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22543 Regelen betreffende een algemeen stelsel van
erkenning van in de Lid-Staten van de Europese
Gemeenschappen behaalde
hoger-onderwijsdiploma's waarmee
beroepsopleidingen van ten minste drie jaren
worden afgeslofen (Algemene wet erkenning
EG-hoger-onderwijsdiploma's)

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Algemeen deel

HOOFDSTUK I. INLEIDING

Tot de voorzieningen die beogen de totstandkoming van de gemeen–
schappelijke Europese markt te bewerkstelligen, behoren de in het
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap
(EEG-verdrag; Trb. 1957, 91) neergelegde vier vrijheden:

1. het vrije verkeer van goederen,
2. het vrije verkeer van personen,
3. het vrije verkeer van diensten, en
4. het vrije recht van vestiging.
Daarnaast kennen we ook nog een vijfde vrijheid (de zogenaamde

afgeleide vrijheid), namelijk het vrije verkeer van kapitaal.
Voor de realisering van een volledig vrij personenverkeer en van de

vrijheid van vestiging, was de erkenning van diploma's de grootste
hinderpaal. De oorzaak hiervan was gelegen in de uiteenlopende histo–
rische ontwikkeling die de vrije beroepen in de diverse Lid-Staten hadden
doorgemaakt: zowel de beroepsprofielen als de voor de beroepen
vereiste opleidingen varieerden sterk per Lid-Staat. Bovendien bestond
er in de Lid-Staten (inclusief Nederland) een tendens om, met het oog op
het garanderen van een voldoende inkomen voor de dèsbetreffende
beroepsgroep, de toegang tot de beroepsgroep te beperken tot diegenen
die in het bezit zijn van een nationaal diploma.

Specifieke richtlijnen

Met de totstandkoming van de algemene programma's van de Raad
van de Europese Gemeenschappen voor de opheffing van de beper–
kingen van respectievelijk de vrijheid van vestiging en de vrijheid van
diensten (PbEG 32/62 van 15 januari 1962 en PbEG 36/62 van diezelfde
datum) is in het begin van de jaren zestig in EEG-verband een eerste stap
gezet tot het opheffen van de bestaande belemmeringen op deze
terreinen.

Het doel van deze programma's was harmonisatie van het materiële
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recht op het terrein van de vrije beroepen: enerzijds harmonisatie van de
opleidingsvoorschriften als vereiste voor de erkenning van diploma's,
anderzijds harmonisatie van het beroepsorganisatierecht van de
Lid-Staten. De activiteiten van de Europese Gemeenschappen waren
gericht op de totstandkoming van richtlijnen ter coördinatie van studie–
programma's en gelijktijdig op de totstandkoming van richtlijnen betref–
fende de erkenning van de desbetreffende diploma's van hoger
onderwijs uit de andere Lid-Staten. Als grondslag voor deze richtlijnen
dienden onder meer artikel 57, eerste en tweede lid, van het
EEG-verdrag.

In de jaren zeventig en tachtig kwamen achtereenvolgens voor de
volgende beroepsgroepen richtlijnen tot stand:

a. Artsen:
- richtlijn van 16 juni 1975, 75/362/EEG (erkenning), en
- richtlijn van 16 juni 1975, 75/363/EEG (coördinatie),
beide gepubliceerd in PbEG L 167 van 30 juni 1975.
b. Verpleegkundigen:
- richtlijn van 27 juni 1977, 77/452/EEG (erkenning), en
- richtlijn van 27 juni 1977, 77/453/EEG (coördinatie),
beide gepubliceerd in PbEG L 176 van 15 juli 1977.
c. Tandartsen:
- richtlijn van 25 juli 1978, 78/686/EEG (erkenning), en
- richtlijn van 25 juli 1978, 78/687/EEG (coördinatie),
beide gepubliceerd in PbEG L 233 van 24 augustus 1978.
d. Dierenartsen:
- richtlijn van 18 december 1978, 78/1026/EEG (erkenning), en
- richtlijn van 18 december 1978, 78/1027/EEG (coördinatie),
beide gepubliceerd in PbEG L 362 van 23 december 1978.
e. Verloskundigen:
- richtlijn van 21 januari 1980, 80/154/EEG (erkenning), en
- richtlijn van 21 januari 1980, 80/155/EEG (coördinatie),
beide gepubliceerd in PbEG L 33 van 11 februari 1980.
f. Apothekers:
- richtlijn van 16 september 1985, 85/433/EEG (erkenning), en
- richtlijn van 16 september 1985, 85/432/EEG (coördinatie),
beide gepubliceerd in PbEG L 253 van 24 september 1985.
g. Architecten:
in plaats van een harmonisatie van de studieprogramma's zijn voor de

architecten minimumeisen voor de studiecurricula vastgelegd, waarop
vervolgens de erkenningsregeling van de diploma's gebaseerd is (richtlijn
van 10juni 1985, 85/384/EEG, PbEG L 223 van 21 augustus 1985,
gewijzigd bij richtlijnen van 20 december 1985, 85/614/EEG, PbEG L
376 van 31 december 1985 en 27 januari 1986, 86/17/EEG, PbEG L027
van 1 februari 1986 en 4 december 1990, 90/658/EEG, PbEG L 353 van
17 december 1990).

Het tijdpad van de totstandkoming van de richtlijnen toont al aan dat
de weg van erkenning van diploma's, vooraf gegaan door een harmoni–
satie van de studieprogramma's, een moeizame en trage weg was. Het
terrein van onderwijs werd door de Lid-Staten beschouwd als een
«domaine reservé», waarop de Lid-Staten slechts aarzelend bereid waren
tot concessies.

Algemene erkenning van diploma's

Om de belemmeringen met betrekking tot de erkenning van diploma's
daadwerkelijk op te heffen was een andere koers noodzakelijk.

Voor die andere aanpak werd een voorzet gedaan tijdens de topont–
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moeting van de Europese staatshoofden te Fontainebleau in juni 1984
met de instelling van een ad hoc-comité («het Adonnino Comité») voor
het «Europa van de burgers». Dit Comité kreeg onder andere als taak «na
te gaan welke besluiten getroffen moeten worden voor de totstand–
brenging van een algemeen systeem voor de gelijkwaardigheid van
universiteitsdiploma's teneinde het recht van vrije vestiging in de
Gemeenschap concreet gestalte te geven».

In haar verslag aan de Raad van de Europese Gemeenschappen stelt
het Adonnino Comité dat de Raad van de Europese Gemeenschappen
zou moeten besluiten tot een onderlinge erkenning van diploma's, zonder
voorafgaande harmonisatie van de studieprogramma's, zowel ten
behoeve van de zelfstandige beroepsuitoefening als voor werknemers.
Het voorstel werd door de Raad van de Europese Gemeenschappen eind
maart 1985 aanvaard.

Ook in het witboek «Voltooiing van de interne markt» (Completing the
internal market, White paper from the Commission to the European
Council, Milan, 28/29 June 1985; Luxembourg, June 1985, COM (85)
310 final) van de Commissie van de Europese Gemeenschappen was een
erkenningssysteem van diploma's, zonder voorafgaande harmonisatie
van de studieprogramma's, opgenomen als een van de maatregelen om
te komen tot de voltooiing van de interne markt in 1992.

