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De vaste Commissie voor Onderwijs en Wetenschappen1 belast met
het voorbereidend onderzoek, brengt van haar voorlopige bevindingen
als volgt verslag uit.

I. Inlciding

De leden van de CDA-fractie hadden met gemengde gevoelens kennis–
genomen van het wetsvoorstel. Enerzijds werd de implementatie van de
eerste EG-richtlijn betreffende de erkenning van diploma's (ondanks de
zeer ruime overschrijding van de implementatietermijn) positief benaderd
vanwege het belang voor de voltooiing van de interne markt in 1992. Het
kunnen uitoefenen van beroepsactiviteiten in een andere Lid-Staat dan
waar de beroepskennis is eigengemaakt is een goede zaak. Dit
wetsvoorstel maakt daartoe in Nederland de weg vrij.

Anderzijds riep de wijze van implementatie de vraag op op welke
manier in de overige Lid-Staten deze richtlijn is geïmplementeerd.
Immers, de beoogde wederzijdse erkenning van diploma's hangt volgens
bovengenoemde leden ten nauwste samen met een gelijke implemen–
tatie. De leden van de CDA-fractie wensten dan ook te worden geïnfor–
meerd over de in de overige lidstaten geformuleerde randvoorwaarden
bij de implementatie van deze richtlijn. Deze kunnen immers conse–
quenties hebben voor de Nederlandse onderdanen die in een andere
Lid-Staat gaan werken.

Een tweede algemene vraag van de leden van de CDA-fractie was of in
de overige Lid-Staten eveneens de tekst van de richtlijn grotendeels was
overgenomen in de wetgeving en of eventueel passages niet waren
opgenomen. De aan het woord zijnde leden constateerden dat in het
voorliggende wetsvoorstel een deel van artikel 1d van de richtlijn niet
verwerkt was.

Het betrof de passage waarin mede onder een gereglementeerde
beroepsactiviteit wordt verstaan: «een beroepsactiviteit die wordt uitge–
oefend door de leden van een vereniging of organisatie die ten doel
heeft in de betrokken beroepssector een hoog niveau te bevorderen en
te handhaven......
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De leden van de CDA-fractie vroegen naar de achtergrond van het niet
opnemen van dit artikeldeel. Tevens wensten zij te weten wat de conse–
quenties zijn voor specifieke beroepsgroepen in Nederland.

Een belangrijke taak bij de uitvoering van de wetgeving is weggelegd
voor nationale coördinatie en voorlichting. Op EG-niveau is eveneens een
coördinatiegroep voorzien om de implementatie van de richtlijn te verge–
makkelijken. De leden van de CDA-fractie vroegen of het toezien op het
voorkomen van onbedoelde effecten ook tot de taak van zowel het
nationale als het EG-coördinatiepunt behoort. Voor Nederland wordt
voorgesteld om de coördinatie te leggen bij het Ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen en de informatievoorziening bij het NUFFIC. Hoe
worden deze twee activiteiten op elkaar afgestemd? De leden van de
CDA-fractie achtten heldere, doorzichtige informatievoorziening voor de
aanvragen noodzakelijk. Door de mogelijkheid van het bij AMvB
aanwijzen van bevoegde autoriteiten wordt de eenduidigheid niet
vergroot.

De richtlijn geeft aan dat uiterlijk 5 jaar na de kennisgeving van de
richtlijn aan de Lid-Staten op 4 januari 1989 door de Commissie verslag
moet zijn gedaan aan het Europese Parlement (EP) en de Raad van
Ministers over de toepassing van deze richtlijn. De leden van de
CDA-fractie wensten ruim vóór dit moment op de hoogte te worden
gesteld van het functioneren van de bij wet geïmplementeerde richtlijn.

De leden van de fractie van de PvdA hadden met belangstelling kennis
genomen van het wetsvoorstel.

Dit wetsvoorstel behelst een regeling voor de toelating van EG-onder–
danen (inclusief Nederlanders) die in het bezit zijn van een niet-Neder–
lands diploma tot in Nederland gereglementeerde beroepen. Dit
wetsvoorstel moet leiden tot de implementatie in de Nederlandse
rechtsorde van de op 21 december 1988 door de Raad van Europa
vastgestelde richtlijn (PbEG L019 van 24 januari 1989). Deze richtlijn
had uiterlijk op 4 januari 1991 geïmplementeerd moeten zijn. De leden
van de fractie van de PvdA vroegen zich af of de Raad van Europa aan
het overschrijden van de termijn sancties verbonden heeft en zo ja,
welke. En heeft de bij de Europese Commissie ingestelde coördinatie–
groep een actieve rol gespeeld om de implementatie van de richtlijn in
de nationale stelsels te vergemakkelijken? Deze leden wilden het belang
van het nu zo snel mogelijk implementeren van deze wet benadrukken,
mede gezien de voorgestelde aansluiting van een tweede algemeen
stelsel van erkenning van beroepsopleidingen met een cursusduur van
minder dan drie jaar. Tevens is het de bedoeling dat er vanaf 4 januari
1994 door de Lid-Staten aan de Commissie van de Europese Gemeen–
schappen verslag uitgebracht zal worden over de uitvoering van
genoemde richtlijn in de verschillende Lid-Staten en tegelijkertijd zullen
er conclusies getrokken worden met betrekking tot eventuele wijzigingen.
Zoals de zaken er nu voor staan zal Nederland dan helaas weinig in te
brengen hebben.

