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Met erkentelijkheid heeft ondergetekende kennis genomen van het
voorlopig verslag, uitgebracht door de vaste Commissie voor Onderwijs
en Wetenschappen. Alvorens in te gaan op de vragen in het voorlopig
verslag, waarbij zo veel mogelijk de indeling van het voorlopig verslag
wordt gevolgd, wil ondergetekende eerst enige algemene opmerkingen
maken over EEG-richtlijnen.

Richtlijnen komen tot stand volgens de procedure van artikel 149 van
het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap
(EEG-Verdrag; Trb. 1957, 91). In het kort komt het er op neer dat de
Commissie een voorstel, dat in een internationale ambtelijke werkgroep
wordt voorbereid, voorlegt aan de Raad van de Europese Gemeen–
schappen, die het voorstel vervolgens vaststelt. In sommige gevallen - zo
ook in het geval van de onderhavige richtlijn - wordt het voorstel ook
twee maal aan het Europese Parlement voorgelegd. De eerste maal
betreft dat een advisering voordat het stuk, al dan niet gewijzigd naar
aanleiding van dat advies, door de Commissie voor de eerste keer aan de
Raad wordt voorgelegd. De tweede maal dat het Europese Parlement
zich over het stuk buigt, gaat het om het definitieve voorstel van de
Commissie, met daarbij het zogeheten gemeenschappelijk standpunt van
de Raad. Indien het Europese Parlement zich binnen een termijn van drie
maanden niet uitspreekt dan wel het gemeenschappelijk standpunt
goedkeurt, wordt het besluit door de Raad vastgesteld. Het Europese
Parlement kan alleen met volstrekte meerderheid van stemmen amende–
menten voorstellen. Eventuele amendementen worden door de
Commissie bekeken en al dan niet overgenomen.

Indien de Raad een richtlijn heeft vastgesteld, dienen de Lid-Staten
binnen de in de richtlijn aangegeven termijn de nodige maatregelen te
treffen ter implementatie. Het kan zijn dat in een Lid-Staat regelgeving
niet nodig is, omdat de eigen nationale regelgeving datgene wat de
richtlijn beoogt, reeds mogelijk maakt. Meestal evenwel vergt een
richtlijn aanpassing van regelgeving dan wel nieuwe regelgeving. Bij het
opstellen van die regelgeving moet zo nauw mogelijk worden aange–
sloten bij de richtlijn, teneinde eventuele ongewenste verschillen zo veel
mogelijk te vermijden. Het is niet toegestaan bij de implementatie de in
de richtlijn geformuleerde bepalingen zodanig te herformuleren dat
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daardoor het beoogde doel niet volledig of later zou kunnen worden
bereikt dan in de richtlijn is vermeld. Het omgekeerde is wel toegestaan.
Een paar voorbeelden ter verduidelijking. Als eerste voorbeeld: indien in
een richtlijn wordt aangegeven dat het niveau van de uitstoot van
bepaalde schadelijke stoffen in het jaar 2000 tot x moet zijn verminderd,
mag in de implementatie-regelgeving wel worden bepaald dat dat niveau
al in 1998 moet zijn bereikt, maar niet dat dat pas in 2005 het geval zal
zijn. Een tweede voorbeeld, uit de onderhavige richtlijn: in de richtlijn is
aangegeven dat als in een Lid-Staat een bepaald beroep niet is geregle–
menteerd, de ontvangende Lid-Staat van de EG-migrant mag verlangen
dat hij in de afgelopen tien jaar ten minste twee jaar het desbetreffende
beroep heeft uitgeoefend. Het is niet toegestaan die termijn van tien jaar
te bekorten, omdat daarmee het doel van de richtlijn (vergemakkelijken
van het vrije verkeer van werknemers en zelfstandigen door het stellen
van dezelfde eisen) niet volledig kan worden bereikt.

1. Inleiding

De leden van de CDA-fractie vragen naar de wijze waarop in de
overige Lid-Staten de richtlijn is geïmplementeerd.

De implementatie van de «Richtlijn betreffende een algemeen stelsel
van erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsoplei–
dingen van ten minste drie jaar worden afgesloten» (hierna aan te duiden
met: de richtlijn), is in de onderscheiden Lid-Staten van de Europese
Gemeenschap niet overal op dezelfde wijze aangepakt.

Een groot aantal landen heeft geopteerd voor implementatie via één
algemene wet. Het betreft Denemarken, lerland, Italië, Portugal, Spanje
en het Verenigd Koninkrijk, België en Nederland. In Nederland wordt
bovendien in de desbetreffende sectorale wetten verwezen naar de
Algemene wet, hetgeen tot een zeer overzichtelijk wettelijk stelsel leidt
(zie hoofdstuk III van het onderhavige wetsvoorstel).

Frankrijk en Duitsland hebben gekozen voor vertaling van de richtlijn
naar de diverse sectorale wetten.

Luxemburg heeft een algemene wet en heeft daarnaast ook sectorale
wetten aangepast.

Griekenland heeft nog geen keus gemaakt.
De randvoorwaarden voor de implementatie worden in de richtlijn

genoemd, maar hoe deze in de verschillende stelsels worden geformu–
leerd, is nog niet bekend. Dit zal naar verwachting blijken uit de
binnenkort te verwachten eerste evaluatie op grond van artikel 11 van de
richtlijn. Op die evaluatie wordt bij de beantwoording van een aantal
andere vragen nog terug gekomen.

De vraag van de leden van de CDA-fractie of in de overige Lid-Staten
de tekst van de richtlijn eveneens grotendeels in de wetgeving is overge–
nomen, is niet eenduidig te beantwoorden. Voorzover thans bekend is in
lerland, het Verenigd Koninkrijk en Portugal de tekst vrijwel letterlijk
overgenomen. Van de landen waar de richtlijn via sectorale wetten wordt
geïmplementeerd zou het ondoenlijk zijn een overzicht te geven, immers
er kunnen zelfs verschillen per beroep of beroepsgroep optreden.

De leden van de CDA-fractie constateren, evenals de leden van de
fractie van D66, dat een deel van artikel 1, onder d, tweede alinea, van
de richtlijn niet is verwerkt in het wetsvoorstel. Gevraagd wordt naar de
achtergrond van het weglaten van een implementatiebepaling ter zake.

In Nederland kennen we alleen reglementering van overheidswege en
niet, zoals bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk voorkomt, ook regle–
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mentermg door beroepsverenigingen (de zogenaamde chartered bodies).
De door de fracties aangehaalde bepaling uit de richtlijn is in de richtlijn
opgenomen ten behoeve van de Lid-Staten waar men chartered bodies
kent. Aangezien in ons land dergelijke beroepsverenigingen niet bestaan,
is de desbetreffende bepaling niet overgenomen.

In ons land bestaan uiteraard wel beroepsveremgmgen, doch die
voldoen niet geheel aan de definitie die in de richtlijn is gegeven Deze
verenigingen kennen veelal wel een eigen opleiding, een beroepscode,
en verlenen soms ook een soort titel. Zij missen evenwel het belang–
rijkste kenmerk, namelijk de specifieke vorm van erkenning van
overheidswege, waarbij de overheid de reglementering aan de beroeps–
vereniging laat. Naar het zich laat aanzien, zal de overheid deze vorm van
erkenning ook niet verlenen. Immers, in verband met een vrije markt–
werking wordt de toegang tot beroepen zo veel mogelijk vrij gelaten.