In het witboek werd een ontwerp voor een kaderrichtlijn over een
algemeen erkenningssysteem aangekondigd, die van de volgende begin–
selen zou moeten uitgaan:

- het beginsel van wederzijds vertrouwen tussen de Lid-Staten;
- het beginsel van vergelijkbaarheid van universitaire studies in de

Lid-Staten;
- wederzijdse erkenning van graden en diploma's, zonder vooraf–

gaande harmonisatie;
- uitbreiding van het erkenningssysteem tot werknemers; en
- compensatie van opleidingsverschillen door beroepservaring.

Richtlijn algemeen stelsel

In 1985 presenteerde de Commissie van de Europese Gemeen–
schappen haar eerste ontwerp (PbEG C 217 van 28 augustus 1985).
Wijzigingsvoorstellen van het Europese Parlement en van het Europees
Economisch Sociaal Comité leidden tot een in mei 1986 gepubliceerd
gewijzigd ontwerp (PbEG C 143 van 10 juni 1986).

Op 21 december 1988 is door de Raad van de Europese Gemeen–
schappen de richtlijn vastgesteld betreffende een algemeen stelsel van
erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen
van ten minste drie jaar worden afgesloten (hierna te noemen «de
richtlijn»; PbEG L 019 van 24 januari 1989).

a. Het doel van de richtlijn
Met de richtlijn wordt beoogd EG-onderdanen de mogelijkheid te

geven een beroepsactiviteit uit te oefenen in een andere Lid-Staat dan
waar zij zich de beroepskennis hebben eigen gemaakt. Er wordt van het
principe uitgegaan dat een Lid-Staat de toegang tot een beroep,
waarvoor bij of krachtens wet in die Lid-Staat een nationaal hoger onder–
wijsdiploma wordt vereist, niet wegens onvoldoende kwalificaties mag
weigeren aan een onderdaan van een Lid-Staat als deze de vereiste
kwalificaties bezit om het desbetreffende beroep uit te oefenen in laatst–
genoemde Lid-Staat.
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b. De kenmerken van de richtlijn
Kort samengevat zijn de kenmerken van de richtlijn:
- Het stelsel is algemeen
De richtlijn bevat een algemeen stelsel van erkenning van hoger onder–

wijsdiploma's zonder voorafgaande harmonisatie van opleidingsvoor–
schriften. Zonder voorafgaande voorwaarden kan tegemoet worden
gekomen aan de behoeften van EG-onderdanen die in het bezit zijn van
een hoger-onderwijsdiploma waarmee zij in het ene EG-land een beroep
mogen uitoefenen en die dit beroep ook in een ander EG-land willen
gaan uitoefenen.

- Het stelsel is gebaseerd op vergelijkbaarheid van opleidingen
De hoger onderwijsopleidingen van de Lid-Staten zijn goed met elkaar

vergelijkbaar. Een EG-onderdaan kan in beginsel worden beschouwd als
geschikt om een beroep uit te oefenen in een andere Lid-Staat dan waar
hij zijn hoger onderwijsopleiding heeft afgerond, die hem in die Lid-Staat
van herkomst toegang verschaft tot het betreffende beroep.

Dit beginsel kan echter niet als absoluut worden beschouwd. Er
kunnen bijzondere kenmerken en verschillen tussen de hoger onderwijs–
opleidingen van de onderscheiden Lid-Staten voorkomen. Deze houden
hoofdzakelijk verband met de duur en de verschillende vakgebieden van
de opleidingen. Deze verschillen kunnen het noodzakelijk maken de
EG-migrant een compensatiemaatregel, in de vorm van het aantonen van
beroepservaring dan wel het afleggen van een proeve van bekwaamheid
of het volgen van een aanpassingsstage, op te leggen vóór hij het beroep
mag uitoefenen.

- In het kader van het stelsel wordt een beroep gedaan op wederzijds
vertrouwen tussen de Lid-Staten

Om de beoordeling van kwalificaties van EG-onderdanen te vergemak–
kelijken is samenwerking en informatie-uitwisseling zowel tussen de
Lid-Staten onderling als ook tussen de Lid-Staten en de Commissie van
de Europese Gemeenschappen noodzakelijk. Hiervoor is een wederzijds
vertrouwen tussen de Lid-Staten van groot belang. Op grond van artikel
9 van de richtlijn dienen de Lid-Staten zorg te dragen voor de informatie–
voorziening ten behoeve van de uitvoering van de richtlijn. De richtlijn
heeft op dit terrein aan de Commissie een coördinerende rol toebedeeld.

- Het stelsel bevat garanties voor de EG-onderdanen die er gebruik
van willen maken

Gedoeld wordt op garanties van procedurele aard, te weten dat de
«ontvangende» Lid-Staat de verplichting heeft om binnen een bepaalde
termijn tot een gemotiveerd besluit te komen. Het besluit moet
bovendien vatbaar zijn voor beroep bij een nationaal rechterlijke
instantie.

- Het stelsel is voor verandering vatbaar
Om de twee jaar, te rekenen vanaf 4 januari 1991, moeten de

Lid-Staten op grond van artikel 11 van de richtlijn aan de Commissie van
de Europese Gemeenschappen verslag uitbrengen over de toepassing
van de richtlijn. De Commissie van de Europese Gemeenschappen
brengt, op grond van artikel 13 van de richtlijn, aan het Europese
Parlement en aan de Raad van de Europese Gemeenschappen uiterlijk 4
januari 1994 verslag uit, tegelijk met conclusies over wijzigingen die in
het stelsel zouden kunnen worden aangebracht. De groep van nationale
coördinatoren (zie hierna onder d) kan door de Commissie van de
Europese Gemeenschappen eveneens worden geraadpleegd over
eventuele wijzigingen.

c. Implementatie
Van de richtlijn is op 4 januari 1989 melding gedaan aan de

Lid-Staten.
De Lid-Staten hadden de verplichting de richtlijn binnen twee jaar na
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de melding te implementeren, dat wil zeggen in hun nationale rechtsorde
uit te voeren. Het onderhavige voorstel strekt tot deze implementatie.

De overschrijding van de implementatietermijn valt toe te schrijven aan
het feit dat de richtlijn op diverse punten beleidsvrijheid aan de
Lid-Staten biedt, in combinatie met het gegeven dat de richtlijn de
beleidsterreinen van acht vakministeries bestrijkt, te weten de Ministeries
van Justitie, van Onderwijs en Wetenschappen, van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Economische Zaken, van
Verkeer en Waterstaat, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur. Bovendien zijn ook nog enige andere ministeries betrokken bij
de implementatie (Buitenlandse Zaken, Financiën).

d. Nationaal coördinator
Op grond van artikel 9 van de richtlijn is in elk van de EG-landen een

nationaal coördinator aangewezen, die is belast met de coördinatie van
de uitvoeringswerkzaamheden. Tevens dient de nationaal coördinator een
eenvormige toepassing van de richtlijn op alle betrokken beroepen in
eigen land te bevorderen. Het coördinatorschap is in Nederland
gesitueerd bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen is een Coördina–
tiegroep ingesteld, bestaande uit de nationale coördinatoren dan wel in
voorkomende gevallen hun plaatsvervangers en voorgezeten door een
ambtenaar van de Commissie van de Europese Gemeenschappen. Deze
groep heeft tot taak de implementatie van de richtlijn in de nationale
stelsels te vergemakkelijken en alle mogelijke nuttige informatie in te
winnen die van belang is voor de toepassing van de richtlijn in de
Lid-Staten

HOOFDSTUK II. REIKWIJDTE RICHTLIJN EN WET

Reikwijdte richtlijn

De richtlijn is, blijkens artikel 2 van de richtlijn, van toepassing op
loontrekkenden en vrije beroepsbeoefenaars die onderdaan zijn van één
van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen, dat wil zeggen in
het bezit zijn van de nationaliteit van één van de EG-landen.