De leden van de fractie van de PvdA herkenden in deze voorstellen in
voldoende mate de uitgangspunten zoals die in de richtlijn vastgelegd
zijn en waren van mening dat op deze manier de bevordering van een vrij
verkeer van personen goed tot zijn recht kan komen.

Aangezien deze leden van mening waren dat harmonisatie van oplei–
dingen niet een prioriteit op zichzelf moet zijn, maar een afgeleide als
uitvloeisel van natuurlijke ontwikkelingen in het kader van de algemene
toename van mobiliteit in de EG, stemden deze leden in met het besluit
dat de Europese staatshoofden in 1984 genomen hebben om af te zien
van een actief streven naar harmonisatie van opleidingen en de prioriteit

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 543, nr. 4



te leggen bij de wederzijdse erkenning van diploma's. Wat het weder–
zijdse betreft; is het juist dat er in sommige andere Lid-Staten veel meer
gereglementeerde beroepen zijn dan in Nederland, zodat wellicht de
bezitters van een Nederlands diploma relatief veel vaker een procedure in
werking moeten stellen om toegang te krijgen tot bepaalde beroepen in
andere Lid-Staten dan bezitters van een niet-Nederlands diploma in
Nederland? Kan de regering informatie geven over het aantal geregle–
menteerde beroepen per Lid-Staat en om welke beroepen gaat het dan?
Wat is de rol van de bovengenoemde coördinatiegroep geweest om de
erkenning van Nederlandse diploma's in de andere Lid-Staten te vereen–
voudigen? Kan de regering de leden van de fractie van de PvdA melden
wat de rechtsgang in de andere Lid-Staten is wanneer de bezitter van
een Nederlands diploma in beroep gaat? Welke rol speelt het Europese
Hof hierin?

De leden van de VVD-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van het onderhavige wetsvoorstel. Met de regering erkenden
zij dat het terwille van het bevorderen van het vrije verkeer van personen
van groot belang is dat door de Lid-Staten dan wel in de sfeer van
harmonisatie van opleidingen dan wel door wederzijdse erkenning van
diploma's maatregelen worden genomen die dit doel dichterbij kunnen
brengen.

Uit het wetsvoorstel met bijbehorende memorie van toelichting blijkt
dat door de Lid-Staten en dus ook door de Nederlandse regering is
gekozen voor wederzijdse diploma-erkenning in plaats van voor harmoni–
satie van opleidingen. Uit de memorie van toelichting werd duidelijk dat
bij het maken van deze keuze sterk was uitgegaan van het principe dat
de Lid-Staten wederzijds moeten kunnen vertrouwen op een toereikende
kwaliteit van elkaars opleidmgen. De leden van de VVD-fractie erkenden
dat dit een fraai uitgangspunt was. Zij meenden echter evenzeer dat het
maken van die keuze alleen dan gerechtvaardigd is indien op basis van
onderzoek is komen vast te staan dat voor een dergelijk wederzijds
vertrouwen voldoende aanleiding is. Daarom waren deze leden benieuwd
van de regering te vernemen op basis waarvan en zo mogelijk van welke
onderzoeksresultaten zij tot de conclusie was gekomen dat een derge–
lijke aanpak verdedigbaar is. Nu zulks niet expliciet uit de memorie van
toelichting blijkt verzochten zij om een heldere reactie in de memorie van
antwoord. Uit de memorie van toelichting maakten de leden van de
VVD-fractie op dat de minister van Onderwijs en Wetenschappen in ons
land belast is met het coördinatorschap. Wat houdt dit feitelijk in?
Betekent deze keuze dat de minister van Onderwijs en Wetenschappen
dan ook over daadwerkelijke bevoegdheden beschikt om te kunnen
coördineren? Zo ja, over welke dan? Of is hier sprake van de bekende
beperkingen (geen macht en geen budget) dat aan vrijwel ieder coördi–
natorschap verbonden is?