De leden van de CDA-fractie vragen naar de relatie tussen het
nationaal coördinatorschap en de informatievoorziening, mede gezien de
mogelijkheid dat bij algemene maatregel van bestuur andere bevoegde
autoriteiten worden aangewezen dan de desbetreffende vakministers. Zij
achtten namelijk een heldere, doorzichtige informatievoorziening noodza–
kelijk.

De groep van nationale coördinatoren van de diverse EG-üd-Staten
bespreekt voorkomende problemen om eenduidigheid in de behandeling
van aanvragen te bevorderen. De tweejaarlijkse evaluatie op grond van
artikel 11 van de richtlijn (die voor het eerst vóór 4 januari 1993 zal
plaatshebben), kan ook aan een goede vormgeving van de behandeling
bijdragen door de signaalfunctie van problemen, die vervolgens in de
coördinatiegroep worden besproken.

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen als nationaal coördi–
nator geeft een voorlichtingsopdracht aan de IRAS (Informatievoor–
ziening ten aanzien van de Richtlijn Algemeen Stelsel). De voorlichting
heeft betrekking op alle bevoegde autoriteiten, ongeacht of dat vakmi–
nisters of andere instanties zijn.

Het door de fractieleden van het CDA bedoelde verslag van de
Commissie aan het Europese Parlement en de Raad van Ministers op
grond van artikel 13 van de richtlijn, wordt voorafgegaan door een aantal
evaluaties op grond van artikel 11 van de richtlijn die tweejaarlijks plaats–
hebben over de werking van de richtlijn. Die evaluaties geschieden in
elke Lid-Staat en moeten als rapport aan de Commissie worden aange–
boden.

De leden van de fractie van de PvdA vragen of, en zo ja welke, sancties
zijn verbonden aan het overschrijden van de implementatietermijn.

Op het overschrijden van de termijn is de algemene bepaling van
artikel 169 van het EEG-Verdrag inzake het niet nakomen van verplich–
tingen door een Lid-Staat van toepassing. Als eerste punt in de
procedure wordt een Lid-Staat door de Commissie in gebreke gesteld.
De Lid-Staat krijgt de gelegenheid hierop te reageren. Indien blijkt dat
het antwoord niet naar genoegen van de Commissie is dan wel dat de
Lid-Staat in gebreke blijft, brengt de Commissie vervolgens een met
redenen omkleed advies uit. Als de Lid-Staat niet binnen de daarbij door
de Commissie gestelde termijn het advies opvolgt, kan de Commissie de
zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie. Het Hof kan vervolgens
uitspreken dat de Lid-Staat (tijdige) implementatie ten onrechte
achterwege heeft gelaten. Daar zijn overigens tot nu toe geen andere
consequenties aan verbonden dan dat het voor een land niet aangenaam
is om publiekelijk te horen te krijgen dat men te laat is met implemen–
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teren, behoudens in bijzondere gevallen de mogelijkheid dat een derge–
lijke uitspraak gevolgd kan worden door een schadevergoedingsactie van
particulieren die door de te late implementatie in hun belang zouden zijn
geschaad.

In de zomer van 1991 is Nederland in gebreke gesteld. De reactie
daarop, inhoudende dat het wetsvoorstel tot implementatie van de
richtlijn in procedure was gebracht, was kennelijk voor de Commissie
niet voldoende. Op 15 oktober 1992 is door de Commissie aan
Nederland een met redenen omkleed advies als bovenbedoeld uitge–
bracht. Het advies is veeleer een sommatie en wel om binnen twee
maanden na 15 oktober alsnog aan de verplichting tot implementatie te
voldoen.

De leden van de PvdA-fractie vragen of de groep van nationale coördi–
natoren een actieve rol heeft gespeeld teneinde de implementatie in de
onderscheiden Lid-Staten te vergemakkelijken.

Zoals reeds besproken bij het beantwoorden van de vraag van de
CDA-fractieleden naar het nationaal coördinatorschap, wordt door
middel van het uitwisselen van informatie, waaronder gesignaleerde
problemen, en het komen tot een eenduidige uitleg de implementatie van
de richtlijn vergemakkelijkt.

Het verslag, genoemd door de leden van de PvdA-fractie, dat na vijf
jaar moet worden uitgebracht, wordt door de Commissie aan het
Europees Parlement en Raad van de Europese Gemeenschappen uitge–
bracht, zoals hierboven reeds is gesteld als antwoord op een vraag van
de leden van de fractie van het CDA. Bij de eerste van de daaraan ten
grondslag liggende tweejaarlijkse evaluaties kan Nederland een
volwaardige inbreng leveren. Ondanks de vertraging bij de formele
implementatie, is deze namelijk materieel grotendeels al een feit. Bij het
signaleren van knelpunten en problemen kan Nederland een goede
inbreng leveren. De ervaring tot nu toe leert dat er maar weinig belang–
stelling is van burgers uit andere Lid-Staten. De meeste informatie wordt
tot nu toe gevraagd door Nederlanders die hun beroep in een andere
Lid-Staat willen uitoefenen.

Het antwoord op de vraag van de leden van de PvdA-fractie of het juist
is dat Nederland een relatief laag aantal gereglementeerde beroepen
heeft, kan niet zonder meer bevestigend luiden.

Wanneer wordt afgegaan op de absolute getallen, die het aantal
gereglementeerde beroepen per Lid-Staat aangeven, levert dat een
vertekend beeld op. Ter illustratie het beroep «leraar». Er zijn Lid-Staten
die dit als één beroep opgeven, andere Lid-Staten houden het op vier
(namelijk ingedeeld naar onderwijssectoren) en weer andere Lid-Staten
geven een nog aanzienli jker aantal op, vanwege de koppeling aan vakken
of vakgebieden. Nederland behoort tot de laatste categorie.

Er kan niet worden gesteld dat Nederland ten opzichte van alle andere
Lid-Staten een lager aantal gereglementeerde beroepen heeft.

Bij nadere analyse van de door de Lid-Staten geleverde gegevens
omtrent de gereglementeerde beroepen, blijkt dat er in vrijwel alle
Lid-Staten een concentratie is van gereglementeerde beroepen in
bepaalde identieke maatschappelijke terreinen. Het betreft hier het
onderwijs, de gezondheidszorg, de zeevaart en de juridisch/financiële
sector. In alle Lid-Staten betreft het hier vergelijkbare beroepen.

Daarnaast is er wel tussen de Lid-Staten een verschil te constateren
op grond van het geldende maatschappelijk stelsel. In de zuidelijke
Lid-Staten bestaat een traditie van reglementering van alle overheids–
taken, derhalve zijn er in die Lid-Staten op dat gebied meer gereglemen–
teerde beroepen.
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De leden van de PvdA-fractie vragen naar de rol van de groep van
nationale coördinatoren bij de erkenmng van Nederlandse diploma's in
de andere Lid-Staten.

Het geven van een EG-verklaring (erkenning van diploma) is een
bevoegdheid van de betrokken bevoegde autoriteit en behoort derhalve
niet tot de competentie van de nationale coördinatoren.

De nationale coördinatoren houden zich vooral bezig met de
eenduidige behandeling van buitenlanders in hun land. In de groep van
nationale coördinatoren komen deze situaties ter sprake, waarbij indirect
dus ook het belang van eigen landgenoten in de andere Lid-Staten is
gediend.

De leden van de PvdA-fractie vragen naar de rechtsgang in de andere
Lid-Staten voor bezitters van een Nederlands hoger onderwijsdiploma,
en naar de rol van het Europese Hof van Justitie daarbij.

