktische zaken
De systemen voor erkenning in geval van vestiging vormen de kern van de richtlijn beroepskwalificaties.
Binnen deze systemen zijn er ook nog tal van praktische zaken die geregeld moeten worden voor het soepele
verloop van erkenningsprocedures en de daaropvolgende toegang en uitoefening van het beroep. Van bijzonder
belang zijn de bepalingen rondom gedeeltelijke toegang, documentatie, tijdsperiodes en talenkennis.
Gedeeltelijke toegang
Het principe van gedeeltelijke toegang werd ontwikkeld in de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Bij
gedeeltelijke toegang mag enkel een beperkt aantal activiteiten binnen een beroep uitgeoefend worden. Dit
principe werd door middel van Richtlijn 2013/55/EU in de richtlijn beroepskwalificaties geïntroduceerd. Het Hof
ontwikkelde in haar jurisprudentie een aantal criteria waaraan moet worden voldaan voordat gedeeltelijke toegang
kan worden verleend.45 In de eerste plaats moet de beroepsbeoefenaar volledig gekwalificeerd zijn in één lidstaat.
Daarnaast moeten de verschillen tussen de beroepen zo groot zijn dat een hele opleiding gevolgd zou moeten
worden om deze te overbruggen. Tot slot geldt dat de beroepsactiviteit die de professional uit wil oefenen los van
de andere activiteiten binnen dat beroep uitgeoefend moet kunnen worden.
Documentatie bij de aanvraag
De richtlijn beroepskwalificaties voorziet ook in bepalingen wat betreft de documentatie die van
beroepsbeoefenaren gevraagd mag worden.46 Zo kan iedere beroepsbeoefenaar gevraagd worden om een
nationaliteitsbewijs en bewijzen van beroepskwalificaties (bekwaamheidsattesten, certificaten, diploma’s en
beroepservaring) te overhandigen. Voor deze bewijzen geldt dat lidstaten extra informatie op mogen vragen
wanneer een evaluatie naar wezenlijke verschillen plaats moet vinden (onder het algemeen stelsel). Voor andere
documenten, zoals onder andere bewijzen van goed zedelijk gedrag en bewijzen die aantonen dat men nooit failliet
is gegaan, geldt dat lidstaten deze alleen mogen opvragen als zij dat ook doen van hun eigen burgers.
Onder de twee automatische erkenningssystemen kunnen vervolgens aanvullende documenten gevraagd worden.
Voor automatische erkenning op basis van beroepservaring geldt dat de beroepsbeoefenaar gevraagd kan worden
een verklaring over de aard en duur van de werkzaamheden in de lidstaat van herkomst te overleggen. Onder het
systeem voor automatische erkenning op basis van minimumopleidingseisen mag gevraagd worden naar een
certificaat dat bevestigt dat de opleidingstitel van de professional inderdaad die kwalificatie is die op de lijst in de
richtlijnbijlagen voorkomt. Met betrekking tot de documentatie die opgevraagd mag worden bestaan ook enkele
regels. Zo mogen sommige documenten niet ouder zijn dan drie maanden.