De reikwijdte kent de volgende beperkingen:
1. De richtlijn is niet van toepassing op beroepen, waarvoor door de

Raad van de Europese Gemeenschappen een specifieke richtlijn, met een
regeling voor onderlinge erkenning, is vastgesteld.

Dit betreft de in hoofdstuk I genoemde specifieke richtlijnen.

2. De richtlijn heeft betrekking op gereglementeerde beroepen.
Hieronder wordt in de richtlijn verstaan: een beroepsactiviteit waarvan de
toelating krachtens wettelijke dan wel bestuursrechtelijke bepalingen in
een Lid-Staat direct dan wel indirect afhankelijk is gesteld van het bezit
van een nationaal diploma van een post-secundaire opleiding van ten
minste drie jaar voltijd (of een gelijkwaardige deeltijdopleiding). De
beroepen waarop de richtlijn in Nederland van toepassing is, zijn alle bij
dan wel krachtens wet gereglementeerd. Dat wil zeggen dat het vereiste
van een Nederlands hoger onderwijsdiploma voor de toelating tot het
beroep gebaseerd is op een wet dan wel op een algemene maatregel van
bestuur of een ministeriële regeling krachtens een wet.

Om met de bestaande verschillen tussen de hoger onderwijsstelsels
van de Lid-Staten rekening te houden is het begrip «diploma» in artikel 1
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van de richtlijn zeer ruim gedefinieerd Tevens geeft de richtlijn de
mogelijkheid diploma's van alternatieve opleidingen (behaald in dezelfde
Lid-Staat, een andere Lid-Staat of in een derde land) te erkennen Deze
alternatieve weg moet wel ieiden tot dezelfde beroepskwalificatie en het
diploma moet in de Lid-Staat waar betrokkene het beroep uitoefent of
heeft uitgeoefend volledig als gelijkwaardig aan het hierboven
beschreven diploma worden erkend.

De richtlijn gaat uit van het «produit fmi», dat wil zeggen dat de
erkenmng betrekking heeft op de volledig gekwalificeerde beroepsbeoe–
fenaar, die met succes de totale opleidingsroute heeft doorlopen voor de
toelating tot een beroep die wordt vereist in de Lid-Staat waarvan hij
onderdaan is dan wel waar hij zijn hoger onderwijsopleiding heeft
afgerond.

Naar Nederlandse begrippen vertaald betekent een hoger onderwijsop–
leiding een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs dan wel hoger
beroepsonderwijs, in voorkomende gevallen inclusief een met succes
gevolgde aanvullende beroepsopleiding.

Gereglementeerde beroepen

De beroepen die thans in Nederland gereglementeerd zijn en onder de
vigeur van deze algemene wet vallen, zijn (ingedeeld naar meest
betrokken departement, in volgorde van de begrotingshoofdstukken) de
volgende:

- advocaat en procureur, notaris en kandidaat-notaris en rechterlijke
ambtenaren;

- brandweerofficier en politie-officier;
- in voorkomende gevallen toegespitst op een bepaald vak of

vakgebied:
(adjunct-)directeur en leraar basisonderwijs, (adjunct-)directeur en

leraar (voortgezet) speciaal onderwijs, (adjunct)-directeur/conrector en
leraar middelbaar beroepsonderwijs dan wel overig voortgezet onderwijs
en docent (samengesteld) hoger pedagogisch onderwijs dan wel oveng
hoger beroepsonderwijs;

- stedebouwkundige en bewaarder van het Kadaster en de Openbare
Registers;

- kapitein voor de grote handelsvaart, eerste, tweede en derde
stuurman voor de grote handelsvaart, scheepswerktuigkundige A, B en C,
maritiem officier, registerloods en certificaatloods;

- registeraccountant en accountant-administratieconsulent;
- tuin– en landschapsarchitect;
- fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, orthoptist, oefen–

therapeut-Mensendieck, oefentherapeut-Cesar, mondhygiënist, podothe–
rapeut en psychotherapeut;

interieurarchitect, rijksarchivaris en rijksarchivaris in de provincie; en
- veiligheidskundige.

Voor de beroepen notaris, kapitein voor de grote handelsvaart,
politie-officier en voor de rechterlijke ambtenaren is bij wet de Neder–
landse nationaliteit vereist. Deze beroepen zijn derhalve niet toegankelijk
voor buitenlanders. Ze vallen echter wel onder de reikwijdte van deze
wet. Het kan namelijk voorkomen dat een Nederlander die in het bezit is
van een niet-Nederlands hoger onderwijsdiploma, behaald dan wel
erkend in één van de andere EG-landen, op grond van de richtlijn
toegang vraagt tot één van deze beroepen.
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Reikwijdte wet

Er is gekozen voor implementatie van de richtlijn door middel van een
algemene wet. Een alternatieve weg zou zijn de wettelijke regelingen,
waarbij voor de betrokken beroepen de toelating is geregeld, afzonderlijk
aan te passen. Een algemene wet geniet evenwel de voorkeur. In de
eerste plaats omdat de uitgangspunten nu eenduidig worden vastgesteld.
In de tweede plaats kan voor de implementatie van de nu nog in ontwerp
zijnde richtlijn inzake een tweede algemeen stelsel van erkenning van
beroepsopleidingen (die richtlijn heeft betrekking op opleidingen met een
cursusduur van minder dan drie jaar) te zijner tijd bij deze Algemene wet
worden aangesloten.

De wet behelst een regeling voor de toelating van EG-onderdanen
(inclusief Nederlanders), die in het bezit zijn van een niet-Nederlands
hoger onderwijsdiploma, tot in Nederland gereglementeerde beroepen.
Het spreekt vanzelf dat toelating van EG-onderdanen met een Neder–
lands hoger onderwijsdiploma tot een beroep in een andere Lid-Staat dat
aldaar is gereglementeerd, bestreken wordt door de regelgeving van de
«ontvangende» Lid-Staat.

Het algemene karakter van de wet kan op èén punt uitzondering lijden,
namelijk wanneer ten aanzien van bepaalde beroepen de richtlijn volledig
in de regelgeving met betrekking tot die beroepen wordt geïmplemen–
teerd. De Algemene wet draagt in dat opzicht een complementair
karakter.

Zo wordt ten aanzien van het beroep octrooigemachtigde de richtlijn
geïmplementeerd door een wijziging (Stb. 1991, 409) van het Octrooige–
machtigdenreglement (Stb. 1968, 595).

De Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Justitie
hebben tevens voor een afzonderlijke implementatie gekozen voor de
nieuw te ontwerpen accountantswet.

Overweging hierbij is onder meer het volgende. De accountantswet–
geving wordt op basis van het advies van de commissie advisering
stroomlijning accountantswetgeving (Commissie Geelhoed; Kamer–
stukken II, 21 300 XIII, nr. 108) algeheel herzien. Het voornemen is de
Wet op de Registeraccountants (Stb. 1962, 258) en de Wet op de
Accountants-administratieconsulenten (Stb. 1972, 748) daarbij te
vervangen door een nieuwe accountantswet, waarbij één accountants–
beroep geregeld wordt, namelijk dat van registeraccountant. In deze
accountantswet wordt tevens uitvoering gegeven aan de achtste
EEG-richtlijn inzake het vennootschapsrecht. De algehele herziening van
de accountantswetgeving biedt de gelegenheid om de uitvoering van de
richtlijn en de uitvoering van genoemde achtste EEG-richtlijn maximaal
op elkaar af te stemmen. Hiervoor is dan ook gekozen. Als gevolg van
deze keuze zal na inwerkingtreding van de nieuwe accountantswet de
toelating tot het daaronder vallende beroep geregeld zijn in die wet. Tot
de inwerkingtreding van de nieuwe accountantswet zal de toelating van
migranten tot de beroepen registeraccountant en accountant-administra–
tieconsulent mede onder de werkingssfeer van de Algemene wet vallen.