In artikel 8, tweede lid, van de richtlijn is bepaald dat een migrant
tegen een besluit van een bevoegde autoriteit bij een nationale (dat wil
zeggen in de Lid-Staat waar de migrant toegang tot een gereglemen–
teerd beroep verlangt) rechterlijke instantie beroep moet kunnen aante–
kenen. In elke Lid-Staat moet ten behoeve van de uitvoering worden
afgewogen of dit onderdeel specifieke implementatie behoeft.

De nationale rechter kan zich tijdens een procedure met een prejudi–
ciële vraag wenden tot het Europese Hof van Justitie. Daarmee wordt
een uniforme interpretatie van de richtlijn alsmede de nationale
wetgeving door het Hof conform het Gemeenschapsrecht gegarandeerd.

De leden van de VVD-fractie informeren of voorafgaand aan de keuze
voor een algemene richtlijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen
onderzoek heeft plaatsgehad, waaruit bhjkt dat een dergelijke aanpak
verdedigbaar is. Ook de leden van de SGP-fractie vragen of er een verge–
lijkend onderzoek is gedaan naar de diverse hoger onderwijsopleidingen
in de Europese Gemeenschap.

Er heeft geen vergelijkend onderzoek naar hoger onderwijsopleidingen
in de diverse Lid-Staten plaatsgehad. Het uitgangspunt van de richtlijn is
gebaseerd op het politieke axioma van wederzijds vertrouwen en een
algemene aanpak voor alle gereglementeerde beroepen. Wel zijn, met
het oog op het waarborgen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening,
enige garanties ingebouwd, te weten de mogelijkheid van het stellen van
aanvullende vereisten bij gebleken verschillen.

Op de vraag van de leden van de VVD-fractie wat het nationaal coördi–
natorschap inhoudt, wordt gemeld dat het coördinatorschap gezien moet
worden als een organisatorische taak. Onder voorzitterschap van het
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen is in interdepartementaal
overleg gekomen tot één gemeenschappelijke wettelijke regeling,
immers de coördinatierol is er een die ten dienste staat van eenvormige
toepassing van de richtlijn.

De nationaal coördinator heeft geen daadwerkelijke bevoegdheden,
anders dan na onderling overleg in samenwerking met de andere
betrokken departementen.

De leden van de VVD-fractie vragen zich af of er voldoende is
nagedacht over harmonisatie van termijnstellingen, gezien enerzijds de
termijn van drie maanden die de Europese Commissie heeft bij het
beoordelen van voorstellen voor een regeling tot uitsluiting van het
keuzerecht van een migrant en anderzijds de termijn van vier maanden
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die een bevoegde autoriteit heeft om te beslissen op een aanvraag tot
toelating.

In de eerste plaats moet hierbij worden aangetekend dat de genoemde
termijn van drie maanden voor de Commissie niet voorkomt in het
wetsvoorstel, maar alleen in artikel 10 van de richtlijn. Aangezien deze
bepalmg betrekking heeft op de relatie tussen de Commissie en de
Lid-Staten en niet op de relatie tussen een migrant en een Lid-Staat,
behoeft deze bepaling geen implementatie. Die termijn ligt voor alle
Lid-Staten vast in de richtlijn zelf.

In de tweede plaats stelt artikel 8, tweede lid, van de richtlijn dat
uiterlijk vier maanden na ontvangst van een aanvraag, voorzien van een
volledig dossier, door een bevoegde autoriteit moet worden beslist over
al dan niet toelaten en over eventuele aanvullende vereisten. Die termijn
kan in een implementatievoorstel dus op vier maanden worden gesteld,
maar er zou ook voor een andere (kortere) termijn kunnen worden
gekozen. In het wetsvoorstel is evenwel voor die maximaal mogelijke
termijn gekozen, omdat ervaringen met eerdere toelatingsprocedures van
mensen met een buitenlandse opleiding hebben geleerd dat met een
zorgvuldige behandelmg van een aanvraag de nodige tijd is gemoeid.
Hierbij wordt aangetekend dat deze termijn in de eerste concepten van
de richtlijn wel was geharmoniseerd met bovenbedoelde termijn van de
Commissie, beide termijnen waren oorspronkelijk op drie maanden
gesteld. In de loop van de onderhandelingen over de richtlijn is evenwel
op verzoek van de Lid-Staten die de richtlijn moeten uitvoeren, uitein–
delijk de beslistermijn voor de bevoegde autoriteiten verlengd tot vier
maanden.

De leden van de VVD-fractie vragen tevens naar de informatievoor–
ziening op grond van artikel 9 van de richtlijn. Zij dringen aan op eenvoud
en beperking tot het echt noodzakelijke.

De opvatting van de leden van de VVD-fractie kan geheel onder–
schreven worden. Tot nu toe is dan ook de informatievoorziening via de
IRAS geregeld, dat wil zeggen dat de NUFFIC (Netherlands Universities
Foundation for International Cooperation) de feitelijke informatievoor–
ziening verzorgt. Zoals reeds gemeld, is er tot nu toe weinig belang–
stelling getoond vanuit de andere Lid-Staten. Voor de toekomst wordt
gedacht aan een informatiesysteem dat «bottom up» wordt opgebouwd
en waarbij het voornemen bestaat aan te sluiten op bijvoorbeeld het
voorgenomen Europese netwerk dat door de Commissie in Brussel (te
weten de Task Force for Human Resources, Education, Training and
Youth = Menselijke Hulpbronnen, Onderwijs, Opleiding en Jeugdzaken)
zou worden gerealiseerd.

De vraag van de leden van de fractie van het SGP over een aan de
vaststelling van de richtlijn voorafgegaan vergelijkend onderzoek naar de
opleidingen hoger onderwijs in de Europese Gemeenschap, is reeds
beantwoord bij een soortgelijke vraag van de VVD-fractie.

Op de vraag van de leden van de SGP-fractie naar de verhouding van
het Nederlandse hoger beroepsonderwijs (h.b.o.) tot opleidingen hoger
onderwijs in de overige Lid-Staten, wordt opgemerkt dat de Nederlandse
hogescholen de meeste overeenkomst vertonen met de Gesamthoch–
schule in Duitsland. Opleidingen in de andere Lid-Staten vertonen niet
die overeenkomst, zo zijn bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk de
polytechnics net tot universiteit gemaakt. Wel is het zo dat de meeste
opleidingen van h.b.o.-niveau vier jaar zijn, langer dan vier jaar komt niet
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voor. In het Verenigd Koninkrijk zijn er enkele die een cursusduur van
drie jaar kennen.

De leden van de GPV-fractie vragen waar de bevoegheid ligt wijzi–
gingen in het stelsel aan te brengen en tevens om welke wijzigingen dat
zou kunnen gaan.

De bevoegdheid tot het voorstellen van wijzigingen in het stelsel ligt
bij de Commissie, waarna de Raad uiteindelijk eventuele wijzigmgen
vaststelt. De voorstellen kunnen worden gedaan in of naar aanleiding van
het verslag dat de Commissie uiterlijk vijf jaar na 4 januari 1991
uitbrengt aan het Europees Parlement en aan de Raad van de Europese
Gemeenschappen over de ervaringen bij de uitvoering van de richtlijn.
De gegevens over die ervaringen verkrijgt de Commissie immers door de
tweejaarlijkse verslagen vanuit de Lid-Staten. Bij die evaluaties kunnen
de Lid-Staten namelijk niet alleen probleempunten signaleren, maar ook
suggesties doen voor veranderingen of verbeteringen. Aangezien nu nog
geen evaluatiegegevens van de Lid-Staten bekend zijn en dus ook geen
standpunt van de Commissie ter zake, kan nog niet worden aangegeven
wat de wijzigingen zullen mhouden.