De leden van de VVD-fractie wilden ook nog een vraag stellen over de
onderscheidene termijnstellingen in het wetsvoorstel. Zo moet de
Europese Commissie binnen drie maanden beslissen over (de inhoud
van) een regeling waarbij het keuzerecht tussen een aanpassingsstage
dan wel een proeve van bekwaamheid wordt uitgesloten. Anderzijds
moet de bevoegde autoriteit in een Lid-Staat vier maanden nadat een
aanvraag om toelating tot de uitoefening van een beroep is ingediend,
hierop beslissen. Is hier wel voldoende nagedacht over harmonisatie van
de termijnstellingen?

Met het voorgaande houdt verband de informatievoorziening aan de
Europese Comrnissie op grond van artikel 9 van de richtlijn. De leden van
de VVD-fractie wilden graag nader geïnformeerd worden over de
reikwijdte van en de wijze waarop deze informatievoorziening vorm zal
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moeten krïjgen. Ook hier drongen zij aan op eenvoud en beperking tot
het echt noodzakelijke.

De leden van de fractie van Groen Links hadden met belangstelling
kennis genomen van het wetsvoorstel. Zij zagen de gedachte achter de
algemene richtlijn als een verbetering ten opzichte van de voorheen
gebruikelijke weg van harmonisatie van onderwijsprogramma's voor de
afzonderlijke beroepsgroepen. Het algemeen regelen van de te volgen
procedure geeft in de ogen van deze leden meer werkelijke vrijheid van
personenverkeer binnen de EG dan het dichtregelen van iedere beroeps–
groep afzonderlijk. Daarnaast geeft het ook meer ruimte voor eigen
beleid van de Lid-Staten op het gebied van het reglementeren van
beroepen, of het ontreguleren daarvan.

De leden van de fractie van de SGP hadden ook kennis genomen van
het wetsvoorstel. De basis van dit wetsvoorstel is het wederzijds
vertrouwen in niveau en kwaliteit van de opleidingen in de andere
EG-Lid-Staten. Ook de leden van de fractie van de SGP - evenals die van
de VVD-fractie - vroegen de regering of er ook een vergelijkend
onderzoek gedaan is naar de opleidingen hoger onderwijs in de EG. Zijn
daarbij verschillen in kwaliteit tussen lidstaten naar voren gekomen?
Kunnen er voor Nederland bepaalde conclusies getrokken worden? Kent
Nederland bijvoorbeeld opleidingen die in de andere EG-Lid-Staten een
jaar of meer langer duren? En hoe verhoudt met name het h.b.o. zich tot
de opleidingen hoger onderwijs in de andere EG-Lidstaten, vroegen de
leden van de SGP-fractie.

De leden van de GPV-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van dit wetsvoorstel. Zij onderkenden dat het ontbreken van
wederzijdse erkenning van diploma's door de Lid-Staten van de EG een
belangrijke hinderpaal vormt voor de realisering van een volledig vrij
personenverkeer en van de vrijheid van vestiging, hetgeen ten koste gaat
van de totstandkoming van de gemeenschappelijke Europese markt. De
activiteiten die tot dusverre zijn ontplooid om tot erkenning van
diploma's te komen zijn bovendien wel erg langzaam verlopen, zo
constateerden deze leden. Zij konden zich dan ook voorstellen dat
gekeken is naar de mogelijkheid om te komen tot een algemeen stelsel
van onderlinge erkenning van diploma's zonder voorafgaande harmoni–
satie van de studieprogramma's. De richtlijn welke de regering thans
voorstelt te implementeren is het gevolg van deze heroriëntering. De
leden van de GPV-fractie constateerden dat volgens de richtlijn het
stelsel voor verandering vatbaar zal zijn. De procedure die daarvoor
wordt geschetst riep bij deze leden vragen op. Gesteld wordt dat de
Lid-Staten om de twee jaar aan de Commissie van de Europese Gemeen–
schappen verslag uitbrengen over de toepassing van de richtlijn. De
Commissie van de Europese Gemeenschappen brengt vervolgens verslag
uit aan het Europese Parlement en aan de Raad van Europese Gemeen–
schappen tegelijk met conclusies over wijzigingen die in het stelsel
zouden kunnen worden aangebracht, terwijl de groep van nationale
coördinatoren door de Commissie eveneens over eventuele wijzigingen
kan worden geraadpleegd. De leden van de GPV-fractie vroegen in de
eerste plaats waar volgens de richtlijn de bevoegdheid komt te liggen om
wijzigingen in het stelsel aan te brengen. Zij hadden de sterke indruk dat
deze bevoegdheid op Europees niveau zal komen te liggen. Bovendien
vroegen zij welke wijzigingen hier bedoeld worden.

Kan, indien bijvoorbeeld mocht blijken dat het werken met compen–
saties moeizaam zou verlopen, op Europees niveau ook besloten worden
tot harmonisatie van de studieprogramma's? De leden van de
GPV-fractie zouden daar bezwaren tegen hebben omdat daaruit een te
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grote inhoudelijke bemoeienis met het onderwijs in de Lid-Staten zou
voortvloeien. In dat geval zouden zij de voorkeur geven aan de procedure
zoals die thans gevolgd wordt.