De beroepen waarop deze wet van toepassing is, zijn om redenen van
flexibiliteit niet in de wet zelf opgenomen. Om redenen van duidelijkheid
zal in de Staatscourant een lijst worden gepubliceerd waarop de
beroepen worden vermeld. Periodiek zal een nieuwe lijst worden gepubli–
ceerd. De frequentie zal afhangen van de wijzigingen die in de loop der
tijden optreden. Voorlopig wordt gedacht aan éénmaal per jaar. De
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opsomming van de gereglementeerde beroepen in de lijst is niet
limitatief en betreft in eerste instantie de beroepen die bij de totstand–
koming van deze wet als zodanig bekend waren.

De algemene bepaling omtrent de reikwijdte, neergelegd in artikel 4,
eerste lid, voorkomt dat reglementering van nieuwe beroepen tot een
aanpassing van deze wet zou moeten leiden.

HOOFDSTUK III. TOELATING

Kernbepaling

Artikel 3 van de richtlijn bevat de kernbepaling: EG-Lid-Staten mogen
de toegang tot of de uitoefening van een in hun land gereglementeerd
beroep niet wegens onvoldoende kwalificaties weigeren aan EG-onder–
danen die een in een andere Lid-Staat behaald dan wel erkend diploma
bezitten en in die andere Lid-Staat gerechtigd zijn het betrokken beroep
uit te oefenen.

Aanvullende vereisten

Om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te garanderen en onder–
danen van een andere Lid-Staat niet te bevoordelen ten opzichte van de
eigen onderdanen is in artikel 3 en in artikel 4 van de richtlijn de
mogelijkheid geopend dat Lid-Staten in bepaalde gevallen aanvullende
vereisten stellen. Het gaat om de volgende gevallen:

1. Beroep niet gereglementeerd in land van herkomst
Indien het beroep in de ontvangende Lid-Staat wel en in de uitzen–

dende Lid-Staat niet is gereglementeerd, dient de migrant aan te tonen
dat hij gedurende de tien jaar voorafgaand aan zijn aanvraag om in de
ontvangende Lid-Staat te worden toegelaten tot het beroep, het desbe–
treffende beroep in de uitzendende Lid-Staat ten minste twee jaar heeft
uitgeoefend.

2. Kortere opleiding
Ingeval de duur van de genoten opleiding in het uitzendende land ten

minste een jaar korter is dan die welke in het ontvangende land voor het
desbetreffende beroep is vereist, kan van de migrant worden verlangd
dat hij beroepservaring aantoont.

3. Wezenlijke verschillen
Ingeval de genoten opleiding in de uitzendende Lid-Staat betrekking

heeft op vakgebieden die wezenlijk verschillen van die welke worden
bestreken door het in de ontvangende Lid-Staat voorgeschreven diploma
en het tevens vakken betreft die essentieel zijn voor een adequate
beroepsuitoefening in de ontvangende Lid-Staat, dan wel indien de
beroepsactiviteiten in beide betrokken Lid-Staten niet equivalent zijn, kan
van de migrant worden verlangd dat hij een aanpassingsstage volgt dan
wel een proeve van bekwaamheid aflegt. Overigens is het aan de
bevoegde autoriteit om een migrant met een buitenlands EG-hoger
onderwijsdiploma onvoorwaardelijk toe te laten, ook al is er sprake van
een kortere opleiding dan wel van wezenlijke verschillen tussen de
genoten en de vereiste hoger onderwijsopleiding. Het kan immers zo zijn
dat de migrant door bijvoorbeeld bijscholing, nascholing en/of beroeps–
ervaring toch de bekwaamheden bezit om in Nederland het beroep uit te
oefenen.

In principe heeft de migrant de keuze of hij een aanpassingsstage wil
volgen dan wel een proeve van bekwaamheid wil afleggen. Een uitzon–
dering hierop is gemaakt voor die beroepen, waarvoor een precieze
kennis van het nationale recht vereist is en tevens het verstrekken van
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adviezen of het verlenen van bijstand op het gebied van het Nederlands
recht een wezenlijk en vast onderdeel vormt van de uitoefening van het
beroep. Daarnaast kan ook voor andere beroepen het keuzerecht worden
uitgesloten. Het ontwerp van de regeling tot uitsluiting bij die andere
beroepen dient op grond van artikel 10 van de richtlijn, met redenen
omkleed, te worden gemeld bij de Commissie van de Europese Gemeen–
schappen. Pas indien de Commissie zich binnen een termijn van drie
maanden hier niet tegen uitspreekt, mag de regeling tot stand komen.

Bevoegde autoriteiten

Artikel 9 van de richtlijn legt de Lid-Staten de verplichting op
bevoegde autoriteiten aan te wijzen die bevoegd zijn de beslissingen te
nemen, die uit de richtlijn voortvloeien. In de meeste gereglementeerde
beroepssectoren vergt toelating van buitenlanders tot een beroep op
grond van het bij dan wel krachtens vigerende wetten vereiste diploma–
bezit op dit moment een besluit van de betrokken minister.

Bij de aanwijzing van de bevoegde autorïteiten is met het oog op een
efficiënte uitvoering zoveel mogelijk aangesloten bij de huidige situatie.
Dat wil zeggen dat in deze wet als bevoegde autoriteit voor de toelating
van EG-onderdanen is aangewezen de minister onder wie de regelgeving
met betrekking tot het desbetreffende beroep ressorteert.

Voor die gevallen waarin een minister dit niet de meest geëigende weg
acht, is in de wet de mogelijkheid geopend dat bij algemene maatregel
van bestuur voor onder die minister ressorterende beroepen een andere
bevoegde autoriteit wordt aangewezen.

Werkwijze bij toelating

De procedure die een EG-onderdaan die gebruik wenst te maken van
zijn rechten op grond van deze wet, moet doorlopen, is als volgt.

De migrant dient een aanvraag in bij de bevoegde autoriteit.

De aanvrager moet een volledig dossier inzenden. De minister die het
aangaat moet in de regels voor aanvraag, stage en proeve aangeven, wat
daar toe behoort. Mocht het dossier in eerste instantie niet compleet
zijn, dan wordt de migrant in de gelegenheid gesteld zijn dossier aan te
vullen. De beslistermijn wordt opgeschort tot de aanvrager (binnen de
tijd die hem daarvoor wordt gegeven) de aanvraag heeft aangevuld.

De bevoegde autoriteit dient binnen een termijn van vier maanden, te
rekenen vanaf het moment dat de aanvraag aldaar is ontvangen, een
beslissmg te nemen. Deze termijn wordt in voorkomende gevallen
verlengd met de periode die de aanvrager nodig heeft om eventuele
aanvullende informatie te leveren. Bij het nemen van de beslissing
kunnen zich drie mogelijkheden voordoen. In de eerste plaats is het
mogelijk dat de aanvraag wordt afgewezen, namelijk als betrokkene niet
in het bezit is van een diploma als bedoeld in artikel 2 of in artikel 3. In
de tweede plaats bestaat de mogelijkheid dat aanvrager direct een
EG-verklaring krijgt, namelijk indien aanvrager volledig voldoet aan de
ten aanzien van de opleiding gestelde vereisten, met inachtneming van
het bepaalde in hoofdstuk II van deze wet. In de derde plaats kan het
gaan om het opleggen van de verplichting om alvorens het beroep uit te
oefenen, aan te tonen over bepaalde relevante beroepservaring te
beschikken dan wel met succes een proeve van bekwaamheid of een
aanpassingsstage af te leggen.