Het ligt in elk geval niet in de bedoeling terug te keren naar de oude
situatie van harmonisatie van studieprogramma's in het kader van het
vrije verkeer. Ondergetekende sluit zich in dit opzicht aan bij de leden
van de GPV-fractie die vinden dat daaruit een te grote inhoudelijke
bemoeienis met het onderwijs zou kunnen voortvloeien.

2. Reikwijdte richtlijn en wet

De leden van de CDA-fractie vragen hoe de toelating is geregeld van
niet-EG-onderdanen die in een Lid-Staat een hoger onderwijsdiploma
hebben behaald.

De nchthjn is, zo bepaalt artikel 2 van de nchtlijn, alleen van
toepassing op EG-onderdanen. Niet-EG-onderdanen worden behandeld
als alle andere buitenlanders die geen onderdaan zijn van een van de
andere EG-Lid-Staten. De toelatingsprocedure kan per beroep of
beroepsgroep verschillend zijn.

De leden van de CDA-fractie vragen ook in hoeverre te verwachten is
dat meer beroepsgroepen in Nederland om reglementering zullen vragen,
gezien het feit dat in de andere Lid-Staten (aanzienlijk) meer beroepen
zijn gereglementeerd dan in ons land.

In het Nederlandse maatschappelijke systeem past reglementering van
beroepen niet zo duidelijk als in de landen van Zuid-Europa. Het beleid in
Nederland is thans gericht op een terugtredende overheid, en in dat
kader zou reglementering geheel niet passen. Een reglementering
bedoeld ter bescherming van de eigen burgers is in strijd met de
bedoeling van de richtlijn, in strijd met de grondbeginselen van de
communautaire regelgeving en in strijd rr.et het EG-Verdrag en de
vrijheden.

Voor het overige wordt verwezen naar hetgeen reeds onder Inleiding is
opgemerkt naar aanleiding van een vraag van de leden van de
PvdA-fractie over aantallen gereglementeerde beroepen in de onder–
scheiden Lid-Staten.

De leden van de fractie van de PvdA vragen of het vereisen van de
Nederlandse nationaliteit voor de toelating tot een bepaald beroep niet in
strijd is met de richtlijn.
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Op grond van artikel 48, vierde lid, van het EEG-verdrag zijn de
bepalingen inzake het vrije verkeer van werknemers niet van toepassing
op bepaalde beroepen in overheidsdienst. Het betreft dan betrekkingen
die deelneming aan de uitoefening van openbaar gezag inhouden en die
werkzaamheden omvatten strekkende tot bescherming van de algemene
belangen van de staat of van andere openbare lichamen.

Voor die beroepen mag dan ook het nationaliteitsvereiste worden
gesteld. Het vereisen van de Nederlandse nationaliteit is daardoor ook
niet in strijd met het EEG-recht en daarmee ook niet in strijd met de
richtlijn. Het is uiteraard wel zo dat het gedeeltelijk een belemmering
vormt voor het vrije personenverkeer. Vanuit Brussel worden dan ook
pogingen ondernomen om de Lid-Staten er van te overtuigen dat
gestreefd moet worden naar minder beroepen waarvoor het nationali–
teitsvereiste wordt gesteld. De invulling van «deelneming aan de
uitoefening van openbaar gezag» dient zo beperkt mogelijk te zijn.

De leden van de PvdA-fractie vragen naar de voorlichting over de
werking van de richtlijn en het wetsvoorstel.

Het streven van de nationaal coördinator is gericht op vergroting van
de duidelijkheid en eenduidige behandeling. Daarom wordt getracht de
voorlichting en algemene informatievoorziening ten aanzien van de
richtlijn zo veel mogelijk centraal te organiseren. Er zal dan ook een
beroep worden gedaan op de bevoegde autoriteiten daaraan zoveel
mogelijk mede te werken, ondanks hun autonome bevoegdheid ten
aanzien van het verstrekken van EG-verklaringen.

De nationaal coördinator is bovendien voornemens bij het van kracht
worden van deze wet adequate voorlichting te doen uitgaan: zowel naar
de Nederlandse ambassades in de andere Lid-Staten, gericht op buiten–
landers die naar Nederland willen komen, als in Nederland om te wijzen
op vergelijkbare procedures in Lid-Staten voor Nederlanders die
daarheen willen gaan.

Een uitgebreide campagne ten behoeve van de arbeidsbureaus en zelfs
uitzendbureaus ligt op dit moment niet zozeer in de rede, daar tot nu toe
de meeste vragen komen van EG-burgers die nog in het land van
herkomst (waar zij hun opleiding hebben genoten) vertoeven, of van
Nederlanders die naar het buitenland willen. Mocht uit evaluaties blijken
dat er behoefte bestaat aan een uitgebreidere voorlichting, dan kan
vanwege de centrale organisatie van de informatievoorziening uiterst
snel hierop worden ingespeeld.

Aangezien de verschillende Lid-Staten autonoom zijn in hun opvatting
over de werkwijze, en vanuit Nederland derhalve geen garanties kunnen
worden geboden over hun voorlichting ten behoeve van de Nederlandse
burgers, gaat de voorkeur uit naar een centraal informatievoorzie–
ningspunt voor de richtlijn. In Nederland ligt de feitelijke uitvoering thans
reeds bij de NUFFIC, omdat de daar aanwezige know-how hen ook in
staat zal stellen Nederlanders die daarom vragen naar de juiste instantie
in de andere Lid-Staten te verwijzen.

De leden van de fractie van de PvdA spreken de wens uit dat elke
wijziging van de lijst met beroepen in de Staatscourant wordt
opgenomen.

De nationaal coördinator heeft alle bevoegde autoriteiten verzocht van
elke reglementering dan wel van het verlaten van reglementering
mededeling te doen aan ondergetekende, opdat zorg kan worden
gedragen voor een zo snel mogelijke publikatie in de Staatscourant.

Hierbij wordt overigens aangetekend, mede in antwoord op een vraag
van de leden van de fractie van de VVD, dat het opnemen van een
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beroep op de lijst geen zelfstandige juridische betekenis heeft. De
richtlijn en daarmee de onderhavige wet zijn van toepassmg op beroepen
die zijn gereglementeerd, ongeacht het feit of het beroep is opgenomen
op genoemde lijst of niet. De lijst heeft slechts een declaratoire,
voorlichtende functie.

De leden van de VVD-fractie vragen welke beroepen, omdat zij niet
gereglementeerd zijn, niet onder de richtlijn vallen, maar waarvoor
doorgaans toch wel een hoger onderwijsdiploma nodig is.

In de eerste plaats betreft het hier de beroepen die onder een speci–
fieke EEG-richtlijn vallen, te weten artsen, tandartsen, dierenartsen,
verpleegkundigen, verloskundigen, apothekers en architecten.

Daarnaast zijn er nog talloze beroepen, waarvoor de werkgever een
hoger onderwijsdiploma wenselijk acht, maar waarbij niet formeel van
overheidswege die eis wordt gesteld. Zie bijvoorbeeld de personeelsad–
vertenties van vele bedrijven en ook van de overheid waarin van een
sollicitant slechts een academisch denk– en werkn/veai/wordt verlangd.

Tevens vragen de leden van de VVD-fractie waarom onder meer in de
considerans van het wetsvoorstel wordt gesproken over beroepsoplei–
dingen van ten minste drie jaar. Zij vragen zich, met name met het oog
op het wetenschappelijk onderwijs, af of deze uitleg van hoger onderwijs
niet te beperkt is.

