
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”) 

(Voor de EER relevante tekst) 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, en met name artikel 46, artikel 53, lid 1, en artikel 62, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan 
de nationale parlementen, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal 
Comité ( 1 ), 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure ( 2 ), 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) In Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning 
van beroepskwalificaties ( 3 ) is een stelsel voor wederzijdse 
erkenning geconsolideerd dat oorspronkelijk gebaseerd 
was op 15 richtlijnen. Deze richtlijn voorziet in de au
tomatische erkenning van een beperkt aantal beroepen 
op basis van geharmoniseerde minimumopleidingseisen 
(sectorale beroepen), een algemeen stelsel voor de erken
ning van opleidingstitels en de automatische erkenning 
van beroepservaring. Bij Richtlijn 2005/36/EG is ook een 
nieuw stelsel voor het vrij verrichten van diensten vast
gesteld. Er zij aan herinnerd dat conform artikel 24 van 
Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten 
voor de burgers van de Unie en hun familieleden ( 4 ) uit 
derde landen afkomstige familieleden van EU-burgers een 
gelijke behandeling genieten. Onderdanen van derde lan
den kunnen eveneens een gelijke behandeling genieten 
met betrekking tot de erkenning van diploma’s, certifica
ten en andere beroepskwalificaties overeenkomstig de 
toepasselijke nationale procedures, zoals voorzien in spe
cifieke rechtshandelingen van de Unie betreffende bij
voorbeeld langdurig ingezetenen, vluchtelingen, houders 
van de blauwe kaart en wetenschappelijk onderzoekers. 

(2) In haar mededeling van 27 oktober 2010 met als titel 
„Akte voor de interne markt: Twaalf hefbomen voor het 
stimuleren van groei en het versterken van het vertrou
wen, Samen werk maken van een nieuwe groei” wijst de 
Commissie op de noodzaak om het recht van de Unie 
op dit gebied te moderniseren. In zijn conclusies van 
23 oktober 2011 heeft de Europese Raad zijn steun 
gegeven aan deze modernisering en erop aangedrongen 
dat het Europees Parlement en de Raad voor het einde 
van 2012 politieke overeenstemming zouden bereiken 
over de herziening van Richtlijn 2005/36/EG. In zijn 
resolutie van 15 november 2011 betreffende de tenuit
voerlegging van de richtlijn betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties (2005/36/EG) ( 5 ), heeft het Europees 
Parlement de Commissie bovendien verzocht met een 
voorstel te komen. Het verslag over het EU-burgerschap 
2010 van 27 oktober 2010 met als titel „Het wegnemen 
van de belemmeringen voor de rechten van EU-burgers” 
onderstreept de noodzaak om de administratieve lasten 
in verband met de erkenning van beroepskwalificaties te 
verlichten. 

(3) Notarissen die bij een officieel overheidsbesluit zijn be
noemd, dienen van de werkingssfeer van Richtlijn 
2005/36/EG te worden uitgesloten met het oog op de 
specifieke en uiteenlopende regelingen die in de individu
ele lidstaten op hen van toepassing zijn met betrekking 
tot de toegang tot en de uitoefening van het beroep. 

(4) Om de interne markt te versterken en het vrije verkeer 
van beroepsbeoefenaren te bevorderen door een efficiën
tere en transparantere erkenning van beroepskwalificaties 
zou een Europese beroepskaart meerwaarde kunnen op
leveren. Deze kaart zou in het bijzonder nuttig zijn ter 
bevordering van de tijdelijke mobiliteit en erkenning via 
het automatische erkenningssysteem vergemakkelijken en 
tevens bevorderlijk zijn voor een vereenvoudigde erken
ningsprocedure onder het algemeen stelsel. Het doel van 
de Europese beroepskaart bestaat erin de erkenningspro
cedure te vereenvoudigen en de kosten- en operationele 
efficiëntie te verbeteren, hetgeen ten goede zal komen 
aan beroepsbeoefenaren en bevoegde autoriteiten. Bij de 
invoering van een Europese beroepskaart moet rekening 
worden gehouden met de standpunten van de betrokken 
beroepsgroep en de kaart moet vooraf worden getoetst 
op haar geschiktheid voor de betrokken beroepsgroep en 
op de gevolgen die zij zal hebben voor de lidstaten. Deze 
evaluatie moet, indien nodig, samen met de lidstaten 
worden opgemaakt. De Europese beroepskaart moet wor
den afgegeven op verzoek van een beroepsbeoefenaar na 
voorlegging van de vereiste documenten en na afhan
deling van de desbetreffende verificatieprocedures door 
de bevoegde autoriteiten. Wanneer de Europese beroeps
kaart voor vestigingsdoeleinden wordt verstrekt, moet zij 
worden beschouwd als een erkenningsbesluit en worden
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gelijkgesteld met elk ander uit hoofde van Richtlijn 
2005/36/EG getroffen erkenningsbesluit. Zij strekt tot 
aanvulling en niet ter vervanging van eventueel aan de 
toegang tot een bepaald beroep verbonden registratiever
eisten. Het is niet nodig om een Europese beroepskaart in 
te voeren voor juridische beroepen waarvoor al beroeps
kaarten in gebruik zijn in het kader van het stelsel van 
Richtlijn 77/249/EEG van de Raad van 22 maart 1977 
tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening 
door advocaten van het vrij verrichten van diensten ( 1 ) en 
Richtlijn 98/5/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 16 februari 1998 ter vergemakkelijking van de per
manente uitoefening van het beroep van advocaat in een 
andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie is 
verworven ( 2 ). 

(5) De werking van de Europese beroepskaart moet worden 
onderbouwd door het Informatiesysteem interne markt 
(IMI-systeem) zoals vastgelegd in Verordening (EU) 
nr. 1024/2012 van het Europees Parlement en de 
Raad ( 3 ). Die kaart en het IMI moeten niet alleen bijdra
gen tot synergievoordelen en vertrouwen tussen de be
voegde autoriteiten, maar tegelijkertijd ook dubbel admi
nistratief werk en erkenningsprocedures voor de be
voegde autoriteiten voorkomen en de beroepsbeoefena
ren meer transparantie en zekerheid verschaffen. 

(6) De procedures voor het aanvragen en het afgeven van de 
Europese beroepskaart moeten duidelijk gestructureerd 
zijn en zowel waarborgen als de overeenkomstige rechts
middelen voor de aanvrager omvatten. In de betreffende 
uitvoeringshandelingen moeten de vereisten inzake ver
taling en de betalingsmethodes van eventueel door aan
vragers te betalen vergoedingen worden gespecificeerd, 
zodat de workflow in het IMI niet wordt verstoord of 
aangetast en de afhandeling van de aanvraag niet wordt 
vertraagd. De vaststelling van de hoogte van de vergoe
dingen is een zaak van de lidstaten. De lidstaten moeten 
de Commissie echter wel in kennis stellen van de vast
gestelde hoogte van de vergoedingen. De Europese be
roepskaart en de hiermee samenhangende workflow bin
nen IMI moeten de integriteit, authenticiteit en vertrou
welijkheid van de opgeslagen gegevens waarborgen en 
een onrechtmatige en onbevoegde toegang tot de erin 
opgenomen informatie verhinderen. 

(7) Richtlijn 2005/36/EG is alleen van toepassing op be
roepsbeoefenaren die hetzelfde beroep in een andere lid
staat willen uitoefenen. In bepaalde situaties kunnen de 
betrokken activiteiten tot een beroep behoren dat in de 
ontvangende lidstaat een groter scala aan werkzaamhe
den omvat dan in de lidstaat van oorsprong. Als de 
verschillen tussen de activiteitengebieden zo groot zijn 
dat de beroepsbeoefenaar eigenlijk een volledig onder
wijs- en opleidingsprogramma zou moeten volgen om 
de tekortkomingen te compenseren, moet de ontvan
gende lidstaat in deze bijzondere omstandigheden gedeel
telijke toegang verlenen indien de beroepsbeoefenaar 
daarom verzoekt. In geval van dwingende redenen van 
algemeen belang, zoals omschreven door het Hof van 
Justitie van de Europese Unie in zijn rechtspraak betref
fende de artikelen 49 en 56 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie (VWEU), die zich 
eventueel nog verder kan ontwikkelen, moet een lidstaat 

gedeeltelijke toegang kunnen weigeren. Dit kan met 
name het geval zijn voor beroepen in de gezondheids
zorg, indien daaraan implicaties voor de volksgezondheid 
of de veiligheid van de patiënt zijn verbonden. Het ver
lenen van gedeeltelijke toegang mag geen afbreuk doen 
aan het recht van de sociale partners om zich te organi
seren. 

(8) In het belang van de bescherming van de plaatselijke 
consumenten in de lidstaat van oorsprong, in gevallen 
waar het beroep in de lidstaat van oorsprong niet gere
glementeerd is, dienen voor het tijdelijk en incidenteel 
verrichten van diensten in de lidstaten controlemaatrege
len te gelden; in het bijzonder is minimum een jaar 
beroepservaring vereist gedurende de laatste tien jaar 
die aan het verrichten van de diensten voorafgingen. In 
het geval van seizoensgebonden activiteiten dienen de 
lidstaten de mogelijkheid te hebben om controles uit te 
voeren ter verificatie van het tijdelijke en incidentele ka
rakter van de op hun grondgebied verrichte diensten. De 
ontvangende lidstaat dient daartoe eenmaal per jaar de 
mogelijkheid te krijgen om informatie op te vragen om
trent de daadwerkelijk op zijn grondgebied verleende 
diensten, in de gevallen waarin dergelijke informatie 
niet reeds op vrijwillige basis door de dienstverrichter is 
meegedeeld. 

(9) Op grond van Richtlijn 2005/36/EG kunnen de lidstaten 
de beroepskwalificaties van de dienstverrichter vóór de 
eerste dienstverrichting controleren in het geval van ge
reglementeerde beroepen die implicaties hebben voor de 
volksgezondheid of de openbare veiligheid. Dit heeft tot 
rechtsonzekerheid geleid, omdat het aan de bevoegde 
autoriteiten wordt overgelaten om over de noodzaak 
van een dergelijke voorafgaande controle te beslissen. 
Teneinde rechtszekerheid te garanderen, wordt bepaald 
dat beroepsbeoefenaren vanaf het begin moeten weten 
of een voorafgaande controle van beroepskwalificaties 
noodzakelijk is en wanneer een beslissing kan worden 
verwacht. In elk geval mogen de voorwaarden voor der
gelijke voorafgaande controles van beroepskwalificaties in 
het kader van het vrij verrichten van diensten niet stren
ger zijn dan die welke zijn verbonden aan de vestigings
voorschriften. Wanneer het gereglementeerde beroepen 
betreft met implicaties voor de volksgezondheid of de 
openbare veiligheid, mag Richtlijn 2005/36/EG geen af
breuk doen aan de mogelijkheid voor de lidstaten om 
voor de desbetreffende beroepsactiviteiten een verzeke
ringsdekkingsverplichting op te leggen overeenkomstig 
de voorschriften die gelden uit hoofde van Richtlijn 
2011/24/EU van het Europees Parlement en de Raad 
van 9 maart 2011 over de toepassing van patiëntenrech
ten in de grensoverschrijdende gezondheidszorg ( 4 ) en 
Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten 
op de interne markt ( 5 ). 

(10) Beroepsonderwijs en -opleidingssystemen hebben bewe
zen een nuttig instrument te zijn voor het waarborgen 
van de werkgelegenheid voor jongeren en om een soe
pele overgang van opleiding naar beroepsleven mogelijk 
te maken. De specifieke kenmerken daarvan moeten der
halve bij de herziening van Richtlijn 2005/36/EG ten 
volle in acht worden genomen.
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(11) Met het oog op de toepassing van het erkenningsmecha
nisme onder het algemeen stelsel is het noodzakelijk de 
diverse nationale onderwijs- en opleidingsprogramma’s in 
verschillende niveaus onder te verdelen. Deze indeling in 
niveaus, die alleen gebeurt met het oog op de werking 
van het algemeen stelsel, mag geen gevolgen hebben 
voor de nationale onderwijs- en opleidingsstructuren, 
noch voor de bevoegdheden van de lidstaten op dit ge
bied en evenmin voor de nationale maatregelen voor de 
omzetting van het Europees kwalificatiekader. Het Euro
pees kwalificatiekader is een instrument om de trans
parantie en vergelijkbaarheid van beroepskwalificaties te 
verbeteren en kan een nuttige aanvullende informatie
bron zijn voor de bevoegde autoriteiten wanneer deze 
in andere lidstaten toegekende beroepskwalificaties on
derzoeken. Aansluitend op het Bolognaproces hebben 
de hogeronderwijsinstellingen de structuur van hun pro
gramma’s aangepast aan een tweeledig bachelor- en mas
terdiplomasysteem. Om te bewerkstelligen dat de vijf ni
veaus als bedoeld in Richtlijn 2005/36/EG overeenkomen 
met deze nieuwe opleidingsstructuur, moet de bachelor
graad worden ingedeeld in niveau d en de mastergraad in 
niveau e. De vijf niveaus die voor de werking van het 
algemeen stelsel zijn vastgesteld, mogen in principe niet 
meer gebruikt worden als een criterium om burgers van 
de Unie van de werkingssfeer van Richtlijn 2005/36/EG 
uit te sluiten indien dit in strijd zou zijn met het beginsel 
van een leven lang leren. 

(12) Aanvragen om erkenning van beroepsbeoefenaren uit 
niet-reglementerende lidstaten en met een jaar beroeps
ervaring moeten op dezelfde manier worden behandeld 
als beroepsbeoefenaren uit een reglementerende lidstaat. 
Hun beroepskwalificaties moeten op basis van de be
roepskwalificatieniveaus uit Richtlijn 2005/36/EG ver
geleken worden met de beroepskwalificaties die in de 
ontvangende lidstaat verlangd worden. In geval van we
zenlijke verschillen moeten de bevoegde autoriteiten 
compenserende maatregelen kunnen opleggen. Elke 
werkwijze voor de evaluatie van theoretische kennis en 
praktische vaardigheden die eventueel als compenserende 
maatregelen vereist is om toegang tot het beroep te krij
gen, moet de beginselen van transparantie en onpartij
digheid waarborgen en naleven. 

(13) Daar de minimumopleidingseisen voor de toegang tot 
beroepen die onder het algemeen stelsel vallen niet ge
harmoniseerd zijn, moeten de ontvangende lidstaten een 
compenserende maatregel kunnen opleggen. Elke derge
lijke maatregel dient evenredig te zijn en met name re
kening te houden met de kennis, vaardigheden en com
petenties die de aanvrager via beroepservaring of in het 
kader van een leven lang leren, dat daartoe formeel door 
een bevoegde instantie is gecertificeerd. De beslissing tot 
oplegging van een compenserende maatregel moet naar 
behoren gemotiveerd worden zodat de aanvrager zijn 
situatie beter kan begrijpen en ze door de nationale rech
terlijke instanties overeenkomstig Richtlijn 2005/36/EG 
juridisch kan laten toetsen. 

(14) Uit de herziening van Richtlijn 2005/36/EG is de nood
zaak naar voren gekomen om de lijsten van werkzaam
heden in industrie, handel en ambacht in bijlage IV te 

actualiseren en flexibeler toe te lichten en tegelijk voor 
deze werkzaamheden een stelsel van automatische erken
ning op basis van beroepservaring te handhaven. Bijlage 
IV is momenteel gebaseerd op de International Standard 
Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC) 
uit 1958 en weerspiegelt niet langer de huidige structuur 
van economische activiteiten. De ISIC-classificatie is bo
vendien sinds 1958 meerdere malen herzien. De Com
missie moet bijlage IV dan ook kunnen aanpassen om 
het stelsel van automatische erkenning intact te houden. 

(15) Permanente professionele ontwikkeling draagt bij aan de 
veilige en doeltreffende taakvervulling van beroepsbeoe
fenaren, die daardoor profiteren van de automatische 
erkenning van hun beroepskwalificaties. De verdere ver
betering van de permanente professionele ontwikkeling 
voor deze beroepen moet dan ook worden aangemoe
digd. De lidstaten moeten met name de permanente pro
fessionele ontwikkeling bevorderen van artsen, medisch 
specialisten, huisartsen, verantwoordelijk algemeen zie
kenverplegers, tandartsen, specialisten in de tandheelkun
de, dierenartsen, verloskundigen, apothekers en architec
ten. De maatregelen van de lidstaten ter bevordering van 
de permanente professionele ontwikkeling voor die be
roepen moeten worden meegedeeld aan de Commissie, 
en de lidstaten moeten op dat gebied optimale praktijken 
uitwisselen. Het streven naar permanente professionele 
ontwikkeling moet zich uitstrekken tot zowel de tech
nische als de wetenschappelijke, regelgevings- en ethische 
ontwikkelingen en beroepsbeoefenaren ertoe aanzetten 
deel te nemen aan levenslange leerfaciliteiten die voor 
hun beroep relevant zijn. 

(16) Het stelsel van automatische erkenning op basis van ge
harmoniseerde minimumopleidingseisen is afhankelijk 
van de tijdige kennisgeving van nieuwe of gewijzigde 
opleidingstitels door de lidstaten en de publicatie ervan 
door de Commissie. Zo niet hebben de houders van 
dergelijke kwalificaties geen garantie dat ze een automa
tische erkenning kunnen genieten. Om de transparantie 
te vergroten en een onderzoek van de aangemelde 
nieuwe titels te vergemakkelijken moeten de lidstaten 
informatie verstrekken over duur en inhoud van de op
leidingsprogramma’s, die moeten voldoen aan de in 
Richtlijn 2005/36/EG neergelegde minimale opleidings
eisen. 

(17) De meeste instellingen voor hoger onderwijs in de Unie 
passen reeds het Europees systeem voor de overdracht 
van studiepunten (ECTS) toe en dit systeem wordt ook 
steeds meer toegepast voor opleidingscursussen die de 
nodige kwalificaties verschaffen voor de uitoefening van 
een gereglementeerd beroep. Daarom moet de mogelijk
heid worden ingevoerd om de duur van een opleidings
programma ook in ECTS-punten uit te drukken. Die 
mogelijkheid mag geen invloed hebben op de andere 
eisen voor automatische erkenning. Eén ECTS-studiepunt 
vertegenwoordigt een studielast van 25-30 uur terwijl 
één academiejaar doorgaans overeenkomt met 60 studie
punten.

NL L 354/134 Publicatieblad van de Europese Unie 28.12.2013



(18) Om binnen de Unie voor een hoog volksgezondheids- en 
patiëntveiligheidsniveau te kunnen zorgen en met het 
oog op de modernisering van Richtlijn 2005/36/EG, 
moeten de criteria voor het bepalen van de medische 
basisopleiding op zodanige wijze worden aangepast dat 
de voorwaarden met betrekking tot het minimumaantal 
te volbrengen jaren en uren kunnen worden gecumu
leerd. Deze wijziging heeft niet ten doel de opleidings
eisen voor een medische basisopleiding te verlagen. 

(19) Met het oog op het bevorderen van de mobiliteit van 
medische specialisten die reeds een specialistenkwalifica
tie hebben behaald en daarna nog een andere specialis
tenopleiding volgen, mogen de lidstaten vrijstellingen 
verlenen voor onderdelen van specialistenopleidingen in
dien die latere opleidingsonderdelen al doorlopen zijn in 
het kader van een eerdere specialistenopleiding die in een 
lidstaat is gevolgd. Het moet de lidstaten worden toe
gestaan om binnen bepaalde grenzen dergelijke vrijstel
lingen te verlenen voor medische specialismen die onder 
het stelsel van automatische erkenning vallen. 

(20) Het beroep van verpleegkundige is de laatste drie decen
nia sterk geëvolueerd: zorgverlening in woon- en leefge
meenschappen, ingewikkeldere behandelingen en con
stante technologische ontwikkelingen verlangen van ver
pleegkundigen dat ze steeds meer verantwoordelijkheden 
kunnen dragen. Verpleegkundige opleidingen, die qua or
ganisatie nog steeds verschillen naargelang van de natio
nale tradities, moeten solidere en meer resultaatgerichte 
garanties bieden dat de betrokken beroepsbeoefenaren 
tijdens hun opleiding een bepaald kennisniveau en be
paalde vaardigheden hebben verworven, en in staat zijn 
ten minste bepaalde competenties toe te passen om de 
voor hun beroep relevante activiteiten te kunnen uitoefe
nen. 

(21) Om verloskundigen in staat te stellen in de aan hun 
activiteiten inherente gezondheidszorgbehoeften te voor
zien, moeten studenten in de verloskunde over een de
gelijke algemene — onderwijsachtergrond beschikken al
vorens zij met hun opleiding tot verloskundige beginnen. 
Daarom moeten de eisen om te worden toegelaten tot de 
opleiding voor verloskundige worden aangescherpt tot 
twaalf jaar algemeen onderwijs of het met succes afleggen 
van een examen van gelijkwaardig niveau, behalve in het 
geval van beroepsbeoefenaren die al gekwalificeerd zijn 
als verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger. Opleidin
gen voor verloskundige moeten een betere garantie bie
den dat de betrokken beroepsbeoefenaren een bepaald 
kennisniveau en bepaalde vaardigheden hebben verwor
ven die nodig zijn om de werkzaamheden van verloskun
dige als bedoeld in Richtlijn 2005/36/EG te kunnen uit
oefenen. 

(22) Om het stelsel van automatische erkenning van medische 
en tandheelkundige specialismen te vereenvoudigen, 
moeten deze geïntegreerd worden in Richtlijn 
2005/36/EG indien ze in ten minste twee vijfden van 
de lidstaten gemeenschappelijk zijn. 