Zodra een migrant aangetoond heeft te hebben voldaan aan de aan
hem gestelde aanvullende vereisten, reikt de bevoegde autoriteit hem op
zijn verzoek een EG-verklaring uit.

Het oordeel of de afwijzing van de aanvraag, de beslissing om aanvul–
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lende vereisten op te leggen en de EG-verklaring van de bevoegde
autoriteit aan te merken zijn als een beschikking in de zin van de Wet
administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (AROB; Stb. 1975,
284), berust bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State.

Informatievoorziening

Er zal voor gezorgd worden dat informatie is te verkrijgen over:
a. de beroepen die in Nederland zijn gereglementeerd,
b. de opleidingen die in Nederland zijn vereist voor de toelating tot de

onder a genoemde beroepen,
c. de beroepen die in de overige EG-landen zijn gereglementeerd, en
d. de opleidingen die in het betreffende land worden vereist ten

aanzien van de onder c vermelde beroepen.
Het ligt in de bedoeling dat instanties die zich thans reeds met de

informatieverstrekking omtrent buitenlandse opleidingen bezighouden, in
het verlengde van die werkzaamheden, ook de voor de uitvoering van
deze wet benodigde informatie gaan verzamelen, beheren en op verzoek
verstrekken.

Aan de bevoegde autoriteit kan, indien deze daarom verzoekt, infor–
matie worden geleverd over de verschillen tussen de door de migrant
genoten opleiding en de in Nederland voor toelating tot het betreffende
beroep vereiste opleidmg Mede aan de hand daarvan kan de bevoegde
autoriteit een beslissing nemen over het al dan niet verplicht stellen van
aanvullende vereisten en zo ja, welke dat dan zijn.

Deze stap in de procedure zal kunnen worden overgeslagen, indien een
tweede EG-onderdaan met een zelfde aanvraag en een zelfde opleiding
zich bij een bevoegde autoriteit meldt. Naarmate de tijd voortschrijdt, zal
deze situatie zich meer en meer voor kunnen doen. Uiteraard zullen
zowel de bevoegde autoriteit als de informatieverstrekkende instanties
alert moeten zijn op wijzigingen in de opleidingen in Nederland en in de
in het buitenland te volgen opleidingen alsmede op de vereisten die in
Nederland en in de andere EG-landen gesteld worden voor de
uitoefening van beroepen.

Zodra de benodigde informatie over de desbetreffende buitenlandse
EG en de Nederlandse hoger onderwijsopleidingen volledig in een
databestand zijn opgenomen, ligt het in de bedoeling op den duur een ex
ante benadering toe te passen. Dat wil zeggen dat in het informatiebe–
stand reeds via vergelijking van de gegevens van de vereiste Neder–
landse hoger onderwijsopleiding en de diverse in andere EG-landen
vereiste hoger onderwijsopleidingen per buitenlandse opleiding wordt
aangegeven of er sprake is van wezenlijke verschillen.

Omgekeerd kan ook in het bestand worden aangegeven, ten behoeve
van Nederlanders die in een ander EG-land willen gaan werken, of hun
opleiding wezenlijke verschillen vertoont met die in de betreffende
Lid-Staat.

In het bestand is informatie opgenomen over toepassing van de
richtlijn in Nederland ten behoeve van buitenlandse migranten,
werkgevers en buitenlandse bevoegde autoriteiten.

HOOFDSTUK IV. DEREGULERING

Doelstellingen

De wet strekt ertoe richtlijn 89/48/EEG van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende een algemeen
stelsel van erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroeps–
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opleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten (PbEG L 019) in
Nederlandse regelgeving te implementeren. Aan EG-onderdanen die in
hun Lid-Staat van oorsprong (waarvan zij de nationaliteit dragen) dan wel
in hun Lid-Staat van herkomst (waar ze hun opleiding hebben afgerond
en/of hun beroep hebben uitgeoefend) een bepaald beroep - waarvoor in
Nederland bij of krachtens wet Nederlandse hoger-onderwijsopleidingen
worden vereist - mogen uitoefenen, mag op grond van de richtlijn de
toelating in Nederland tot dat beroep niet worden geweigerd. Wel mogen
in bepaalde, in de wet genoemde, gevallen aan een migrant, eveneens in
de wet vermelde, aanvullende vereisten worden gesteld.

De wet stelt regels omtrent de (aanwijzing van) tot het nemen van
beslissingen omtrent het al dan niet uitreiken van EG-verklaringen
bevoegde autoriteiten en tevens ten aanzien van de procedure die tot
dergelijke beslissingen leidt.

Samenhang met andere regelingen

Op grond van artikel 4 van deze wet is het mogelijk dat in sectorregel–
geving ten aanzien van een beroep of groep van beroepen de richtlijn
wordt geïmplementeerd. Op die beroepen is dan de sectorregelgeving en
niet deze Algemene wet van toepassmg

In de onderhavige wet zijn opgenomen voorstellen tot aanpassing van
sectorregelgeving, waarbij wordt bepaald dat ten aanzien van de
toelating van EG-onderdanen tot beroepen waarvoor bij of krachtens die
sectorregelgeving voor de toelating Nederlandse hoger-onderwijsoplei–
dingen worden vereist, EG-onderdanen die in het bezit zijn van een
EG-verklaring als bedoeld in de onderhavige wet, voldoen aan de
gestelde opleidingsvereisten.

Nieuwe organen

Er worden in deze wet geen nieuwe organen in het leven geroepen.

Artikelen

In de bijlage is opgenomen een vergelijkend overzicht waarin wordt
aangegeven in welke wetsartikelen de verschillende artikelen van de
richtlijn zijn uitgewerkt.

HOOFDSTUK I. BEGRIPSBEPALINGEN EN REIKWIJDTE

Artikel 1

In de begripsomschrijving van beroep is nauw aangesloten bij de
terminologie van de richtlijn. Deze definitie is van belang voor de
reikwijdte van de wet (artikel 4).

Artikelen 2 en 3. Diploma's

De richtlijn maakt onderscheid tussen de omstandigheid dat ten
aanzien van het beroep in de Lid-Staat van herkomst wel opleidingsver–
eisten voor de toelating zijn gesteld (in de woorden van de richtlijn: het
beroep is gereglementeerd in de Lid-Staat van herkomst) en de omstan–
digheid dat dit niet het geval is.

Artikel 2 ziet op de eerstbedoelde situatie. Artikel 3 heeft betrekking
op de situatie dat geen toelatingsvereisten gelden in de Lid-Staat van
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herkomst, met andere woorden het gaat om een aldaar niet gereglemen–
teerd beroep.

Uit oogpunt van overzichtelijkheid zijn alle bewijsstukken op grond
waarvan in Nederland toelating verkregen kan worden, vermeld in twee
opeenvolgende artikelen. In voorkomende gevallen betreffen de toela–
tingsvereisten niet alleen de gevolgde opleiding, maar ook de beroepser–
varing van betrokkene. Voor de toelating geldt het geheel van de op
grond van de Algemene wet vereiste stukken als een diploma.