In de considerans wordt slechts de titel van de richtlijn geciteerd,
waarin sprake is van «erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee
beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten». De
formulering die in de richtlijn wordt gebruikt, is het resultaat van onder–
handelingen tussen alle Lid-Staten.

Hoewel wij in Nederland binnen het onderwijs onderscheid maken
tussen het wetenschappelijk onderwijs en het hoger beroepsonderwijs,
leiden ook opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs op tot bepaalde
beroepen en vallen zo toch onder de EG-omschrijving «beroepsoplei–
dingen». Een en ander is ook gebaseerd op jurisprudentie van het
Europese Hof van Justitie. In het arrest Gravier (293/83) is onder meer
voor recht verklaard dat «Onder het begrip beroepsopleiding valt ook
onderwijs , wanneer dat onderwijs de student opleidt voor een
specifiek beroep, vak of betrekking, of hem een bijzondere bekwaamheid
verleent voor de uitoefening van een dergelijk beroep, vak of betrekking.»

In veel artikelen, zo constateren de leden van de WD-fractie, wordt
ten aanzien van het reglementeren van beroepen «bij of krachtens de
wet» gesproken. Zij vragen zich af in hoeverre dat telkens werkelijk nodig
is.

Aangezien deze wet van toepassing is op beroepen ressorterend onder
regelgeving van negen vakministers, is in de wet gekozen voor een zo
algemeen mogelijke formulering. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat
alle gereglementeerde beroepen onder de wet vallen, ongeacht het
niveau van de regeling waarin het beroep is gereglementeerd.

De leden van de VVD-fractie vragen zich af of de regeling van de
werkwijze van de bevoegde autoriteit niet eenvoudiger kan.

De regeling is gebaseerd op de artikelen 1, onder f, 3, 4 en 8 van de
richtlijn. Deze artikelen in de richtlijn beogen enerzijds de migratie van
werknemers binnen de EG zo veel mogelijk te bevorderen en de belangen
van die werknemers zo goed mogelijk te behartigen, dooh houden ander–
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zijds ook rekening met bepaalde eisen die toch aan de kwaliteit van
werknemers moeten worden gesteld. Om deze complexe afweging
zorgvuldig te laten plaatshebben, zijn de artikelen in de richtlijn vrij uitge–
breid. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de bijbehorende wetsarti–
kelen.

De leden van de fractie van de VVD geven aan dat zij zich kunnen
verenigen met de keuze de richtlijn te implementeren in de nieuw te
ontwerpen Accountantswet. Deze leden hebben wel moeite met het feit
dat er voor is gekozen de richtlijn te implementeren in het Octrooige–
machtigdenreglement.

Ten aanzien van het wetsvoorstel voor de nieuwe Accountantswet
(Kamerstukken II 1991/92, 22 470, nrs. 1-3) waaraan in de memorie van
toelichting bij het onderhavige wetsvoorstel wordt gerefereerd, wordt
aangetekend dat het voorstel, nadat de Tweede Kamer een voorlopig
verslag heeft uitgebracht, niet verder is behandeld. De Minister van
Economische Zaken zal bevorderen dat het voorstel wordt ingetrokken.

Op 15 oktober 1992 is het initiatiefwetsvoorstel van het lid Achttien–
ribbe-Buijs c.s. tot wijziging van de Wet op de Registeraccountants en de
Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (wijziging in verband
met de invoering van de Achtste Richtlijn van de Raad van de Europese
Gemeenschappen inzake het vennootschapsrecht; Kamerstukken II
1991/92, 22 313) door de Tweede Kamer aanvaard. Dat wetsvoorstel
voorziet tevens in implementatie van de onderhavige erkenningsrichtlijn
in genoemde wetten. Een en ander verandert derhalve niets aan de
situatie met betrekking tot die richtlijn: zodra genoemde wetswijzigingen
in werking zijn getreden, is daarmee de richtlijn geïmplementeerd.

Ten aanzien van de implementatie van de richtlijn met betrekking tot
de octrooigemachtigden kon worden volstaan met een betrekkelijk
eenvoudige wijziging van het Octrooigemachtigdenreglement (Stb. 1968,
595). Wijziging van de Rijksoctrooiwet (Stb. 1977, 619) was hiervoor
niet nodig. De wijziging van het Octrooigemachtigdenreglement is reeds
op 8 juli 1991 gerealiseerd (Stb. 1991, 409). Destijds is door de Minister
van Economische Zaken overwogen dat deze aanpak de voorkeur
verdiende omdat dit zou kunnen leiden tot een snelle en niet gecompli–
ceerde implementatie van de richtlijn ten aanzien van octrooigemach–
tigden.

De vraag van de leden van de VVD-fractie of aan het opnemen van een
beroep op de periodiek in de Staatscourant te plaatsen lijst van geregle–
menteerde beroepen zelfstandige juridische betekenis kan worden
toegekend, is hiervoor reeds beantwoord bij een vraag van de leden van
de PvdA-fractie.

De leden van de VVD-fractie vragen tevens of de onderhavige wet ook
van toepassing zal zijn in de Nederlandse Antillen en op Aruba dan wel
welke betekenis deze regelgeving heeft voor hun ingezetenen.

De werking van het EEG-Verdrag strekt zich niet uit tot de overzeese
gebiedsdelen van de Lid-Staten, maar beperkt zich tot het Europese deel.
Ingezetenen die een Nederlands paspoort hebben en in een EG-lidstaat
hun hoger onderwijsdiploma hebben behaald, kunnen aan de richtlijn
dezelfde rechten ontlenen als andere Nederlanders.

Voor de beantwoording van de vragen van de leden van de fractie van
D66 over het niet implementeren van artikel 1, onderdeel d, tweede
alinea, van de richtlijn wordt verwezen naar de beantwoording van een
soortgelijke vraag van de leden van de CDA-fractie alsmede naar de
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beantwoording van vragen van de leden van de fracties van het CDA en
van Groen Links naar het bestaande beleid op het gebied van reglemen–
tering.

De leden van de Groen-Linksfractie vragen of kabinetsbeleid van
toepassing is op de vraag of al dan niet tot reglementering van een
beroep moet worden overgegaan, dan wel dat dat een zaak is van de
afzonderlijke vakministers. Ook willen zij geïnformeerd worden over het
beleid ter zake in de andere Lid-Staten.

Zoals al in antwoord op een vraag van de leden van de CDA-fractie is
gemeld, is het beleid van het kabinet gericht op terughoudendheid. Het
reglementeren van beroepen is een zaak van de betrokken vakminister
als bevoegde autoriteit. De tendens in Nederland is aansluiten bij het
huidige beleid, te weten een terugtredende overheid.

Regulenng wordt in een aantal gevallen noodzakelijk geacht, namelijk
waar het gaat om functies die in het verlengde liggen van een
overheidstaak dan wel waar de overheid de goede uitoefening wil garan–
deren. Alle beroepen waarop dit betrekking heeft, zijn in principe dan ook
geregeld. Het is echter denkbaar dat zich in de toekomst een enkel nieuw
beroep aandient dat op grond van vorengenoemde criteria bij wet
geregeld zou moeten worden, doch waarschijnlijk is dit niet.

Voor het overige wordt verwezen naar hetgeen is gesteld in antwoord
op een vraag van de leden van de PvdA-fractie over aantallen geregle–
menteerde beroepen in de verschillende Lid-Staten.