II. Reikwijdte richtlijn en wet

De reikwijdte van de algemene wet behelst een regeling voor de
toelating van EG-onderdanen (incl. Nederlanders) die in het bezit zijn van
een niet-Nederlands hoger-onderwijsdiploma, tot in Nederland geregle–
menteerde beroepen. Deze passage uit de memorie van toelichting riep
bij de leden van de CDA-fractie een aantal vragen op. Hoe is de toelating
geregeld van een niet-EG onderdaan die in een Lid-Staat een hoger–
onderwijsdiploma heeft behaald? Nederland kent een beperkt aantal
gereglementeerde beroepen. De toepassing van de wet is mede afhan–
kelijk van de mate waarin beroepen in de Lid-Staten gereglementeerd
zijn. Op dit punt zijn er tussen de Lid-Staten nogal wat verschillen. In
hoeverre is te verwachten dat meer beroepsgroepen zullen gaan vragen
om reglementering? In hoeverre is de lijst van gereglementeerde
beroepen in Nederland afwijkend van die van de Lid-Staten en wat zijn
daarvan de consequenties?

Terecht, zo vonden de leden van de fractie van de PvdA heeft de
regering gekozen voor een algemene wet om de richtlijn te implemen–
teren en niet voor afzonderlijke regelingen. De nationale en Europese
coördinatie wordt zo vergemakkelijkt. Echter, is de Nederlandse nationa–
liteit als vereiste om een beroep uit te mogen oefenen (zie memorie van
toelichting, p. 6) niet in strijd met de richtlijn? De leden van de fractie
van de PvdA vroegen zich af of de wetten ten behoeve van de beroepen
waarvoor een Nederlandse nationaliteit vereist is niet ook in die zin
veranderd zouden moeten worden.

De leden van de fractie van de PvdA misten in dit wetsvoorstel een
duidelijke formulering op grond van welke criteria de voor het afgeven
van een zogenaamde «EG-verklaring» bevoegde autoriteit wordt aange–
wezen. Vooral omdat, en dat zal nog blijken, deze autoriteit vergaande
bevoegdheden krijgt, die niet allemaal even duidelijk zijn vastgelegd (zie
artikel 6 lid 2).

Een ander punt van kritiek betreft de voorlichting over de werking van
dit wetsvoorstel. Wanneer het voorstel tot wet geworden is zou deze een
garantie moeten zijn voor de EG-onderdaan om binnen een bepaalde
termijn al dan niet toegang tot een in Nederland gereglementeerd beroep
te krijgen. Toch kan de gehele procedure nog zeer tijdrovend zijn als
betreffende onderdaan niet weet waar hij of zij voor het op gang brengen
van deze procedure terecht kan of wanneer er slechts enkele plaatsen in
Nederland of in de EG zijn waar deze procedure gestart kan worden. Hoe
wordt de voorlichting op dit gebied geregeld? Wordt de voorlichting door
één overkoepelende organisatie of per departement geregeld, vroegen
de leden van de PvdA-fractie.

Is er rekening gehouden met de mogelijkheid om binnen een andere
EG-Lid-Staat deze procedure te starten, bijvoorbeeld via consulaat of
ambassade? Komt er een voorlichtingscampagne bij arbeids– en zelfs
uitzendbureaus?

Deze leden waardeerden het feit dat dit wetsvoorstel ook voorziet in de
mogelijkheid van diploma-uitreiking in het geval van zowel deeltijdoplei–
dingen als deeltijdarbeid (zie hoofdstuk I, artikel 3 lid c).

Volgens hoofdstuk I artikel 4 lid 2 zal deze wet om redenen van flexibi–
liteit geen lijst van gereglementeerde beroepen bevatten, maar periodiek
i.c. jaarlijks zal er een nieuwe lijst gepubliceerd worden in de Staats–
courant. De leden van de fractie van de PvdA wensten echter dat iedere
wijziging van bovengenoemde lijst in de Staatscourant zal worden
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opgenomen. In dat geval stemmen zij in met een jaarlijkse publikatie van
de volledige lijst van gereglementeerde beroepen.

Het voorliggende wetsvoorstel geeft in lijn met de betreffende richtlijn
slechts regels voor gereglementeerde beroepen, aldus de leden van de
VVD-fractie. Kan worden meegedeeld welke beroepen daardoor niet
onder de werking van de richtlijn vallen maar voor de uitoefening
waarvan doorgaans wel een hoger-onderwijsdiploma nodig is? De leden
van de VVD-fractie wilden in dit verband een opmerking maken over de
considerans van het wetsvoorstel. Zij vroegen zich af waarom hier en ook
elders gesproken werd over beroepsopleidingen van tenminste drie jaar.
Wordt aldus een hoger onderwijsdiploma niet erg beperkt uitgelegd?
Anders gezegd: hoe wordt hier vanuit het wetenschappelijk onderwijs
tegenaan gekeken?