44

Artikel 14 lid 2 en 3 richtlijn beroepskwalificaties.
De criteria zijn gecodificeerd in Artikel 4 septies lid 1 sub a, b, c richtlijn beroepskwalificaties.
46
Artikel 50 jo. Bijlage VII richtlijn beroepskwalificaties.
45
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Tijdsperiodes
Een veelvoorkomende klacht op het gebied van de erkenning van beroepskwalificaties houdt verband met de lange
duur van erkenningsprocedures. De richtlijn beroepskwalificaties stelt hiervoor strikte termijnen vast. Hoewel het
spoedige verloop van de erkenningsprocedure voor het overgrote deel afhankelijk is van de bevoegde autoriteit,
heeft ook de beroepsbeoefenaar zelf een rol in het verloop van de procedure. De richtlijn beroepskwalificaties geeft
aan dat beroepsbeoefenaren binnen één maand na toezending van hun dossier een bevestiging van de autoriteit
dienen te ontvangen.47 Deze bevestiging kan tegelijkertijd ook een vraag om aanvullende documentatie zijn. De
beroepsbeoefenaar heeft belang bij het spoedig aanleveren van de documentatie: de daadwerkelijke termijnen
voor de erkenningsprocedure beginnen namelijk pas te lopen als het dossier volledig is, d.w.z. wanneer alle
documentatie is ontvangen. Hierna hebben bevoegde autoriteiten de plicht de aanvraag zo spoedig mogelijk te
behandelen waarbij twee uiterste termijnen nageleefd moeten worden. Aanvragen voor erkenning dienen
maximaal drie maanden na indiening van het volledige dossier voltooid te zijn. Voor aanvragen onder het algemeen
stelsel alsook het automatische erkenningssysteem op basis van beroepservaring ligt de maximale termijn op vier
maanden.
Zo kan het tijdspad van een erkenningsprocedure er aldus als volgt uit komen te zien: een beroepsbeoefenaar dient
begin februari van het jaar een aanvraag voor erkenning in bij een bevoegde autoriteit. Na drie weken ontvangt
hij/zij een bevestiging van de aanvraag. De bevestiging gaat gepaard met een vraag om extra informatie: de
beroepsbeoefenaar heeft nagelaten een bewijs van financiële draagkracht bij de aanvraag te voegen. Door
persoonlijke omstandigheden slaagt de beroepsbeoefenaar er pas eind maart in de ontbrekende documentatie naar
de autoriteit te sturen. Met de ontvangst van het bewijs kan de procedure pas echt starten. Dat betekent dat de
beroepsbeoefenaar in juni (automatische erkenning) of juli (algemeen stelsel) een reactie dient te krijgen op
zijn/haar aanvraag tot erkenning.
Talenkennis
Richtlijn 2013/55/EU introduceerde een nieuw artikel met bepalingen rondom talenkennis, waarbij men rekening
moet houden met een belangrijk aspect namelijk het verschil tussen erkenning en toegang tot het beroep.
Erkenning van beroepskwalificaties kan slechts één stap zijn bij de tewerkstelling in een andere EU-lidstaat. Dit
verschil tussen erkenning en toegang is van belang omdat de talenkennis enkel op één specifiek moment in de
procedure getoetst mag worden namelijk na erkenning van de beroepskwalificaties en voor toegang tot het beroep.
Hieruit volgt dat de erkenning an sich niet afhankelijk mag worden gemaakt van het bezitten van voldoende
talenkennis. In de praktijk betekent het dat de procedures voor erkenning en het toetsen van talenkennis twee
aparte procedures zijn.48 De beroepsbeoefenaar zal eerst erkenning van zijn beroepskwalificaties verkrijgen waarna
de talenkennis pas door een autoriteit of onder toezicht van een autoriteit (bijv. door de werkgever) getoetst mag
worden.49
Volgens de richtlijn dienen professionals over de vereiste talenkennis te beschikken. Controles mogen opgelegd
worden wanneer het beroep implicaties heeft voor de patiëntveiligheid of wanneer er ernstige en concrete twijfel
bestaat over of de beroepsbeoefenaar de taal van de ontvangende lidstaat voldoende beheerst. Het is van belang te
benadrukken dat lidstaten slechts kennis van één officiële of administratieve taal van de ontvangende lidstaat
mogen eisen. Daarnaast volgt uit de jurisprudentie van het HvJEU in de zaak Angonese dat lidstaten en
beroepsorganisaties niet mogen eisen dat een beroepsbeoefenaar een certificaat overhandigt dat bij één specifieke
taalonderwijsinstantie is behaald, maar moeten zij ook andere attesten van vergelijkbare waarde accepteren,
bijvoorbeeld behaald in een andere lidstaat.50