De leden van de fractie van Groen Links vinden de wijze waarop de
bevoegde autoriteiten worden aangewezen omslachtig, met name waar
het een andere autoriteit betreft dan de desbetreffende vakminister.

In de wet is in principe voor alle gereglementeerde beroepen de
minister onder wiens regelgeving het desbetreffende beroep ressorteert
aangewezen als bevoegde autoriteit. De mogelijkheid van het aanwijzen
van een andere bevoegde autoriteit voor een bepaald beroep is
opgenomen voor het geval dat een minister tot de ontdekking komt dat
het wenselijk is de uitvoering aan een andere instantie over te dragen.
Om te voorkomen dat die beslissing tot een wetswijziging zou leiden, is
ervoor gekozen die aanwijzing bij algemene maatregel van bestuur te
doen geschieden. In eerste instantie zal voor alle thans gereglemen–
teerde beroepen de vakminister als bevoegde autoriteit optreden.

Op de vraag van de leden van de SGP-fractie naar de mogelijkheid tot
het reglementeren van beroepen wordt opgemerkt dat deze aangele–
genheid op zich los staat van de richtlijn. De beslissing om al dan niet tot
reglementering over te gaan ligt volledig in handen van de desbetref–
fende vakminister. Zodra een nieuw beroep is gereglementeerd in de zin
van de richtlijn, is vervolgens de richtlijn en daarmee deze wet op dat
beroep van toepassing.

De leden van de fractie van de SGP vragen of is aan te geven welke
effecten het wetsvoorstel op emigratie en immigratie naar en van andere
Lid-Staten zal hebben.

Op dit moment is de richtlijn bijna twee jaar van kracht en nog niet in
volle werking. In verband met de op handen zijnde evaluatie van de
Commissie wordt thans geïnventariseerd hoeveel mensen in Nederland
een aanvraag hebben ingediend bij de bevoegde autoriteiten om tot een
gereglementeerd beroep te worden toegelaten. Daarbij moet men zich
realiseren dat, aangezien er in Nederland voor de meeste gereglemen–
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teerde beroepen al toelatingsprocedures voor personen met een buiten–
landse opleiding bestaan, in algemene zin geen grote toename van
immigratie te verwachten is.

Wat betreft de emigratie van Nederlanders naar andere Lid-Staten, kan
pas definitief iets worden gezegd na de evaluatie. Dan worden van alle
Lid-Staten de gegevens bekendgemaakt. Tot nu toe heeft alleen het
Verenigd Koninkrijk binnen de EG-coördinatiegroep cijfers over 1991
bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat van alle Nederlanders (125) die een
volledig dossier hebben ingediend, er 97 tot het desbetreffende geregle–
menteerde beroep (16 verschillende) zijn toegelaten, twee zijn
afgewezen en van de overigen was de procedure op 31 december 1991
nog niet afgerond.

Bovendien is het zo dat het bestaan van de richtlijn op zichzelf geen
reden is voor emigratie: het is uitsluitend een randvoorwaarde voor het
realiseren van de vrije Europese markt.

De leden van de fractie van de SGP vragen, net als de leden van de
CDA-fractie, om een reactie op het commentaar van de Nederlandse
Orde van Advocaten dat artikel 4, tweede lid, van de Advocatenwet in
het licht van de Europese jurisprudentie te eng is geformuleerd.

In het onderhavige wetsvoorstel wordt een richtlijn geïmplementeerd
die de toegang vergemakkelijkt tot een in Nederland gereglementeerd
beroep voor personen die elders in de Europese Gemeenschap volledig
bevoegd zijn het desbetreffende beroep uit te oefenen. Meer wordt met
dit wetsvoorstel niet beoogd. Over een eventuele wijziging van de
Advocatenwet wordt overleg gevoerd met de Orde.

De leden van de fractie van het GPV vragen of de mogelijkheid tot
compensatie niet tot vele regelingen en daardoor tot een ondoorzichtige
situatie zou kunnen leiden. Tevens vragen zij of toch wordt gestreefd
naar harmonisatie van studieprogramma's.

De mogelijkheid tot compensatie is ingebouwd teneinde de kwaliteit
van de beroepsuitoefening te kunnen waarborgen. Om recht te doen aan
de verschillende situaties die de diverse gereglementeerde beroepen met
zich meebrengen, kan het noodzakelijk zijn tot verschillende regelingen
voor compensatie over te gaan.

Zoals al is aangegeven in de beantwoording van een soortgelijke vraag
van de leden van de SGP-fractie, wordt niet gestreefd naar harmonisatie
van studieprogramma's.

3. Toelating

De leden van de CDA-fractie vragen of het in de bedoeling ligt oplei–
dingsgegevens vanuit de verschillende Lid-Staten op te slaan in een
openbaar toegankelijke EG-databank. Tevens vragen deze leden naar
informatie omtrent de verzameling van de gegevens en de coördinatie
daarbij.

Er is sprake van dat de Commissie (in feite de al eerder genoemde
Task Force) een basis legt voor een EG-databestand alsmede van een
BBS (Bulletin Board Service), een service waarbij men met behulp van
een PC (personal computer), een telefoon en een modem toegang heeft
tot genoemd databestand. Daarbij zou het de bedoeling zijn dat ook de
gegevens met betrekking tot de richtlijn in dat bestand worden
opgenomen.

De Lid-Staten zullen zelf de gegevens moeten aanleveren. In bijna alle
Lid-Staten is de NARIC (National Academic Recognition Information
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Centre) aangewezen als informatiepunt ten behoeve van de richtlijn.
In Nederland worden de NARIC-taken verzorgd door de NUFFIC, die

tot op heden de feitelijke informatievoorziening heeft verzorgd. Voor de
informatie van de kant van de bevoegde autoriteiten is NUFFIC afhan–
kelijk van hun welwillendheid, daar de autonome bevoegdheid daar ligt.
Tot op heden heeft dat echter geen enkel probleem opgeleverd.

De leden van de CDA-fractie willen opheldering over het feit dat in de
wet niet is aangegeven dat een bevoegde autoriteit een «gedocumen–
teerde» beslissing moet nemen, terwijl de richtlijn daar wel van spreekt.

In antwoord op deze vraag wordt verwezen naar de gevolgen die de
Algemene wet bestuursrecht (Stb. 1992, 315) heeft voor de formulering
in de regelgeving. Een beslissing van een bestuursorgaan moet per
definitie worden gemotiveerd, het is niet meer nodig dat expliciet in de
afzonderlijke regeling te vermelden.

Ook vragen de leden van de CDA-fractie of de bepaling dat een
EG-verklaring is geweigerd, indien niet binnen de termijn van vier
maanden is beslist, niet tot onaanvaardbaar lange termijnen leidt.

De bepaling is er juist op gericht te voorkomen dat de beslistermijn te
veel wordt opgerekt. Een migrant wordt derhalve niet de dupe, hij kan
onmiddellijk in beroep gaan zodra de beslistermijn is verstreken.

De leden van de fractie van het CDA vragen op grond van welke
criteria het keuzerecht van de migrant tussen stage of proeve kan
worden uitgesloten.

