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EINDVERSLAG
Vastgesteld 18februari 1993

Na kennisneming van de memorie van antwoord is de vaste Commissie
voor Onderwijs en Wetenschappen1 van oordeel dat de openbare behan–
deling van het wetsvoorstel voldoende zal zijn voorbereid nadat de
regering op de volgende vragen en opmerkingen schriftelijk heeft geant–
woord.

Inleiding

De leden van de CDA-fractie dankten de regering voor het beant–
woorden van de gestelde vragen. Zij hadden echter vastgesteld dat in de
beantwoording op een aantal punten niet of slechts gedeeltelijk is
ingegaan.

Met betrekking tot de implementatie van de richtlijn en de tweejaar–
lijkse evaluatie op grond van artikel 11 van de richtlijn stelden deze leden
de volgende vragen: De eerste tweejaarlijkse evaluatie moest plaats–
vinden voor 4 januari 1993. Dat betekent dat de door de leden van de
CDA-fractie gevraagde informatie over de wijze van implementatie in de
verschillende stelsels en het functioneren van de nationale coördinatoren
kan worden verstrekt. Op pagina 4 van de memorie van antwoord staat
dat Nederland een volwaardige inbreng kan leveren bij de eerste van de
tweejaarlijkse evaluaties. Wat is die inbreng geweest? Tevens staat op
pagina 4: «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».
Wat wordt hiermee bedoeld?

Ten aanzien van de informatievoorziening wilden de leden van
CDA-fractie weten of de taak van de NUFFIC zich uitstrekt tot zowel de
voorlichting als de algemene informatievoorziening. Tevens vroegen deze
leden of de NUFFIC deze taak heeft ten aanzien van het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen.

De leden van de CDA-fractie vroegen of de vrijblijvendheid waarmee
nu een beroep wordt gedaan op de bevoegde autoriteiten, op dit
moment zijnde de vakministers, aan de zoveel mogelijk centraal te
organiseren voorlichting en algemene informatievoorziening mee te
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werken, niet beter vervangen kan worden door een verplichting. Het
verstrekken van de EG-verklaring valt daar uiteraard buiten en blijft een
autonome bevoegdheid van de bevoegde autoriteit.

Als laatste punt van dit onderdeel stelden de leden van de CDA-fractie
dat de informatie voor een ieder direct toegankelijk moet zijn, waarbij
een EG-databank een goede mogelijkheid biedt.

In de memorie van antwoord wordt gesteld dat een deel van artikel 1d
van de Richtlijn niet is verwerkt, omdat deze bepaling is opgenomen ten
behoeve van de lidstaten waar men «chartered bodies» kent en in ons
land dergelijke beroepsverenigingen niet bestaan. Daarnaast is in de
memorie van antwoord op pagina 11 beargumenteerd waarom het
wenselijk kan zijn de uitvoering van de wet over te dragen van een
vakminister aan een andere instantie. Dit zou kunnen geschieden bij
algemene maatregel van bestuur. Welke (soort) instanties worden dan
bedoeld? Kan het zijn dat het nu niet in het wetsvoorstel opgenomen
deel van de richtlijn dan toch noodzakelijk is?

De leden van de fractie van de PvdA hadden met tevredenheid kennis
genomen van de memorie van antwoord. Zij waren van mening dat de
regering op heldere wijze heeft uitgelegd hoe de richtlijn materieel
grotendeels nu al in de praktijk werkt. Zij stelden echter op enkele punten
een nadere uiteenzetting op prijs.

Het was hen duidelijk dat aan het overschrijden van de implementatie–
termijn nauwelijks sancties verbonden zijn, doch zij betreurden het dat
het advies van de Commissie, nl. de sommatie om voor 15 oktober 1993
de richtlijn geïmplementeerd te hebben, niet gerealiseerd is.

De leden van de VVD-fractie hadden met belangstelling van de
memorie van antwoord kennis genomen.

Zij wensten in deze bijdrage aan het eindverslag nog op een enkel punt
terug te komen. Mede gelet op de inhoud van de memorie van antwoord
wilden zij evenwel op een snelle afronding van de behandeling van het
onderhavige voorstel door het parlement aandringen.