(23) Sinds de inwerkingtreding van Richtlijn 2005/36/EG 
heeft een aanzienlijk aantal lidstaten besloten toegang 
te verlenen tot alle activiteiten op het gebied van de 
farmacie en de uitoefening van deze activiteiten toe te 

staan op basis van de erkenning van in een andere lid
staat verkregen apothekerskwalificaties. Het aldus erken
nen van in een andere lidstaat verworven beroepskwali
ficaties mag een lidstaat echter niet beletten om vast te 
houden aan niet-discriminerende regels betreffende de 
geografische spreiding van apotheken op zijn grond
gebied, aangezien Richtlijn 2005/36/EG niet de coördi
natie van dergelijke regels impliceert. Elke afwijking van 
de automatische erkenning van kwalificaties waaraan een 
lidstaat echter nog behoefte heeft, mag niet langer de 
apothekers uitsluiten die reeds door de lidstaat die de 
afwijking gebruikt, zijn erkend en die hun apotheker
spraktijk reeds gedurende een bepaalde periode recht
matig en effectief op het grondgebied van die lidstaat 
uitoefenen. 

(24) De werking van het stelsel van automatische erkenning 
hangt af van het vertrouwen in de opleidingseisen die de 
basis vormen voor de kwalificaties van de beroepsbeoe
fenaren. Daarom is het belangrijk dat de minimumoplei
dingseisen voor architecten de nieuwe ontwikkelingen in 
de architectenopleiding weerspiegelen, met name met be
trekking tot de erkende noodzaak om de academische 
opleiding aan te vullen met beroepservaring onder de 
supervisie van een gekwalificeerde architect. De mini
mumopleidingseisen moeten tegelijkertijd flexibel genoeg 
zijn om te vermijden dat de lidstaten nodeloos beperkt 
worden in hun mogelijkheid om hun onderwijsstelsels te 
organiseren. 

(25) Richtlijn 2005/36/EG moet door de invoering van ge
meenschappelijke opleidingsbeginselen de meer automa
tische erkenning bevorderen van beroepskwalificaties 
voor beroepen die er momenteel niet van profiteren. 
Hierbij moet rekening gehouden worden met de be
voegdheid van de lidstaten om de vereiste beroepskwali
ficaties voor de uitoefening van beroepen op hun grond
gebied, alsook de inhoud en de organisatie van hun stel
sels voor onderwijs en opleiding vast te stellen. Gemeen
schappelijke opleidingsbeginselen moeten de vorm aan
nemen van gemeenschappelijke opleidingskaders op basis 
van een gemeenschappelijk geheel van kennis, vaardighe
den en competenties of gemeenschappelijke opleidings
tests. Het moet mogelijk zijn dat gemeenschappelijke op
leidingskaders ook betrekking hebben op specialismen 
die momenteel niet in aanmerking komen voor automa
tische erkenningsbepalingen uit hoofde van Richtlijn 
2005/36/EG en die beroepen betreffen welke vallen on
der hoofdstuk III van titel III en waarvoor duidelijk om
schreven specifieke activiteiten zijn gereserveerd. De ge
meenschappelijke opleidingskaders voor dergelijke speci
alismen, in het bijzonder medische specialismen, moeten 
een hoog niveau van bescherming bieden voor de be
scherming van de volksgezondheid en de veiligheid van 
de patiënten. Beroepskwalificaties die binnen een ge
meenschappelijk opleidingskader worden verworven, 
moeten door de lidstaten automatisch worden erkend. 
Beroepsorganisaties die representatief zijn op Unieniveau 
en, onder bepaalde omstandigheden, de nationale be
roepsorganisaties of bevoegde autoriteiten moeten aan 
de Commissie voorstellen kunnen voorleggen voor ge
meenschappelijke opleidingsbeginselen, teneinde met de 
nationale coördinatoren een evaluatie te kunnen opma
ken van de mogelijke gevolgen van dergelijke beginselen 
voor de nationale onderwijs- en opleidingsstelsels, alsook 
om nationale regels te kunnen formuleren voor toegang 
tot gereglementeerde beroepen.
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(26) Richtlijn 2005/36/EG voorziet al in de verplichting voor 
beroepsbeoefenaren om de noodzakelijke taalvaardighe
den te hebben. Bij controle op de toepassing van deze 
verplichting is gebleken dat de rol van de bevoegde au
toriteiten en werkgevers nader moet worden toegelicht, 
met name met het oog op een betere bescherming van 
de veiligheid van de patiënten. De bevoegde autoriteiten 
moeten na de erkenning van de beroepskwalificaties taal
proeven kunnen uitvoeren. Met name voor beroepen 
waarbij de veiligheid van de patiënt in het geding is, 
moeten er in taalproeven in het kader van Richtlijn 
2005/36/EG worden voorgeschreven voordat de beroeps
beoefenaar het beroep begint uit te oefenen in de ont
vangende lidstaat. De taalproeven moeten echter redelijk 
zijn en ook noodzakelijk voor de beroepen in kwestie en 
mogen niet ten doel hebben beroepsbeoefenaren uit an
dere lidstaten uit te sluiten van de arbeidsmarkt in de 
ontvangende lidstaat. Om de naleving van het evenredig
heidsbeginsel te waarborgen, en met het oog op de ver
betering van de mobiliteit van beroepsbeoefenaren in de 
Unie, moeten de controles die door of onder toezicht van 
een bevoegde autoriteit worden uitgevoerd beperkt blij
ven tot de kennis van één officiële taal van de ontvan
gende lidstaat, of tot één administratieve taal van de ont
vangende lidstaat mits deze ook een officiële taal van de 
Unie is. Dit laat onverlet dat de ontvangende lidstaten 
beroepsbeoefenaren er wel degelijk toe kunnen aanmoe
digen zich in een later stadium een andere taal eigen te 
maken indien dat nodig is voor de uit te oefenen be
roepsactiviteit. Ook de werkgevers moeten een belang
rijke rol blijven spelen bij de vaststelling van de talen
kennis die voor het uitoefenen van beroepsactiviteiten in 
hun bedrijven noodzakelijk is. 

(27) Nationale voorschriften ter regeling van de toegang tot 
gereglementeerde beroepen mogen geen belemmering 
vormen voor de mobiliteit van jonge afgestudeerden. 
Wanneer een afgestudeerde derhalve een beroepsstage 
voltooit in een andere lidstaat, moet de stage al zodanig 
worden erkend wanneer de afgestudeerde probeert toe
gang te krijgen tot een gereglementeerd beroep in zijn 
lidstaat van oorsprong. De erkenning van een beroeps
stage die is voltooid in een andere lidstaat moet geba
seerd zijn op een duidelijke schriftelijke omschrijving van 
de leerdoelen en toegewezen taken, te bepalen door de 
supervisor van de stagiair in de ontvangende lidstaat. De 
lidstaten moeten bij de behandeling van een verzoek om 
toegang te krijgen tot een gereglementeerd beroep reke
ning houden met beroepsstages die zijn voltooid in derde 
landen. 

(28) Richtlijn 2005/36/EG voorziet in een stelsel van natio
nale contactpunten. Door de inwerkingtreding van Richt
lijn 2006/123/EG betreffende de invoering van éénloket
systemen op grond van deze richtlijn bestaat een gevaar 
van overlapping. Daarom moeten de bij Richtlijn 
2005/36/EG ingestelde nationale contactpunten worden 
uitgebouwd tot assistentiecentra waarvan de activiteiten 
zich toespitsen op het verstrekken van advies en bijstand 
aan burgers, onder meer tijdens persoonlijke ontmoetin
gen, om ervoor te zorgen dat de dagelijkse toepassing 
van de internemarktregels in complexe specifieke situaties 
van burgers op nationaal niveau wordt opgevolgd. Het is 
de bedoeling dat de assistentiecentra zo nodig samen
werken met de bevoegde autoriteiten en assistentiecentra 
in andere lidstaten. Met betrekking tot de Europese be
roepskaart dienen de lidstaten vrij te kunnen beslissen of 

de assistentiecentra optreden als bevoegde autoriteit in de 
lidstaat van oorsprong dan wel de ter zake bevoegde 
autoriteit ondersteunen bij de behandeling van aanvragen 
voor een Europese beroepskaart en de verwerking van 
het binnen het Informatiesysteem interne markt (IMI) 
aangemaakte individuele dossier van de aanvrager (IMI- 
bestand). Wanneer het betrokken beroep in het kader van 
het vrij verrichten van diensten in de lidstaat van oor
sprong niet is gereglementeerd, kunnen de assistentiecen
tra ook deelnemen aan de uitwisseling van informatie 
waarin is voorzien ten behoeve van de administratieve 
samenwerking. 

(29) Deze richtlijn draagt bij tot het waarborgen van een hoog 
niveau van gezondheids- en consumentenbescherming. 
Richtlijn 2005/36/EG bevat reeds gedetailleerde verplich
tingen tot uitwisseling van informatie tussen de lidstaten. 
Deze verplichtingen moeten nog worden verzwaard. 
Voortaan moeten de lidstaten niet alleen reageren op 
aanvragen om informatie, maar hun bevoegde autoritei
ten moeten binnen de grenzen van hun bevoegdheden 
ook gemachtigd zijn om de bevoegde autoriteiten van 
andere lidstaten proactief te waarschuwen voor beroeps
beoefenaren die niet langer het recht hebben om hun 
beroep uit te oefenen. Voor beroepen in de gezondheids
zorg die vallen onder Richtlijn 2005/36/EG, is een spe
cifiek waarschuwingsmechanisme noodzakelijk. Dit moet 
ook gelden voor dierenartsen, alsook voor beroepsbeoe
fenaren die activiteiten uitoefenen in de onderwijssector 
waar met minderjarigen wordt gewerkt, inclusief mede
werkers in de kinderopvang en het voor- en vroeg
schoolse onderwijs. Deze waarschuwingsverplichting 
moet alleen gelden voor lidstaten waar deze beroepen 
gereglementeerd zijn. Aan alle lidstaten moet een waar
schuwing worden afgegeven wanneer een beroepsbeoefe
naar als gevolg van een tuchtrechtelijke maatregel of 
strafrechtelijke veroordeling het recht verliest om — zelfs 
al is het maar tijdelijk — zijn beroepsactiviteiten in een 
lidstaat uit te oefenen. De waarschuwing moet alle be
schikbare informatie bevatten over de bepaalde of onbe
paalde periode waarop de beperking of het verbod be
trekking heeft. Deze waarschuwing moet worden geacti
veerd via IMI, ongeacht of de beroepsbeoefenaar rechten 
heeft uitgeoefend krachtens Richtlijn 2005/36/EG of de 
erkenning van zijn beroepskwalificaties heeft aangevraagd 
via de uitgifte van een Europese beroepskaart of een 
andere in die richtlijn vastgelegde methode. De waarschu
wingsprocedure moet in overeenstemming zijn met het 
recht van de Unie inzake de bescherming van persoons
gegevens en andere grondrechten. De waarschuwingspro
cedure mag niet de vervanging of aanpassing beogen van 
eventuele afspraken tussen de lidstaten inzake samenwer
king op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. 
Van de krachtens Richtlijn 2005/36/EG bevoegde autori
teiten mag niet worden verlangd dat zij aan deze samen
werking bijdragen middels waarschuwingen bepaald in 
die richtlijn. 

(30) Een van de grootste problemen waarmee een burger die 
in een andere lidstaat wil gaan werken, geconfronteerd 
wordt, is de complexiteit van en de onzekerheid over de 
administratieve procedures die gevolgd moeten worden. 
Richtlijn 2006/123/EG verplicht de lidstaten al om ge
makkelijke toegang te bieden tot informatie en afhan
deling van procedures via de één-loketten. Burgers die 
hun beroepskwalificaties krachtens Richtlijn 2005/36/EG 
erkend willen zien, kunnen al een beroep doen op de
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één-loketten indien ze onder Richtlijn 2006/123/EG val
len. Werkzoekenden en op het gebied van de gezond
heidszorg werkzaam personeel vallen echter niet onder 
Richtlijn 2006/123/EG en de beschikbare informatie blijft 
schaars. Deze informatie moet daarom vanuit het per
spectief van de gebruiker gepreciseerd worden en ze 
moet ook gemakkelijk beschikbaar zijn. Belangrijk is 
eveneens dat de lidstaten niet alleen verantwoordelijkheid 
op nationaal niveau nemen, maar ook samenwerken met 
elkaar en met de Commissie om ervoor te zorgen dat 
beroepsbeoefenaren in de hele Europese Unie gemakke
lijke toegang tot gebruiksvriendelijke en meertalige infor
matie hebben en de procedures via de één-loketten of de 
betrokken bevoegde autoriteiten gemakkelijk kunnen af
handelen. Er moeten links beschikbaar worden gesteld 
naar andere websites, zoals de portaalsite Uw Europa. 

(31) Teneinde bepaalde niet-essentiële onderdelen van Richt
lijn 2005/36/EG aan te vullen of te wijzigen moet de 
bevoegdheid om handelingen vast te stellen overeenkom
stig artikel 290 VWEU aan de Commissie worden over
gedragen met betrekking tot het actualiseren van de ken
nis en vaardigheden bedoeld in artikel 21, lid 6, het 
actualiseren van bijlage I, het actualiseren en nader om
schrijven van de lijst van werkzaamheden opgenomen in 
bijlage IV, de aanpassingen van de punten 5.1.1 tot 5.1.4, 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 en 5.7.1 van bijlage 
V, de aanpassing van de minimale opleidingsduur voor 
medische specialisten en tandartsen, de opneming van 
nieuwe medische specialismen in punt 5.1.3 van bijlage 
V, de wijzigingen aan de lijst zoals uiteengezet in de 
punten 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 en 5.6.1 van bijlage V, 
de invoeging van nieuwe tandheelkundige specialismen in 
punt 5.3.3 van bijlage V, en het nader bepalen van de 
toepassingsvoorwaarden voor zowel de gemeenschappe
lijke opleidingskaders als de gemeenschappelijke oplei
dingsproeven. Het is van bijzonder belang dat de Com
missie tijdens haar voorbereidende werkzaamheden pas
send overleg pleegt, ook op deskundigenniveau. De Com
missie moet bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen dat de desbetref
fende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig 
worden toegezonden aan het Europees Parlement en de 
Raad. 

(32) Om eenvormige voorwaarden voor de tenuitvoerlegging 
van Richtlijn 2005/36/EG te waarborgen, moeten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. 
Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeen
komstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Euro
pees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen 
die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten 
de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren ( 1 ). 

(33) Wegens de technische aard van die uitvoeringshandelin
gen moet de onderzoeksprocedure worden toegepast 
voor de vaststelling van uitvoeringshandelingen betref
fende de invoering van de Europese beroepskaart voor 
bepaalde beroepen, het formaat van de Europese beroeps
kaart, de verwerking van schriftelijke aanvragen, de ver
talingen die door de aanvrager moeten worden verstrekt 
om een aanvraag voor een Europese beroepskaart te on
dersteunen, de gegevens betreffende de krachtens 
Richtlijn 2005/36/EG vereiste documenten om een 

volledige aanvraag te kunnen indienen, de procedures 
betreffende de manier waarop betalingen voor die kaart 
kunnen worden verricht en verwerkt, de regels omtrent 
de vraag hoe, wanneer en voor welke documenten de 
bevoegde autoriteiten voor het betreffende beroep voor 
eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen verlangen, 
de technische specificaties en de maatregelen die nodig 
zijn om de integriteit, vertrouwelijkheid en nauwkeurig
heid van de informatie op de Europese beroepskaart en 
in het IMI-bestand te waarborgen, de voorwaarden en 
procedures voor de afgifte van een Europese beroeps
kaart, de regels betreffende de voorwaarden voor toegang 
tot het IMI-bestand, de technologische middelen en de 
procedures voor de verificatie van de authenticiteit en de 
geldigheid van een Europese beroepskaart en de toepas
sing van het waarschuwingsmechanisme, de onderzoeks
procedure worden toegepast. 

(34) De Commissie dient door middel van uitvoeringshan
delingen en, gezien de bijzondere kenmerken daarvan, 
zonder Verordening (EU) nr. 182/2011 toe te passen, te 
besluiten tot afwijzing van de vereiste actualisering van 
bijlage I indien niet aan de voorwaarden van Richtlijn 
2005/36/EG is voldaan, de betrokken lidstaat te verzoe
ken af te zien van toepassing van de afwijking wat betreft 
de keuze tussen de aanpassingsstage en de proeve van 
bekwaamheid indien die afwijking inopportuun of niet in 
overeenstemming is met het recht van de Unie, de ver
zoeken tot wijziging van de punten 5.1.1 tot en met 
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 of 5.7.1 
van bijlage V te verwerpen indien de voorwaarden van 
Richtlijn 2005/36/EG niet zijn vervuld, een lijst op te 
maken van de nationale beroepskwalificaties en de na
tionale beroepstitels die in aanmerking komen voor au
tomatische erkenning uit hoofde van het gemeenschap
pelijk opleidingskader, een lijst op te maken van de lid
staten waar de gemeenschappelijke opleidingsproeven 
moeten worden georganiseerd, van de frequentie in een 
kalenderjaar en andere regelingen die nodig zijn voor het 
organiseren van gemeenschappelijke opleidingsproeven, 
en toe te staan dat de betrokken lidstaat gedurende een 
beperkte periode afwijkt van de desbetreffende bepalin
gen van Richtlijn 2005/36/EG. 

(35) Gezien de positieve ervaringen met de in Richtlijn 
2006/123/EG vastgelegde wederzijdse beoordeling moet 
een soortgelijk beoordelingssysteem worden opgenomen 
in Richtlijn 2005/36/EG. De lidstaten moeten meedelen 
welke beroepen gereglementeerd zijn en waarom, en 
moeten hun bevindingen onder elkaar bespreken. Een 
dergelijk systeem zou bijdragen tot meer transparantie 
op de professioneledienstenmarkt. 

(36) De Commissie moet te zijner tijd de regeling beoordelen 
voor de erkenning van opleidingstitels van verantwoor
delijk algemeen ziekenverpleger die in Roemenië zijn af
gegeven. Deze beoordeling moet gebaseerd zijn op de 
resultaten van een speciaal moderniseringsprogramma 
dat door Roemenië moet worden opgezet conform zijn 
nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en 
waarvoor het moet samenwerken met andere lidstaten en 
met de Commissie. Dit speciale moderniseringspro
gramma moet ten doel hebben de deelnemers in staat 
te stellen hun beroepskwalificaties te verbeteren om met 
succes te kunnen voldoen aan alle minimumopleidings
eisen waarin Richtlijn 2005/36/EG voorziet.
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(37) Daar de doelstellingen van deze richtlijn, met name de 
rationalisering, vereenvoudiging en verbetering van de 
regels voor de erkenning van beroepskwalificaties, niet 
voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezen
lijkt omdat dit onvermijdelijk zou uitmonden in verschil
lende vereisten en procedures die de regelgeving ingewik
kelder zouden maken en ongerechtvaardigde obstakels 
voor de mobiliteit van beroepsbeoefenaren zouden op
werpen, maar vanwege samenhang, transparantie en 
compatibiliteit beter door de Unie kunnen worden ver
wezenlijkt, kan de Unie overeenkomstig het in artikel 5 
van het Verdrag betreffende de Europese Unie neerge
legde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Over
eenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredig
heidsbeginsel, gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken. 

(38) In overeenstemming met de gezamenlijke politieke ver
klaring van 28 september 2011 van de lidstaten en de 
Commissie over toelichtende stukken ( 1 ), hebben de lid
staten zich ertoe verbonden om in gerechtvaardigde ge
vallen de kennisgeving van hun omzettingsmaatregelen 
vergezeld te doen gaan van één of meer stukken waarin 
het verband tussen de onderdelen van een richtlijn en de 
overeenkomstige delen van de nationale omzettings
instrumenten wordt toegelicht. Met betrekking tot deze 
richtlijn acht de wetgever de toezending van dergelijke 
stukken gerechtvaardigd. 

(39) De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming 
werd geraadpleegd in overeenstemming met artikel 28, 
lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Euro
pees Parlement en de Raad van 18 december 2000 be
treffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens door 
de communautaire instellingen en organen en betreffende 
het vrije verkeer van die gegevens ( 2 ) en heeft op 8 maart 
2012 een advies uitgebracht ( 3 ). 

(40) Richtlijn 2005/36/EG en Verordening (EU) 
nr. 1024/2012 moeten derhalve dienovereenkomstig 
worden gewijzigd, 

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Wijzigingen van Richtlijn 2005/36/EG 

Richtlijn 2005/36/EG wordt als volgt gewijzigd: 

1) Aan artikel 1 wordt het volgende lid toegevoegd: 

„Deze richtlijn stelt ook de regels vast voor de gedeeltelijke 
toegang tot een gereglementeerd beroep alsook voor de 
erkenning van een beroepsstage die in een andere lidstaat 
is volbracht.”. 

2) Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: 

a) aan lid 1 wordt de volgende alinea toegevoegd: 

„Deze richtlijn is eveneens van toepassing op alle onder
danen van een lidstaat die buiten hun lidstaat van oor
sprong een beroepsstage hebben gevolgd.”; 

b) het volgende lid wordt toegevoegd: 

„4. Deze richtlijn is niet van toepassing op bij een 
officieel overheidsbesluit benoemde notarissen.”. 

3) Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: 

a) lid 1 wordt als volgt gewijzigd: 

i) de punten f) en h) worden vervangen door: 

„f) „beroepservaring”: de daadwerkelijke en geoor
loofde voltijdse of gelijkwaardige deeltijdse uit
oefening van het betrokken beroep in een lid
staat; 

h) „proeve van bekwaamheid”: een controle van de 
beroepskennis, -vaardigheden en -competenties 
van de aanvrager, die door de bevoegde autori
teiten van de ontvangende lidstaat wordt ver
richt of erkend en die tot doel heeft te beoor
delen of deze de bekwaamheid bezit om in deze 
lidstaat een gereglementeerd beroep uit te oefe
nen. 

Ten behoeve van deze controle stellen de be
voegde autoriteiten op basis van een vergelijking 
tussen de in de ontvangende lidstaat vereiste 
opleiding en de opleiding die de aanvrager heeft 
ontvangen, een lijst op van de vakgebieden die 
niet bestreken worden door het diploma of de 
andere opleidingstitel(s) waarover de aanvrager 
beschikt. 