In het oorspronkelijke voorstel voor de richtlijn dat de Commissie in juli
1985 bij de Raad van de Europese Gemeenschappen heeft ingediend
was uitsluitend voorzien in de mogelijkheid van een aanpassingsstage als
compensatie. In een later stadium is de optie van een proeve van
bekwaamheid toegevoegd, met als uitgangspunt een non-discriminatoire
behandeling van de migrant. Dat wil zeggen dat de proeve alleen een
toets mag inhouden op het weggewerkt zijn van wezenlijke verschillen in
kennis en dat de proeve in geen geval een soort verkapt volledig examen
mag zijn. In het kader van wederzijds vertrouwen dient immers te worden
uitgegaan van een in het land van herkomst volledig bevoegde migrant
(produit fini), die evenwel in het ontvangende land lacunes in kennis
heeft. Om het non-discriminatoire karakter te waarborgen respectievelijk
te versterken is aan de migrant het keuzerecht toegekend.

In de tekst van de richtlijn wordt op een punt een uitzondering
gemaakt. De uitzondering heeft betrekking op de beroepen waarvoor een
precieze kennis van het nationale recht is vereist, die in de dagelijkse
uitoefening van het beroep moet worden toegepast. Alleen in die
gevallen kan een Lid-Staat aan een migrant voorschrijven of deze een
proeve van bekwaamheid moet afleggen dan wel een aanpassingsstage
moet volgen.

In andere gevallen mag een Lid-Staat het keuzerecht pas uitsluiten
indien de procedure van artikel 10 van de richtlijn is gevolgd. Deze
procedure houdt in dat een Lid-Staat een met redenen omkleed voorstel
eerst aan de Commissie moet voorleggen, die met de uitsluiting moet
instemmen. Een dergelijke uitsluiting mag slechts plaatshebben in
uitzonderingsgevallen. In principe zal het keuzerecht uitsluitend worden
beperkt voor die beroepen, waarvoor geldt - hoewel daarbij niet altijd
dagelijks adviezen worden verstrekt en bijstand wordt verleend op het
juridische vlak - dat voor de uitoefening daarvan kennis van het Neder–
landse rechtssysteem wel een vereiste is.
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De leden van de CDA-fractie spreken hun zorg uit over het feit dat de
aanvullende eisen alleen betrekking mogen hebben op de specifieke
beroepskennis. Zij vragen zich af of in sommige gevallen niet ook bijvoor–
beeld onvoldoende kennis van de Nederlandse taal belemmerend zou
kunnen werken.

Tijdens de totstandkoming van de richtlijn is dit punt een aantal malen
aan de orde geweest. De Raad van de Europese Gemeenschappen, die
de richtlijn heeft vastgesteld, heeft aangegeven dat van de aanvrager
mag worden verlangd dat deze de talenkennis moet bezitten die voor de
uitoefening van zijn beroep noodzakelijk is. Ten aanzien van de onder–
wijsgevenden is daarbij ook nog verwezen naar artikel 3, eerste lid, van
Verordening 1612/68 van de Raad, op grond waarvan het is toegestaan
dat de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen of de administratieve
handelwijzen van een Lid-Staat voorwaarden behelzen betreffende de
talenkennis die wegens de aard van de te verrichten arbeid is vereist.

Op de vraag van de leden van de CDA-fractie hoe de toelating tot vrije
beroepen wordt geregeld, wordt opgemerkt dat– indien het een geregle–
menteerd beroep betreft dat onder de werking van de richtlijn en niet
onder een specifieke richtlijn valt - de procedure die van de Algemene
wet is. Indien een beroep niet is gereglementeerd, is de toegang vrij.

Voor de beantwoording van de vraag van de leden van de fractie van
het CDA over artikel 4, tweede lid, van de Advocatenwet, wordt
verwezen naar het antwoord op een soortgelijke vraag van de leden van
de SGP-fractie.

De leden van de fracties van het CDA, de PvdA en D66 vragen of
standaardisering van de toelatingsprocedure van EG-onderdanen met
een in de EG, maar niet in Nederland, behaald hoger-onderwijsdiploma
niet gemakkelijk tot misbruik zou kunnen leiden.

Deze leden stellen in dat licht tevens dat mensen die tuchtrechtelijk
zijn veroordeeld, in Nederland via een eed of plechtige verklaring toch
toegang tot een gereglementeerd beroep kunnen krijgen.

In artikel 6 van de richtlijn wordt bepaald dat in een aantal gevallen
een ontvangende Lid-Staat genoegen moet nemen met een verklaring
onder ede of een plechtige verklaring. Deze verklaringen worden
afgelegd in het land van herkomst, waar deze ook moeten worden
gewaarmerkt. Deze verklaringen worden alleen afgelegd, indien in het
land van herkomst geen documenten bestaan die overeenkomen met de
in Nederland vereiste documenten. In artikel 3 van de richtlijn wordt
uitdrukkelijk aangegeven dat het bepalingen betreft inzake de opleiding
van EG-onderdanen met betrekking tot de toegang tot een beroep, onder
dezelfde voorwaarden als die welke voor de eigen onderdanen gelden.

Ondergetekende gaat er vooralsnog van uit dat deze garanties
voldoende zullen zijn.

Naar aanleiding van het door de leden van de PvdA-fractie geconsta–
teerde nadeel van weinig werkbare criteria, wordt opgemerkt dat dit zijn
oorzaak vindt in het feit dat er is gekozen voor een algemene wet. De
criteria zijn zodanig uit de richtlijn overgenomen dat de maximale ruimte
die de richtlijn biedt beschikbaar is, opdat de wet van toepassing kan zijn
op alle mogelijke beroepen en beroepsgroepen. Indien nodig kan een
nadere uitwerking door de bevoegde autoriteiten worden gemaakt, die
vervolgens verzocht kunnen worden deze uitwerking ter beschikking te
stellen ten behoeve van de informatievoorziening.
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De leden van de PvdA-fractie vragen of het feit dat de bevoegde
autoriteiten elk een regeling moeten maken ten aanzien van de bij een
aanvraag te leveren gegevens en ten aanzien van de aanpassingsstage
en de proeve van bekwaamheid, niet tot onduidelijkheid en willekeur zal
leiden. Zij vragen tevens of voor alle bij deze wet betrokken beroepen al
standaard-procedures zijn ontworpen.

De richtlijn geeft in artikel 1, onder f en g, aan dat de bevoegde autori–
teiten nadere regels moeten geven voor de aanpassingsstage en de
proeve van bekwaamheid. Gezien de grote diversiteit aan beroepen en
verantwoordelijke vakministers is het ook niet mogelijk tot een landelijke
regeling te komen. Ditzelfde argument geldt overigens ook voor het
bepalen van de inhoud van het «volledig dossier». De ene keer zal
bijvoorbeeld een verklaring van goed gedrag bijgevoegd moeten worden,
een andere keer is dat niet nodig. Per bevoegde autoriteit kan daar
verschil in zitten, en bovendien ook nog eens tussen de onder één
bevoegde autoriteit vallende beroepen. Een en ander is immers afhan–
kelijk van de benoembaarheidseisen die voor het desbetreffende beroep
worden gesteld in de regeling waarin het beroep is gereglementeerd.

Voor het antwoord op de vraag van de leden van de fractie van de
PvdA naar de beslistermijn, wordt verwezen naar de beantwoording van
een soortgelijke vraag van de CDA-fractie.

De leden van de WD-fractie vragen waarom in de wet is neergelegd
dat de keuze of een migrant een aanpassingsstage wil volgen dan wel
een proeve van bekwaamheid wil afleggen ter compensatie van een als
onvoldoende beoordeelde opleiding, bij de migrant zelf ligt.