47

Artikel 51 lid 1 richtlijn beroepskwalificaties.
Europese Commissie, User guide Directive 2005/36/EC: Everything you need to know about the recognition of professional
qualifications, p. 38.
49 Artikel 53 lid 2 richtlijn beroepskwalificaties; Rechtsoverweging 26 richtlijn 2013/55/EU.
50
Zaak C-281/98 Angonese, ECLI:EU:C:2000:296.
48
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e) Administratieve samenwerking
Twee van de meest opvallende toevoegingen aan de richtlijn beroepskwalificaties betreffen hernieuwde vormen
van administratieve samenwerking. Hierbij gaat het in het bijzonder om de Europese beroepskaart en het
waarschuwingsmechanisme. Beide initiatieven verlopen via het Informatiesysteem voor de Interne Markt (IMIsysteem), wat betekent dat de procedures geheel elektronisch zijn.
Europese beroepskaart
Een van de hoofddoelen van de modernisering van Richtlijn 2013/55/EU was om erkenningsprocedures minder
complex te maken door middel van een Europese beroepskaart die via het IMI-systeem zou verlopen.51 Daarbij gaat
het niet om een fysieke kaart maar om een elektronisch certificaat waarmee de “gewone” procedures op het gebied
van erkenning nog steeds gelden. Echter, zorgt de elektronisatie van de procedures (die onder de kaart geheel via
het IMI-systeem verlopen) ervoor dat deze sneller kunnen verlopen. De kaart is beschikbaar voor zowel
dienstverrichting als vestiging. In geval van dienstverrichting moeten beroepsbeoefenaren binnen drie weken aan de
slag kunnen.52 Voor professionals die diensten verrichten in een beroep dat de volksgezondheid of openbare
veiligheid betreft geldt een langere periode, zij horen binnen twee maanden of zij aan de slag kunnen.53 De
procedures onder het algemeen stelsel die via dit systeem lopen duren maximaal twee maanden, die voor
automatische erkenning één maand. Deze termijnen mogen tweemaal met een tweeweekse periode verlengd
worden.54 Een dergelijke verlenging moet door de autoriteit gemotiveerd worden. Doet de autoriteit dit niet en
worden de bovenstaande termijnen overschreden, dan wordt de beroepskaart geacht afgegeven te zijn en kan de
professional met de beroepsuitoefening starten. Al met al vallen de erkenningsprocedures onder de Europese
beroepskaart één maand korter uit dan de “gewone” richtlijn procedures.
De verkorte termijnen voor de erkenningsprocedures zijn een belangrijke aantrekkende factor van de Europese
beroepskaart. De beschikbaarheid van de kaart is echter beperkt: vooralsnog kunnen alleen verpleegkundigen,
apothekers, fysiotherapeuten, berggidsen en vastgoedmakelaars de kaart aanvragen.55 Voor deze beroepen heeft
de Commissie de evaluatie voltooid die voorafgaat aan de introductie van de beroepskaart. De Europese
beroepskaart wordt geïntroduceerd voor een beroep als aan drie criteria is voldaan:56




Er is sprake van aanzienlijke mobiliteit van het beroep of potentieel daartoe;
de betrokken stakeholders hebben hun interesse laten blijken;
het beroep of de opleiding tot het beroep is in een substantieel aantal lidstaten gereglementeerd.

Waarschuwingsmechanisme
Met Richtlijn 2013/55/EU werd tevens een waarschuwingsmechanisme geïntroduceerd. Ook voor dit instrument
geldt dat de samenwerking digitaal via het IMI-systeem verloopt. Doel van het mechanisme is dat lidstaten elkaar op
de hoogte brengen van de beroepsbeoefenaar ‘die van een nationale overheid of rechtbank een beperking of
verbod, ook tijdelijk, gekregen heeft’.57 Het mechanisme heeft vooral betrekking op de medische sectorale
beroepen (artsen, verpleegkundigen, tandartsen, dierenartsen, verloskundigen, apothekers), alle andere
beroepsbeoefenaren wier beroep implicaties heeft voor de veiligheid van patiënten én professionals die activiteiten
uitoefenen die verband houden met de opvoeding van kinderen.

51

Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties en Verordening […] betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt, COM(2011) 883
definitief, p. 3.
52 Artikel 4 quater lid 1 richtlijn beroepskwalificaties.
53 Artikel 4 quinquies lid 2 en 3 richtlijn beroepskwalificaties.
54 Artikel 4 quinquies lid 5 richtlijn beroepskwalificaties.
55
Bijlage I Uitvoeringsverordening (EU) 2015/983 van de Commissie van 24 juni 2015 betreffende de procedure voor de afgifte van de Europese
beroepskaart en de toepassing van het waarschuwingsmechanisme overeenkomstig Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad,
[2015] PB L 159/27.
56 Artikel 4 bis lid 7 richtlijn beroepskwalificaties.
57
Artikel 56 bis lid 1 richtlijn beroepskwalificaties.
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Onder het waarschuwingsmechanisme worden korte termijnen gehanteerd. Een waarschuwing moet binnen drie
dagen nadat een besluit is genomen gecommuniceerd worden.58 Autoriteiten moeten ook direct op de hoogte
worden gebracht wanneer een verbod of beperking niet langer geldig is.59 In alle gevallen moet de
beroepsbeoefenaar gelijktijdig met de bevoegde autoriteiten uit de andere lidstaten op de hoogte worden gebracht
van de waarschuwing. De informatie in de waarschuwing moet beperkt blijven tot de identiteit van de
beroepsbeoefenaar, het beroep, informatie over de instantie die het beperkende besluit of verbod heeft genomen,
de reikwijdte van de beperking/verbod en de periode waarin de beperking of het verbod van kracht is.60