Bij de proeve van bekwaamheid moet in aan
merking worden genomen dat de aanvrager in 
de lidstaat van oorsprong of herkomst een ge
kwalificeerde beroepsbeoefenaar is. De proef 
heeft betrekking op de vakgebieden die moeten 
worden gekozen uit die welke op de lijst staan 
en waarvan de kennis een wezenlijke voor
waarde is om het beroep in kwestie in de
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ontvangende lidstaat te kunnen uitoefenen. Deze 
proef kan ook betrekking hebben op de kennis 
van de deontologie die in de ontvangende 
lidstaat op de betrokken activiteiten van toepas
sing is. 

De nadere regelingen voor de proeve van be
kwaamheid alsook de status, in de ontvangende 
lidstaat, die de aanvrager die zich op de proeve 
van bekwaamheid in die lidstaat wil voorberei
den heeft, worden vastgesteld door de bevoegde 
autoriteiten van die lidstaat;”; 

ii) de volgende punten worden toegevoegd: 

„j) „beroepsstage”: onverminderd het bepaalde in 
artikel 46, lid 4, een periode van beroepsuitoefe
ning onder toezicht, mits dit een voorwaarde 
voor de toegang tot een gereglementeerd beroep 
vormt, en die ofwel tijdens of na afloop van een 
opleiding die leidt tot een diploma kan plaats
vinden; 

k) „Europese beroepskaart”: een elektronisch certi
ficaat dat wordt afgegeven hetzij ten bewijze dat 
de beroepsbeoefenaar aan alle noodzakelijke 
voorwaarden voldoet om tijdelijk en incidenteel 
diensten te verrichten in een ontvangende lid
staat of dat de beroepskwalificaties met het oog 
op vestiging in een ontvangende lidstaat erkend 
zijn; 

l) „een leven lang leren”: alle vormen van algemeen 
onderwijs, beroepsonderwijs en beroepsopleidin
gen, niet-formeel onderwijs en informeel leren 
die gedurende het gehele leven plaatsvinden en 
die tot meer kennis, vaardigheden en competen
ties leiden, eventueel ook op het gebied van de 
beroepsethiek; 

m) „dwingende redenen van algemeen belang”: als 
zodanig in de rechtspraak van het Hof van Jus
titie van de Europese Unie erkende redenen; 

n) „Europees systeem voor de overdracht van stu
diepunten of ECTS-studiepunten”: het in het Eu
ropees hogeronderwijsstelsel gangbare studie
puntenoverdrachtsysteem.”; 

b) in lid 2 wordt de derde alinea vervangen door: 

„Telkens wanneer een lidstaat erkenning verleent aan 
een in de eerste alinea bedoelde vereniging of organisa
tie, stelt hij de Commissie daarvan in kennis. De Com
missie onderzoekt of die organisatie of vereniging vol
doet aan de voorwaarden van de tweede alinea. Om 
recht te doen aan de ontwikkelingen in de regelgeving 
van de lidstaten, is de Commissie bevoegd om overeen
komstig artikel 57 quater gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met het oog op het actualiseren van bijlage I, 
voor zover is voldaan aan de voorwaarden van de 
tweede alinea. 

Wanneer niet is voldaan aan de voorwaarden van de 
tweede alinea, stelt de Commissie een uitvoeringshan
deling vast tot verwerping van het verzoek om actua
lisering van bijlage I.”. 

4) Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 

a) lid 1 wordt vervangen door: 

„1. Erkenning van de beroepskwalificaties door de 
ontvangende lidstaat geeft de begunstigden in deze lid
staat toegang tot hetzelfde beroep als dat waarvoor zij 
in de lidstaat van oorsprong de kwalificaties bezitten en 
stelt hen in staat dit beroep uit te oefenen onder de
zelfde voorwaarden als die welke voor eigen onder
danen van de ontvangende lidstaat gelden.”; 

b) het volgende lid wordt toegevoegd: 

„3. In afwijking van lid 1, wordt gedeeltelijke toegang 
tot een beroep in de ontvangende lidstaat verleend on
der de in artikel 4 septies vastgestelde voorwaarden.”. 

5) De volgende artikelen worden ingevoegd: 

„Artikel 4 bis 

Europese beroepskaart 

1. De lidstaten verstrekken aan de houders van een be
roepskwalificatie op hun verzoek een Europese beroeps
kaart op voorwaarde dat de Commissie de in lid 7 bepaalde 
relevante uitvoeringshandelingen heeft vastgesteld.
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2. Wanneer voor een bepaald beroep door middel van 
relevante uitvoeringshandelingen welke krachtens lid 7 zijn 
vastgesteld, een Europese beroepskaart is ingevoerd, kan de 
houder van de daartoe benodigde beroepskwalificatie een 
aanvraag voor een dergelijke kaart indienen of kan hij 
gebruikmaken van de procedures als bedoeld in de titels 
II en III. 

3. De lidstaten zien erop toe dat de houder van een 
Europese beroepskaart alle bij de artikelen 4 ter tot en 
met 4 sexies verleende rechten geniet. 

4. Wanneer de houder van een beroepskwalificatie 
krachtens titel II andere dan de in artikel 7, lid 4, bedoelde 
diensten wil verrichten, geeft de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat van oorsprong in overeenstemming met de artike
len 4 ter en 4 quater de daarvoor bedoelde Europese be
roepskaart af. De Europese beroepskaart geldt in voor
komend geval als de in artikel 7 bedoelde verklaring. 

5. Wanneer de houder van een beroepskwalificatie zich 
krachtens titel III, hoofdstukken I tot en met III bis, in een 
andere lidstaat wil vestigen of krachtens artikel 7, lid 4, 
diensten wil verrichten, voert de bevoegde autoriteit van 
de lidstaat van oorsprong alle voorbereidende stappen uit 
met betrekking tot het binnen het Informatiesysteem in
terne markt (IMI) aangemaakte individuele dossier van de 
aanvrager (het IMI-bestand) als bepaald in de artikelen 4 ter 
en 4 quinquies. De bevoegde autoriteit van de ontvangende 
lidstaat geeft de Europese beroepskaart af overeenkomstig 
de artikelen 4 ter en 4 quater. 

Ten behoeve van vestiging verleent de afgifte van een Euro
pese beroepskaart geen automatisch recht om een bepaald 
beroep uit te oefenen als er in de ontvangende lidstaat al 
registratievoorschriften of andere controleprocedures gelden 
voordat de Europese beroepskaart voor dat beroep wordt 
ingevoerd. 

6. De lidstaten wijzen de autoriteiten aan die bevoegd 
zijn voor de verwerking van IMI-bestanden en voor de 
afgifte van Europese beroepskaarten. Deze autoriteiten ver
zekeren een onpartijdige, objectieve en tijdige verwerking 
van de aanvragen voor een Europese beroepskaart. De in 
artikel 57 ter bedoelde assistentiecentra kunnen eveneens 
optreden in de hoedanigheid van bevoegde autoriteit. De 
lidstaten zien erop toe dat de bevoegde autoriteiten en 
assistentiecentra de burgers en potentiële aanvragers infor
meren over de werking en de toegevoegde waarde van een 
Europese beroepskaart voor de beroepen waarvoor deze 
beschikbaar is. 

7. De Commissie stelt door middel van uitvoeringshan
delingen de maatregelen vast die noodzakelijk zijn voor de 

eenvormige toepassing van de bepalingen inzake de Euro
pese beroepskaart voor de beroepen die voldoen aan de in 
de tweede alinea van dit lid neergelegde voorwaarden, 
waaronder ook maatregelen betreffende het formaat van 
de Europese beroepskaart, de verwerking van schriftelijke 
aanvragen, de door de aanvrager te verstrekken vertalingen 
ter ondersteuning van een aanvraag voor een Europese 
beroepskaart, de nadere bijzonderheden omtrent de docu
menten die volgens artikel 7, lid 2, of bijlage VII nood
zakelijk zijn om een volledige aanvraag te kunnen indienen 
en de procedures voor de verrichting en verwerking van 
betalingen voor een Europese beroepskaart, rekening hou
dende met de bijzondere kenmerken van het betrokken 
beroep. Daarnaast bepaalt de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen nader hoe, wanneer en voor welke 
documenten de bevoegde autoriteiten voor een bepaald 
beroep voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen 
verlangen overeenkomstig de tweede alinea van artikel 4 
ter, lid 3, artikel 4 quater, lid 2, en artikel 4 quater, lid 3. 

De invoering van een Europese beroepskaart voor een be
paald beroep door vaststelling van relevante, in de eerste 
alinea bedoelde uitvoeringshandelingen is onderworpen aan 
alle volgende voorwaarden: 

a) er is sprake van een aanzienlijke mobiliteit of een po
tentieel aanzienlijke mobiliteit in de betrokken beroeps
groep; 

b) de betrokken belanghebbenden hebben daarvoor vol
doende belangstelling laten blijken; 

c) het beroep dan wel de opleiding tot het bewuste beroep 
zijn in een substantieel aantal lidstaten gereglementeerd. 

Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de 
in artikel 58, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure. 

8. De kosten die voor de aanvragers aan de administra
tieve procedures voor de afgifte van een Europese beroeps
kaart verbonden zijn, moeten redelijk, evenredig en in ver
houding zijn met de door de lidstaten van oorsprong en de 
ontvangende lidstaten gemaakte kosten en mogen het aan
vragen van een Europese beroepskaart niet ontmoedigen. 

Artikel 4 ter 

Aanvraag van een Europese beroepskaart en aanmaak 
van een IMI-bestand 

1. De lidstaat van oorsprong stelt de houder van een 
beroepskwalificatie in staat een Europese beroepskaart aan
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te vragen middels een door de Commissie ter beschikking 
gesteld online-instrument, dat voor de betrokken aanvrager 
automatisch een IMI-bestand aanmaakt. Wanneer de lid
staat van oorsprong ook de mogelijkheid biedt schriftelijke 
aanvragen in te dienen, treft hij alle noodzakelijke voor
zieningen voor de aanmaak van een IMI-bestand, voor de 
verzending van eventuele informatie naar de aanvrager en 
voor de afgifte van de Europese beroepskaart. 

2. De aanvragen worden ondersteund door de docu
menten die zijn voorgeschreven volgens de ingevolge arti
kel 4 bis, lid 7, vast te stellen uitvoeringshandelingen. 

3. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van oorsprong 
bevestigt binnen een week na ontvangst van de aanvraag 
dat deze is ontvangen en deelt de aanvrager mee welke 
documenten mogelijk ontbreken. 

In voorkomend geval verstrekt de bevoegde autoriteit van 
de lidstaat van oorsprong eventueel daartoe uit hoofde van 
deze richtlijn benodigde attesten. De bevoegde autoriteit 
van de lidstaat van oorsprong gaat na of de aanvrager 
legaal in de lidstaat van oorsprong gevestigd is en of alle 
benodigde documenten die in de lidstaat van oorsprong 
zijn afgegeven geldig en authentiek zijn. Indien hierover 
gegronde twijfel bestaat, raadpleegt de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat van oorsprong een daartoe bevoegde instan
tie en kan zij de aanvrager om voorlegging van voor eens
luidend gewaarmerkte afschriften van documenten verzoe
ken. Indien eenzelfde aanvrager meerdere aanvragen doet, 
mogen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van oor
sprong en de ontvangende lidstaten geen nieuwe indiening 
verlangen van documenten die al in het IMI-bestand zijn 
opgenomen en nog steeds geldig zijn. 

4. De Commissie kan door middel van uitvoeringshan
delingen de technische specificaties vaststellen, alsmede de 
maatregelen die nodig zijn om de integriteit, vertrouwelijk
heid en nauwkeurigheid van de gegevens op de Europese 
beroepskaart en in het IMI-bestand te waarborgen, en de 
voorwaarden en procedures voor de afgifte van de Europese 
beroepskaart aan de houder, met inbegrip van de mogelijk
heid om het IMI-bestand te downloaden of te actualiseren. 
Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de 
in artikel 58, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure. 

Artikel 4 quater 

Europese beroepskaart voor het tijdelijk en incidenteel 
verrichten van diensten die niet onder artikel 7, lid 4, 
vallen 

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van oorsprong 
verifieert de aanvraag en de bijbehorende bewijsstukken in 
het IMI-bestand en geeft binnen drie weken een Europese 
beroepskaart af voor het tijdelijk en incidenteel verrichten 
van andere diensten dan die welke vallen onder artikel 7, 

lid 4. Die termijn gaat in op het moment van ontvangst 
van ontbrekende documenten als bedoeld in de eerste ali
nea van artikel 4 ter, lid 3, of, indien er geen bijkomende 
documenten vereist waren, bij het verstrijken van de in die 
alinea bedoelde periode van een week. Zij stuurt de Euro
pese beroepskaart vervolgens onverwijld naar de bevoegde 
autoriteit van elke betrokken ontvangende lidstaat en stelt 
de aanvrager hiervan in kennis. De ontvangende lidstaat 
kan gedurende de daaropvolgende achttien maanden geen 
enkele aanvullende verklaring in de zin van artikel 7 meer 
eisen. 

2. Tegen de beslissing van de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat van oorsprong, of het uitblijven daarvan binnen de 
in lid 1 bedoelde termijn van drie weken, kan overeenkom
stig nationaal recht beroep worden aangetekend. 

3. Indien de houder van een Europese beroepskaart in 
andere dan de aanvankelijk in lid 1 bedoelde aanvraag ver
melde lidstaten diensten wil verrichten, kan hij een aan
vraag voor een dergelijke uitbreiding indienen. Indien de 
houder langer dan gedurende de in lid 1 bedoelde periode 
diensten wil blijven verrichten, dient hij de bevoegde au
toriteit daarvan in kennis te stellen. In beide gevallen dient 
de betrokken houder daarnaast ook alle informatie te ver
schaffen omtrent wezenlijke veranderingen in de in het 
IMI-bestand vastgelegde situatie die door de bevoegde au
toriteit van de lidstaat van oorsprong kan worden verlangd 
overeenkomstig de ingevolge artikel 4 bis, lid 7, vast te 
stellen uitvoeringshandelingen. De bevoegde autoriteit van 
de lidstaat van oorsprong zendt de geactualiseerde Europese 
beroepskaart toe aan de betrokken ontvangende lidstaten. 

4. De Europese beroepskaart blijft op het volledige 
grondgebied van alle betrokken ontvangende lidstaten gel
den zolang de houder het recht behoudt om te werken op 
basis van de in het IMI-bestand opgeslagen documenten en 
informatie. 

Artikel 4 quinquies 

Europese beroepskaart voor vestiging en voor 
tijdelijke en incidentele verrichting van diensten 
zoals bedoeld in artikel 7, lid 4 

1. Met het oog op de afgifte van een Europese beroeps
kaart voor vestiging of voor tijdelijke en incidentele ver
richting van diensten zoals bedoeld in artikel 7, lid 4, con
troleert de bevoegde autoriteit van de lidstaat van oor
sprong binnen één maand de echtheid en geldigheid van 
de bijbehorende bewijsstukken in het IMI-bestand. Die ter
mijn gaat in op het moment van ontvangst van de ont
brekende documenten bedoeld in de eerste alinea van ar
tikel 4 ter, lid 3, of, indien er geen bijkomende documen
ten vereist waren, bij het verstrijken van de in die alinea 
bedoelde periode van een week. Vervolgens doet zij de
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aanvraag onverwijld toekomen aan de bevoegde autoriteit 
van de ontvangende lidstaat. De lidstaat van oorsprong stelt 
de aanvrager op hetzelfde moment in kennis van de status 
van de aanvraag als dat waarop hij de aanvraag aan de 
ontvangende lidstaat doet toekomen. 

2. In de in de artikelen 16, 21, 49 bis en 49 ter be
doelde gevallen beslist de ontvangende lidstaat binnen één 
maand na ontvangst van de door de lidstaat van oorsprong 
toegezonden aanvraag of hij een Europese beroepskaart uit 
hoofde van lid 1 zal afgeven. In geval van gegronde twijfel 
kan de ontvangende lidstaat de lidstaat van oorsprong om 
aanvullende informatie dan wel om het meesturen van een 
voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van een document 
verzoeken, die de lidstaat van oorsprong binnen maximaal 
twee weken na de indiening van het verzoek moet ver
strekken. Behoudens hetgeen is bepaald in lid 5, tweede 
alinea, geldt de periode van een maand, ongeacht of een 
dergelijk verzoek is gedaan. 

3. In de in artikel 7, lid 4, en artikel 14, bedoelde 
gevallen beslist de ontvangende lidstaat binnen twee maan
den na de ontvangst van de door de lidstaat van oorsprong 
toegezonden aanvraag of hij een Europese beroepskaart zal 
afgeven dan wel of de houder van een beroepskwalificatie 
compenserende maatregelen worden opgelegd. In geval van 
gegronde twijfel kan de ontvangende lidstaat de lidstaat van 
oorsprong om aanvullende informatie dan wel om het 
meesturen van een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift 
van een document verzoeken, die de lidstaat van oorsprong 
binnen maximaal twee weken na de indiening van het ver
zoek moet verstrekken. Behoudens hetgeen is bepaald in lid 
5, tweede alinea, geldt de periode van twee maanden, on
geacht of een dergelijk verzoek is gedaan. 

4. In het geval de ontvangende lidstaat van zowel de 
lidstaat van oorsprong als de aanvrager niet de nodige 
informatie ontvangt die hij volgens deze richtlijn nodig 
heeft voor het nemen van een besluit over de afgifte van 
de Europese beroepskaart, mag hij weigeren de kaart af te 
geven. Deze weigering wordt naar behoren gemotiveerd. 

5. Wanneer de ontvangende lidstaat geen beslissing 
neemt binnen de in de leden 2 en 3 van dit artikel gestelde 
termijnen of er niet in slaagt conform artikel 7, lid 4, een 
proeve van bekwaamheid te organiseren, wordt de Euro
pese beroepskaart geacht te zijn afgegeven en wordt zij via 
het IMI automatisch toegezonden aan de houder van een 
beroepskwalificatie. 

De ontvangende lidstaat heeft de mogelijkheid om de in de 
leden 2 en 3 bedoelde termijnen voor de automatische 
afgifte van de Europese beroepskaart met twee weken te 
verlengen. Hij licht de reden voor de verlenging nader toe 
en stelt de aanvrager daarvan in kennis. Een dergelijke 

verlenging kan eenmaal en alleen wanneer het strikt nood
zakelijk is worden herhaald, met name om redenen die 
verband houden met de volksgezondheid of de veiligheid 
van de afnemers van de diensten. 

6. De door de lidstaat van oorsprong overeenkomstig lid 
1 genomen maatregelen vervangen elke aanvraag voor er
kenning van beroepskwalificaties overeenkomstig het natio
nale recht van de ontvangende lidstaat. 

7. Tegen de door de lidstaat van oorsprong en de ont
vangende lidstaat uit hoofde van de leden 1 tot en met 5 
genomen beslissingen of tegen het uitblijven van een be
slissing van de lidstaat van oorsprong kan beroep worden 
aangetekend overeenkomstig het nationale recht van de 
betrokken lidstaat. 

Artikel 4 sexies 

Verwerking van en toegang tot gegevens met 
betrekking tot de Europese beroepskaart 

1. Onverminderd het vermoeden van onschuld, werken 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van oorsprong en 
van de ontvangende lidstaat het overeenkomstige IMI-be
stand tijdig bij met informatie over vastgestelde tuchtrech
telijke maatregelen of strafrechtelijke sancties die betrekking 
hebben op een verbod of restrictie en die van invloed 
kunnen zijn op de uitoefening van werkzaamheden van 
de houder van een Europese beroepskaart in het kader 
van deze richtlijn. Daarbij nemen zij de regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens in Richtlijn 95/46/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 
1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen 
in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens (*) en in 
Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van per
soonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke le
venssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn 
betreffende privacy en elektronische communicatie) (**) in 
acht. Deze updates dienen het verwijderen van gegevens te 
omvatten die niet langer nodig zijn. De houder van de 
Europese beroepskaart en de bevoegde autoriteiten die toe
gang hebben tot het desbetreffende IMI-bestand worden 
onmiddellijk in kennis gesteld van eventuele updates. 
Deze verplichting geldt onverminderd de voor de lidstaten 
geldende waarschuwingsverplichtingen uit hoofde van arti
kel 56 bis. 

2. De inhoud van de in lid 1 bedoelde updates beperkt 
zich tot het volgende: 

a) de identiteit van de beroepsbeoefenaar; 

b) het betreffende beroep;
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c) informatie over de nationale autoriteit of rechtbank die 
de beperkings- of verbodsbeslissing heeft genomen; 

d) de reikwijdte van de beperking of het verbod; en 

e) de periode waarin de beperking of het verbod van 
kracht is. 

3. De toegang tot de gegevens in het IMI-bestand is 
beperkt tot de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
oorsprong en de ontvangende lidstaten, in overeenstem
ming met Richtlijn 95/46/EG. De bevoegde autoriteiten 
stellen de houder van de Europese beroepskaart op diens 
verzoek in kennis van de inhoud van het IMI-bestand. 

4. De gegevens op de Europese beroepskaart beperken 
zich tot de gegevens die nodig zijn om vast te stellen dat de 
houder gerechtigd is om het beroep uit te oefenen waar
voor de kaart werd afgegeven, namelijk de houders voor
naam, achternaam, datum en plaats van geboorte, beroep, 
officiële kwalificaties, toepasselijk stelsel, betrokken be
voegde autoriteiten, kaartnummer, beveiligingsfuncties en 
een verwijzing naar een geldig bewijs van identiteit. Infor
matie met betrekking tot opgedane beroepservaring of 
compensatiemaatregelen waaraan door de houder van de 
Europese beroepskaart is voldaan, wordt opgenomen in het 
IMI-bestand. 

5. De persoonsgegevens in het IMI-bestand komen voor 
verwerkingsdoeleinden in aanmerking zolang dat nodig is 
met het oog op de erkenningsprocedure als zodanig en als 
bewijs van de erkenning of van de toezending van de 
krachtens artikel 7 vereiste verklaring. De lidstaten zien 
erop toe dat de houder van een Europese beroepskaart 
het recht heeft om op elk moment, en zonder dat daaraan 
voor hem kosten zijn verbonden, te verzoeken om recht
zetting van onjuiste of onvolledige gegevens, dan wel om 
schrapping of afscherming van het desbetreffende IMI-be
stand. De houder wordt van dit recht in kennis gesteld op 
het moment dat de Europese beroepskaart wordt afgegeven, 
en wordt daaraan vervolgens om de twee jaar herinnerd. 
De herinnering wordt automatisch via IMI verstuurd wan
neer de eerste aanvraag voor de Europese beroepskaart 
online werd ingediend. 