Over de constructie van het wetsvoorstel wilden deze leden overigens
nog de volgende opmerking maken. In veel artikelen wordt gesproken
over «bij of krachtens de wet». De leden van de VVD-fractie wilden graag
per artikel uitgesplitst weten of en in hoeverre deze wetssystematische
formulering werkelijk nodig is. Het verwijzen naar regeling bij zowel wet
in formele zin als in van de wet afgeleide regelgeving zal impliceren dat
de uitvoering van de onderwerpelijke regelgeving buitengewoon gecom–
pliceerd wordt. Is voldoende nagegaan of en in hoeverre de regeling
verder zou kunnen worden vereenvoudigd? Zo vreesden deze leden dat
de aanpak van de uitvoering zoals beschreven in de paragraaf «Bevoegde
autoriteiten» tot een heel gecompliceerde uitvoeringssituatie zal leiden.
Kan het niet wat eenvoudiger, zo wilden zij de regering voorhouden.

De leden van de VVD-fractie konden zich in dit kader wel verenigen
met de keuze de regeling te implementeren in de nieuw te ontwerpen
Accountantswet. Meer moeite hadden zij met de keuze om de regeling te
implementeren in bijvoorbeeld het Octrooigemachtigdenreglement. Kon
hier niet worden volstaan met het regelen in de wet in formele zin dan
wel het onderworpen zijn aan de onderhavige regelgeving, zo vroegen zij
zich af.

De leden van de VVD-fractie konden zich verenigen met de keuze van
de regering om de beroepen waarop deze wet van toepassmg is niet in
de wet zelf op te nemen, maar te volstaan met periodieke publikatie in de
Staatscourant. Impliceert deze keuze dat de wet niet eerder op een
beroep van toepassing zal zijn dan nadat publikatie in de Staatscourant
heeft plaatsgevonden of kan aan de wijze van publiceren geen
zelfstandige juridische betekenis worden toegekend?

De leden van de VVD-fractie wilden tot slot weten of deze wetgeving
ook toepassing zal vinden in de Nederlandse Antillen en Aruba dan wel
welke betekenis deze regelgeving heeft voor de ingezetenen van de
Nederlandse Antillen en Aruba.

De leden van de D66-fractie stelden het volgende probleem aan de
orde. In het wetsvoorstel algemene erkenning EG-hoger-onderwijsdi–
ploma's is geen bepaling opgenomen die aansluit op het gestelde in
artikel 1, onder d, tweede alinea van de EG-richtlijn waarvan het
wetsontwerp een uitwerking is. Als gevolg daarvan zouden de gekwalifi–
ceerde Nederlandse belastingadviseurs buiten de werking van het
wetsontwerp vallen. Met ingang van 1 januari aanstaande vervallen
echter voor het goederenverkeer de Europese binnengrenzen en moeten
de cliënten van de Nederlandse belastingadviseurs meer dan ooit ook
buiten Nederland binnen de EG worden begeleid. Onder meer de Duitse
wetgeving kent strenge diploma-eisen op het terrein van de belastingad–
visering. Zou in de Nederlandse wetgeving geen regeling als bedoeld in
artikel 1, onder d, tweede richtlijn worden opgenomen, dan zouden de
internationaal opererende cliënten van de Nederlandse belastingadvi–
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seurs het gevaar kunnen lopen niet geheel adequaat in fiscale aangele–
genheden begeleid te worden. Tot het eind van dit jaar bakenen de
landsgrenzen de belastingaangelegenheden van onder meer de onder–
nemers nog steeds tamelijk scherp af. Dat zal straks in veel mindere
mate het geval zijn. De Confederation Fiscale Europeenne, waarbij alle
organisaties van belastingadviseurs in de EG zijn aangesloten, heeft dan
ook reeds op 29 april 1989 een resolutie aangenomen waaruit blijkt dat
zij het van groot belang acht dat alle leden van haar organisaties een
erkend EG-hoger onderwijsdiploma bezitten. Tot die organisatie behoren
in ons land De Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs en de
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. De leden vroegen of de
regering naar aanleiding van bovenstaande, bereid is om in de algemene
wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's een bepaling zoals bedoeld
in artikel 1, onder d, tweede alinea, van de EG-richtlijn op te nemen. Zo
nee, waarom niet?

De leden van de fractie van Groen Links vroegen de regering naar het
bestaande beleid op het gebied van het reguleren van beroepen. In
hoeverre is daarop kabmetsbeleid van toepassmg of is dat een zaak van
de vak-minister waaronder een te reguleren beroep valt? En wat is de
tendens op dit moment? Wordt er meer gereguleerd of juist meer
«ontreguleerd»? Daarnaast wilden deze leden weten wat in de andere
landen van de EG de tendens is op dit gebied. De leden van de fractie
van Groen Links vroegen voorts naar de ratio achter de - in hun ogen
omslachtige - wijze waarop de «bevoegde autoriteit» wordt aangewezen.
Met name waar het gaat om het aanwijzen van een ander dan de
minister waaronder het te reguleren beroep valt.