In artikel 2, onderdeel a, is aangesloten bij de omschrijving neergelegd
in artikel 1, onder a, eerste volledige alinea juncto de eerste helft van de
tweede alinea, van de rïchtlijn.

De alternatieve opleidingsroute, neergelegd in onderdeel b, onder 1°,
heeft betrekking op het geval, bedoeld in de derde alinea van artikel 1,
onder a, van de richtlijn, namelijk waarin de Lid-Staat van herkomst een
door een andere Lid-Staat uitgereikt diploma heeft erkend.

Onderdeel b, onder 2°, heeft betrekking op de situatie waarin de
Lid-Staat van herkomst een diploma, uitgereikt in een derde land, heeft
erkend (artikel 1, onder a, eerste volledige alinea juncto de tweede helft
van de tweede alinea van de richtlijn). Als aanvullend vereiste geldt dat
betrokkene beschikt over drie jaar beroepservaring, en dat deze beroeps–
ervaring is «gewaarmerkt» door de Lid-Staat van herkomst.

Artikel 3 ziet op de situaties, bedoeld in artikel 3, onder b en slotalmea,
van de richtlijn waarin sprake is van het bezit van opleidingstitels waaruit
blijkt dat betrokkene een opleiding heeft gevolgd die hem op de beroeps–
uitoefening heeft voorbereid. Als aanvullend vereiste geldt dat
betrokkene beschikt over twee jaar beroepservaring (als hij voltijds heeft
gewerkt. Indien het beroep in deeltijd is uitgeoefend, mag een gelijk–
waardige periode beroepservaring worden verlangd). De richtlijn vereist
niet dat deze beroepservaring moet zijn «gewaarmerkt» door de
Lid-Staat van herkomst.

Artikel 4. Reikwijdte wet

Onderdanen van alle EG-landen (inclusief Nederland) kunnen in
aanmerking komen voor toepassing van de Algemene wet indien zij in
het bezit zijn van een diploma zoals omschreven in de voorgaande twee
artikelen en toegelaten willen worden tot een in Nederland gereglemen–
teerd beroep. Hieronder wordt overeenkomstig artikel 1 verstaan een
beroep waarvoor bij of krachtens wet een nationaal getuigschrift wordt
vereist voor toelating tot dat beroep. Het gaat daarbij om het niveau van
het hoger onderwijs, dat wil in Nederland zeggen dat men een opleiding
in het hoger beroepsonderwijs dan wel in het wetenschappelijk onderwijs
met goed gevolg moet hebben afgesloten. De richtlijn (en daarmee deze
wet) heeft alleen betrekking op opleidingen van ten minste drie jaar, in
voorkomende gevallen gevolgd door een aanvullende beroepsopleiding.

Deze wet is niet van toepassing op die gereglementeerde beroepen
waarvoor de richtlijn in de sectorregelgeving is geïmplementeerd. Dat
houdt in dat die sectorregeling zodanig is, dat voor het betrokken beroep
de bedoelingen van de richtlijn volledig kunnen worden gerealiseerd. Het
betreft thans uitsluitend het beroep van octrooigemachtigde.

De richtlijn (en daarmee ook deze wet) is niet van toepassing op
beroepen waarvoor een specifieke EEG-richtlijn (zie hoofdstuk I van deze
memorie van toelichting) is vastgesteld en geïmplementeerd in Neder–
landse regelgeving.
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HOOFDSTUK II. TOELATING EG-ONDERDANEN

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 5. Principe toelating EG-onderdanen

In deze bepaling is het principe van de toelating van EG-onderdanen
neergelegd. De toelating geschiedt aan de hand van een EG-verklaring,
uit te reiken door een daartoe op grond van deze wet bevoegde
autoriteit.

In de regelgeving waarbij het betreffende beroep is gereglementeerd,
kan als toelatingseis zijn opgenomen dat iemand een Nederlandse
opleiding in het hoger onderwijs moet hebben gevolgd. Het is evenwel
ook mogelijk dat deze eis alleen is af te leiden uit de neergelegde toela–
tingseis, namelijk als een bepaalde aanvullende opleiding wordt vereist,
die alleen gevolgd kan worden indien men in het bezit is van een
opleidmg op het niveau van het hoger onderwijs. Het betreft dus zowel
direct als indirect gestelde opleidingsvereisten.

Aan de hand van de EG-verklaring kan bijvoorbeeld inschrijving in een
register worden verkregen, dan wel bij een werkgever worden aange–
toond dat men aan de opleidingseisen voldoet die voor het betreffende
beroep worden gesteld.

Artikel 6. Bevoegde autoriteiten

In dit artikel is aangegeven dat het beslissen over het uitreiken van
EG-verklaringen ten aanzien van een gereglementeerd beroep in
Nederland in principe geschiedt door de minister (in voorkomende
gevallen door een aantal ministers gezamenlijk) onder wiens regelgeving
het betrokken beroep ressorteert.

Bij algemene maatregel van bestuur kan ten aanzien van een beroep
een andere bevoegde autoriteit worden aangewezen. Deze algemene
maatregel van bestuur komt tot stand op verzoek van de minister die het
aangaat en zal mede namens die minister worden voorgedragen door de
Minister van Onderwijs en Wetenschappen.

Artikel 7. Mogelijke overige toelatingsvereisten

Ten aanzien van de in bepaalde wetten neergelegde eis tot het bezitten
van een «verklaring van goed gedrag» of een gezondheidsverklaring
voorziet het tweede respectievelijk het derde lid, overeenkomstig artikel
6 van de richtlijn, in een erkenning van dergelijke verklaringen dan wel
van daarmee overeenkomende documenten afgegeven door een daartoe
bevoegde instantie in de Lid-Staat van oorsprong of herkomst.

Paragraaf 2. Werkwijze bevoegde autoriteit

In deze paragraaf wordt de werkwijze van de bevoegde autoriteit in
grote lijnen geregeld.

In artikel 8 is geregeld dat een EG-onderdaan zich tot de bevoegde
autoriteit moet wenden indien hij een in Nederland gereglementeerd
beroep wenst uit te oefenen. De autoriteit reikt na een onderzoek aan de
hand van de ingediende stukken een EG-verklaring uit, indien betrokkene
een diploma in de zin van artikel 2 dan wel artikel 3 bezit (is dat niet het
geval, dan ontvangt aanvrager een afwijzing) en aan hem geen aanvul–
lende vereisten worden gesteld op grond van artikel 9 of van artikel 10.
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Is dat laatste wel het geval dan wordt de migrant schriftelijk gemeld
dat hij aanvullende vereisten krijgt opgelegd. Deze vereisten kunnen
bestaan uit het aantonen van een bepaalde periode aan beroepservaring
dan wel de verplichting tot het afleggen van een proeve van
bekwaamheid of het volgen van een aanpassingsstage. Hij krijgt
vervolgens van de bevoegde autoriteit een EG-verklaring indien hij bij die
autoriteit heeft aangetoond dat hij aan de hem opgelegde aanvullende
vereisten heeft voldaan.

In artikel 9 is geregeld welke aanvullende eisen aan de migrant
gesteld kunnen worden indien de genoten opleiding ten minste een jaar
korter is dan de in Nederland voor toegang tot het betreffende beroep
van overheidswege voorgeschreven opleidmg Ten behoeve van een
goede vergelijking zal bij het bepalen van de duur van de genoten
opleiding bij een deeltijdse opleiding en een als gelijkwaardig erkende
opleiding een omrekening plaatsvinden naar de voltijdse opleidingsduur
van de «reguliere» hoger-onderwijsopleiding in de Lid-Staat van
herkomst.