In geval van een verzoek tot verwijdering van een IMI- 
bestand dat is gekoppeld aan een Europese beroepskaart 
die met het oog op vestiging of de tijdelijke en incidentele 
verrichting van diensten op grond van artikel 7, lid 4, is 
afgegeven, verschaffen de bevoegde autoriteiten van de be
trokken ontvangende lidstaat de houder van de beroeps
kwalificaties een attest waaruit blijkt dat zijn beroepskwa
lificaties worden erkend. 

6. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgege
vens die voorkomen op de Europese beroepskaart en in alle 

IMI-bestanden worden de ter zake bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten beschouwd als de verantwoordelijken 
voor de verwerking in de zin van artikel 2, onder d), van 
Richtlijn 95/46/EG. Met betrekking tot haar verantwoorde
lijkheden uit hoofde van de leden 1 tot en met 4 van dit 
artikel en de daarmee verband houdende verwerking van 
persoonsgegevens geldt de Commissie als verantwoordelijke 
voor de verwerking in de zin van artikel 2, onder d), van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement 
en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescher
ming van natuurlijke personen in verband met de verwer
king van persoonsgegevens door de communautaire instel
lingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens (***). 

7. Onverminderd lid 3, bepalen de ontvangende lidsta
ten dat werkgevers, klanten, patiënten, overheidsinstanties 
en andere belanghebbende partijen de echtheid en de gel
digheid kunnen controleren van een Europese beroepskaart 
die hun door de kaarthouder wordt voorgelegd. 

De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelin
gen regels vast inzake de toegang tot het IMI-bestand, de 
technische middelen en de procedures voor de in de eerste 
alinea bedoelde controle. Deze uitvoeringshandelingen wor
den vastgesteld volgens de in artikel 58, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure. 

Artikel 4 septies 

Gedeeltelijke toegang 

1. De bevoegde autoriteit van de ontvangende lidstaat 
verleent per geval gedeeltelijke toegang tot een beroepsacti
viteit op zijn grondgebied, doch alleen indien aan alle vol
gende voorwaarden is voldaan: 

a) de beroepsbeoefenaar is in zijn lidstaat van oorsprong 
volledig gekwalificeerd om de beroepsactiviteit uit te 
oefenen waarvoor in de ontvangende lidstaat gedeel
telijke toegang wordt aangevraagd; 

b) de verschillen tussen de in de lidstaat van oorsprong 
legaal verrichte beroepsactiviteiten en het gereglemen
teerde beroep in de ontvangende lidstaat zijn zo groot 
dat de toepassing van compenserende maatregelen erop 
zou neerkomen dat de aanvrager het volledige onder
wijs- en opleidingsprogramma in de ontvangende lid
staat zou moeten doorlopen om tot het volledige gere
glementeerde beroep in de ontvangende lidstaat toege
laten te worden; 

c) de beroepsactiviteit kan objectief worden gescheiden van 
andere activiteiten die het gereglementeerde beroep in 
de ontvangende lidstaat omvat.
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Voor de toepassing van punt c) dient de bevoegde autoriteit 
van de ontvangende lidstaat rekening te houden met de 
vraag of de beroepsactiviteit autonoom in de lidstaat van 
oorsprong kan worden uitgeoefend. 

2. Gedeeltelijke toegang kan worden afgewezen indien 
deze afwijzing door een dwingende reden van algemeen 
belang gerechtvaardigd is, indien zulks passend is ter ver
wezenlijking van het nagestreefde doel en het niet verder 
gaat dan wat noodzakelijk is om dat doel te bereiken. 

3. Aanvragen bedoeld voor vestiging in een ontvan
gende lidstaat worden overeenkomstig titel III, hoofdstuk
ken I en IV onderzocht. 

4. Aanvragen bedoeld voor het tijdelijk en incidenteel 
verrichten van diensten in de ontvangende lidstaat die be
trekking hebben op beroepsactiviteiten met implicaties 
voor de volksgezondheid of de openbare veiligheid, worden 
overeenkomstig titel II onderzocht. 

5. In afwijking van artikel 7, lid 4, zesde alinea, en 
artikel 52, lid 1, wordt de beroepsactiviteit uitgeoefend 
onder de beroepstitel van de lidstaat van oorsprong zodra 
gedeeltelijke toegang is verleend. De ontvangende lidstaat 
kan het gebruik van die beroepstitel in de talen van de 
ontvangende lidstaat voorschrijven. Beroepsbeoefenaren 
aan wie gedeeltelijke toegang is verleend, maken de ont
vangers van de diensten duidelijk kenbaar tot welke gebie
den hun beroepsactiviteiten zich uitstrekken. 

6. Dit artikel is niet van toepassing op beroepsbeoefe
naren wier beroepskwalificaties automatisch worden erkend 
uit hoofde van titel III, hoofdstukken II, III en III bis. 

___________ 
(*) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31. 

(**) PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37. 
(***) PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.”. 

6) In artikel 5, lid 1, wordt punt b) vervangen door: 

„b) wanneer de dienstverrichter zich naar een andere lid
staat begeeft, indien hij dat beroep tijdens de laatste 
tien jaar die voorafgaan aan de dienstverrichting gedu
rende ten minste een jaar heeft uitgeoefend in een of 
meer lidstaten wanneer het beroep niet gereglemen
teerd is in de lidstaat van vestiging. Deze voorwaarde, 

namelijk een jaar beroepsuitoefening, is niet van toe
passing wanneer het beroep of het onderwijs en de 
opleiding die toegang verleent tot het beroep geregle
menteerd is.”. 

7) Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd: 

a) lid 2 wordt als volgt gewijzigd: 

i) de punten d) en e) worden vervangen door: 

„d) voor gevallen als bedoeld in artikel 5, lid 1, 
onder b), een bewijs dat de dienstverrichter de 
betrokken werkzaamheden in de tien voor
afgaande jaren gedurende ten minste een jaar 
heeft uitgeoefend; 

e) voor beroepen in de veiligheidssector, de ge
zondheidssector en voor beroepen in de onder
wijssector waar met minderjarigen wordt ge
werkt, inclusief kinderopvang en het voor- en 
vroegschoolse onderwijs, een verklaring waarin 
wordt bevestigd dat de desbetreffende persoon 
geen tijdelijk of permanent beroepsverbod heeft 
of niet strafrechtelijk is veroordeeld, indien de 
lidstaat zulks ook van zijn eigen onderdanen 
eist;”; 

ii) de volgende punten worden toegevoegd: 

„f) voor beroepen met patiëntveiligheidsimplicaties, 
een verklaring omtrent de kennis van de taal die 
voor de uitoefening van het beroep van de aan
vrager in de ontvangende lidstaat noodzakelijk is; 

g) voor beroepen betreffende de in artikel 16 be
doelde werkzaamheden en die door een lidstaat 
overeenkomstig artikel 59, lid 2, zijn aangemeld, 
een certificaat aangaande de aard en de duur van 
de activiteit, afgegeven door de bevoegde autori
teit of instantie van de lidstaat waar de dienst
verrichter is gevestigd.”; 

b) het volgende lid wordt ingevoegd: 

„2 bis. De indiening van een vereiste verklaring door 
de dienstverrichter overeenkomstig lid 1 geeft die 
dienstverrichter het recht op toegang tot de beoogde 
dienstenactiviteit of om die activiteit uit te oefenen op 
het gehele grondgebied van de betrokken lidstaat. Een 
lidstaat kan met betrekking tot de beroepskwalificaties 
van de dienstverrichter de in lid 2 vermelde aanvullende 
gegevens eisen indien:
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a) het beroep in delen van het grondgebied van die 
lidstaat anders is gereglementeerd; 

b) deze reglementering ook op alle onderdanen van die 
lidstaat van toepassing is; 

c) deze verschillen in regelgeving te rechtvaardigen zijn 
door dwingende redenen van algemeen belang die 
verband houden met de volksgezondheid of de 
openbare veiligheid van de afnemers van de diensten; 
en 

d) de lidstaat over geen andere middelen beschikt om 
deze informatie te verkrijgen.”; 

c) lid 4 wordt vervangen door: 

„4. In het geval van gereglementeerde beroepen met 
implicaties voor de volksgezondheid of de openbare 
veiligheid en waarop de automatische erkenning uit 
hoofde van titel III, hoofdstuk II, III of III bis, niet van 
toepassing is, kan de bevoegde autoriteit van de ont
vangende lidstaat vóór de eerste dienstverrichting de 
beroepskwalificaties van de dienstverrichter controleren. 
Een dergelijke controle vooraf is alleen mogelijk indien 
de controle bedoeld is om ernstige schade voor de ge
zondheid of de veiligheid van de afnemer van de dienst
verrichting ingevolge een ontoereikende beroepskwalifi
catie van de dienstverrichter te voorkomen en indien de 
controle niet meer omvat dan voor dit doel noodzake
lijk is. 

De bevoegde autoriteit stelt de dienstverrichter binnen 
een termijn van ten hoogste een maand na ontvangst 
van de verklaring en de begeleidende documenten als 
bedoeld in de leden 1 en 2 in kennis van haar besluit 
om: 

a) zijn beroepskwalificaties niet te controleren; 

b) na de beroepskwalificatie te hebben gecontroleerd, 

i) van de dienstverrichter het afleggen van een 
proeve van bekwaamheid te verlangen; of 

ii) het verrichten van de diensten toe te staan. 

Wanneer er zich problemen voordoen die een vertra
ging veroorzaken bij het nemen van een besluit uit 
hoofde van de tweede alinea, stelt de bevoegde autoriteit 

de dienstverrichter binnen dezelfde termijn in kennis 
van de reden van de vertraging. Het probleem moet 
voor het einde van de eerste maand na deze kennisge
ving worden opgelost en het besluit moet binnen twee 
maanden na oplossing van het probleem zijn vast
gesteld. 

Wanneer de beroepskwalificaties van de dienstverrichter 
wezenlijk verschillen van de in de ontvangende lidstaat 
vereiste opleiding, en wel in die mate dat dit verschil de 
volksgezondheid of de openbare veiligheid schaadt, en 
wanneer de dienstverrichter dit niet kan compenseren 
door beroepservaring of in het kader van een leven lang 
leren verworven kennis, vaardigheden of competenties 
die formeel zijn gevalideerd door een daartoe bevoegde 
instantie, dient de ontvangende lidstaat die dienstver
richter de mogelijkheid te bieden om in het bijzonder 
door middel van een proeve van bekwaamheid, als be
doeld in de tweede alinea, onder b), te bewijzen dat hij 
de ontbrekende kennis, vaardigheden of competentie 
heeft verworven. De ontvangende lidstaat neemt op ba
sis hiervan een besluit over het toestaan van het ver
richten van de diensten. De dienstverrichting dient in 
ieder geval te kunnen plaatsvinden tijdens de maand 
die volgt op die waarin het overeenkomstig de tweede 
alinea genomen besluit is getroffen. 

Indien de bevoegde autoriteit binnen de in de tweede en 
derde alinea vermelde termijn niet reageert, mag de 
dienst worden verricht. 

In de gevallen waarin de beroepskwalificaties overeen
komstig dit lid zijn geverifieerd, wordt de dienst verricht 
onder de beroepstitel van de ontvangende lidstaat.”. 

8) In artikel 8 wordt lid 1 vervangen door: 

„1. De bevoegde autoriteiten van de ontvangende lid
staat kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
vestiging in geval van gegronde twijfel verzoeken om alle 
informatie over de rechtmatigheid van de vestiging en het 
goede gedrag van de dienstverrichter, alsmede het ontbre
ken van eventuele tuchtrechtelijke of strafrechtelijke maat
regelen ter zake van de beroepsuitoefening. Indien de be
voegde autoriteiten van de ontvangende lidstaat besluiten 
de beroepskwalificaties van de dienstverrichter te contro
leren, kunnen zij bij de bevoegde autoriteiten van de lid
staat van vestiging informatie aanvragen over de oplei
dingscursussen van de dienstverrichter, voor zover dit no
dig is voor het beoordelen van wezenlijke verschillen die de 
volksgezondheid of de openbare veiligheid kunnen scha
den. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van vestiging 
verstrekken deze informatie overeenkomstig artikel 56. In 
het geval van in de lidstaat van oorsprong niet-gereglemen
teerde beroepen kunnen de in artikel 57 ter bedoelde as
sistentiecentra deze informatie ook verstrekken.”.
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9) Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd: 

a) de eerste alinea wordt gewijzigd als volgt: 

i) het inleidende gedeelte wordt vervangen door: 

„Voor de toepassing van artikel 13 en artikel 14, lid 
6, worden beroepskwalificaties in de volgende ni
veaus ingedeeld:”; 

ii) het bepaalde onder c), punt ii), wordt vervangen 
door: 

„ii) hetzij een gereglementeerde opleiding of, in het 
geval van gereglementeerde beroepen, een be
roepsopleiding met een bijzondere structuur 
waarbij competenties worden aangereikt die 
verder gaan dan wat niveau b verstrekt, die 
gelijkwaardig is aan het in punt i) vermelde 
opleidingsniveau, indien deze opleiding tot een 
vergelijkbare beroepsbekwaamheid opleidt en 
op een vergelijkbaar niveau van verantwoorde
lijkheden en taken voorbereidt, mits het di
ploma vergezeld gaat van een certificaat van 
de lidstaat van oorsprong;”; 

iii) de punten d) en e) worden vervangen door: 

„d) een diploma dat bewijst dat de aanvrager een 
postsecundaire opleiding met een duur van ten 
minste drie jaar en ten hoogste vier jaar of met 
een daaraan gelijkwaardige duur in geval van 
een deeltijdse opleiding heeft afgesloten, die 
daarnaast kan worden uitgedrukt in een daaraan 
gelijkwaardig aantal ECTS-studiepunten behaald 
aan een universiteit of een instelling voor hoger 
onderwijs of aan een andere instelling met het
zelfde opleidingsniveau, en dat, in voorkomend 
geval, bewijst dat hij de beroepsopleiding die als 
aanvulling op de postsecundaire opleiding ver
eist is, met succes heeft afgesloten; 

e) een diploma dat bewijst dat de aanvrager een 
postsecundaire opleiding met een duur van ten 
minste vier jaar of met een daaraan gelijkwaar
dige duur in geval van een deeltijdse opleiding 
heeft afgesloten, die daarnaast kan worden uit
gedrukt in een daaraan gelijkwaardig aantal 
ECTS-studiepunten, behaald aan een universiteit 
of een instelling voor hoger onderwijs of aan 
een andere instelling met hetzelfde opleidings
niveau en dat, in voorkomend geval, bewijst dat 

hij de beroepsopleiding die als aanvulling op de 
postsecundaire opleiding vereist is, met succes 
heeft afgesloten.”; 

b) lid 2 komt te vervallen. 

10) In artikel 12 wordt de eerste alinea vervangen door: 

„Met een opleidingstitel ter afsluiting van een in artikel 11 
bedoelde opleiding, met inbegrip van het betrokken niveau, 
wordt gelijkgesteld elke opleidingstitel die, ofwel elk geheel 
van opleidingstitels dat, door een bevoegde autoriteit in een 
lidstaat is afgegeven, wanneer daarmee een in de Unie op 
voltijdse of deeltijdse basis zowel binnen als buiten formele 
programma’s gevolgde opleiding wordt afgesloten die door 
deze lidstaat als gelijkwaardig wordt erkend en de houder 
ervan dezelfde rechten inzake de toegang tot of de uitoefe
ning van een beroep verleent, dan wel hem voorbereidt op 
de uitoefening van dat beroep.”. 

11) Artikel 13 wordt vervangen door: 

„Artikel 13 

Voorwaarden inzake erkenning 

1. Wanneer in een ontvangende lidstaat de toegang tot 
of de uitoefening van een gereglementeerd beroep afhan
kelijk wordt gesteld van het bezit van bepaalde beroeps
kwalificaties, staat de bevoegde autoriteit van deze lidstaat 
onder dezelfde voorwaarden als die welke voor eigen on
derdanen gelden de toegang tot en uitoefening van dit 
beroep toe aan aanvragers die in het bezit zijn van een 
bekwaamheidsattest of een opleidingstitel zoals bedoeld in 
artikel 11 dat/die in een andere lidstaat verplicht wordt 
gesteld voor de toegang tot of de uitoefening van dat be
roep op zijn grondgebied. 

De bekwaamheidsattesten of opleidingstitels moeten wor
den afgegeven door een bevoegde autoriteit in een lidstaat 
die overeenkomstig de wettelijke of bestuursrechtelijke be
palingen van die lidstaat is aangewezen. 

2. De in lid 1 omschreven toegang tot en uitoefening 
van een beroep wordt eveneens toegestaan aan aanvragers 
die het beroep in kwestie tijdens de voorafgaande tien jaar 
op voltijdse basis gedurende een jaar of gedurende een 
daarmee in zijn totaliteit overeenkomende periode op deel
tijdbasis hebben uitgeoefend in een andere lidstaat waar dat 
beroep niet is gereglementeerd, en die beschikken over een 
of meer bekwaamheidsattesten of opleidingstitels bezitten 
en die zijn afgegeven door een andere lidstaat die dat be
roep niet reglementeert.
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De bekwaamheidsattesten en opleidingstitels moeten aan de 
volgende voorwaarden voldoen: 

a) zij moeten afgegeven worden door een bevoegde auto
riteit in een lidstaat die overeenkomstig de wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen van die lidstaat is aange
wezen; 

b) zij moeten aantonen dat de houder op de uitoefening 
van het betrokken beroep is voorbereid. 

De in de eerste alinea bedoelde beroepservaring van een 
jaar kan echter niet worden geëist wanneer de aanvrager 
met de opleidingstitel(s) waarover hij beschikt kan aan
tonen dat hij een gereglementeerde opleiding heeft afgeslo
ten. 

3. De ontvangende lidstaat erkent het overeenkomstig 
artikel 11 door de lidstaat van oorsprong geattesteerde 
opleidingsniveau, evenals het certificaat waarmee de lidstaat 
van oorsprong verklaart dat de opleiding als bedoeld in 
artikel 11, onder c), ii), gelijkwaardig is aan het niveau 
als bedoeld in artikel 11, onder c), i). 

4. In afwijking van de leden 1 en 2 van dit artikel en 
van artikel 14 kan de bevoegde autoriteit van de ontvan
gende lidstaat de toegang tot en de uitoefening van het 
beroep weigeren aan houders van een onder a) van arti
kel 11 geclassificeerd bekwaamheidsattest wanneer de na
tionale beroepskwalificatie die voor de uitoefening van het 
beroep op zijn grondgebied vereist is, onder e) van arti
kel 11 is ingedeeld.”. 

12) Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd: 

a) lid 1 wordt vervangen door: 

„1. Artikel 13 belet niet dat de ontvangende lidstaat 
in een van de volgende gevallen van de aanvrager ver
langt dat hij een aanpassingsstage van ten hoogste drie 
jaar doorloopt of een proeve van bekwaamheid aflegt: 

a) wanneer de door de aanvrager gevolgde opleiding 
betrekking heeft op vakken die wezenlijk verschillen 
van die welke worden bestreken door de in de ont
vangende lidstaat vereiste opleidingstitel; 

b) wanneer het in de ontvangende lidstaat gereglemen
teerde beroep een of meer gereglementeerde beroeps
werkzaamheden omvat die niet bestaan in het over
eenkomstige beroep in de lidstaat van oorsprong van 
de aanvrager, en waarvoor een opleiding in de ont
vangende lidstaat vereist is die betrekking heeft op 
vakken die wezenlijk verschillen van die welke vallen 
onder het bekwaamheidsattest of de opleidingstitel 
die de aanvrager overlegt.”; 

b) in lid 2 wordt de derde alinea vervangen door: 

„Wanneer de Commissie van mening is dat de in de 
tweede alinea bedoelde afwijking onterecht of in strijd 
met het Unierecht is, stelt zij binnen drie maanden na 
ontvangst van alle nodige informatie een uitvoerings
handeling vast waarbij de betrokken lidstaat verzocht 
wordt om van de voorgenomen maatregel af te zien. 
Wanneer binnen deze termijn geen reactie van de Com
missie is ontvangen, kan de afwijking worden toege
past.”; 

c) in lid 3 worden de volgende alinea’s toegevoegd: 

„In afwijking van het in lid 2 neergelegde beginsel op 
grond waarvan de aanvrager het recht heeft te kiezen, 
kan de ontvangende lidstaat hetzij een aanpassingsstage 
hetzij een proeve van bekwaamheid voorschrijven in het 
geval dat: 

a) de houder van een beroepskwalificatie als bedoeld in 
artikel 11, onder a), een aanvraag tot erkenning van 
zijn beroepskwalificaties indient, terwijl de benodigde 
nationale beroepskwalificatie is geclassificeerd onder 
artikel 11, punt c); of 

b) de houder van een beroepskwalificatie als bedoeld in 
artikel 11, onder b), een aanvraag tot erkenning van 
zijn beroepskwalificaties indient, terwijl de benodigde 
nationale beroepskwalificatie is geclassificeerd onder 
artikel 11, punt d) of e). 

Indien de houder van een beroepskwalificatie als be
doeld in artikel 11, onder a), een verzoek tot erkenning 
van zijn beroepskwalificaties indient, terwijl de beno
digde nationale beroepskwalificatie is gerangschikt onder 
artikel 11, punt d), kan de ontvangende lidstaat zowel 
een aanpassingsstage als een proeve van bekwaamheid 
voorschrijven.”;
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d) de leden 4 en 5 worden vervangen door: 

„4. Voor de toepassing van de leden 1 en 5 wordt 
onder „vakgebieden die wezenlijk verschillen” verstaan 
vakgebieden waarvan de kennis en de vaardigheden en 
competenties van essentieel belang zijn voor de uitoefe
ning van het beroep en waarvoor de door de migrant 
ontvangen opleiding qua duur of inhoud wezenlijk af
wijkt van de door de ontvangende lidstaat vereiste op
leiding. 