Het verbaasde de leden van de VVD-fractie dat de regering ondanks
de mededeling dat het onderwerpelijke wetsvoorstel in behandeling is
zijdens de Commissie werd geconfronteerd met een met redenen
omkleed advies dat het karakter heeft van een sommatie. Kan de Kamer
van het bedoelde advies in kennis worden gesteld? Heeft de regering
nadien nog contact over dit advies met de Commissie opgenomen? Wat
was hiervan het resultaat?

Ondanks het feit dat de richtlijn in ons land nog geen kracht van wet
heeft gekregen is er al wel sprake van een eerste evaluatie waarvan de
gegevens al bekend zouden zijn of snel zullen komen. Kunnen deze
evaluatiegegevens aan de Kamer worden overgelegd bij indiening van de
nota naar aanleiding van het eindverslag?

De leden van de WD-fractie hadden kennis genomen van de uiteen–
zetting over de positie van de beroepsverenigingen. Hun status is in de
verschillende lidstaten verschillend evenals hun mogelijkheden. In de
memorie van antwoord beklemtoont de regering het principe van de vrije
marktwerking bij de toegang tot de beroepen. De leden van de
VVD-fractie konden dit onderschrijven. Toch vroegen zij zich af of bij
verdere integratie van en in Europa op den duur met zo verschillende
systemen kan worden verdergewerkt. Hoe ziet de regering dit? Is het
bestaan en het functioneren van deze beroepsverenigingen en het al dan
niet harmoniseren van de systemen in de gemeenschap in de Europese
ministerraad aan de orde geweest c.q. zal dit aan de orde komen, zo
wilden deze leden weten.

De leden van de VVD-fractie hadden met instemming kennis genomen
van de uiteenzetting in de memorie van antwoord inzake de te hanteren
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termijnen. Wordt in elke lidstaat thans de termijn van vier maanden
gehanteerd, zo wilden de hier aan het woord zijnde leden weten.

Zij betreurden het dat tot nu toe van de kant van andere lidstaten zo
weinig informatie was gevraagd over hoe een en ander in ons land is
geregeld.

Welke rol speelt dit facet bij de evaluatie? Is de regering voornemens
dit punt in de ministerraad van de gemeenschap aan de orde te stellen?

De leden van de fractie van D66 constateerden dat het onderhavige
wetsvoorstel alleen van toepassing is op EG-onderdanen. Een logisch
gevolg van het feit dat deze wet de implementatie beoogt van een
richtlijn vastgesteld door de Raad van de Europese Gemeenschappen. Zij
konden zich desalniettemin situaties voorstellen waarin de vraag gesteld
kan worden waarom deze wet niet van toepassing is op iedereen die in
het bezit is van een diploma hoger onderwijs uit een van de EG-lidstaten
en ook in een van die staten woont. Welke bezwaren zijn er om in deze
wet dan wel op een andere manier de diploma-erkenning die deze wet
regelt van toepassing te laten zijn op iedereen met een diploma hoger
onderwijs uit een van de lidstaten, vroegen deze leden.

In de memorie van antwoord merkt de regering op dat artikel 1, onder
d, tweede alinea, van de EG-richtlijn niet in het wetsvoorstel is verwerkt,
omdat het aldaar bepaalde slechts zou zijn opgenomen ten behoeve van
de lidstaten waar men «chartered bodies» kent, zoals bijvoorbeeld in het
Verenigd Koninkrijk. In een brief van de minister van Economische Zaken
mede namens de minister van Onderwijs en Wetenschappen en de
staatssecretaris van Financiën van 22 oktober 1991 aan de Nederlandse
Federatie van Belastingadviseurs is door de regering reeds een soort–
gelijk standpunt ingenomen. In deze brief staat onder andere: «Deze
richtlijnbepaling ziet ( ) op erkenning van beroepsverenigingen en
organisaties, waarvan de leden van beroepsverenigingen een exclusief
recht van beroepsuitoefening hebben (zoals in Groot-Brittannië en
lerland het geval is).» Daarna heeft de hiervoor genoemde Federatie zich
gewend tot het Directoraat-Generaal voor de Interne Markt en Industriële
Zaken van de Europese Gemeenschap. Blijkens het antwoord uit Brussel
dd. 23 januari 1992 is dit standpunt echter onjuist en is de onderhavige
bepaling wel degelijk bedoeld ook voor beroepsorganisaties waarvan de
leden niet een exclusief recht van beroepsuitoefening hebben. Een
afschrift van deze brief is op 5 februari 1992 aan de minister van Econo–
mische Zaken gezonden. De leden van de D66-fractie verzochten de
regering nader op deze brief in te gaan. Waarom wordt op dit punt door
de regering een afwijkend standpunt ingenomen? Is de regering alsnog
bereid om het wetsvoorstel hierop aan te passen?

