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

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG
Ontvangen 19 november 1993

Ondergetekende is erkentelijk voor het door de vaste Commissie voor
wetenschapsbeleid en hoger onderwijs uitgebrachte verslag. Met
genoegen heeft ondergetekende kennisgenomen van de instemming die
de leden van de CDA-fractie hebben uitgesproken met het voorliggende
wetsvoorstel. Op de vragen van deze leden wordt in het onderstaande
gaarne ingegaan.

De leden van de fractie van het CDA delen mee bezorgd te zijn over
het geringe aantal gereglementeerde beroepen in Nederland, in verge–
lijking met andere landen. Zij vragen of dat geen nadelige gevolgen voor
Nederland met zich brengt en of het aanleiding zou kunnen zijn tot
nadere afspraken met de andere EG-lid-Staten over de aard van de voor
reglementering in aanmerking komende beroepen.

Ondergetekende ziet geen nadelige gevolgen voor Nederland,
aangezien het aantal minder gering is dan wellicht lijkt gezien de
opsomming van gereglementeerde beroepen op pagina 6 van de
memorie van toelichting. In de eerste plaats zijn er een paar nieuwe
gereglementeerde beroepen bijgekomen, te weten dierenfysiotherapeut,
arbeidshygiënist en arbeids– en organisatiekundige.

In de tweede plaats staat in de opsomming bijvoorbeeld: rechterlijke
ambtenaren. Zoals op pagina 15 van diezelfde memorie van toelichting is
aangegeven, valt evenwel onder die term een heel rijtje beroepen, zoals
rechters, griffiers en gerechtsauditeurs bij kantongerechten, arrondisse–
mentsrechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad, maar ook bij onder
andere het college van beroep voor de studiefinanciering.

In de derde plaats staan in de opsomming op pagina 6 van de
memorie van toelichting ook leraren bij onder meer het voortgezet
onderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Aangezien dat gaat om leraren
per vak of vakgebied betreft het in feite een paar honderd beroepen.

Afspraken met de andere Lid-Staten over de aard van de te reglemen–
teren beroepen zijn niet nodig, aangezien het in bijna alle landen al
steeds om dezelfde categorieën beroepen gaat. Het betreft namelijk
vrijwel altijd juridische beroepen, beroepen in de gezondheidszorg,
zeevaartberoepen en onderwijsgevenden.
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De leden van de CDA-fractie vragen waarom in Nederland is gekozen
voor de beperkte categorieën beroepen, zoals die zijn opgenomen in
eerder genoemde opsomming.

Ondergetekende merkt hierover op dat er geen sprake is geweest van
een keuze, maar van een inventarisatie van Nederlandse regelgeving aan
de hand van de definitie van gereglementeerde beroepen. Indien voor de
uitoefening van een beroep in Nederlarid bij of krachtens wet een Neder–
lands diploma behorende bij een hogeronderwijsopleiding met een
cursusduur van ten minste drie jaar wordt verlangd, is dat beroep alhier
gereglementeerd in de zin van de richtlijn. Bij de inventarisatie zijn
overigens niet betrokken die beroepen die onder een van de specifieke
richtlijnen vallen die staan vermeld op pagina 2 van de memorie van
toelichting, aangezien die in de onderhavige richtlijn uitdrukkelijk zijn
uitgesloten van de werking van deze richtlijn.

De leden van de fractie van het CDA vragen zich af of de uitgangspo–
sitie van Nederlanders met een opleiding in het hoger beroepsonderwijs
of het wetenschappelijk onderwijs internationaal wel zo goed is.

Ondergetekende tekent hierbij aan dat moet worden bedacht dat het
merendeel van de beroepen - en dat geldt voor alle Lid-Staten - vrije
toegang kent, zodat Nederlanders bij die beroepen zich in eenzelfde
situatie bevinden als elke andere EG-onderdaan.

Daarnaast zijn er beroepen die onder een specifieke richtlijn vallen.
Aangezien dat telkens erkenningsrichtlijnen gekoppeld aan een richtlijn
tot harmonisatie van de opleidingen betreft, zijn Nederlanders ook daar
in dezelfde positie als andere EG-onderdanen, met een vergelijkbare
opleiding.

Tenslotte zijn er gereglementeerde beroepen in de zin van deze
richtlijn. Daarbij zijn - vanuit Nederland gezien - weer twee categorieën
te onderscheiden. In de eerste plaats betreft dat beroepen die zowel in
Nederland als in de ontvangende Lid-Staat gereglementeerd zijn. Dat
betekent wederom dat Nederlanders in eenzelfde situatie zitten als elke
andere EG-onderdaan. In de tweede plaats betreft het beroepen die in
Nederland niet, maar in de ontvangende Lid-Staat wel zijn gereglemen–
teerd. Is dat laatste het geval, dan dient de Nederlander op grond van
deze richtlijn een bepaalde hoeveelheid beroepservaring aan te tonen,
maar kan vervolgens wel - al dan niet na het voldoen aan enige aanvul–
lende vereisten - het desbetreffende beroep gaan uitoefenen.

Mede gezien de hiervoor opgenomen passage over de aard en de
aantallen gereglementeerde beroepen, verwacht ondergetekende niet dat
Nederlanders relatief in een slechtere positie verkeren ten opzichte van
andere EG-onderdanen.