Artikel 10 bevat de basis voor het stellen van aanvullende eisen
indien sprake is van wezenlijke verschillen tussen de door aanvrager
gevolgde opleiding en de betreffende opleiding in Nederland. Wezenlijke
verschillen zijn verschillen ten aanzien van onderdelen van de opleiding
die van essentieel belang zijn voor een adequate beroepsuitoefening in
Nederland.

Hoewel de richtlijn ook de mogelijkheid openlaat een aanpassings–
stage dan wel een proeve van bekwaamheid voor te schrijven bij
verschillen in beroepsprofielen die hun weerslag hebben gevonden in de
opleidingen, is gekozen voor een vergelijking aan de hand van de
gevolgde opleiding; de daarvoor benodigde informatie zal naar
verwachting eenvoudiger te verwerven zijn dan de voor een beroepsver–
gelijking vereiste gegevens.

In principe wordt de keuze tussen een aanpassingsstage en een proeve
van bekwaamheid aan de migrant gelaten. Op grond van artikel 4 van de
richtlijn is in dit artikel een uitzondering gemaakt voor beroepen
waarvoor de in Nederland vereiste opleiding precieze kennis van onder–
delen van het Nederlandse recht omvat en waarbij deze kennis ook regel–
matig moet worden toegepast. Bij algemene maatregel van bestuur kan
ook voor andere beroepen het keuzerecht worden uitgesloten.

Op grond van artikel 1 van de richtlijn moeten regels voor de aanpas–
singsstage en de proeve van bekwaamheid worden gesteld. In de praktijk
zal het er veelal op neerkomen dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij
reeds bestaande toelatingsprocedures. Daarom is in artikel 11 voorzien
in een regeling ter zake, te treffen door de betreffende vakminister. In de
regeling worden procedurele zaken opgenomen, zoals bijvoorbeeld ten
aanzien van datgene wat bij een aanvraag moet worden meegezonden,
met andere woorden wat onder een «volledige aanvraag» wordt verstaan.

Ingevolge artikel 8, tweede lid, van de richtlijn is de beslistermijn
beperkt tot maximaal vier maanden. Gezien de ervaringen die zijn
opgedaan met reeds bestaande toelatingsprocedures voor personen met
een buitenlands diploma, is het niet mogelijk deze termijn nog verder te
bekorten.

Door de in artikel 12, eerste lid, geregelde schorsing van de beslis–
termijn gedurende de periode dat betrokkene in de gelegenheid wordt
gesteld zijn aanvraag aan te vullen, voorziet de wet in de mogelijkheid
een weloverwogen beslissing te nemen aan de hand van alle vereiste
stukken. De bevoegde autoriteit dient, indien hij aanvulling van het
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dossier vraagt, dit te doen binnen een maand na de ontvangst van de
aanvraag. Op deze wijze blijft er voldoende tijd over voor een zorgvuldige
behandeling van de aanvraag.

HOOFDSTUK III. WIJZIGIIMGEN IN ANDERE WETTEN

Artikel 13

De Wet op het Notarisambt (Stb. 1842, 20) wordt aangevuld met een
bepaling waarbij een ieder die in het bezit is van een ten aanzien van het
beroep van kandidaat-notaris (en daarmee tevens ten aanzien van het
beroep van notaris) afgegeven EG-verklaring voldoet aan de in die wet
ten aanzien van het betrokken beroep gestelde opleidingsvereisten.

Artikelen 14 tot en met 17, 19 en 24

In de artikelen 14 tot en met 17, 19 en 24 worden de wetten
aangepast waarin de opleidingsvereisten voor rechterlijke ambtenaren
zijn neergelegd.

Onder de aanduiding rechterlijk ambtenaar vallen in dit verband:
- de met rechtspraak belaste leden van de tot de rechterlijke macht

behorende gerechten (kantongerechten, arrondissementsrechtbanken,
gerechtshoven en de Hoge Raad) en de met rechtspraak belaste leden
van de niet tot de rechterlijke macht behorende gerechten die voldoen
aan de grondwettelijke vereisten om te kunnen worden aangewezen als
tot de rechterlijke macht behorend gerecht (Afdeling rechtspraak van de
Raad van State, Centrale Raad van Beroep, College van Beroep voor het
bedrijfsleven, Tariefcommissie, College van beroep studiefinanciering en
Centrale Grondkamer),

- de leden van het openbaar ministerie,
- de gerechtsauditeurs bij de hiervoor bedoelde gerechten, onder–

scheidenlijk de ambtenaren van Staat bij de Raad van State,
- de (substituut-)griffiers en (adjunct-)secretarissen bij de hiervoor

bedoelde gerechten voor zover op hen de Wet op de bezoldiging van de
rechterlijke ambtenaren van (overeenkomstige) toepassing is, onder–
scheidenlijk de Secretaris van de Raad van State.

De kern van de aanpassingen is het voorgestelde artikel 29b van de
Wet op de rechterlijke organisatie (Stb. 1972, 463) van (overeenkom–
stige) toepassing te verklaren op alle hiervoor genoemde rechterlijke
ambtenaren. Waar nodig worden de desbetreffende wetten aangepast
aan de introductie van dit artikel. Aldus wordt op eenvoudige wijze een
eenvormige regeling voor alle rechterlijke ambtenaren tot stand
gebracht. De aanpassingen worden niet afzonderlijk toegelicht. Voor de
goede orde wordt erop gewezen dat de thans in artikel 83, derde lid, van
de Pachtwet opgenomen specieuze regeling is vervallen, omdat daaraan
in de praktijk geen behoefte bestaat. In de nieuwe tekst wordt aange–
sloten bij de benoembaarheidsvereisten die gelden voor de griffier van
een gerechtshof. Deze benoembaarheidsvereisten zijn opgenomen in
artikel 64 van de Wet op de rechterlijke organisatie.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de benoembaarheidsvereisten
voor rechter in een arrondissementsrechtbank waarnaar in artikel 111
van de Wet op de studiefinanciering wordt verwezen, zijn te vinden in
artikel 64 van de Wet op de rechterlijke organisatie.

Artikel 18

De Advocatenwet (Stb. 1984, 418) wordt aangevuld met een bepaling
overeenkomstig de bepaling die wordt voorgesteld voor de Wet op het
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Notarisambt. Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op
artikel 13.

Artikelen 20 tot en met 23

In deze artikelen wordt geregeld dat op de daarvoor aangewezen
plaatsen in de onderwijswetgeving wordt aangegeven dat een
EG-verklaring een equivalent vormt van een Nederlands bewijs van
bekwaamheid, in voorkomende gevallen tevens van het bewijs van
voldoende didactische voorbereiding (het gaat bij EG-migranten immers
om beroepsbeoefenaren die in het land van herkomst volledig bevoegd
leerkracht waren, het betreft het «produit fini»).

De migrant heeft de keuze tussen het gebruik maken van de toela–
tingsroute via de Algemene wet of via de sectorregelgeving.

Artikel 25

In de Wet op de architectentitel (Stb. 1987, 347) wordt door de
onderhavige wijziging bepaald dat een EG-migrant die in Nederland
verzoekt te worden toegelaten tot het beroep van stedebouwkundige,
tuin– en landschapsarchitect en interieurarchitect de toelatingsroute van
de Algemene wet dient te volgen. Deze route is gunstiger voor deze
migrant dan de route van de Wet op de architectentitel voor bezitters
van buitenlandse diploma's, omdat hem - als hij eenmaal in het bezit is
van een EG-verklaring - de inschrijving in het architectenregister niet
mag worden geweigerd.