Gereglementeerde beroepen vallen niet onder de reikwijdte van de
richtlijn, aldus de leden van de SGP-fractie. Staat het de regering nog vrij
om beroepen die niet gereglementeerd zijn en dus onder de werking van
dit wetsvoorstel vallen alsnog te reglementeren, of maakt de richtlijn dat
definitief onmogelijk? Kan de regering aangeven welke effecten dit
wetsvoorstel vermoedelijk heeft op de emigratie naar andere EG-landen
dan wel immigratie naar Nederland vanuit andere EG-landen? Ook wilden
de leden van de fractie van de SGP een commentaar van de regering op
het commentaar van de Nederlandse Orde van Advocaten dat artikel 4
lid 2 van de Advocatenwet in het licht van de Europese jurisprudentie te
eng is geformuleerd. Is wijziging van dit artikel volgens de regering
wenselijk, vroegen deze leden?

De leden van de GPV-fractie constateerden een zekere spanning
tussen het algemeen karakter van het stelsel aan de ene kant en het
relatieve karakter van de vergelijkbaarheid van de opleidingen aan de
andere kant. Het is immers zo dat er wel degelijk verschillen kunnen
bestaan tussen de betreffende opleidingen in verschillende landen. In het
wetsvoorstel wordt dat erkend in die zin dat de mogelijkheid wordt
geboden aanvullende eisen te stellen 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 men het
beroep mag uitoefenen. De leden van de GPV-fractie waren van mening
dat deze regeling belangrijke voordelen biedt ten opzichte van de
procedure die tot op heden wordt gevolgd, niet alleen omdat er een
grotere mate van flexibiliteit ontstaat, maar ook omdat harmonisatie van
studieprogramma's het gevaar in zich borg van een te grote inhoudelijke
bemoeienis met het onderwijs. Toch vroegen zij zich wel af of de
mogelijkheid tot compensatie niet tot een wirwar van regelingen zal
leiden waardoor een uiterst ondoorzichtige situatie zal ontstaan met een
hoop bureaucratische rompslomp. En wordt, zo vroegen zij, voor wat
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betreft de diploma's waar het hier om gaat, eigenlijk niet meer geregeld
dan het in kaart brengen van mogelijk bestaande verschillen. Of wordt
toch gestreefd naar harmonisatie van de studieprogramma's, vroegen de
leden van de GPV-fractie tenslotte.

III. Toelating

De leden van de CDA-fractie onderschreven de keuze voor een
algemene wet. Ofschoon de onderlinge erkenning van diploma's zonder
voorafgaande harmonisatie van programma's zeer zeker past bij de
beginselen van subsidiariteit en autonomie van de Lid-Staten zal
ditzelfde uitgangspunt voor inhoudelijke problemen kunnen zorgen bij de
beoordeling door de bevoegde autoriteiten van het formuleren van de
aanvullende vereisten. Het formuleren vereist immers een inhoudelijke
vergelijking van de opleidingsprogramma's door de Lid-Staten, teneinde
de wezenlijke verschillen te kunnen vaststellen. De leden van de
CDA-fractie vroegen of het in de bedoeling lag dat dit soort gegevens in
een openbaar toegankelijke EG-databank opgeslagen zou worden.
Tevens vroegen deze leden naar de wijze waarop de verzameling van
deze gegevens en de internationale coördinatie van dit onderdeel zouden
worden geregeld. Dit vergelijkingsprobleem speelde volgens deze leden
eveneens bij het toelaten van EG-onderdanen in het bezit van een
diploma uit een derde land, indien deze persoon Nederland zou verkiezen
als eerste land om dit diploma te erkennen. Bij de toelatingsprocedure
wordt in de richtlijn gesteld dat er binnen vier maanden door de daartoe
bevoegde autoriteit een gedocumenteerde beslissing moet worden
genomen. In het wetsvoorstel is het woord «gedocumenteerd» niet terug
te vinden. De leden van de CDA-fractie vroegen opheldering over het
weglaten van het begrip «gedocumenteerd».