De vraag van de leden van de CDA-fractie of een grotere instroom valt
te verwachten van hoger opgeleiden uit andere EG-Lid-Staten naar
Nederland dan omgekeerd, is niet eenvoudig te beantwoorden. De
(bereidheid tot) mobiliteit van werknemers is altijd moeilijk in te
schatten. Er is intussen wel al enige ervaring opgedaan met de uitvoering
van de richtlijn. Daaruit blijkt dat er al zeker 100 Nederlanders op grond
van de bepalingen van de richtlijn in Engeland tot beroepen op het
terrein van het onderwijs zijn toegelaten.

In Nederland, waar de formele implementatie thans zijn afronding
nadert gezien het stadium waarin het wetsvoorstel verkeert, wordt de
richtlijn ten aanzien van een groot aantal beroepen materieel al wel
uitgevoerd. De basis daarvoor zijn reeds bestaande regelingen voor
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toelating van buitenlanders tot bijvoorbeeld beroepen in de zeevaart, het
onderwijs en de gezondheidszorg, bij de uitvoering waarvan thans al
rekening wordt gehouden met de bepalingen in de richtlijn.

De ervaring die daarmee tot nu toe is opgedaan, leert dat er nog niet
veel buitenlanders een beroep op de richtlijn hebben gedaan, waarbij in
totaal in tientallen moet worden gedacht. Wellicht speelt het probleem
van de taal daarbij een rol. Nederlanders, zeker de hoger opgeleiden,
staan er om bekend dat zij meestal toch wel het Engels meester zijn, en
ook in het Frans of Duits kan men zich redden. Omgekeerd geldt dat de
meeste buitenlanders het Nederlands niet beheersen, hetgeen hen er
mogelijk van weerhoudt hun beroep in Nederland te komen uitoefenen.

De leden van de CDA-fractie vragen waarom EG-migranten die aanvul–
lende vereisten opgelegd krijgen, in principe de keuze hebben tussen een
proeve van bekwaamheid of een aanpassingsstage. Zij vragen tevens of
een stage ook een beoordelingsmoment kent en door wie wordt vastge–
steld op welke onderwerpen de aanvullende vereisten betrekking zullen
hebben.

Indien een EG-migrant die zijn beroep in Nederland wil gaan uitoe–
fenen een aanvraag voor een EG-verklaring indient, doet hij dat bij de
voor dat gereglementeerde beroep bevoegde autoriteit. Op grond van
artikel 6, eerste lid, van de wet is dat de minister waaronder het desbe–
treffende beroep ressorteert. De bevoegde autoriteit kan na ontvangst
van de aanvraag aan een externe deskundige vragen de door de
EG-migrant gevolgde opleiding en de in Nederland voor het betrokken
beroep vereiste opleiding te vergelijken. Aan de hand van het op die
vergelijking gebaseerde advies beslist de bevoegde autoriteit of en zo ja
welke aanvullende vereisten zullen worden gesteld aan de EG-migrant.

Op grond van artikel 11 van de wet dienen alle bei/oegde autoriteiten
een regeling te treffen met bepalingen van procedurele aard. Het betreft
in de eerste plaats het antwoord op de vraag wat bij een aanvraag
allemaal moet worden overgelegd. In de tweede plaats worden regels
opgenomen ten aanzien van de proeve van bekwaamheid en de aanpas–
singsstage, waaronder gegevens over bijvoorbeeld het al dan niet
verschuldigd zijn van examengeld, de beoordeling van proeve en stage
en de mogelijkheid van herkansing en dergelijke.

Het in artikel 10, vierde lid, van de wet neergelegde principe van de
keuze voor de migrany tussen een proeve van bekwaamheid of een
aanpassingsstage is een rechtstreeks gevolg van artikel 4 van de richtlijn.
In de slotalinea van het eerste lid wordt deze keuzevrijheid voor de
migrant, behoudens voor de zogenaamde juridische beroepen, voorge–
schreven.

Tenslotte vragen de leden van de fractie van de CDA aan welk instantie
het toezicht over een en ander is toegedacht.

In principe is elke bevoegde autoriteit, met inachtneming van de
bepalingen in deze wet, autonoom in het nemen van beslissingen ten
aanzien van toelating van buitenlanders tot gereglementeerde beroepen.
Een echte vorm van toezicht is er niet. Wel is in de richtlijn aan de in elk
land aan te wijzen nationaal coördinator de taak toebedeeld om te
zorgen voor coördinatie bij de uitvoering. In Nederland is het coördina–
torschap ondergebracht bij het Ministerie van Onderwijs en Weten–
schappen. De coördinator ziet toe op een eenvormige toepassing van de
bepalingen in de richtlijn, maar heeft geen daadwerkelijke bevoegd–
heden, anders dan na onderlinge overleg in samenwerking met de andere
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betrokken departementen. Om een zoveel mogelijk eenvormige
toepassing van de kernbepalingen uit de richtlijn te bereiken, wordt de
richtlijn in Nederland door middel van een algemene wet geïmplemen–
teerd, waardoor de geringe beleidsvrijheid die de richtlijn biedt voor alle
departementen op dezelfde wijze is ingevuld.

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,
M. J. Cohen
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