De leden van de fractie van Groen Links dankten de regering voor de
gegeven antwoorden. Over het algemeen konden zij de regering volgen
in haar argumentatie. Zij hadden echter nog vragen met betrekking tot
enkele thema's.

2. Reikwijdte richtlijn en wet

De Nederlandse overheid stelt zich terecht - gezien de mobiliteit van
de EG-onderdanen - terughoudend op wat betreft reglementering van
beroepen. Met name de zuidelijke lidstaten kennen een andere traditie,
nl. het reglementeren van alle overheidstaken. Verwacht de regering dat
ook deze lidstaten zich meer terughoudend gaan opstellen? De leden van
de PvdA-fractie waren van mening dat er wat dat betreft in Europees
verband actie ondernomen moet worden om tot een meer gelijke mate
van reglementering te komen. Zij vonden dat de regering dat dient te
bevorderen.
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In het verlengde hiervan ligt het nationaliteitsvereiste. De leden van de
PvdA-fractie wilden graag nadere informatie over het beleid dat Brussel
ontwikkelt c.q. ontwikkeld heeft. Zij vonden een betere afstemming
tussen de lidstaten met betrekking tot het nationaliteitsvereiste een
goede zaak. Dat zal de mobiliteit ten goede komen

Gelet op het door de Nederlandse regering genoemd criterium
«deelneming aan de uitoefening van het openbaar gezag», hetwelk deze
leden een juist criterium achtten, konden zij zich overigens nauwelijks
voorstellen dat er aanleiding zal zijn om in Nederland tot wetswijzigingen
m.b.t. betreffende beroepen te komen. Zij vroegen de regering om een
reactie.

Deze leden stonden positief tegenover een door de Commissie in
Brussel te realiseren informatiesysteem, het netwerk Task Force for
Human Resources, Education, Training en Youth. Zij waren wel benieuwd
in hoeverre dit voornemen spoort met de in de nota «Grenzen verleggen»
aangekondigde haalbaarheidsstudie van het opzetten van een European
Council for Vocational Qualifications.

De leden van de PvdA-fractie meenden dat de regering er goed aan
zou doen nog eens in de nota n.a.v. het emdverslag helder aan te geven
het onderscheid tussen beroepen ten behoeve waarvan opleidingen door
de overheid erkend kunnen worden op grond van de Wet op de erkende
onderwijsstellingen en «gereglementeerde» beroepen. Zij hadden uit
contacten diverse keren de indruk gekregen dat hierover verwarring
aanwezig is.

De leden van de PvdA-fractie misten in de memorie van antwoord de
toelichting op het door hen geconstateerde gebrek aan een duidelijke
formulering van de criteria op grond waarvan de voor het afgeven van
een zogenaamde «EG-verklaring» bevoegde autoriteit wordt aangewezen.
Kan de regering daarover duidelijkheid verschaffen?

In antwoord op een daartoe strekkende vraag geeft de regering aan
welke beroepen niet onder de richtlijn vallen. Hoe is het daarbij gesteld
met de toelating van EG-onderdanen tot die beroepen, zo vroegen de
leden van de VVD-fractie.

Op pagina 7 van de memorie van antwoord wordt aangegeven dat de
richtlijn alleen van toepassing is op EG-onderdanen. Is het niet mogelijk,
zo vroegen de leden van de fractie van Groen Links, om de werking van
de wet ruimer te doen zijn dan de richtlijn voorschrijft? Immers, niet
EG-onderdanen die in een EG-lidstaat een hoger-onderwijsdiploma
hebben behaald, zouden onder de werking van het wetsvoorstel kunnen
vallen. In de ogen van de leden van de fractie van Groen ünks zou dit
recht doen aan de gedachte van rechtsgelijkheid tussen mensen die
eenzelfde opleiding hebben doorlopen. Het zou immers vreemd zijn als
een in België tot leraar basisonderwijs opgeleide Belg wel en een ook in
België tot leraar basisonderwijs opgeleide Turk niet in aanmerking zou
komen voor de in dit wetsvoorstel voorgestelde snelle toelatingspro–
cedure? In hoeverre is het een probleem het wetsvoorstel zodanig te
wijzigen dat slechts het feit dat de opleiding aan een binnen de EG
gelegen opleidingsinstituut, en niet ook het EG-onderdaanschap, geldt
als toelatingscriterium tot de in dit wetsvoorstel voorgestelde procedure?