58

Artikel 56 bis lid 2 richtlijn beroepskwalificaties.
Artikel 56 bis lid 5 richtlijn beroepskwalificaties.
60
Artikel 56 bis lid 2 richtlijn beroepskwalificaties.
59
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3. Schematische weergave richtlijn beroepskwalificaties
Richtlijn
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Figuur 4: Richtlijn erkenning beroepskwalificaties, regimes dienstverrichting en vestiging
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4. Essentiële jurisprudentie over de erkenning van beroepskwalificaties






































Zaak 2/74 Reyners, ECLI:EU:C:1974:68.
Zaak 33/74 Van Binsbergen, ECLI:EU:C:1974:131.
Zaak 71/76 Thieffry, ECLI:EU:C:1977:65.
Zaak 11/77 Patrick, ECLI:EU:C:1977:113.
Zaak 115/78 Knoors, ECLI:EU:C:1979:31.
Zaak 246/80 Broekmeulen, ECLI:EU:C:1981:218.
Zaak 107/83 Klopp, ECLI:EU:C:1984:270.
Zaak 222/86 Heylens, ECLI:EU:C:1987:442.
Zaak 263/86 Humbel, ECLI:EU:C:1988:451.
Zaak 379/87 Groener, ECLI:EU:C:1989:599.
Zaak C-340/89 Vlassopoulou, ECLI:EU:C:1991:193.
Zaak C-76/90 Säger, ECLI:EU:C:1991:331.
Zaak C-19/92 Kraus, ECLI:EU:C:1993:125.
Zaak C-319/92 Haim, ECLI:EU:C:1994:47.
Zaak C-55/94 Gebhard, ECLI:EU:C:1995:411.
Zaak C-415/93 Bosman, ECLI:EU:C:1995:463.
Zaak C-164/94 Aranitis, ECLI:EU:C:1996:23.
Zaak C-234/97 Bobadilla, ECLI:EU:C:1999:367.
Zaak C-281/98 Angonese, ECLI:EU:C:2000:296.
Zaak C-424/97 Haim II, ECLI:EU:C:2000:357.
Zaak C-238/98 Hocsman, ECLI:EU:C:2000:440.
Zaak C-153/02 Neri, ECLI:EU:C:2003:614.
Zaak c-313/01 Morgenbesser, ECLI:EU:C:2003:612.
Zaak C-285/01 Burbaud, ECLI:EU:C:2003:432.
Zaak C-102/02 Beutenmüller, ECLI:EU:C:2004:264.
Zaak C-330/03 Colegio de Ingenieros, ECLI: EU:C:2006:45.
Zaak C-345/08 Pesla, ECLI:EU:C:2009:771.
Zaak C-586/08 Rubino, ECLI:EU:C:2009:801.
Zaak C-575/11 Nasiopoulos, ECLI: EU:C:2013:430.
Zaak C-475/11 Konstantinides, ECLI:EU:C:2013:542.
Zaak C-492/12 Conseil national de l’ordre des médecins, ECLI:EU:C:2013:576.
Zaak C-365/13 Orde van Architecten, ECLI:EU:C:2014:280.
Zaak C-477/13 Angerer, ECLI:EU:C:2015:239.
Zaak C-151/14, Commissie v. Letland, ECLI:EU:C:2015:577.
Zaak C-298/14 Brouillard, ECLI:EU:C:2015:652.
Zaak C-342/14 X-Steuerberatungsgesellschaft, ECLI:EU:C:2015:827.
Zaak C-125/16 Reynaud, ECLI:EU:C:2017:707.

Voor een overzicht van alle jurisprudentie op het gebied van professionele erkenning tot 2010, zie Europese
Commissie, List of judgments of the court of justice concerning professional recognition, te raadplegen via:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15431/attachments/1/translations.
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