
31 059 Algemene bepalingen met betrekking tot de
erkenning van EG-beroepskwalificaties
(Algemene wet erkenning
EG-beroepskwalificaties)

B VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS,
CULTUUR EN WETENSCHAPSBELEID1

Vastgesteld 12 november 2007

Het voorbereidend van dit wetsvoorstel heeft de commissie aanleiding
gegeven tot het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van
de volgende vragen.

De leden van de fractie van GroenLinks hebben kennisgenomen van het
wetsvoorstel Algemene wet EG-beroepskwalificaties. Zij zijn zich ervan
bewust dat het hier de implementatie van een EG-richtlijn (2005/36/EG)
betreft en dat er daarom weinig beleidsruimte bestaat. Bovendien reali-
seren zij zich dat het implementatietraject op 20 oktober diende te zijn
afgerond. Niettemin hebben deze leden over een enkel punt vragen.

De wet voorziet in feite in twee regimes: een zwaar(der) regime waar het
bij de uitoefening van een gereglementeerd beroep permanente vestiging
betreft en een licht regime voor tijdelijke en incidentele werkzaamheden.
In het laatste geval is melding door middel van een verklaring en het
overleggen van een aantal documenten verplicht en erkenning niet aan de
orde. De verklaring dient jaarlijks herhaald te worden indien de betrok-
kene in dat jaar diensten wenst te verrichten. Kan de minister van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap meedelen of er een limiet bestaat aan het
aantal keren dat een dergelijke melding volstaat? Anders gezegd, is het
mogelijk een onder deze wet vallend gereglementeerd beroep voor
langere tijd in Nederland uit te oefenen door middel van een jaarlijks
hernieuwde aanvraag en zo de zwaardere procedure van erkenning te
omzeilen?

Vertrouwende dat deze vragen tijdig zullen worden beantwoord acht de
commissie de openbare behandeling van dit wetsvoorstel voldoende
voorbereid.

De voorzitter van de commissie,
Dölle

De griffier van de commissie,
Janssen
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