5. Lid 1 wordt toegepast met inachtneming van het 
evenredigheidsbeginsel. Indien de ontvangende lidstaat 
overweegt van de aanvrager een aanpassingsstage of 
proeve van bekwaamheid te verlangen, moet hij met 
name eerst nagaan of de kennis, vaardigheden en com
petenties die de aanvrager heeft verworven in het kader 
van zijn beroepservaring of in het kader van een leven 
lang leren en die met dat doel door een bevoegde in
stantie formeel zijn gevalideerd, in een lidstaat of derde 
land het in lid 4 gedefinieerde wezenlijk verschil geheel 
of gedeeltelijk kunnen overbruggen.”; 

e) de volgende leden worden toegevoegd: 

„6. De beslissing tot oplegging van een aanpassings
stage of proeve van bekwaamheid wordt naar behoren 
gemotiveerd. De aanvrager krijgt de volgende informa
tie: 

a) het in de ontvangende lidstaat vereiste beroepskwa
lificatieniveau en het door de aanvrager behaalde be
roepskwalificatieniveau volgens de classificatie in ar
tikel 11; en 

b) de wezenlijke verschillen bedoeld in lid 4 en de re
denen waarom deze verschillen niet kunnen worden 
gecompenseerd door de kennis, vaardigheden en 
competenties welke zijn verworven door beroeps
ervaring of levenslang leren, en die met dat doel 
door een bevoegde instantie formeel zijn gevalideerd. 

7. De lidstaten zorgen ervoor dat een aanvrager in de 
gelegenheid wordt gesteld de in lid 1 bedoelde proeve 
van bekwaamheid af te leggen binnen een termijn van 
zes maanden na het initiële besluit waarbij hem een 
proeve van bekwaamheid is opgelegd.”. 

13) Artikel 15 wordt geschrapt. 

14) Artikel 20 wordt vervangen door: 

„Artikel 20 

Aanpassing van de lijsten van werkzaamheden in 
bijlage IV 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 57 quater 
gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot 
de aanpassing van de lijst van werkzaamheden van bijlage 
IV waarvoor overeenkomstig artikel 16 beroepservaring 
wordt erkend, met het oog op de actualisering of verdui
delijking van de in bijlage IV opgesomde werkzaamheden, 
met name om het toepassingsgebied daarvan nader te spe
cificeren en om rekening te houden met de laatste ontwik
kelingen op het gebied van op werkzaamheden gebaseerde 
nomenclaturen, zonder dat dit het toepassingsgebied van de 
werkzaamheden binnen de afzonderlijke categorieën mag 
verkleinen of dat er een verschuiving van werkzaamheden 
mag plaatsvinden tussen de bestaande lijsten I, II en III van 
bijlage IV.”. 

15) Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd: 

a) lid 4 wordt vervangen door: 

„4. Ten aanzien van de exploitatie van een apotheek 
waarvoor geen territoriale beperkingen gelden, mag een 
lidstaat, bij wijze van uitzondering, besluiten voor de 
vestiging van nieuwe voor het publiek toegankelijke 
apotheken opleidingstitels als bedoeld in punt 5.6.2 
van bijlage V niet te erkennen. Voor de toepassing 
van dit lid worden ook apotheken die minder dan 
drie jaar open zijn als nieuwe apotheken beschouwd. 

Deze afwijking is eventueel niet van toepassing op apo
thekers wier opleidingstitel reeds door de bevoegde au
toriteiten van de ontvangende lidstaat is erkend voor 
andere doeleinden en die gedurende ten minste drie 
achtereenvolgende jaren in die lidstaat rechtmatig en 
effectief de beroepswerkzaamheden van apotheker heb
ben uitgeoefend.”; 

b) lid 6 wordt vervangen door: 

„6. Elke lidstaat stelt de toegang tot en uitoefening 
van de beroepswerkzaamheden van artsen, verantwoor
delijk algemeen ziekenverplegers, beoefenaren der tand
heelkunde, dierenartsen, verloskundigen en apothekers 
afhankelijk van het bezit van een opleidingstitel zoals 
bedoeld in bijlage V, respectievelijk de punten 5.1.1, 
5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 en 5.6.2, 
die waarborgt dat de betrokkene gedurende zijn gehele 
opleiding de in artikel 24, lid 3, artikel 31, lid 6, ar
tikel 31, lid 7, artikel 34, lid 3, artikel 38, lid 3, arti
kel 40, lid 3, en artikel 44, lid 3, bedoelde kennis, 
vaardigheden en competenties, zoals toepasselijk, heeft 
verworven.

NL L 354/148 Publicatieblad van de Europese Unie 28.12.2013



Om rekening te houden met de algemeen erkende we
tenschappelijke en technische vooruitgang, is de Com
missie bevoegd overeenkomstig artikel 57 quater gede
legeerde handelingen vast te stellen om de kennis en 
vaardigheden bedoeld in artikel 24, lid 3, artikel 31, 
lid 6, artikel 34, lid 3, artikel 38, lid 3, artikel 40, lid 
3, artikel 44, lid 3 en artikel 46, lid 4, bij te werken ter 
aanpassing aan de ontwikkeling van het Unierecht dat 
rechtstreeks van toepassing is op de betrokken beroeps
beoefenaren. 

Deze aanpassingen mogen voor geen enkele lidstaat een 
wijziging van de bestaande essentiële rechtsbeginselen 
betreffende de regeling van beroepen met betrekking 
tot de opleiding en toegangsvoorwaarden voor natuur
lijke personen inhouden. Deze aanpassingen laten de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de organisa
tie van de onderwijsstelsels als bedoeld in artikel 165, 
lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) onverlet.”; 

c) lid 7 wordt geschrapt. 

16) Het volgende artikel wordt ingevoegd: 

„Artikel 21 bis 

Kennisgevingsprocedure 

1. Elke lidstaat stelt de Commissie in kennis van zijn 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de 
afgifte van opleidingstitels op de door dit hoofdstuk bestre
ken beroepen. 

Voor de in afdeling 8 bedoelde opleidingstitels wordt de in 
de eerste alinea bedoelde kennisgeving ook aan de andere 
lidstaten gericht. 

2. De in lid 1 bedoelde kennisgeving moet ook infor
matie omvatten omtrent de duur en de inhoud van de 
opleidingsprogramma’s. 

3. De in lid 1 bedoelde kennisgeving dient te worden 
verzonden via het IMI. 

4. Om naar behoren rekening te houden met de wette
lijke en bestuurlijke ontwikkelingen in de lidstaten en voor 
zover de op grond van lid 1 van dit artikel meegedeelde 

wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in overeenstem
ming zijn met de in dit hoofdstuk gestelde voorwaarden, is 
de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 57 quater 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van 
de punten 5.1.1 tot en met 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 
5.5.2, 5.6.2 en 5.7.1 van bijlage V, betreffende de actua
lisering van de door de lidstaten goedgekeurde benamingen 
voor de opleidingstitels alsmede, in voorkomend geval, de 
instelling die de opleidingstitel, het certificaat dat deze titel 
vergezelt en de overeenkomstige beroepstitel afgeeft. 

5. Wanneer de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalin
gen welke overeenkomstig lid 1 zijn meegedeeld niet in 
overeenstemming zijn met de in dit hoofdstuk gestelde 
voorwaarden, stelt de Commissie een uitvoeringshandeling 
vast tot weigering van de gevraagde wijziging van de pun
ten 5.1.1 tot en met 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 
5.6.2 of 5.7.1 van bijlage V.”. 

17) Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd: 

a) in de eerste alinea wordt punt b) vervangen door: 

„b) conform de voor elke lidstaat specifieke procedures 
zien de lidstaten er, door continue professionele 
ontwikkeling te stimuleren, op toe dat beroeps
beoefenaren wier opleiding valt onder hoofdstuk 
III van deze titel in staat zijn hun kennis, vaardig
heden en competenties bij te werken met het oog 
op de instandhouding van veilige en effectieve 
praktijken en om de professionele ontwikkelingen 
op de voet te kunnen volgen.”; 

b) het volgende lid wordt toegevoegd: 

„De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 18 januari 
2016 in kennis van de maatregelen die overeenkomstig 
lid 1, onder b), zijn genomen.”. 

18) In artikel 24 wordt lid 2 vervangen door: 

„2. De medische basisopleiding omvat in totaal ten min
ste vijf studiejaren, die eventueel ook mogen worden uit
gedrukt in het daarmee overeenkomende equivalent in 
ECTS-studiepunten en bestaat uit ten minste 5 500 uur 
theoretisch en praktisch onderwijs aan een universiteit of 
onder toezicht van een universiteit.
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Voor beroepsbeoefenaren die vóór 1 januari 1972 met hun 
studie zijn begonnen, kan de in de eerste alinea bedoelde 
opleiding een praktische opleiding op universitair niveau 
van zes maanden omvatten, in de vorm van een voltijdse 
opleiding onder toezicht van de bevoegde autoriteiten.”. 

19) Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd: 

a) lid 1 wordt vervangen door: 

„1. Voor de toelating tot de opleiding tot medisch 
specialist moet een medische basisopleiding zoals be
doeld in artikel 24, lid 2, met goed gevolg zijn vol
bracht gedurende welke de vereiste medische basisken
nis is verworven.”; 

b) het volgende lid wordt ingevoegd: 

„3 bis. Een lidstaat kan in zijn nationale wetgeving 
per geval toe te passen gedeeltelijke vrijstellingen vast
stellen voor de in punt 5.1.3 van bijlage V vermelde 
onderdelen van een medische specialistenopleiding, in
dien dat opleidingsonderdeel al is doorlopen in het ka
der van een andere in punt 5.1.3 van bijlage V vermelde 
specialistenopleiding en op voorwaarde dat de beroeps
beoefenaar zijn beroepskwalificatie reeds in een lidstaat 
had behaald. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
verleende vrijstelling overeenstemt met maximaal de 
helft van de minimumduur van de desbetreffende me
dische specialistenopleiding. 

Iedere lidstaat stelt de Commissie en de andere lidstaten 
in kennis van zijn nationale wetgeving ter zake voor elk 
van die gedeeltelijke vrijstellingen.”; 

c) lid 5 wordt vervangen door: 

„5. De Commissie is bevoegd overeenkomstig arti
kel 57 quater gedelegeerde handelingen vast te stellen 
aangaande aanpassingen van de minimumopleidings
duur zoals bedoeld in bijlage V, punt 5.1.3, teneinde 
deze aan te passen aan de wetenschappelijke en tech
nische vooruitgang.”. 

20) In artikel 26 wordt het tweede lid vervangen door: 

„De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 57 qua
ter gedelegeerde handelingen vast te stellen voor het toe
voegen aan bijlage V, punt 5.1.3, van nieuwe medische 

specialismen die ten minste twee vijfden van de lidstaten 
gemeenschappelijk hebben, teneinde wijzigingen van natio
nale wetgeving naar behoren in acht te nemen en met het 
oog op het actualiseren van deze richtlijn.”. 

21) In artikel 27 wordt het volgende lid ingevoegd: 

„2 bis. Ook indien de bewuste opleiding niet voldoet 
aan alle in artikel 25 bedoelde opleidingseisen, erkennen 
de lidstaten niettemin de in bijlage V, punten 5.1.2 en 
5.1.3, vermelde kwalificaties welke in Italië zijn behaald 
door gespecialiseerde artsen die na 31 december 1983 en 
vóór 1 januari 1991 met hun specialistenopleiding zijn 
begonnen, op voorwaarde dat de kwalificatie wordt onder
steund door een certificaat dat door de bevoegde Italiaanse 
autoriteiten is afgegeven en waaruit blijkt dat de betrokken 
arts tijdens de tien jaar die aan de toekenning van het 
certificaat zijn voorafgegaan gedurende ten minste zeven 
opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op een legale manier 
binnen hetzelfde specialistische vakgebied in Italië de acti
viteiten van medisch specialist heeft uitgeoefend.”. 

22) In artikel 28 wordt lid 1 vervangen door: 

„1. Voor de toelating tot de specifieke opleiding in de 
huisartsgeneeskunde moet een medische basisopleiding zo
als bedoeld in artikel 24, lid 2, met goed gevolg zijn vol
bracht gedurende welke de leerling de vereiste medische 
basiskennis heeft verworven.”. 

23) Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: 

a) lid 1 wordt vervangen door: 

„1. Voor de toelating tot de opleiding tot verant
woordelijk algemeen ziekenverpleger is het volgende 
vereist: 

a) afsluiting van twaalf jaar algemeen onderwijs, beves
tigd met een door de bevoegde autoriteiten of instel
lingen van een lidstaat afgegeven diploma, certificaat 
of andere titel, of een certificaat ten bewijze dat men 
geslaagd is voor een gelijkwaardig examen en dat 
toegang verleent tot een universiteit of een als gelijk
waardig erkende instelling voor hoger onderwijs; of
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b) afsluiting van minstens tien jaar algemeen onderwijs, 
bevestigd met een door de bevoegde autoriteiten of 
instellingen van een lidstaat afgegeven diploma, cer
tificaat of andere titel, of een certificaat ten bewijze 
dat men geslaagd is voor een gelijkwaardig examen 
dat toegang verleent tot een school voor beroeps
onderwijs of een beroepsopleiding voor verpleegkun
de.”; 

b) in lid 2 worden de tweede en de derde alinea vervangen 
door: 

„De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 57 
quater gedelegeerde handelingen vast te stellen om wij
zigingen aan te brengen in de lijst in bijlage V, punt 
5.2.1, teneinde deze aan te passen aan de wetenschap
pelijke en technische vooruitgang. 

De in de tweede alinea bedoelde wijzigingen mogen 
voor geen enkele lidstaat een wijziging van de bestaande 
essentiële rechtsbeginselen betreffende de regeling van 
beroepen met betrekking tot de opleiding en toegangs
voorwaarden voor natuurlijke personen inhouden. Deze 
aanpassingen laten de verantwoordelijkheid van de lid
staten voor de organisatie van de onderwijsstelsels als 
neergelegd in artikel 165, lid 1, VWEU onverlet.”; 

c) de eerste alinea van lid 3 wordt vervangen door: 

„De opleiding tot verantwoordelijk algemeen ziekenver
pleger omvat in totaal ten minste drie studiejaren, die 
daarnaast kunnen worden uitgedrukt in een daaraan 
gelijkwaardig aantal ECTS-studiepunten, bestaande uit 
ten minste 4 600 uur theoretisch en klinisch onderwijs, 
waarbij de duur van het theoretisch onderwijs ten min
ste een derde en die van het klinisch onderwijs ten 
minste de helft van de minimumduur van de opleiding 
bedraagt. De lidstaten kunnen gedeeltelijke vrijstelling 
verlenen aan beroepsbeoefenaren die een deel van 
deze opleiding hebben gevolgd in het kader van andere 
opleidingen van ten minste gelijkwaardig niveau.”; 

d) lid 4 wordt vervangen door: 

„4. Onder theoretisch onderwijs wordt verstaan dat 
deel van de opleiding in de verpleegkunde waar de leer
ling-verpleger de kennis, vaardigheden en competenties 
verwerft die krachtens de leden 6 en 7 zijn vereist. Deze 

opleiding wordt gegeven door docenten in de verpleeg
kunde en andere bevoegde personen in universiteiten, 
instellingen voor hoger onderwijs van een als gelijk
waardig erkend niveau of scholen voor beroepsonder
wijs dan wel beroepsopleidingen voor verpleegkunde.”; 

e) de eerste alinea van lid 5 wordt vervangen door: 

„5. Onder klinisch onderwijs wordt verstaan dat deel 
van de opleiding in de verpleegkunde waar de leerling- 
verpleger in teamverband en in rechtstreeks contact met 
een gezonde persoon of patiënt en/of een gemeenschap 
op grond van verworven kennis, vaardigheden en com
petenties de vereiste algemene verpleegkundige verzor
ging leert plannen, verstrekken en beoordelen. De leer
ling-verpleger leert niet alleen in teamverband werken, 
maar ook als teamleider op te treden en zich bezig te 
houden met de organisatie van de algemene verpleeg
kundige verzorging, waaronder de gezondheidseducatie 
voor individuele personen en kleine groepen binnen 
instellingen voor gezondheidszorg of in de gemeen
schap.”; 

f) lid 6 wordt vervangen door: 

„6. De opleiding tot verantwoordelijk algemeen zie
kenverpleger waarborgt dat de betrokken beroepsbeoe
fenaar de volgende kennis en vaardigheden heeft ver
worven: 

a) uitgebreide kennis van de wetenschappen waarop de 
algemene ziekenverpleging is gebaseerd, met inbegrip 
van voldoende kennis van het organisme, de fysio
logie en het gedrag van de gezonde en de zieke 
mens, alsmede van het verband tussen de gezond
heidstoestand en de fysieke en sociale omgeving van 
de mens; 

b) kennis van de aard en de ethiek van het beroep en 
van de algemene beginselen betreffende gezondheid 
en verpleging; 

c) adequate klinische ervaring; deze ervaring, bij de 
keuze waarvan de vormende waarde voorop dient 
te worden gesteld, moet worden opgedaan onder 
toezicht van geschoold verpleegkundig personeel en 
op plaatsen waar de numerieke omvang van het 
geschoolde personeel en de uitrusting geschikt zijn 
voor de verpleging van zieken;
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d) bekwaamheid om deel te nemen aan de praktische 
opleiding van het op het gebied van de gezondheids
zorg werkzame personeel en ervaring op het gebied 
van samenwerking met dit personeel; 

e) ervaring op het gebied van samenwerking met an
dere personen die beroepsmatig op het gebied van de 
gezondheidszorg werkzaam zijn.”; 

g) het volgende lid wordt toegevoegd: 

„7. Een titel van een opleiding als verantwoordelijk 
algemeen ziekenverpleger bewijst dat de betrokken be
roepsbeoefenaar in staat is minstens de volgende com
petenties toe te passen, ongeacht of de opleiding is ver
kregen aan een universiteit, een als gelijkwaardig er
kende instelling voor hoger onderwijs dan wel aan 
een school voor beroepsonderwijs of via een beroeps
opleiding voor verpleegkunde; 

a) competentie om met de huidige theoretische en kli
nische kennis zelfstandig een diagnose te stellen voor 
de nodige verpleegkundige verzorging en om de ver
pleegkundige verzorging bij de behandeling van pa
tiënten te plannen, organiseren en implementeren op 
basis van de kennis en vaardigheden die overeen
komstig lid 6, onder a), b) en c), zijn verworven 
ter verbetering van de praktijkervaring; 

b) competentie om doeltreffend samen te werken met 
andere actoren in de gezondheidszorg, met inbegrip 
van deelname aan de praktische opleiding van het op 
het gebied van de gezondheidszorg werkzame per
soneel, op basis van de kennis en vaardigheden die 
overeenkomstig lid 6, onder d) en e), zijn verworven; 

c) competentie om personen, gezinnen en groepen te 
helpen een gezonde levensstijl aan te nemen en voor 
zichzelf te zorgen op basis van de kennis en vaar
digheden die overeenkomstig lid 6, onder a) en b), 
zijn verworven; 

d) competentie om zelfstandig urgente levensreddende 
maatregelen te kunnen treffen en in crisis- en ram
pensituaties te kunnen handelen; 

e) competentie om zorgbehoevenden en hun naasten 
onafhankelijk te adviseren, instrueren en ondersteu
nen; 

f) competentie om zelfstandig de kwaliteit van ver
pleegkundige verzorging te kunnen garanderen en 
evalueren; 

g) competentie om beroepsmatig duidelijk te communi
ceren en samen te werken met andere personen die 
op het gebied van de gezondheidszorg werkzaam 
zijn; 

h) competentie om de kwaliteit van de zorg te analyse
ren om hun eigen praktijkervaring als verantwoorde
lijk algemeen ziekenverpleger te verbeteren.”. 

24) Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd: 

a) lid 2 wordt geschrapt; 

b) lid 3 wordt vervangen door: 

„3. De lidstaten erkennen opleidingstitels in de ver
pleegkunde die/ 

a) in Polen zijn afgegeven aan verpleegkundigen die 
vóór 1 mei 2004 hun opleiding hebben voltooid, 
en die niet overeenstemmen met de in artikel 31 
bedoelde minimumopleidingseisen, en 

b) worden gestaafd met het diploma „bachelor” dat 
werd verkregen op basis van een speciaal voortgezet 
programma zoals bedoeld in: 

i) artikel 11 van de wet van 20 april 2004 inzake 
de wijziging van de wet op de beroepen van ver
pleegkundige en verloskundige en inzake enige 
andere rechtsbesluiten (Staatsblad van de Poolse 
Republiek van 2004, nr. 92, pos. 885 en van 
2007, nr. 176, pos. 1237), en de verordening 
van de minister van Volksgezondheid van 11 mei 
2004 inzake de gedetailleerde voorwaarden voor 
het verstrekken van opleidingen voor verpleeg
kundigen en verloskundigen die in het bezit zijn 
van een diploma middelbaar onderwijs (eindexa
men — matura) en zijn afgestudeerd aan een me
dische school of een instelling voor medisch be
roepsonderwijs waar het beroep van verpleegkun
dige en van verloskundige wordt aangeleerd 
(Staatsblad van de Poolse Republiek van 2004, 
nr. 110, pos. 1170, en van 2010, nr. 65, pos. 
420); of 

ii) artikel 52.3, punt 2, van het besluit van 15 juli 
2011 over de beroepen van verpleegkundige en 
verloskundige (Staatsblad van de Poolse Republiek 
van 2011, nr. 174, pos. 1039); en de verordening 
van de minister van Volksgezondheid van 14 juni 
2012 over de gedetailleerde voorwaarden voor 
het verstrekken van opleidingen voor verpleeg
kundigen en verloskundigen die in het bezit zijn 
van een diploma middelbaar onderwijs (eindexa
men — matura) en zijn afgestudeerd aan een me
dische middelbare school of een vervolgopleiding 
waar het beroep van verpleegkundige en van ver
loskundige wordt aangeleerd (Staatsblad van de 
Poolse Republiek van 2012, pos. 770),
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teneinde na te gaan of de kennis en de competentie 
van de betrokken beroepsbeoefenaar op een niveau 
liggen dat vergelijkbaar is met dat van verpleegkun
digen met titels die voor Polen zijn opgesomd in 
bijlage V, punt 5.2.2.”. 