Tevens staat in het wetsvoorstel dat indien niet binnen de beslistermijn
is beslist, de EG-verklaring is geweigerd. De leden waren van mening dat
deze formulering zou kunnen leiden tot onaanvaardbare lange termijnen
voor de aanvragen. Deze leden waren van oordeel dat dit soort door de
richtlijn onbedoelde effecten voorkomen dienen te worden. Binnen de
toelatingsprocedure is de mogelijkheid aanwezig voor het stellen van
aanvullende vereisten in de vorm van een proeve van bekwaamheid of
een aanpassingsstage. In principe is deze keuze aan de aanvrager. De
enige uitzondering is gemaakt voor die beroepen waarvoor eerst een
precieze kennis van het nationale recht vereist is. Ook voor andere
beroepen kan het keuzerecht worden uitgesloten. De leden van de
CDA-fractie vroegen in dit kader naar de criteria die kunnen leiden tot
een dergelijke uitsluiting. Tevens spraken deze leden hun zorg uit over
het feit dat de aanvullende eisen alleen betrekking mogen hebben op de
feitelijke beroepskennis. Want zou het niet of onvoldoende kennis
hebben van het Nederlands bijvoorbeeld niet belemmerend kunnen
werken in verpleegkundige en soortgelijke beroepen? Hoe is in deze
problematiek voorzien, vroegen de leden van de CDA-fractie. Tevens
vroegen deze leden hoe de toelating en vestiging wordt geregeld van
vrije beroepen als therapeuten en verloskundigen.

Het wetsontwerp bevat geen regeling voor het geval de toelating tot
een beroep mede afhankelijk is van de vraag of de applicant zich in het
verleden tuchtrechtelijk heeft misdragen of anderszins vanwege zijn
verleden niet voor het beroep beschikt is. Voor de advocatuur geldt in
Nederland dat men niet als advocaat kan worden ingeschreven indien
gegronde vrees bestaat voor inbreuk op de regels van het advocaten–
beroep of dat betrokkene anderszins zich schuldig zal maken aan
handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet betaamt (art. 4,
tweede lid, Advocatenwet). Dit is bijvoorbeeld het geval indien men in
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het verleden wegens misdragingen van het tableau is geschrapt of failliet
is gegaan.

In het licht van de jurisprudentie van het Europese Hof lijkt het
wetsontwerp op dit punt te eng geformuleerd, stelden de leden van de
CDA-fractie.

Enerzijds vormt dit wetsvoorstel een bescherming voor diegenen die
de procedure in werking zetten om zo snel mogelijk met een
«EG-diploma» in Nederland aan het werk te willen. Anderzijds zou dit
wetsvoorstel een bescherming moeten zijn van de Nederlandse
maatschappij tegen personen met malafide bedoelingen. Uiteraard zijn
dit twee tegenstrijdige belangen. De leden van de PvdA-fractie vonden
echter dat in dit wetsvoorstel met name de procedure van de kant van de
EG-onderdaan met een niet-Nederlands diploma aan de orde komt.
Evenals de leden van de CDA-fractie vroegen zij zich ook af of de
standaardisering van de procedure niet gemakkelijk tot misbruik zal
kunnen leiden. Artikel 7 lid 2 van Hoofdstuk 2 laat ruimte over voor
mensen met minder goede bedoelingen.

Zo is het in theorie mogelijk dat mensen die tuchtrechtelijk veroordeeld
zijn en die een beroep willen uitoefenen dat in het land waarin het
diploma verkregen is ongereglementeerd is, in Nederland met een eed of
plechtige verklaring dat beroep toch kunnen uitoefenen. Of dat in de
praktijk ook voor kan komen kan niet beoordeeld worden omdat niet over
lijsten met in het buitenland en in Nederland gereglementeerde beroepen
beschikt wordt. Kan de regering informatie geven over bovengenoemde
in het oog springende verschillen? De leden van de fractie van de PvdA
vroegen zich af of deze ruimte bewust open gelaten is.

Naar aanleiding van commentaar van de Nederlandse Orde van
Advocaten vroegen de leden van de PvdA-fractie en de leden van de
D66-fractie of de regering bereid zou zijn om aan artikel 7 van het
wetsvoorstel toe te voegen de mogelijkheid voor een bevoegde autoriteit
in Nederland om ook te mogen informeren naar het tuchtrechtelijk
verleden van een applicant in het buitenland in geval van diens betrok–
kenheid bij gevallen van insolventie. Zo nee, welke bezwaren kleven dan
aan een dergelijke toevoeging, vroegen deze leden.

Nogmaals het standaardiseren van de toelatingsprocedure voor hoger
opgeleiden met een niet-Nederlands diploma tot de Nederlandse
arbeidsmarkt bij algemene wet geniet naar het oordeel van de leden van
de PvdA-fractie de voorkeur. Een nadeel echter van deze algemene wet
is dat er weinig werkbare criteria in voorkomen. Zo is het maximum van 4
jaar voor het aantonen van beroepservaring (hoofdstuk II artikel 9 lid 2)
het enige criterium dat aangegeven wordt inzake de duur. Wat zijn
precies die «wezenlijke» verschillen, waarover in artikel 10 gesproken
wordt? Er kan een aanpassingsstage van maximaal 3 jaar zijn (zie
hoofdstuk 2, artikel 10 lid 1). Wat zijn de criteria voor het bepalen van de
tijdsduur? Wat is bijvoorbeeld een minimumtijdsduur, vroegen deze
leden.