Het in de wet neergelegde keuzerecht is een rechtstreeks gevolg van
de bepaling in artikel 4, eerste lid, laatste alinea, eerste volzin, van de
richtlijn: «Indien de ontvangende Lid-Staat van deze mogelijkheid (d.i.
het opleggen van aanvullende vereisten) gebruik maakt, moet hij de
aanvrager het recht laten om te kiezen tussen een aanpassingsstage en
een proeve van bekwaamheid.» In het vervolg van diezelfde alinea wordt
vervolgens een vaste uitzondering gemaakt voor de zogenaamde
juridische beroepen, en er wordt de Lid-Staten de mogelijkheid geboden
om ook voor andere beroepen het keuzerecht uit te sluiten. In het laatste
geval moet de Commissie over het voornemen daartoe worden geraad–
pleegd. Pas als de Commissie zich niet binnen drie maanden tegen het
voornemen uitspreekt, mag de Lid-Staat het ook daadwerkelijk gaan
uitvoeren.

De constatering of het geen aanlokkelijke gedachte is dat het keuze–
recht kan leiden tot een zeer diverse uitvoering, zelfs binnen een
beroepsgroep, is derhalve niet meer aan de orde.

Voor de beantwoording van de vraag van de leden van de SGP-fractie
of de termijn van tien jaar voorafgaand aan de toelating, waarbinnen een
EG-migrant twee jaar moet hebben gewerkt indien een beroep in zijn
Lid-Staat van herkomst niet is gereglementeerd, niet te ruim is gesteld,
wordt verwezen naar de opmerkingen vooraf over EEG-richtlijnen bij
deze memorie.

De leden van de SGP-fractie vragen tevens of het mogelijk is een
adequate beheersing van de Nederlandse taal als aanvullend vereiste te
stellen.

In de eerste plaats wordt voor de beantwoording van deze vraag

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 543, nr. 5 15



verwezen naar het antwoord op een soortgelijke vraag van de fractie van
het CDA.

In de tweede plaats is het zo dat, indien geacht wordt dat de
beheersing van de Nederlandse taal wezenlijk is voor een goede
beroepsuitoefening, uiteraard een aanvullende eis in de vorm van een
stage of proeve kan worden opgelegd om dit wezenlijke verschil weg te
werken.

De leden van de fractie van de PvdA vragen of er bijvoorbeeld in het
kader van de Verenigde Naties wordt gewerkt aan een systeem van inter–
nationale diploma-erkenning.

In het kader van diverse internationale organisaties wordt inderdaad
gewerkt aan de erkenning van diploma's. In dit verband kan worden
verwezen naar de activiteiten die op dit terrein worden ontwikkeld in het
kader van de Raad van Europa en van de Unesco.

Daarbij wordt aangetekend dat het bij de onderhavige richtlijn gaat om
de vrije beroepsuitoefening, het civiel effect. Bij conventies van de Raad
van Europa en de Unesco gaat het in vele gevallen om erkenning van
academische kwalificaties of om een mengvorm van beide. Gezien de
aard van beide organisaties betreft het in die gevallen mede diploma's
afkomstig uit niet-EG-Lid-Staten. Tevens gaat het bij dergelijke
conventies om uitspraken in de sfeer van «het bevorderen van» en derge–
lijke. Zij geven - in tegenstelling tot het communautaire recht - de onder–
danen van Lid-Staten niet zonder meer afdwingbare rechten.

4. Artikelen

Artikel 10, zesde lid

De leden van de CDA-fractie vragen of de uitsluiting van het keuze–
recht van de migrant ten aanzien van het volgen van een aanpassings–
stage dan wel het afleggen van een proeve van bekwaamheid wel bij
algemene maatregel van bestuur kan plaatshebben, gezien het gestelde
in artikel 10 van de richtlijn.

Artikel 10 van de richtlijn geeft een procedure die een Lid-Staat moet
doorlopen indien hij het keuzerecht van de migrant wil uitsluiten. In dat
artikel wordt aangegeven dat een Lid-Staat «het ontwerp van het
betrokken voorschrift» aan de Commissie moet voorleggen. Er wordt niet
expliciet vermeld wat dat zou kunnen zijn. Aangezien de richtlijn is
geschreven voor alle Lid-Staten met hun verschillende wetssystemen, is
een algemene formulering de enige mogelijkheid. Onder het begrip
«ontwerp van het betrokken voorschrift» kan heel goed een concept
algemene maatregel van bestuur vallen. Dat betekent dat in de in
Nederland gebruikelijke procedure van totstandkoming van een
algemene maatregel van bestuur een extra stap wordt ingebouwd,
namelijk het voorleggen van het concept aan de Commissie. Bij de
planning zal daarmee rekening moeten worden gehouden, zeker gezien
het feit dat de Commissie in principe een termijn van drie maanden heeft
om te reageren.

Artikel 25

De leden van de CDA-fractie vragen in hoeverre de verplichting voor
een EG-migrant om, in plaats van de route van de Wet op de architec–
tentitel de toelatingsroute van de Algemene wet te volgen, op gespannen
voet staat met het keuzerecht van de aanvrager.
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Op grond van de Wet op de architectentitel (Stb. 1987, 347) kan een
EG-migrant die in het bezit is van een ingevolge die wet vereist diploma
en die op grond daarvan inschrijving wenst te verkrijgen in het architec–
tenregister als stedebouwkundige, tuin– en landschapsarchitect of inte–
rieurarchitect, aan de bevoegde minister verzoeken om aanwijzing van
zijn diploma. Indien het diploma door de bevoegde minister is aange–
wezen, kan betrokkene op grond daarvan in het architectenregister
worden ingeschreven. De bevoegde ministerzal slechts tot aanwijzing
van een diploma overgaan, wanneer de desbetreffende opleiding naar
zijn mening een specifieke, op de desbetreffende beroepspraktijk
gerichte opleiding is die ten minste gelijkwaardig kan worden geacht aan
de desbetreffende Nederlandse opleiding. Dit kan in een aantal gevallen
leiden tot een weigering van het diploma van de EG-migrant.

In het stelsel van de Algemene wet kan een EG-migrant, voor zover
deze in het bezit is van een diploma als bedoeld in artikel 2 dan wel
artikel 3 van die wet, de toelating tot Nederland - in casu inschrijving in
het architectenregister - niet zonder meer worden geweigerd. Wel kan
de migrant, indien zijn opleiding betrekking heeft op vakgebieden die
wezenlijk verschillen van die welke door de vergelijkbare Nederlandse
opleiding worden bestreken, worden verplicht een aanpassingsstage te
volgen of een proeve van bekwaamheid af te leggen. In deze zin is de
route van de Algemene wet dus gunstiger voor de EG-migrant dan die
van de Wet op de architectentitel. Om die reden is er dan ook voor
gekozen de EG-migrant de route van de Algemene wet te laten volgen.
Dit, nog afgezien van het feit, dat een correcte implementatie van de
richtlijn meebrengt dat de procedure van de Wet op de architectentitel,
die immers afwijkt van die van de richtlijn, voor EG-onderdanen met een
opleiding waarop de richtlijn betrekking heeft, niet naast die van de
Algemene wet gehandhaafd kan blijven.

Uit het vorenstaande blijkt reeds dat de verplichting voor de
EG-migrant de route van de Algemene wet te volgen geen afbreuk doet
aan het keuzerecht, zoals dit in de richtlijn aan de migrant is toegekend.
Artikel 10, vierde lid, van de Algemene wet voorziet er immers in dat de
migrant, indien de bevoegde Nederlandse autoriteit van mening is dat er
reden bestaat hem aanvullende eisen op te leggen, zelf kan bepalen of
hij een aanpassingsstage zal doorlopen of een proeve van bekwaamheid
zal afleggen.

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