3. Toelating

De leden van de CDA-fractie hadden kennis genomen van de argumen–
tatie waarom bij de toelatingsprocedure in afwijking van hetgeen in de
richtlijn staat, het begrip gedocumenteerd niet hoeft te worden
opgenomen. Zij waren het niet eens met de stelling dat het niet binnen
de termijn van vier maanden beslissen over een aanvraag, niet zal leiden
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tot onaanvaardbaar lange termijnen. Het in beroep gaan geschiedt tegen
een ongedocumenteerde afwijzing. Immers de afwijzing vloeit voort uit
het niet-beslissen van de bevoegde autoriteit.

Het ontbreken van een gedocumenteerde beslissing (waarbij ook de
aanvullende vereisten moeten worden gesteld) zal er immers toe leiden
dat tijdens de beroepsprocedure alsnog aangegeven zal moeten worden
waarom een EG-verklaring wordt geweigerd of onder welke voorwaarden
ze alsnog kan worden verleend. Deze leden vroegen om de betreffende
passage zodanig te herzien dat het niet-beslissen door het laten verlopen
van de termijn onmogelijk gemaakt wordt.

De leden van de CDA-fractie wensten nadrukkelijk nader te worden
geïnformeerd over de wijze waarop de verschillen van de Nederlandse
hoger onderwijsopleidingen met soortgelijke opleidingen elders in de EG
zichtbaar gaan worden teneinde met recht van spreken aanvullende
vereisten te kunnen stellen. Gelet op de kosten van het hiermee gemoeid
zijnde onderzoek vroegen deze leden naar de financiering en de
uitvoering van deze activiteiten; zij refereerden daarbij ook aan de
problemen die er kunnen ontstaan indien twee of meer ministeries
betrokken zijn bij de erkenningsprocedure. De leden van de CDA-fractie
vroegen naar een overzicht van de diploma's waarbij zich een dergelijke
situatie kan voordoen o.a. ten gevolge van een verdeling van verantwoor–
delijkheden. Als voorbeeld werd verwezen naar de architectentitel.

Tevens vroegen deze leden om een nadere uitleg hoe en op welke
wijze de «wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen of de administra–
tieve handelwijze van Nederland voorwaarden behelzen betreffende de
talenkennis die wegens de aard van de te verrichten arbeid vereist is»
(memorie van antwoord, blz. 14). Het gaat dan niet alleen over onder–
wijsgevenden, maar ook om beroepen in de diverse takken van de
gezondheidssector, maatschappelijke dienstverlening e.d. Ook wilden zij
nader worden geïnformeerd over de stand van zaken in de diverse
lidstaten met betrekking tot de pogingen vanuit Brussel om het aantal
beroepen waarvoor het nationaliteitsvereiste wordt gesteld te beperken.

De leden van de CDA-fractie vroegen naar de stand van zaken m.b.t.
het overleg met de Orde van Advocaten over een eventuele wijziging van
de Advocatenwet. Door bovengenoemde leden was in het voorlopig
verslag een relatie gelegd tussen de jurisprudentie van het Europese Hof,
artikel 4, tweede lid Advocatenwet, en het feit dat het wetsontwerp geen
regeling bevat voor het geval dat de toelating tot een beroep mede
afhankelijk is van de vraag of de applicant zich in het verleden tuchtrech–
telijk heeft misdragen of anderszins vanwege zijn verleden niet voor het
beroep geschikt is. In de beantwoording van de vragen was deze relatie
niet gelegd. Bovengenoemde leden vroegen naar de reden hiervan. Zij
vroegen naar de aanpak van dit probleem in de overige lidstaten. Tevens
wensten zij te worden geïnformeerd in hoeverre de situatie zich kan
voordoen dat Nederlandse applicanten in een andere lidstaat problemen
krijgen met aldaar vereiste documenten die niet overeenkomen met in
Nederland vereiste documenten.