25) Artikel 33 bis wordt vervangen door: 

„33 bis. Ten aanzien van de Roemeense opleidingstitels 
van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger geldt dat 
uitsluitend de hierna genoemde bepalingen van toepassing 
zijn op verworven rechten: 

In het geval van onderdanen van lidstaten die in Roemenië 
zijn opgeleid als verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger 
en wier opleiding niet voldoet aan de in artikel 31 neerge
legde minimumopleidingseisen, erkennen de lidstaten de 
volgende opleidingstitels van verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger als genoegzaam bewijs, mits deze titels ver
gezeld gaan van een certificaat waarin wordt bevestigd dat 
de betrokken onderdanen van lidstaten daadwerkelijk en op 
legale wijze de werkzaamheden van verantwoordelijk alge
meen ziekenverpleger in Roemenië hebben uitgeoefend, 
waaronder de volledige verantwoordelijkheid voor de plan
ning, organisatie en uitvoering van de verpleging van pa
tiënten, en wel gedurende een periode van minstens drie 
opeenvolgende jaren tijdens de vijf jaar voorafgaand aan de 
datum van afgifte van het certificaat: 

a) certificat de competențe profesionale de asistent medical 
generalist met postsecundaire opleiding verkregen aan 
een școală postliceală, waaruit blijkt dat vóór 1 januari 
2007 met de opleiding is begonnen; 

b) diplomă de absolvire de asistent medical generalist met 
een hogere opleiding van korte duur, waaruit blijkt dat 
vóór 1 oktober 2003 met de opleiding is begonnen; 

c) diplomă de absolvire de asistent medical generalist met 
een hogere opleiding van lange duur, waaruit blijkt dat 
vóór 1 oktober 2003 met de opleiding is begonnen.”. 

26) In artikel 34 wordt lid 2 vervangen door: 

„2. De basisopleiding tandheelkunde duurt in totaal ten 
minste vijf jaar, eventueel aanvullend uitgedrukt in het 
equivalente aantal ECTS-studiepunten, bestaat uit ten min
ste 5 000 uur voltijdse theoretische en praktische opleiding 
aan een universiteit, aan een instelling voor hoger onder
wijs van een als gelijkwaardig erkend niveau of onder toe
zicht van een universiteit en omvat ten minste het in bij
lage V, punt 5.3.1, opgenomen studieprogramma. 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 57 quater 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanpassing van 
de lijst in bijlage V, punt 5.3.1, aan de wetenschappelijke 
en technische vooruitgang. 

De in de tweede alinea bedoelde wijzigingen mogen voor 
geen enkele lidstaat een wijziging van de bestaande essen
tiële rechtsbeginselen betreffende de regeling van beroepen 
met betrekking tot de opleiding en toegangsvoorwaarden 
voor natuurlijke personen inhouden. Deze aanpassingen 
laten de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de or
ganisatie van de onderwijsstelsels als neergelegd in arti
kel 165, lid 1, VWEU onverlet.”. 

27) Artikel 35 wordt als volgt gewijzigd: 

a) lid 1 wordt vervangen door: 

„1. Voor de toelating tot de opleiding tot specialist in 
de tandheelkunde moet een basisopleiding tandheel
kunde als bedoeld in artikel 34 met goed gevolg zijn 
volbracht, of moet men in het bezit zijn van de stukken 
bedoeld in de artikelen 23 en 37.”; 

b) lid 2 wordt als volgt gewijzigd: 

i) de tweede alinea wordt vervangen door: 

„De voltijdse opleiding tot specialist in de tandheel
kunde duurt ten minste drie jaar en staat onder su
pervisie van de bevoegde autoriteiten of instellingen. 
De aankomend specialist in de tandheelkunde dient 
persoonlijk aan de werkzaamheden van de betrokken 
inrichting deel te nemen en daarvoor verantwoorde
lijkheid te dragen.”;
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ii) de derde alinea wordt geschrapt; 

c) de volgende leden worden toegevoegd: 

„4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig arti
kel 57 quater gedelegeerde handelingen vast te stellen 
aangaande aanpassingen van de minimumopleidings
duur zoals bedoeld in lid 2, teneinde deze aan te passen 
aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang. 

5. De Commissie is teneinde rekening te houden met 
de ontwikkeling van de nationale wetgeving en met het 
oog op de actualisering van deze richtlijn bevoegd over
eenkomstig artikel 57 quater gedelegeerde handelingen 
vast te stellen voor het toevoegen aan bijlage V, punt 
5.3.3, van nieuwe tandheelkundige specialismen die ten 
minste twee vijfden van de lidstaten gemeenschappelijk 
hebben.”. 

28) In artikel 37 worden de volgende leden toegevoegd: 

„3. Met betrekking tot de opleidingstitels van beoefena
ren der tandheelkunde moeten de lidstaten dergelijke titels 
overeenkomstig artikel 21 erkennen in gevallen waarin de 
aanvragers met hun opleidingen zijn begonnen vóór 18 ja
nuari 2016. 

4. Elke lidstaat erkent de opleidingstitels van arts welke 
in Spanje zijn afgegeven aan beroepsbeoefenaren die na 
1 januari 1986 en niet later dan 31 december 1997 met 
hun universitaire artsenopleiding zijn begonnen, en welke 
vergezeld gaan van een door de Spaanse bevoegde instan
ties afgegeven certificaat. 

Uit dit certificaat moet blijken dat aan de volgende voor
waarden is voldaan: 

a) de betrokken beroepsbeoefenaar heeft met goed gevolg 
een studie van ten minste drie jaar gevolgd, die volgens 
een officiële verklaring van de Spaanse bevoegde auto
riteiten gelijkwaardig is aan de in artikel 34 bedoelde 
opleiding; 

b) de betrokken beroepsbeoefenaar heeft in Spanje tijdens 
de vijf jaar die aan de afgifte van het certificaat 

voorafgaan gedurende ten minste drie opeenvolgende 
jaren daadwerkelijk, wettig en als hoofdactiviteit de in 
artikel 36 bedoelde werkzaamheden uitgeoefend; 

c) de betrokken beroepsbeoefenaar is bevoegd de in arti
kel 36 bedoelde werkzaamheden uit te oefenen, of oe
fent deze daadwerkelijk, wettig en als hoofdactiviteit uit, 
onder dezelfde voorwaarden als de houders van de op
leidingstitel die voor Spanje in bijlage V, punt 5.3.2, is 
vermeld.”. 

29) Artikel 38 wordt als volgt gewijzigd: 

a) lid 1 wordt vervangen door: 

„1. De diergeneeskundige opleiding omvat in totaal 
ten minste vijf jaar theoretisch en praktisch onderwijs 
— eventueel aanvullend uitgedrukt in het equivalente 
aantal ECTS-studiepunten — op voltijdbasis aan een 
universiteit, aan een instelling voor hoger onderwijs 
van een als gelijkwaardig erkend niveau of onder toe
zicht van een universiteit en omvat ten minste het in 
bijlage V, punt 5.4.1, opgenomen studieprogramma. 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 57 
quater gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wij
ziging van de lijst in bijlage V, punt 5.4.1, teneinde deze 
aan te passen aan de wetenschappelijke en technische 
vooruitgang. 

De in de tweede alinea bedoelde wijzigingen mogen 
voor geen enkele lidstaat een wijziging van de bestaande 
essentiële rechtsbeginselen betreffende de regeling van 
beroepen met betrekking tot de opleiding en toegangs
voorwaarden voor natuurlijke personen inhouden. Deze 
aanpassingen laten de verantwoordelijkheid van de lid
staten voor de organisatie van de onderwijsstelsels als 
neergelegd in artikel 165, lid 1, VWEU onverlet.”; 

b) lid 3 wordt vervangen door: 

„3. De opleiding tot dierenarts waarborgt dat de be
trokken beroepsbeoefenaar de volgende kennis en vaar
digheden heeft verworven: 

a) voldoende kennis van de wetenschappen waarop de 
werkzaamheden van de dierenarts berusten en van 
de Uniewetgeving betreffende deze werkzaamheden;
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b) voldoende kennis van de constitutie, de functies, het 
gedrag en de fysiologische behoeften van dieren, als
mede de vaardigheden en competenties die nodig 
zijn voor de houderij, de voeding, het welzijn, de 
voortplanting en de hygiëne van dieren in het alge
meen; 

c) de klinische, epidemiologische en analytische vaar
digheden en competenties die nodig zijn voor de 
preventie, diagnose en behandeling van dierziekten, 
met inbegrip van anesthesie, aseptische chirurgie en 
pijnloze levensbeëindiging, hetzij individueel, hetzij 
in groep, met inbegrip van de specifieke kennis 
van ziekten die op de mens kunnen worden over
gedragen; 

d) voldoende kennis, vaardigheden en competenties 
voor preventieve geneeskunde, met inbegrip van de 
beantwoording van vragen en certificering; 

e) voldoende kennis van de hygiëne en technologie 
voor het verkrijgen, vervaardigen en in omloop bren
gen van dierlijke voedingsmiddelen of voedingsmid
delen van dierlijke oorsprong bestemd voor mense
lijke consumptie, met inbegrip van de nodige vaar
digheden en competenties voor het begrijpen en uit
leggen van goede praktijken op dit gebied; 

f) de kennis, vaardigheden en competenties die nodig 
zijn voor het verantwoord en verstandig gebruik van 
de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, 
om de dieren te behandelen en om de veiligheid 
van de voedselketen en de bescherming van het mi
lieu te garanderen.”. 

30) Artikel 40 wordt als volgt gewijzigd: 

a) in lid 1 worden de derde en de vierde alinea vervangen 
door: 

„De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 57 
quater gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wij
ziging van de lijst in bijlage V, punt 5.5.1, teneinde dit 
aan te passen aan de wetenschappelijke en technische 
vooruitgang. 

De in de derde alinea bedoelde wijzigingen mogen voor 
geen enkele lidstaat een wijziging van de bestaande es
sentiële rechtsbeginselen betreffende de regeling van 

beroepen met betrekking tot de opleiding en toegangs
voorwaarden voor natuurlijke personen inhouden. Deze 
aanpassingen laten de verantwoordelijkheid van de lid
staten voor de organisatie van de onderwijsstelsels als 
neergelegd in artikel 165, lid 1, VWEU onverlet.”; 

b) lid 2 wordt vervangen door het volgende: 

„2. Voor de toelating tot de opleiding tot verloskun
dige moet aan een van de volgende voorwaarden zijn 
voldaan: 

a) voor mogelijkheid I, het doorlopen van ten minste 
twaalf jaar algemene schoolopleiding of een certifi
caat ten bewijze dat men geslaagd is voor een gelijk
waardig toelatingsexamen voor scholen voor verlos
kundigen; 

b) voor mogelijkheid II het bezit van een opleidingstitel 
van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger zoals 
bedoeld in bijlage V, punt 5.2.2”; 

c) lid 3 wordt vervangen door: 

„3. De opleiding tot verloskundige waarborgt dat de 
betrokken beroepsbeoefenaar de volgende kennis en 
vaardigheden heeft verworven: 

a) grondige kennis van de wetenschappen waarop de 
werkzaamheden van de verloskundige berusten, 
met name de verloskunde en de gynaecologie; 

b) voldoende kennis van de beroepsethiek en de wetge
ving die relevant is voor de uitoefening van het be
roep; 

c) voldoende kennis van de algemene medische weten
schap (biologische functies, anatomie en fysiologie) 
en van de farmacologie op het gebied van de ver
loskunde en de perinatologie, alsmede kennis van het 
verband tussen de gezondheidstoestand en de fysieke 
en sociale omgeving van de mens en van zijn gedrag; 

d) voldoende klinische ervaring, zelfstandig en onder 
eigen verantwoordelijkheid opgedaan in erkende in
richtingen waar verloskundigen, voor zover nodig en 
met uitsluiting van pathologische situaties, prenatale 
zorg kunnen verstrekken, een bevalling kunnen uit
voeren en kunnen zorgen voor de opvolging daarvan 
in een erkende instelling, en toezicht kunnen houden 
bij baringen en bevallingen, postnatale zorg en neo
natale reanimatie, in afwachting van een arts;
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e) voldoende op de hoogte zijn van de opleiding van 
het op het gebied van de gezondheidszorg werkzame 
personeel en ervaring op het gebied van de samen
werking met dit personeel.”. 

31) In artikel 41 wordt lid 1 vervangen door: 

„1. De in bijlage V, punt 5.5.2, bedoelde opleidingstitels 
van verloskundige worden overeenkomstig artikel 21 auto
matisch erkend indien zij aan een van de volgende voor
waarden voldoen: 

a) een voltijdse opleiding tot verloskundige van ten minste 
drie jaar, eventueel aanvullend uitgedrukt in het equiva
lente aantal ECTS-studiepunten, die ten minste 4 600 
uur theoretisch en praktisch onderwijs omvat, waarvan 
ten minste een derde betrekking heeft op klinisch on
derwijs; 

b) een voltijdse opleiding tot verloskundige van ten minste 
twee jaar, eventueel aanvullend uitgedrukt in het equi
valente aantal ECTS-studiepunten, die bestaat uit ten 
minste 3 600 uur, waarvoor het bezit is vereist van 
een opleidingstitel van verantwoordelijk algemeen zie
kenverpleger zoals bedoeld in bijlage V, punt 5.2.2; 

c) een voltijdse opleiding tot verloskundige van ten minste 
achttien maanden, eventueel aanvullend uitgedrukt in 
het equivalente aantal ECTS-studiepunten, die ten minste 
3 000 uur omvat, waarvoor het bezit is vereist van een 
opleidingstitel van verantwoordelijk algemeen ziekenver
pleger zoals bedoeld in bijlage V, punt 5.2.2, en gevolgd 
door een praktijkervaring waarvoor overeenkomstig lid 
2 een bewijs is afgegeven.”. 

32) Artikel 43 wordt als volgt gewijzigd: 

a) het volgende lid wordt ingevoegd: 

„1 bis. Met betrekking tot de opleidingstitel van ver
loskundige erkennen de lidstaten automatisch de kwali
ficaties wanneer de aanvrager de opleiding heeft aange
vat vóór 18 januari 2016, en de toelatingsvoorwaarde 
voor die opleiding tien jaar algemeen onderwijs of een 
gelijkwaardig niveau was voor mogelijkheid I, of een 
voltooide opleiding als verantwoordelijk algemeen zie
kenverpleger zoals bewezen door een opleidingstitel als 
bedoeld in bijlage V, punt 5.2.2, alvorens de opleiding 
tot verloskundige onder mogelijkheid II aan te vatten.”; 

b) lid 3 wordt geschrapt; 

c) lid 4 wordt vervangen door: 

„4. De lidstaten erkennen opleidingstitels in de ver
loskunde die: 

a) in Polen zijn afgegeven aan verloskundigen die vóór 
1 mei 2004 hun opleiding hebben voltooid, en die 
niet overeenstemmen met de in artikel 40 neerge
legde minimumopleidingseisen, en 

b) worden gestaafd met het diploma „bachelor” dat 
werd verkregen op basis van een speciaal voortgezet 
programma zoals bedoeld in: 

i) artikel 11 van de wet van 20 april 2004 inzake 
de wijziging van de wet op de beroepen van ver
pleegkundige en verloskundige en inzake enige 
andere rechtsbesluiten (Staatsblad van de Poolse 
Republiek van 2004, nr. 92, pos. 885 en van 
2007, nr. 176, pos. 1237); en de verordening 
van de minister van Volksgezondheid van 11 mei 
2004 inzake de gedetailleerde voorwaarden voor 
het verstrekken van opleidingen voor verpleeg
kundigen en verloskundigen die in het bezit zijn 
van een diploma middelbaar onderwijs (eindexa
men — matura) en zijn afgestudeerd aan een me
dische school of een instelling voor medisch be
roepsonderwijs waar het beroep van verpleegkun
dige en van verloskundige wordt aangeleerd 
(Staatsblad van de Poolse Republiek van 2004, 
nr. 110, pos. 1170, en van 2010, nr. 65, pos. 
420); of 

ii) artikel 53.3, punt 3, van het besluit van 15 juli 
2011 over de beroepen van verpleegkundige en 
verloskundige (Staatsblad van de Poolse Republiek 
van 2011 nr. 174, pos. 1039); en de verordening 
van de minister van Volksgezondheid van 14 juni 
2012 over de gedetailleerde voorwaarden voor 
het verstrekken van opleidingen voor verpleeg
kundigen en verloskundigen die in het bezit zijn 
van een diploma middelbaar onderwijs (eindexa
men — matura) en zijn afgestudeerd aan een me
dische middelbare school of een vervolgopleiding 
waar het beroep van verpleegkundige en van ver
loskundige wordt aangeleerd (Staatsblad van de 
Poolse Republiek van 2012, pos. 770),
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teneinde na te gaan of de kennis en de competentie 
van de betrokken beroepsbeoefenaar op een niveau 
liggen dat vergelijkbaar is met dat van verloskundi
gen met titels die voor Polen zijn opgesomd in bij
lage V, punt 5.2.2.”. 

33) In artikel 44 wordt lid 2 vervangen door: 

„2. De opleidingstitel van apotheker vormt de afsluiting 
van een opleiding van ten minste vijf jaar, eventueel aan
vullend uitgedrukt in het equivalente aantal ECTS-studie
punten, waarvan ten minste: 

a) vier jaar voltijds theoretisch en praktisch onderwijs aan 
een universiteit, aan een instelling voor hoger onderwijs 
van een als gelijkwaardig erkend niveau of onder toe
zicht van een universiteit; 

b) tijdens of na de theoretische en praktische opleiding een 
stage van zes maanden in een voor het publiek toegan
kelijke apotheek of in een ziekenhuis onder toezicht van 
de farmaceutische dienst van dat ziekenhuis. 

De in dit lid bedoelde studiecyclus omvat ten minste het in 
bijlage V, punt 5.6.1, opgenomen studieprogramma. De 
Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 57 quater 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van 
de lijst in bijlage V, punt 5.6.1, teneinde deze aan te passen 
aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, inclu
sief de ontwikkeling van de farmacologische praktijk. 

De in de tweede alinea bedoelde wijzigingen mogen voor 
geen enkele lidstaat een wijziging van de bestaande essen
tiële rechtsbeginselen betreffende de regeling van beroepen 
met betrekking tot de opleiding en toegangsvoorwaarden 
voor natuurlijke personen inhouden. Deze aanpassingen 
laten de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de or
ganisatie van de onderwijsstelsels als neergelegd in arti
kel 165, lid 1, VWEU onverlet.”. 

34) In artikel 45 wordt lid 2 vervangen door: 

„2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de houders van 
een opleidingstitel op het terrein van de farmacie van uni
versitair niveau of een als gelijkwaardig erkend niveau, die 
voldoet aan de in artikel 44 gestelde voorwaarden, ten 

minste gerechtigd zijn tot de toegang tot en de uitoefening 
van de hierna bedoelde werkzaamheden, onder voor
behoud, in voorkomend geval, van de eis van aanvullende 
beroepservaring: 

a) de bereiding van geneesmiddelen in hun farmaceutische 
vorm; 

b) de vervaardiging van en de controle op geneesmiddelen; 

c) de controle op geneesmiddelen in een laboratorium be
stemd voor die controle; 

d) de opslag, bewaring en distributie van geneesmiddelen 
in het groothandelsstadium; 

e) de aanvoer, bereiding, controle, opslag, distributie en 
verstrekking van veilige en doeltreffende geneesmiddelen 
van de vereiste kwaliteit naar en in voor het publiek 
toegankelijke apotheken; 

f) de bereiding, controle, opslag en verstrekking van veilige 
en doeltreffende geneesmiddelen van de vereiste kwali
teit in ziekenhuizen; 

g) het verstrekken van informatie en advies over genees
middelen als zodanig, inclusief betreffende het juiste 
gebruik ervan; 

h) rapportering van de bijwerkingen van farmaceutische 
producten aan de bevoegde autoriteiten; 

i) de gepersonaliseerde begeleiding van patiënten die hun 
medicijnen zelf toedienen; 

j) meewerken aan lokale of nationale gezondheidscampag
nes.”. 

35) Artikel 46 wordt vervangen door: 

„Artikel 46 

Opleiding tot architect 

1. De opleiding tot architect omvat: 

a) in totaal hetzij ten minste vijf jaar studie op voltijdbasis 
aan een universiteit of een vergelijkbare onderwijsinstel
ling ter afsluiting waarvan met goed gevolg een examen 
op universitair niveau wordt afgelegd; of
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b) niet minder dan vier jaar studie op voltijdbasis aan een 
universiteit of een vergelijkbare onderwijsinstelling ter 
afsluiting waarvan met goed gevolg een examen op 
universitair niveau wordt afgelegd, vergezeld van een 
certificaat ten bewijze dat een beroepsstage van twee 
jaar is volbracht, in overeenstemming met lid 4. 