Zo bepaalt de bevoegde autoriteit de aanvullende eisen en de inhoud
van het dossier voor aanvraag, de aanpassingsstage, de proeve van
bekwaamheid. Leidt dit niet tot onduidelijkheid bij het publiek en tot
willekeur i.c. onuitvoerbaarheid van deze wet bij de bevoegde instanties?
Zijn er bij deze instanties al voor alle bij deze wet betrokken beroepen
standaard-procedures?

Het criterium om de aanvrager binnen een maand op de hoogte te
stellen van lacunes in het aanvraagdossier en binnen maximaal 4
maanden van toe– of afwijzing werd met instemming door de leden van
de fractie van de PvdA begroet. Echter het stellen van deze termijn wordt
ontkracht door lid 2 van artikel 12. Als de beslissende autoriteit om wat
voor reden dan ook in gebreke blijft met een beslissing dan geniet de
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aanvrager geen bescherming. Integendeel de aanvraag wordt dan zonder
meer geweigerd. Voor de aanvrager blijft dan een beroep mogelijk maar
dat leidt tot een langere procedure. De leden van de fractie van de PvdA
vroegen zich af of hoofdstuk 3 artikel 12 lid 2 dan ook niet in tegen–
spraak is met de richtlijn welke ervan uitgaat dat er een garantie van
procentuele aard zou moeten zijn ten behoeve van de EG-onderdaan nl.
de ontvangende Lid-Staat heeft de verplichting om binnen een bepaalde
termijn tot een gemotiveerd besluit te komen.

De leden van de VVD-fractie vroegen of het degene die om toelating
tot een beroep vraagt is die beslist of een onvoldoende opleiding gecom–
penseerd wordt door een aanpassingsstage dan wel een aanvullende
proeve van bekwaamheid. Het was deze leden niet duidelijk waarom tot
die constructie was besloten en of het niet meer voor de hand liggend
zou zijn geweest indien de Lid-Staat en/of de beroepsgroep in de
Lid-Staat waar om uitoefening van een beroep wordt verzocht deze
beslissing zou nemen.

Zij ontvingen hierop graag een nadere reactie. Nu de keuze tussen een
aanvangsstage of een aanvullende proeve van bekwaamheid aan betrok–
kenen wordt gelaten is het mogelijk dat een zeer diverse uitvoering aan
deze bepaling wordt gegeven, zelfs binnen één en dezelfde beroeps–
groep. Was dit wel een aanlokkelijke gedachte, zo vroegen de leden van
de VVD-fractie zich af?

Ter waarborging van de kwaliteit kunnen aanvullende vereisten gesteld
worden, aldus de leden van de SGP-fractie. Een van de aanvullende
vereisten kan zijn het ten minste gedurende twee jaar uitoefenen van het
beroep in een periode van 10 jaar voorafgaand aan de aanvraag voor
toelating. De leden van de fractie van de SGP vroegen de regering of de
termijn van 10 jaar niet te ruim gesteld is. lemand kan acht jaar lang een
beroep niet hebben uitgeoefend en toch toegelaten moeten worden.
Deze leden zouden liever een voorwaarde van twee uit vijf jaar gezien
hebben, zodat verzekerd is dat de beroepservaring in ieder geval nog van
recente datum is.

De leden van de fractie van de SGP wilden eveneens weten of een
adequate Nederlandse taalbeheersing eventueel ook als aanvullende eis
gesteld kan worden.

IV. Diversen

De leden van de fractie van de PvdA vroegen zich af of er bijvoorbeeld
in het kader van de VN gewerkt wordt aan een systeem van interna–
tionale diploma-erkenning. Zij hadden aanwijzingen dat de praktijk juist
problemen kent met erkenning van diploma's uit niet EG-landen. Men
denke aan erkenning van bijvoorbeeld Turkse, Marokkaanse en
Surinaamse diploma's. Hoewel zij erkenden dat dit buiten het bereik van
deze wet ligt, wilden zij toch niet nalaten deze vraag te stellen.

V. Artikelen

Artikel 10.6

De leden van de CDA-fractie vroegen of, gelet op het gestelde in
artikel 10 van de richtlijn, deze aanwijzing wel per AMvB kan plaats–
vinden.
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Artikel25

In dit artike! wordt de aanvrager verplicht om de route van de
algemene wet te volgen. De route van de wet op de architectentitel
wordt uitgesloten. In hoeverre staat deze verpiichting op gespannen voet
met het keuzerecht van de aanvrager, vroegen de leden van de
CDA-fractie.

De Voorzitter van de Commissie,
Van Leijenhorst

De griffier van de Commissie,
Hillen
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