Artikel 26

De Kadasterwet, zoals gewijzigd bij de Invoeringswet Kadasterwet
(Stb. 1991, 376), wordt aangevuld met een bepaling op grond waarvan
een ieder die in het bezit is van een ten aanzien van het beroep van
bewaarder van het Kadaster en de Openbare Registers aan een kantoor
van de Rijksdienst van het Kadaster en de Openbare Registers afgegeven
EG-verklaring, voldoet aan de in artikel 6, tweede lid, van die wet ten
aanzien van dat beroep gestelde opleidingsvereisten.

Artikel 27

De wijziging van de Wet op de zeevaartdiploma's behelst toevoeging
van de bepaling dat een ieder die in het bezit is van een ten aanzien van
het door hem uit te oefenen beroep afgegeven EG-verklaring die functie
ook daadwerkelijk mag uitoefenen.

Artikel 28

In dit artikel wordt een voorziening getroffen voor aanpassing van de
Wet op de Registeraccountants (Stb. 1962, 258). Zoals in hoofdstuk II
onder de kop «Reikwijdte wet» al is aangegeven, zal deze voorziening
gelden totdat de in voorbereiding zijnde nieuwe Accountantswet in
werking treedt.

De regeling voor toelating van bezitters van een buitenlands diploma
tot de wettelijke controle is vervat in de artikelen 70b, eerste lid, onder b,
70c en 70d. De regeling houdt in dat de Minister van Economische
Zaken op verzoek vergunning verleent aan degene die beschikt over een
bewijsstuk waaruit eenzelfde vakbekwaamheid blijkt als die, welke blijkt
uit het in die wet geregelde accountantsdiploma, en hij voorts naar het
oordeel van die minister voldoet aan eisen inzake deskundigheid en
betrouwbaarheid.
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Vergunninghouders mogen thans niet de titel registeraccountant
voeren. Dat is ten aanzien van EG-onderdanen niet in overeenstemming
met de richtlijn. De wijziging in artikel 57, eerste lid, bewerkstelligt dat
voortaan ook vergunninghouders het recht hebben die titel te voeren.

Ten behoeve van de duidelijkheid in het maatschappelijk verkeer zal de
regeling gelden voor alle vergunninghouders, dus ook voor de
niet-EG-onderdanen. Deze opzet stemt overeen met de in de ontwerp–
Accountantswet voorgestelde regeling.

De wijziging in artikel 70c behelst een speciale regeling voor de
EG-migrant die een vergunning als hiervoor bedoeld aanvraagt. De
migrant die beschikt over een EG-verklaring als bedoeld in deze
Algemene wet, heeft daarmee aangetoond dat hij voldoende deskundig
is en wordt op dat punt niet meer getoetst.

De in artikel 10 van deze Algemene wet aangegeven criteria op grond
waarvan het keuzerecht van een migrant tussen het afleggen van een
proeve van bekwaamheid en het volgen van een aanpassingsstage kan
worden uitgesloten, zijn van toepassing op het beroep van registerac–
countant. Het is de bedoeling dat EG-migranten een proeve afleggen die
beperkt blijft tot een toetsing aangaande kennis van de juridische vakken
van het accountantsexamen, voor zover de inhoud hiervan specifiek
Nederlands is, en een toetsing van de kennis van de gedrags– en
beroepsregels voor registeraccountants.

De eis van betrouwbaarheid wordt gehandhaafd. De richtlijn staat dat
toe. Teneinde op dit punt een gelijke behandeling met bezitters van een
Nederlands diploma te bewerkstelligen zai de Minister van Economische
Zaken de betrouwbaarheid toetsen aan de hand van de criteria van artikel
59, onder b tot en met e, van de Wet op de Registeraccountants.
Speciale aandacht behoeft in dit verband nog de toelating van
zogenaamde EG-dienstverleners. Op grond van artikel 59 en volgende
van het EEG-Verdrag en de daarop gebaseerde jurisprudentie dient
iemand die in een Lid-Staat bevoegd is tot het verrichten van de wette–
lijke controle, indien hij die werkzaamheden bij wijze van dienstver–
richting in een andere Lid-Staat wil gaan verrichten, niet nogmaals op
betrouwbaarheid te worden getoetst. In zo'n geval zal de minister van
Economische Zaken die toetsing dan ook achterwege laten.

Voorshands zullen de algemene regeling voor toelating van migranten
en de ter uitvoering van de richtlijn voorgestelde regeling naast elkaar
bestaan. Hieruit vloeit voort dat een EG-migrant zelf kan kiezen of hij de
weg van de EG-verklaring (met de daaraan voorafgaande proeve van
bekwaamheid) zal afleggen, dan wel de voorkeur geeft aan het
aanvragen van een vergunning op grond van artikel 70c, tweede lid.

De bepaling in artikel 70c, tweede lid, van de Wet op de Registerac–
countants geeft de bevoegdheid aan een vergunning als hiervoor
bedoeld voorschriften en beperkingen te verbinden. In de praktijk wordt
als voorschrift uitsluitend opgenomen dat de vergunninghouder zich
dient te houden aan de Nederlandse gedrags– en beroepsregels voor
registeraccountants. Overtreding van dat voorschrift kan leiden tot
intrekking van de vergunning (artikel 70d, tweede lid, onder a, van de
Wet op de Registeraccountants). Het is de bedoeling dit voorschrift ook
op te nemen in vergunningen verleend aan bezitters van een
EG-verklaring. Andere voorschriften of beperkingen zullen, conform de
bepalingen in de richtlijn, niet worden opgenomen.
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Een wijziging van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten
(Stb. 1972, 748) is niet nodig. Op grond van artikel 10, onder d, van die
wet, kan de Minister van Economische Zaken de EG-verklaring aanwijzen
als een bewijsstuk, waaruit eenzelfde vakbekwaamheid blijkt als uit het
diploma afgegeven na het accountants-administratieconsulenten–
examen. De toelating tot dit beroep verloopt dan verder via de in de
desbetreffende sectorregelgeving omschreven weg.

Artikelen 29 en 30

De wijzigingen van de Wet op de paramedische beroepen en van de
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg treffen een
vergelijkbare regeling als de wijzigingen in de onderwijsregelgeving: in
de wet zelf wordt aangegeven dat een bezitter van een EG-verklaring
bevoegd is tot het uitoefenen van het desbetreffende beroep. Een
EG-migrant heeft de keuze of hij toelating tot het beroep verzoekt op
grond van de Algemene wet dan wel via de in de sectorregelgeving
neergelegde toelatingsmogelijkheid voor bezitters van een buitenlands
diploma in het algemeen.

HOOFDSTUK IV. SLOTBEPALINGEN

Er is gekozen voor inwerkingtreding bij koninklijk besluit opdat de
algemene maatregel van bestuur waarin kunnen zijn opgenomen:

a. de beroepen waarvoor het keuzerecht voor de migrant tussen
aanpassingsstage en proeve van bekwaamheid, net als voor de beroepen
waarvoor een precieze kennis van het Nederlands recht is vereist, is
uitgesloten (artikel 10, zesde lid), en

b. de bevoegde autoriteiten ten aanzien van beroepen waarvoor niet
de minister die het aangaat de beslissingen over het uitreiken van
EG-verklaringen ten aanzien van de betrokken beroepen neemt (artikel 6,
tweede lid), op hetzelfde tijdstip in werking kan treden als de onder–
havige wet.

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
J. M. M. Ritzen
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