2. Architectuur moet het belangrijkste onderdeel zijn 
van de in lid 1 bedoelde studie. De studie besteedt evenveel 
aandacht aan de theoretische als aan de praktische aspecten 
van de architectuuropleiding en waarborgt ten minste de 
verwerving van de volgende kennis, vaardigheden en com
petenties: 

a) vermogen tot architectonische vormgeving die zowel 
aan esthetische als aan technologische eisen voldoet; 

b) passende kennis van de geschiedenis en de theorie van 
de architectuur en de aanverwante kunstvormen, tech
nologische vakken en menswetenschappen; 

c) kennis van de beeldende kunsten voor zover deze van 
invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de architecto
nische vormgeving; 

d) passende kennis van stedenbouwkunde, planologie en 
de in de planologie gebruikte technieken; 

e) inzicht in de relatie tussen mensen en architectonische 
constructies en tussen architectonische constructies en 
hun omgeving, alsmede in de noodzaak om architecto
nische constructies en de ruimten daartussen af te stem
men op menselijke behoeften en maatstaven; 

f) inzicht in het architectenberoep en de rol van de archi
tect in de maatschappij, met name bij het maken van 
projecten waarin rekening wordt gehouden met sociale 
factoren; 

g) inzicht in de onderzoeks- en voorbereidingsmethoden 
bij het maken van projecten; 

h) inzicht in de problemen op het gebied van het con
structief ontwerp, de constructie en de civiele bouw
kunde in verband met het ontwerpen van gebouwen; 

i) passende kennis van de natuurkundige en technologi
sche vraagstukken, alsmede van de functie van het ge
bouw, met het oog op het verschaffen van binnencom
fort en bescherming tegen weersomstandigheden in het 
kader van duurzame ontwikkeling; 

j) de nodige vaardigheden als ontwerper teneinde binnen 
de door begrotingsfactoren en bouwvoorschriften ge
stelde grenzen te kunnen voldoen aan de eisen van de 
gebruikers van het bouwwerk; 

k) passende kennis van de industrieën, organisaties, voor
schriften en procedures die een rol spelen bij de omzet
ting van ontwerpen in gebouwen en het inpassen van 
plannen in de ruimtelijke ordening. 

3. Het aantal jaar academische opleiding als bedoeld in 
de leden 1 en 2 kan bovendien worden uitgedrukt in equi
valente ECTS-studiepunten. 

4. De in lid 1, onder b), bedoelde beroepsstage wordt 
pas verricht na de voltooiing van de eerste drie jaar van de 
studie. Tijdens ten minste een jaar van de beroepsstage 
wordt voortgebouwd op de tijdens de studie verworven 
kennis, vaardigheden en competenties als bedoeld in lid 
2. Daartoe wordt de beroepsstage gevolgd onder toezicht 
van een door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
oorsprong erkende persoon of instantie. Deze stage onder 
toezicht mag in om het even welk land worden gevolgd. 
De beroepsstage wordt door de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat van oorsprong geëvalueerd.”. 

36) Artikel 47 wordt vervangen door: 

„Artikel 47 

Afwijkingen van de eisen inzake de opleiding tot 
architect 

In afwijking van artikel 46 wordt, in het kader van de 
sociale verheffing of van deeltijdse universitaire studies, 
eveneens als beantwoordend aan artikel 21 erkend: de op
leiding die voldoet aan de eisen van artikel 46, lid 2, en die
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wordt afgesloten met een examen in de architectuur dat 
met goed gevolg is afgelegd door een beroepsbeoefenaar 
die al zeven jaar of langer op het gebied van de architec
tuur werkzaam is onder toezicht van een architect of een 
architectenbureau. Dit examen moet op universitair niveau 
staan en gelijkwaardig zijn aan het in artikel 46, lid 1, 
onder b), bedoelde afsluitende examen.”. 

37) Artikel 49 wordt als volgt gewijzigd: 

a) het volgende lid wordt ingevoegd: 

„1 bis. Lid 1 is eveneens van toepassing op de in 
bijlage V opgesomde opleidingstitels van architect indien 
de opleiding is aangevangen vóór 18 januari 2016.”; 

b) het volgende lid wordt toegevoegd: 

„3. Elke lidstaat verbindt op zijn grondgebied aan de 
volgende opleidingstitel wat de toegang tot en uitoefe
ning van de betrokken beroepswerkzaamheden betreft, 
dezelfde gevolgen als aan de opleidingstitels die door 
deze lidstaat zelf worden afgegeven: opleidingstitel na 
afsluiting van de driejarige opleiding aan de „Fachhoch
schulen” van de Bondsrepubliek Duitsland die sinds 5 au
gustus 1985 bestaat en niet later dan 17 januari 2014 is 
aangevangen, voldoet aan de eisen van artikel 46, lid 2, 
en in die lidstaat toegang geeft tot de in artikel 48 
bedoelde werkzaamheden onder de beroepstitel van ar
chitect, voor zover deze opleiding wordt aangevuld met 
een periode van beroepservaring van vier jaar in de 
Bondsrepubliek Duitsland, waarvan het bewijs wordt 
geleverd door een certificaat dat is afgegeven door de 
bevoegde autoriteit waarbij de architect die voor de 
bepalingen van deze richtlijn in aanmerking wil komen, 
op de ledenlijst is ingeschreven.”. 

38) In titel III wordt het volgende hoofdstuk ingevoegd: 

„Hoofdstuk III bis 

Automatische erkenning op basis van gemeenschappelijke 
opleidingsbeginselen 

Artikel 49 bis 

Gemeenschappelijk opleidingskader 

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een 
„gemeenschappelijk opleidingskader” verstaan een voor de 

uitoefening van een specifiek beroep vereist gemeenschap
pelijk geheel van minimumkennis, vaardigheden en com
petenties. Een gemeenschappelijk opleidingskader komt niet 
in de plaats van nationale opleidingsprogramma’s, tenzij 
een lidstaat op grond van het nationale recht anders be
paalt. Met het oog op de toegang tot en de uitoefening van 
een beroep in lidstaten waar dat beroep gereglementeerd is, 
verbindt een lidstaat op zijn grondgebied aan de op basis 
van een dergelijk opleidingskader verworven opleidingstitels 
dezelfde gevolgen als aan de opleidingstitels die door deze 
lidstaat zelf worden afgegeven, voor zover dit opleidings
kader aan de in lid 2 vastgestelde voorwaarden voldoet. 

2. Een gemeenschappelijk opleidingskader voldoet aan 
de volgende voorwaarden: 

a) het gemeenschappelijk opleidingskader maakt een gro
tere mobiliteit van beroepsbeoefenaren tussen de lidsta
ten mogelijk; 

b) het beroep waarop het gemeenschappelijk opleidings
kader van toepassing is, is gereglementeerd of de oplei
ding die toegang verleent tot het beroep is gereglemen
teerd in ten minste een derde van de lidstaten; 

c) het gemeenschappelijk geheel van kennis, vaardigheden 
en competenties verenigt de in de onderwijs- en oplei
dingsstelsels van ten minste een derde van de lidstaten 
vereiste kennis, vaardigheden en competenties; het komt 
er niet op aan of de betrokken kennis, vaardigheden en 
competenties in het kader van een algemene opleiding 
aan een universiteit of een instelling voor hoger onder
wijs dan wel in het kader van een beroepsopleiding in 
de lidstaten zijn verworven; 

d) het gemeenschappelijk opleidingskader is gebaseerd op 
de kwalificatieniveaus van het Europees kwalificatieka
der, zoals vastgelegd in bijlage II 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 (*); 

e) het betrokken beroep valt onder geen ander gemeen
schappelijk opleidingskader en valt evenmin onder de 
automatische erkenning krachtens titel III, hoofdstuk III; 

f) het gemeenschappelijk opleidingskader is vastgesteld na 
een transparante procedure, met betrokkenheid van de 
desbetreffende belanghebbenden uit lidstaten waar het 
beroep niet is gereglementeerd;
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g) het gemeenschappelijk opleidingskader biedt de onder
danen van alle lidstaten de mogelijkheid de beroepskwa
lificaties uit hoofde van dit kader te verwerven, zonder 
dat zij vooraf lid hoeven te zijn van een beroepsorga
nisatie of bij een dergelijke organisatie geregistreerd hoe
ven te zijn. 

3. Representatieve beroepsorganisaties op het niveau van 
de Unie, alsook nationale beroepsorganisaties of bevoegde 
autoriteiten uit ten minste een derde van de lidstaten kun
nen de Commissie voorstellen voorleggen voor gemeen
schappelijke opleidingskaders die aan de in lid 2 vast
gestelde voorwaarden voldoen. 

4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 57 
quater gedelegeerde handelingen vast te stellen om een 
gemeenschappelijk opleidingskader voor een bepaald be
roep vast te stellen op basis van de in lid 2 van dit artikel 
vastgestelde voorwaarden. 

5. Een lidstaat wordt vrijgesteld van de verplichting om 
op zijn grondgebied het in lid 4 bedoelde gemeenschappe
lijk opleidingskader vast te stellen, alsook van de verplich
ting om automatische erkenning aan uit hoofde van dit 
gemeenschappelijk opleidingskader verworven beroepskwa
lificaties te verlenen, indien aan een van de volgende voor
waarden is voldaan: 

a) op zijn grondgebied zijn er geen onderwijs- of oplei
dingsinstellingen die een dergelijke opleiding voor het 
betrokken beroep aanbieden; 

b) de invoering van het gemeenschappelijk opleidingskader 
zou nadelige gevolgen hebben voor de organisatie van 
zijn onderwijs- en opleidingsstelsel; 

c) tussen het gemeenschappelijk opleidingskader en de op
leiding die op zijn grondgebied vereist is, zijn er wezen
lijke verschillen die ernstige risico’s inhouden voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezond
heid of de veiligheid van de afnemers van de diensten of 
de bescherming van het milieu. 

6. De lidstaten stellen de Commissie en de andere lid
staten binnen zes maanden na de inwerkingtreding van de 
in lid 4 bedoelde gedelegeerde handeling in kennis van: 

a) de nationale beroepskwalificaties en, indien van toepas
sing, de nationale beroepstitels die aan het gemeen
schappelijk opleidingskader voldoen; of 

b) het eventuele gebruik van de in lid 5 bedoelde vrijstel
ling, met een motivering die aantoont aan welke in dat 
lid genoemde voorwaarden is voldaan. Indien de Com
missie van oordeel is dat een lidstaat niet of onvol
doende heeft aangetoond dat aan een van deze voor
waarden is voldaan, kan zij binnen vier maanden om 
nadere verduidelijking vragen. De lidstaat geeft binnen 
drie maanden na die vraag tot verduidelijking antwoord. 

De Commissie kan een uitvoeringshandeling vaststellen om 
een lijst op te maken van de nationale beroepskwalificaties 
en de nationale beroepstitels die krachtens het overeen
komstig lid 4 vastgestelde gemeenschappelijk opleidings
kader automatisch erkend worden. 

7. Dit artikel is ook van toepassing op specialismen van 
een beroep, mits deze specialismen beroepswerkzaamheden 
betreffen waartoe de toegang of waarvan de uitoefening in 
de lidstaten gereglementeerd is, indien het beroep reeds 
krachtens titel III, hoofdstuk III, automatisch erkend wordt 
maar het specialisme in kwestie niet. 

Artikel 49 ter 

Gemeenschappelijke opleidingsproeven 

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een 
gemeenschappelijke opleidingsproef verstaan een gestan
daardiseerde proeve van bekwaamheid die in alle deel
nemende lidstaten beschikbaar is en voorbehouden is 
voor houders van bepaalde beroepskwalificaties. Een derge
lijke met goed gevolg in een lidstaat afgelegde proef geeft 
de houder van een bepaalde beroepskwalificatie het recht 
het beroep in om het even welke ontvangende lidstaat uit 
te oefenen onder dezelfde voorwaarden als de houders van 
in die lidstaat verworven beroepskwalificaties. 

2. De gemeenschappelijke opleidingsproef voldoet aan 
de volgende voorwaarden: 

a) de gemeenschappelijke opleidingsproef maakt een gro
tere mobiliteit van beroepsbeoefenaren tussen de lidsta
ten mogelijk; 

b) het beroep waarop de gemeenschappelijke opleidings
proef van toepassing is, is gereglementeerd, of de oplei
ding die toegang verleent tot het betrokken beroep is in 
ten minste een derde van de lidstaten gereglementeerd;
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c) de gemeenschappelijke opleidingsproef is vastgesteld na 
een transparante procedure, met betrokkenheid van de 
desbetreffende belanghebbenden uit lidstaten waar het 
beroep niet is gereglementeerd; 

d) de gemeenschappelijke opleidingsproef biedt onder
danen van alle lidstaten de mogelijkheid om aan derge
lijke proeven deel te nemen en dergelijke proeven te 
organiseren, zonder dat zij vooraf lid hoeven te zijn 
van een beroepsorganisatie of bij een dergelijke organi
satie geregistreerd hoeven te zijn. 

3. Representatieve beroepsorganisaties op Unieniveau, 
alsook nationale beroepsorganisaties of bevoegde instanties 
uit ten minste een derde van de lidstaten kunnen de Com
missie voorstellen voorleggen voor gemeenschappelijke op
leidingsproeven die aan de in lid 2 vastgestelde voorwaar
den voldoen. 

4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 57 
quater gedelegeerde handelingen vast te stellen om de in
houd van een gemeenschappelijke opleidingsproef en de 
voorwaarden voor het afleggen van en het slagen voor de 
proeven vast te stellen. 

5. Een lidstaat wordt vrijgesteld van de verplichting om 
op zijn grondgebied de in lid 4 bedoelde gemeenschappe
lijke opleidingsproeven te organiseren, alsook van de ver
plichting om automatische erkenning te verlenen aan be
roepsbeoefenaren die voor de gemeenschappelijke oplei
dingsproef zijn geslaagd, indien aan een van de volgende 
voorwaarden is voldaan: 

a) het betrokken beroep is op zijn grondgebied niet gere
glementeerd; 

b) de inhoud van de gemeenschappelijke opleidingsproef 
beperkt in onvoldoende mate ernstige risico’s voor de 
volksgezondheid of de veiligheid van de afnemers van 
de diensten die op zijn grondgebied van belang zijn; 

c) de inhoud van de gemeenschappelijke opleidingsproef 
zou de toegang tot het beroep aanzienlijk minder aan
trekkelijk maken in vergelijking met de nationale eisen. 

6. De lidstaten stellen de Commissie en de andere lid
staten binnen zes maanden na de inwerkingtreding van de 
in lid 4 bedoelde gedelegeerde handeling in kennis van: 

a) de beschikbare capaciteit voor het organiseren van der
gelijke proeven; of 

b) elk gebruik van de in lid 5 bedoelde vrijstelling, met een 
motivering die aantoont aan welke in dat lid genoemde 
voorwaarden is voldaan. Indien de Commissie van oor
deel is dat een lidstaat niet of onvoldoende heeft aange
toond dat aan een van deze voorwaarden is voldaan, 
kan zij binnen drie maanden om nadere verduidelijking 
vragen. De lidstaat geeft binnen drie maanden na die 
vraag tot verduidelijking antwoord. 

De Commissie kan een uitvoeringshandeling vaststellen om 
een lijst op te maken van de lidstaten waar de overeen
komstig lid 4 goedgekeurde gemeenschappelijke opleidings
proeven zullen worden georganiseerd, van de frequentie in 
een kalenderjaar en andere regelingen die nodig zijn voor 
het organiseren van gemeenschappelijke opleidingsproeven 
in alle lidstaten. 

___________ 
(*) PB C 111 van 6.5.2008, blz. 1.”. 

39) In artikel 50 worden de volgende leden ingevoegd: 

„3 bis. In geval van gegronde twijfel kan de ontvangende 
lidstaat de bevoegde autoriteiten van een lidstaat om een 
bevestiging verzoeken dat de aanvrager geen tijdelijk of 
permanent verbod heeft tot beroepsuitoefening als gevolg 
van ernstige beroepsfouten of strafrechtelijke veroordelin
gen die betrekking hebben op de uitoefening van een van 
zijn beroepsactiviteiten. 

3 ter. Uitwisseling van informatie tussen bevoegde au
toriteiten van verschillende lidstaten krachtens dit artikel 
vindt plaats via het Informatiesysteem interne markt (IMI).”. 

40) In artikel 52 wordt het volgende lid toegevoegd: 

„3. Een lidstaat mag het voeren van de beroepstitel niet 
voorbehouden aan de houders van de beroepskwalificaties 
indien deze lidstaat heeft nagelaten de Commissie en de 
andere lidstaten overeenkomstig artikel 3, lid 2, in kennis 
te stellen van de vereniging of organisatie.”.
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41) Artikel 53 wordt vervangen door 

„Artikel 53 

Talenkennis 

1. De beroepsbeoefenaren die erkenning van beroeps
kwalificaties hebben verkregen, dienen te beschikken over 
de talenkennis die voor de uitoefening van hun beroep in 
de ontvangende lidstaat vereist is. 

2. De lidstaten zien erop toe dat eventuele controles die 
worden uitgevoerd door of onder toezicht van een voor de 
controle op de naleving van de verplichting uit hoofde van 
lid 1 bevoegde autoriteit beperkt blijven tot de kennis van 
één officiële taal van de ontvangende lidstaat, of tot één 
administratieve taal van de ontvangende lidstaat mits deze 
ook een officiële taal van de Unie is. 

3. Overeenkomstig lid 2 uitgevoerde controles mogen 
worden opgelegd indien het uit te oefenen beroep implica
ties voor de veiligheid van de patiënt heeft. Ten aanzien 
van andere beroepen mogen controles worden opgelegd in 
gevallen waar er ernstige en concrete twijfel over bestaat of 
de beroepsbeoefenaar over voldoende talenkennis beschikt 
voor de beroepswerkzaamheden die hij wil uitoefenen. 

Er mogen slechts controles worden uitgevoerd na de afgifte 
van een Europese beroepskaart overeenkomstig lid 4 quin
quies of, in voorkomend geval, na de erkenning van een 
beroepskwalificatie. 

4. Elke controle van talenkennis dient evenredig te zijn 
met de uit te oefenen activiteit. De beroepsbeoefenaar kan 
tegen deze taalcontrole beroep aantekenen krachtens het 
nationale recht.”. 

42) In titel IV wordt het volgende artikel ingevoegd: 

„Artikel 55 bis 

Erkenning van beroepsstages 

1. Indien de voor toegang tot een gereglementeerd be
roep in de lidstaat van oorsprong een beroepsstage moet 
worden volbracht, erkent de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat van oorsprong, wanneer zij een verzoek om toela
ting om het gereglementeerde beroep uit te oefenen, in 
overweging neemt, beroepsstages die in een andere lidstaat 

gevolgd zijn, mits de stage in overeenstemming is met de 
in lid 2 bedoelde gepubliceerde richtsnoeren, en houdt zij 
rekening met een in een derde land gevolgde beroepsstage. 
De lidstaten mogen evenwel de duur van het deel van de 
beroepsstage die in het buitenland mag worden gevolgd, 
krachtens hun nationale wetgeving tot een redelijke periode 
beperken. 

2. De erkenning van de beroepsstage komt niet in de 
plaats van het afleggen van een eventuele voor de toegang 
tot het beroep in kwestie vereiste proef. De bevoegde au
toriteiten publiceren richtsnoeren voor de organisatie en de 
erkenning van beroepsstages die in een andere lidstaat of in 
een derde land worden gevolgd, met name betreffende de 
rol van de supervisor van de beroepsstage.”. 

43) De titel van titel V wordt vervangen door: 

„TITEL V 

ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING EN VERANTWOOR
DELIJKHEID TEN AANZIEN VAN DE BURGER BIJ DE 
UITVOERING”. 

44) Artikel 56 wordt als volgt gewijzigd: 

a) in lid 2 wordt de eerste alinea vervangen door: 

„2. De bevoegde autoriteiten van de ontvangende lid
staat en van de lidstaat van oorsprong wisselen infor
matie uit over genomen tuchtrechtelijke maatregelen of 
strafrechtelijke sancties en over alle andere specifieke 
ernstige feiten die van invloed kunnen zijn op de uit
oefening van werkzaamheden in het kader van deze 
richtlijn. Daarbij nemen zij de wetgeving inzake de be
scherming van persoonsgegevens in Richtlijn 95/46/EG 
en Richtlijn 2002/58/EG in acht.”; 

b) het volgende lid wordt ingevoegd: 

„2 bis. Voor de toepassing van de leden 1 en 2 ge
bruiken de bevoegde autoriteiten het IMI”;
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c) lid 4 wordt vervangen door: 

„4. Elke lidstaat wijst een coördinator voor de werk
zaamheden van de in lid 1 bedoelde bevoegde autori
teiten aan en stelt de andere lidstaten en de Commissie 
hiervan in kennis. 

De coördinator heeft de volgende taken: 

a) een éénvormige toepassing van deze richtlijn bevor
deren; 

b) alle informatie verzamelen die voor de toepassing 
van deze richtlijn van nut is, zoals informatie over 
de toegangsvoorwaarden voor gereglementeerde be
roepen in de lidstaten; 

c) suggesties voor gemeenschappelijke opleidingskaders 
en gemeenschappelijke opleidingsproeven onderzoe
ken; 

d) informatie en beste praktijken uitwisselen teneinde 
de permanente professionele ontwikkeling in de lid
staten te optimaliseren; 

e) informatie en beste praktijken uitwisselen over de 
toepassing van de in artikel 14 bedoelde compense
rende maatregelen. 

Voor de uitvoering van de onder b) van dit lid bedoelde 
taak kan de coördinator een beroep doen op de in 
artikel 57 ter bedoelde assistentiecentra.”. 

45) Het volgende artikel wordt ingevoegd: 

„Artikel 56 bis 

Waarschuwingsmechanisme 

1. De bevoegde autoriteiten van een lidstaat brengen de 
bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten op de 
hoogte van een beroepsbeoefenaar die van een nationale 

overheid of rechtbank een beperking of verbod, ook tijde
lijk, gekregen heeft op het uitoefenen van de volgende 
beroepsactiviteiten of een gedeelte daarvan: 

a) arts en huisarts, houder van een in bijlage V, punten 
5.1.1 en 5.1.4, bedoelde opleidingstitel; 

b) medisch specialist, houder van een in bijlage V, punt 
5.1.3, bedoelde titel; 

c) verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, houder van 
een in bijlage V, punt 5.2.2, bedoelde opleidingstitel; 

d) beoefenaar der tandheelkunde, houder van een in bijlage 
V, punt 5.3.2, bedoelde opleidingstitel; 

e) gespecialiseerd beoefenaar der tandheelkunde, houder 
van een in bijlage V, punt 5.3.3, bedoelde opleidings
titel; 

f) dierenarts, houder van een in bijlage V, punt 5.4.2, 
bedoelde opleidingstitel; 

g) verloskundige, houder van een in bijlage V, punt 5.5.2, 
bedoelde opleidingstitel; 

h) apotheker, houder van een in bijlage V, punt 5.6.2, 
bedoelde opleidingstitel; 

i) houders van een in bijlage VII, punt 2, vermeld certifi
caat ten bewijze dat de houder een opleiding heeft af
gerond die aan de minimumopleidingseisen in de arti
kelen 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40, of 44 voldoet, maar is 
aangevat vóór de in bijlage V, punten 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 en 5.6.2, vermelde referentie
data; 

j) houders van een certificaat van verworven rechten als 
bedoeld in de artikelen 23, 27, 29, 33, 33 bis, 37, 43 
en 43 bis;
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k) andere beroepsbeoefenaren die activiteiten met implica
ties voor de veiligheid van patiënten uitoefenen, indien 
de beroepsbeoefenaar een beroep uitoefent dat in die 
lidstaat gereglementeerd is; 

l) beroepsbeoefenaren die activiteiten uitoefenen in ver
band met de opvoeding van minderjarigen, ook in de 
kinderopvang en het voor- en vroegschoolse onderwijs, 
indien de beroepsbeoefenaar een beroep uitoefent dat in 
die lidstaat gereglementeerd is. 