De leden van de PvdA-fractie wilden graag in de nota n.a.v. het
eindverslag op de hoogte worden gesteld van het overleg dat gevoerd
wordt met de Orde van Advocaten over de wijziging van artikel 4, tweede
lid van de Advocatenwet. Zij waren n.l. nog niet geheel overtuigd door de
regering dat er voldoende garanties zijn voor het kunnen verhinderen van
toelating tot bepaalde beroepen van personen met een tuchtrechtelijk
verleden.

De leden van de PvdA-fractie wilden de regering er nogmaals van
overtuigen dat - ook al zijn zij zich er terdege van bewust dat dit buiten
het bereik van deze wet ligt - juist voor een aantal niet EG-onderdanen
internationale diploma-erkenning van het grootste belang is; men denke
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bijvoorbeeld aan asielzoekers. Het belang van integratie is hiermee
gediend; men moet immers zo snel mogelijk een «normaal» leven kunnen
leiden. Daarbij draagt het doeltreffend omgaan met de mogelijkheden
van hier bedoelde groepen bij tot een goed functioneren van de arbeids–
markt. Zij wilden graag weten binnen welke termijn de activiteiten van de
Raad van Europa en de Unesco tot resultaten zullen leiden. Zij waren van
mening dat deze activiteiten moeten leiden tot internationale bekendheid
van de kwaliteit en erkenning van afzonderlijke diploma's afkomstig uit
niet-lidstaten opdat bijvoorbeeld een universitair geschoolde asielzoeker
op dienovereenkomstig niveau op de arbeidsmarkt in de desbetreffende
lidstaat bemiddeld kan worden. Zij vroegen om een reactie alsmede
nadere informatie over de huidige gang van zaken in Nederland. Zij
waren vooral ook geïnteresseerd in de desbetreffende activiteiten van
het NUFFIC.

Kan de regering reeds informatie verstrekken over de werking van
artikel 7.23 betreffende buiten Nederland verkregen titels van de Wet op
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek?

Tenslotte wensten de leden van de PvdA-fractie op de hoogte te
worden gesteld van de stand van zaken in EG-verband inzake de
erkenning van elkaars ingenieurstitels in relatie tot de diploma-erkenning.
Welke gevolgen zijn verbonden aan gemaakte c.q. te maken afspraken
voor de Nederlandse situatie? Wat is de status van het mogelijk certi–
ficaat «Europees ingenieur» zoals de Europese ingenieursvereniging Fean
wenst in te voeren? Gelet op het in oktober 1992 aangekondigd
voornemen van de regering te streven naar een proces tegen de
Europese Ingenieursvereniging stelden zij uitvoerige informatie over de
huidige stand van zaken op prijs.

Het antwoord op de vraag inzake het hebben van een keuze of een
aanvangsstage wordt doorlopen dan wel een proeve van bekwaamheid
wordt afgelegd bevatte niet die informatie waar de leden van de
VVD-fractie om hadden verzocht. Het ging hen erom te vernemen
waarom de regering met deze constructie heeft ingestemd en waarom zij
niet geopteerd heeft voor de mogelijkheid degene die om toelating tot
het beroep vraagt op te kunnen leggen op welke wijze moet worden
aangetoond dat toelating tot het beroep verantwoord is. Zij ontvingen
hierop graag alsnog een reactie.

Op pagina 16 van de memorie van antwoord wordt gesteld dat in het
kader van de Raad van Europa en van de Unesco activiteiten worden
ontwikkeld ter erkenning van diploma's in breder verband. De leden van
de fractie van Groen Links vroegen de regering aan te geven wat er in dit
kader gebeurt, en of op korte termijn resultaten te verwachten zijn. Ook
vroegen deze leden of in andere landen dan de EG-lidstaten reeds
regelingen vigeren die erkenning van hoger-onderwijsdiploma's voor
onderdanen van EG-lidstaten regelen. In hoeverre zou het niet terecht
zijn met dergelijke landen een overeenkomst te sluiten waarin weder–
zijdse erkenning wordt geregeld?

De voorzitter van de commissie,
Van Leijenhorst

De griffier van de commissie,
Roovers
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