2. De bevoegde autoriteiten zenden de in lid 1 bedoelde 
informatie door middel van een waarschuwing via het IMI 
binnen drie dagen na het nemen van het besluit dat de 
betrokken beroepsbeoefenaar een verbod of beperking op 
het uitoefenen van de beroepsactiviteit of een gedeelte daar
van oplegt, toe. Deze informatie blijft beperkt tot het vol
gende: 

a) de identiteit van de beroepsbeoefenaar; 

b) het betreffende beroep; 

c) informatie over de nationale autoriteit of rechtbank die 
het besluit tot beperking of verbod heeft genomen; 

d) de reikwijdte van de beperking of het verbod; en 

e) de periode gedurende welke de beperking of het verbod 
van kracht is. 

3. De bevoegde autoriteiten van een betrokken lidstaat 
stellen de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten 
binnen drie dagen nadat de rechtbank het besluit heeft 
genomen, door middel van een waarschuwing via het IMI 
in kennis van de identiteit van beroepsbeoefenaren die 
krachtens deze richtlijn een aanvraag tot erkenning van 
een kwalificatie hebben ingediend en die daarna in dit ver
band door een rechtbank schuldig zijn bevonden aan het 
gebruik van valse opleidingstitels. 

4. De verwerking van persoonsgegevens met het oog op 
het uitwisselen van informatie als bedoeld in de leden 1 en 
3 vindt plaats overeenkomstig de Richtlijnen 95/46/EG en 

2002/58/EG. De verwerking van persoonsgegevens door de 
Commissie gebeurt overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 45/2001. 

5. De bevoegde autoriteiten van alle lidstaten worden 
onverwijld in kennis gesteld wanneer een verbod of beper
king als bedoeld in lid 1 afloopt. Daartoe moet de be
voegde autoriteit van de lidstaat die de informatie overeen
komstig lid 1 verstrekt, zowel de einddatum als een even
tuele wijziging daarvan meedelen. 

6. De lidstaten bepalen dat de beroepsbeoefenaar over 
wie een waarschuwing naar de andere lidstaten wordt ver
zonden, op het zelfde ogenblik als de waarschuwing zelf 
schriftelijk in kennis gesteld wordt van het waarschuwings
besluit en tegen dit besluit overeenkomstig het nationale 
recht beroep kan aantekenen of een verzoek om rectificatie 
van het besluit kan indienen en toegang heeft tot rechts
middelen met betrekking tot alle schade die door een on
juiste waarschuwing van andere lidstaten is toegebracht; in 
deze gevallen wordt het besluit over de waarschuwing aan
gevuld met de verwijzing dat de beroepsbeoefenaar er een 
procedure tegen heeft ingeleid. 

7. Gegevens met betrekking tot waarschuwingen mogen 
slechts in het IMI worden verwerkt zolang zij van kracht 
zijn. Waarschuwingen worden binnen drie dagen nadat het 
besluit tot intrekking is genomen of zodra het verbod of de 
beperking als bedoeld in lid 1 afloopt, gewist. 

8. De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast voor 
de toepassing van het waarschuwingsmechanisme. Die uit
voeringshandelingen omvatten bepalingen betreffende de 
voor het verzenden of ontvangen van waarschuwingen be
voegde autoriteiten en het beëindigen of intrekken van 
waarschuwingen, en maatregelen om de gegevensbeveili
ging te verzekeren. Die uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 58, lid 2, bedoelde onder
zoeksprocedure.”. 

46) Artikel 57 wordt vervangen door: 

„Artikel 57 

Centrale online toegang tot informatie 

1. De lidstaten zien erop toe dat onderstaande informa
tie online beschikbaar is via de één-loketten als bedoeld in 
artikel 6 van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Par
lement en de Raad van 12 december 2006 betreffende 
diensten op de interne markt (*), en regelmatig wordt bij
gewerkt:
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a) een lijst van alle gereglementeerde beroepen in de lid
staat, met inbegrip van de contactgegevens van de voor 
elk gereglementeerd beroep bevoegde autoriteiten en de 
in artikel 57 ter bedoelde assistentiecentra; 

b) een lijst van de beroepen waarvoor een Europese be
roepskaart beschikbaar is, de werking van die kaart, met 
inbegrip van alle kosten die daaraan voor de beroeps
beoefenaren verbonden zijn, en de bevoegde autoriteiten 
die ze afgeven; 

c) een lijst van alle beroepen waarvoor de lidstaat artikel 7, 
lid 4, toepast krachtens de nationale wettelijke en be
stuursrechtelijke bepalingen; 

d) een lijst van de gereglementeerde opleidingen en oplei
dingen met een bijzondere structuur als bedoeld in ar
tikel 11, onder c), ii); 

e) de in de artikelen 7, 50, 51 en 53 bedoelde vereisten en 
procedures voor de in de lidstaat gereglementeerde be
roepen, met inbegrip van alle kosten die daaraan voor 
de burgers verbonden zijn en de documenten die deze 
bij de bevoegde autoriteiten moeten indienen; 

f) hoe volgens de nationale wettelijke en bestuursrechte
lijke bepalingen beroep kan worden aangetekend tegen 
een krachtens deze richtlijn genomen besluit van een 
bevoegde autoriteit. 

2. De lidstaten zien erop toe dat de in lid 1 bedoelde 
informatie op een voor de gebruikers duidelijke en gron
dige manier wordt verstrekt, gemakkelijk op afstand en met 
elektronische middelen toegankelijk is en bijgewerkt wordt. 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat elk verzoek om infor
matie gericht aan het één-loket zo spoedig mogelijk wordt 
beantwoordt. 

4. De lidstaten en de Commissie stellen begeleidende 
maatregelen vast om de één-loketten ertoe aan te moedigen 
de in lid 1 bedoelde informatie in andere officiële talen van 
de Unie beschikbaar te stellen. Dit laat de wetgeving van 
lidstaten inzake het gebruik van talen op hun grondgebied 
onverlet. 

5. De lidstaten werken met elkaar en met de Commissie 
samen ten behoeve van de uitvoering van de leden 1, 
2 en 4. 

___________ 
(*) PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36.”. 

47) De volgende artikelen worden ingevoegd: 

„Artikel 57 bis 

Elektronische procedures 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alles wat betrekking 
heeft op vereisten, procedures en formaliteiten inzake aan
gelegenheden die onder deze richtlijn vallen, eenvoudig, op 
afstand en met elektronische middelen via het betrokken 
één-loket of de betrokken bevoegde autoriteiten kan wor
den afgewikkeld. Dit belet de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten niet om in een latere fase voor eensluidend ge
waarmerkte afschriften te vragen indien zij gegronde twij
fels hebben en indien dit strikt noodzakelijk is. 

2. Lid 1 is niet van toepassing op het uitvoeren van een 
aanpassingsstage of een proeve van bekwaamheid. 

3. Wanneer het gerechtvaardigd is dat de lidstaten voor 
de afhandeling van de in lid 1 van dit artikel bedoelde 
procedures geavanceerde elektronische handtekeningen als 
gedefinieerd in artikel 2, punt 2, van Richtlijn 1999/93/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 
1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elek
tronische handtekeningen (*) verlangen, aanvaarden de lid
staten elektronische handtekeningen overeenkomstig Be
schikking 2009/767/EG van de Commissie van 16 oktober 
2009 inzake maatregelen voor een gemakkelijker gebruik 
van elektronische procedures via het één-loket in het kader 
van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende diensten op de interne markt (**) en 
voorzien zij in technologische maatregelen om de bij Be
sluit 2011/130/EU van de Commissie van 25 februari 
2011 tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de 
grensoverschrijdende verwerking van documenten die door 
de bevoegde autoriteiten elektronisch zijn ondertekend 
krachtens Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parle
ment en de Raad betreffende diensten op de interne 
markt (***) vastgestelde formats voor geavanceerde e-hand
tekeningen te verwerken. 

4. Alle procedures worden uitgevoerd overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 8 van Richtlijn 2006/123/EG 
met betrekking tot de één-loketten. De in artikel 7, lid 4, 
en artikel 51 van deze richtlijn vastgestelde procedureter
mijnen beginnen te lopen op het moment waarop een 
burger een aanvraag of eventuele ontbrekende documenten 
bij een één-loket of rechtstreeks bij de desbetreffende be
voegde autoriteit indient. Een verzoek om voor eensluidend 
gewaarmerkte afschriften als bedoeld in lid 1 van dit artikel 
wordt niet als een verzoek om ontbrekende documenten 
beschouwd.
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Artikel 57 ter 

Assistentiecentra 

1. Elke lidstaat wijst uiterlijk op 18 januari 2016 een 
assistentiecentrum aan dat tot taak heeft de burger alsook 
de assistentiecentra van de andere lidstaten bij te staan in 
verband met de erkenning van beroepskwalificaties over
eenkomstig deze richtlijn, onder meer met informatie 
over de nationale wetgeving inzake beroepen en de uit
oefening hiervan, de sociale wetgeving en, in voorkomend 
geval, de beroepsregels. 

2. De assistentiecentra in de ontvangende lidstaten on
dersteunen de burgers bij de uitoefening van de krachtens 
deze richtlijn verleende rechten, onder meer, in voor
komend geval, door samenwerking met het assistentiecen
trum in de lidstaat van oorsprong en met de bevoegde 
autoriteiten en de één-loketten in de ontvangende lidstaat. 

3. Alle bevoegde autoriteiten in de lidstaat van oor
sprong of de ontvangende lidstaat werken ten volle samen 
met het assistentiecentrum in de ontvangende lidstaat en, in 
voorkomend geval, in de lidstaat van oorsprong, en ver
strekken deze assistentie centrale relevante informatie over 
individuele gevallen indien zij daarom verzoeken en met 
inachtneming van de gegevensbeschermingsregels van 
Richtlijnen 95/46/EG en 2002/58/EG. 

4. De assistentiecentra stellen de Commissie op haar 
verzoek binnen twee maanden na ontvangst van dit ver
zoek in kennis van de onderzoeken die zij in behandeling 
hebben. 

Artikel 57 quater 

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie 

1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden. 

2. De in artikel 3, lid 2, derde alinea, artikel 20, arti
kel 21, lid 6, tweede alinea, artikel 21 bis, lid 4, artikel 25, 
lid 5, artikel 26, tweede alinea, artikel 31, lid 2, tweede 
alinea, artikel 34, lid 2, tweede alinea, artikel 35, leden 4 en 
5, artikel 38, lid 1, tweede alinea, artikel 40, lid 1, derde 
alinea, artikel 44, lid 2, tweede alinea, artikel 49 bis, lid 4, 
en artikel 49 ter, lid 4, bedoelde bevoegdheid om gedele
geerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van 
17 januari 2014. De Commissie stelt uiterlijk negen maan
den voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag 
op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelega
tie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur 

verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich 
uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn 
tegen deze verlenging verzet. 

3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in arti
kel 3, lid 2, derde alinea, artikel 20, artikel 21, lid 6, 
tweede alinea, artikel 21 bis, lid 4, artikel 25, lid 5, arti
kel 26, tweede alinea, artikel 31, lid 2, tweede alinea, ar
tikel 34, lid 2, tweede alinea, artikel 35, leden 4 en 5, 
artikel 38, lid 1, tweede alinea, artikel 40, lid 1, derde 
alinea, artikel 44, lid 2, tweede alinea, artikel 49 bis, lid 
4, en artikel 49 ter, lid 4, bedoelde bevoegdheidsdelegatie 
te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt 
de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. 
Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendma
king ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op 
een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid 
van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen 
onverlet. 

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft 
vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdige kennisgeving aan 
het Europees Parlement en de Raad. 

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, derde alinea, ar
tikel 20, artikel 21, lid 6, tweede alinea, artikel 21 bis, lid 
4, artikel 25, lid 5, artikel 26, tweede alinea, artikel 31, lid 
2, tweede alinea, artikel 34, lid 2, tweede alinea, artikel 35, 
leden 4 en 5, artikel 38, lid 1, tweede alinea, artikel 40, lid 
1, derde alinea, artikel 44, lid 2, tweede alinea, artikel 49 
bis, lid 4, en artikel 49 ter, lid 4, vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van de handeling 
aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de 
Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen 
maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees 
Parlement of de Raad met twee maanden verlengd. 

___________ 
(*) PB L 13 van 19.1.2000, blz. 12. 

(**) PB L 274 van 20.10.2009, blz. 36. 
(***) PB L 53 van 26.2.2011, blz. 66.”. 

48) Artikel 58 wordt vervangen door: 

„Artikel 58 

Comitéprocedure 

1. De Commissie wordt bijgestaan door een Comité 
voor de erkenning van beroepskwalificaties. Dat comité is 
een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.
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2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.”. 

49) Artikel 59 wordt vervangen door: 

„Artikel 59 

Transparantie 

1. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 18 ja
nuari 2016 in kennis van een lijst van de bestaande gere
glementeerde beroepen, met vermelding van de activiteiten 
die onder elk beroep vallen, en een lijst van de geregle
menteerde opleidingen en de opleidingen met een bijzon
dere structuur als bedoeld in artikel 11, onder c), ii), op 
hun grondgebied. Elke wijziging in die lijsten wordt onver
wijld meegedeeld aan de Commissie. De Commissie ont
wikkelt en onderhoudt een voor het publiek toegankelijke 
databank met gereglementeerde beroepen, inclusief een al
gemene omschrijving van de activiteiten die onder elk be
roep vallen. 

2. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 18 ja
nuari 2016 in kennis van de lijst van de beroepen waar
voor een voorafgaande controle van de kwalificaties krach
tens artikel 7, lid 4, noodzakelijk is. De lidstaten verstrek
ken de Commissie voor elk beroep afzonderlijk een moti
vering voor de opname ervan in die lijst. 

3. De lidstaten onderzoeken of de eisen in hun nationale 
rechtsorde die de toegang tot of de uitoefening van een 
bepaald beroep beperken tot de houders van bepaalde be
roepskwalificaties, inclusief het voeren van beroepstitels en 
de beroepsactiviteiten die de titel toelaat, in dit artikel „ei
sen” genoemd, verenigbaar zijn met de volgende begin
selen: 

a) de eisen zijn direct noch indirect discriminerend op 
grond van nationaliteit of verblijfplaats; 

b) de eisen zijn gerechtvaardigd om een dwingende reden 
van algemeen belang; 

c) de eisen zijn aangepast aan het bereiken van het be
oogde doel en gaan niet verder dan wat nodig is om 
dat doel te bereiken. 

4. Lid 1 is ook van toepassing op beroepen die in een 
lidstaat gereglementeerd zijn door een vereniging of orga
nisatie in de zin van artikel 3, lid 2, en op alle eisen met 
betrekking tot lidmaatschap van die verenigingen of orga
nisaties. 

5. Uiterlijk op 18 januari 2016 verstrekken de lidstaten 
de Commissie informatie over de eisen die ze willen hand
haven en de redenen waarom die eisen volgens hen in 
overeenstemming zijn met lid 3. De lidstaten verstrekken 
binnen zes maanden na de vaststelling van de maatregel 
informatie over de eisen die ze nadien hebben ingevoerd en 
de redenen waarom deze eisen volgens hen in overeen
stemming zijn met lid 3. 

6. Uiterlijk op 18 januari 2016 en vervolgens om de 
twee jaar brengen de lidstaten eveneens aan de Commissie 
verslag uit over de eisen die zijn ingetrokken of versoepeld. 

7. De Commissie stuurt de in lid 6 bedoelde verslagen 
door naar de andere lidstaten, die hun opmerkingen binnen 
zes maanden indienen. Binnen dezelfde termijn van zes 
maanden raadpleegt de Commissie de belanghebbenden, 
inclusief de betrokken beroepen. 

8. De Commissie maakt een samenvattend verslag van 
de door de lidstaten verstrekte informatie voor de groep 
van coördinatoren ingesteld bij Besluit 2007/172/EG van 
de Commissie van 19 maart 2007 tot oprichting van de 
Groep van coördinatoren voor de erkenning van beroeps
kwalificaties (*), die opmerkingen kan maken. 

9. In het licht van de in de leden 7 en 8 bedoelde 
opmerkingen legt de Commissie uiterlijk op 18 januari 
2017 haar definitieve bevindingen voor aan het Europees 
Parlement en de Raad, eventueel vergezeld van voorstellen 
voor verdere initiatieven. 

___________ 
(*) PB L 79 van 20.3.2007, blz. 38.”. 

50) Artikel 60 wordt als volgt gewijzigd: 

a) aan lid 1 wordt de volgende alinea toegevoegd: 

„Vanaf 18 januari 2016 bevat het in de eerste alinea 
bedoelde statistisch overzicht van de genomen besluiten 
gedetailleerde informatie over het aantal en de soorten 
besluiten die krachtens deze richtlijn zijn genomen, met 
inbegrip van de soorten besluiten over gedeeltelijke toe
gang die overeenkomstig artikel 4 septies door de be
voegde autoriteiten zijn genomen en een beschrijving 
van de voornaamste problemen die uit de toepassing 
van deze richtlijn voortvloeien.”;
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b) lid 2 wordt vervangen door: 

„2. Uiterlijk op 18 januari 2019 en vervolgens om de 
vijf jaar publiceert de Commissie een verslag over de 
uitvoering van deze richtlijn. 

In het eerste van die verslagen wordt vooral aandacht 
besteed aan de nieuwe elementen in deze richtlijn en 
wordt met name het volgende bekeken: 

a) de werking van de Europese beroepskaart; 

b) de modernisering van de kennis, vaardigheden en 
competenties voor de beroepen die onder titel III, 
hoofdstuk III, vallen, met inbegrip van de in arti
kel 31, lid 7, bedoelde lijst van competenties; 

c) de werking van de gemeenschappelijke opleidings
kaders en de gemeenschappelijke opleidingsproeven 
onderzoeken; 

d) de resultaten van het krachtens Roemeense wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen vastgestelde speci
ale moderniseringsprogramma voor houders van de 
in artikel 33 bis genoemde opleidingstitels en hou
ders van postsecundaire opleidingstitels, teneinde te 
beoordelen of de huidige bepalingen betreffende het 
stelsel van verworven rechten dat op de Roemeense 
opleidingstitel van verantwoordelijk algemeen zie
kenverpleger van toepassing is, aan herziening toe is. 

De lidstaten verstrekken alle nodige informatie voor de 
opstelling van dat verslag.”. 

51) In artikel 61 wordt het tweede lid vervangen door: 

„In voorkomend geval stelt de Commissie een uitvoerings
handeling vast om de betrokken lidstaat toe te staan gedu
rende een bepaalde periode af te wijken van de toepassing 
van de desbetreffende bepaling.”. 

52) De bijlagen II en III worden geschrapt. 

53) In punt 1 van bijlage VII wordt de volgende letter toege
voegd: 

„g) indien de lidstaat dat ook van zijn eigen onderdanen 
eist, een attest waarin wordt bevestigd dat er geen 

tijdelijk of definitief verbod op beroepsuitoefening 
dan wel geen strafrechtelijke veroordeling is.”. 

Artikel 2 

Wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 

Punt 2 van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1024/2012 
wordt vervangen door: 

„2. Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de 
Raad (*): de artikelen 4 bis tot en met 4 sexies, artikel 8, 
artikel 21 bis, artikel 50, artikel 56 en artikel 56 bis. 

___________ 
(*) PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22.”. 

Artikel 3 

Omzetting 

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechte
lijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 18 januari 
2016 aan deze richtlijn te voldoen. 

2. Lidstaten die op 17 januari 2014 krachtens artikel 40, lid 
2, van Richtlijn 2005/36/EG voor mogelijkheid I toegang tot de 
opleiding tot verloskundige bieden na het doorlopen van ten 
minste tien jaar algemene schoolopleiding, doen de nodige wet
telijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om 
uiterlijk op 18 januari 2020 te voldoen aan de toegangsvoor
waarden voor de opleiding tot verloskundige overeenkomstig 
artikel 40, lid 2, onder a), van die richtlijn. 

3. De lidstaten stellen de Commissie onverwijld in kennis 
van de tekst van de in de leden 1 en 2 bedoelde bepalingen. 

4. Wanneer de lidstaten de in de leden 1 en 2 bedoelde 
bepalingen vaststellen, wordt in die bepalingen zelf of bij de 
officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De 
regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten. 

5. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belang
rijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder 
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
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Artikel 4 

Inwerkingtreding 

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie. 

Artikel 5 

Adressaten 

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten. 

Gedaan te Straatsburg, 20 november 2013. 

Voor het Europees Parlement 
De voorzitter 

M. SCHULZ 

Voor de Raad 
De voorzitter 

V. LEŠKEVIČIUS
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Verklaring van de Commissie 

De Commissie zal bij de voorbereiding van de in artikel 57 quater, lid 2, genoemde gedelegeerde han
delingen ervoor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement en de Raad, en ruim van te voren passende en transparante 
raadplegingen houden, in het bijzonder met de deskundigen van bevoegde autoriteiten en instanties, be
roepsverenigingen en onderwijsinstelling van alle lidstaten, en in voorkomend geval met deskundigen van de 
sociale partners.
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