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KENNISGEVING AAN BELANGHEBBENDEN
TERUGTREKKING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN EU-REGELS OP HET GEBIED
VAN GEREGLEMENTEERDE BEROEPEN EN DE ERKENNING VAN BEROEPSKWALIFICATIES

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van zijn voornemen om
zich uit de Unie terug te trekken krachtens artikel 50 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie. Dat betekent dat vanaf 30 maart 2019 om 00.00 uur (Midden-Europese
tijd) (hierna "de terugtrekkingsdatum" genoemd) het gehele primaire en secundaire
Unierecht niet langer van toepassing is op het Verenigd Koninkrijk, tenzij in een
geratificeerd terugtrekkingsakkoord1 een andere datum wordt vastgesteld2. Het Verenigd
Koninkrijk wordt dan een "derde land"3.
Gezien de grote onzekerheid, met name over de inhoud van een eventueel
terugtrekkingsakkoord, wil de Commissie alle personen die hun beroepskwalificaties
moeten laten erkennen met het oog op de toegang tot een gereglementeerd beroep, wijzen
op de juridische gevolgen waarmee zij rekening moeten wanneer het Verenigd
Koninkrijk een derde land wordt4.
Behoudens mogelijke overgangsregelingen in een eventueel terugtrekkingsakkoord,
gelden vanaf de terugtrekkingsdatum de EU-regels op het gebied van de erkenning van
beroepskwalificaties niet langer voor het Verenigd Koninkrijk. Dit zal met name de
onderstaande gevolgen hebben:

1

Met het Verenigd Koninkrijk wordt momenteel onderhandeld over een terugtrekkingsakkoord.

2

De Europese Raad kan volgens artikel 50, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie met
instemming van het Verenigd Koninkrijk ook unaniem besluiten dat de Verdragen op een latere datum
niet meer van toepassing zijn.

3

Een derde land is een land dat geen lid is van de EU.

4

In het "Joint report from the negotiators of the European Union and the United Kingdom Government
on progress during phase 1 of negotiations under Article 50 TEU on the United Kingdom's orderly
withdrawal from the European Union" is – wat betreft de personen op wie dat verslag betrekking heeft
– vastgelegd dat de op de terugtrekkingsdatum nog lopende erkenningsprocedures zullen worden
afgehandeld volgens het Unierecht (punt 32): https://ec.europa.eu/commission/publications/jointreport-negotiators-european-union-and-united-kingdom-government-progress-during-phase-1negotiations-under-article-50-teu-united-kingdoms-orderly-withdrawal-european-union_en..
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Beroepsbeoefenaren die toegang willen tot een gereglementeerd beroep of een
gereglementeerd beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat dan waar zij hun
kwalificaties hebben verworven, kunnen zich beroepen op Richtlijn 2005/36/EG
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties5 om hun kwalificaties door die
lidstaat te laten erkennen en er hun beroep uit te oefenen.
Richtlijn 2005/36/EG is van toepassing op EU-burgers die kwalificaties in één of
meer lidstaten van de EU hebben verworven. Onder bepaalde voorwaarden en
beperkingen is Richtlijn 2005/36/EG ook van toepassing op EU-burgers die
kwalificaties in derde landen hebben verworven6. De erkenning van kwalificaties
van onderdanen van derde landen, ongeacht waar die kwalificaties zijn verworven,
valt echter niet onder Richtlijn 2005/36/EG.7
Richtlijn 2005/36/EG voorziet ook in een mechanisme dat in een lidstaat gevestigde
beroepsbeoefenaren de mogelijkheid biedt zich naar een andere lidstaat te begeven
en er gereglementeerde professionele diensten te verrichten op tijdelijke of
incidentele basis (artikelen 5 tot en met 9 van Richtlijn 2005/36/EG). Als de
ontvangende lidstaat zulks vereist, kan voor het verrichten van dergelijke diensten
een voorafgaande verklaring nodig zijn. Voor een beperkt aantal beroepen kunnen
de kwalificaties ook aan een voorafgaande controle worden onderworpen, als dit
noodzakelijk is om ernstige schade voor de gezondheid of de veiligheid van de
afnemers van de diensten te voorkomen (artikel 7, lid 4, van Richtlijn 2005/36/EG).
Andere EU-regels kunnen voorzien in de erkenning van beroepskwalificaties voor
specifieke gereglementeerde beroepen, zoals Richtlijn 2006/43/EG betreffende de

5

Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de
erkenning van beroepskwalificaties (PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22).

6

Artikel 2, lid 2, artikel 3, lid 3, en artikel 10, onder g), van Richtlijn 2005/36/EG.

7

Een aantal andere EU-richtlijnen kunnen echter voorzien in een beperkte erkenning van de
kwalificaties van specifieke categorieën onderdanen van derde landen, bijvoorbeeld Richtlijn (EU)
2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor
toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk,
scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten (PB L 132 van 21.5.2016, blz. 21),
Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de
voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling
als seizoenarbeider (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 375), Richtlijn 2013/33/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om
internationale bescherming (PB L 180 van 29.6.2013, blz. 96), Richtlijn 2011/95/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van
derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme
status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en
voor de inhoud van de verleende bescherming (PB L 337 van 20.12.2011, blz. 9), Richtlijn
2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van
onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (PB L 155 van 18.6.2009,
blz. 17), Richtlijn 2005/71/EG van de Raad van 12 oktober 2005 betreffende een specifieke procedure
voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op wetenschappelijk onderzoek (PB
L 289 van 3.11.2005, blz. 15) en Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003
betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (PB L 16 van 23.1.2004,
blz. 44).
2

wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen8 of
Richtlijn 98/5/EG ter vergemakkelijking van de permanente uitoefening van het
beroep van advocaat in een andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie is
verworven9. Deze kennisgeving heeft geen betrekking op de erkenning van
beroepskwalificaties uit hoofde van die andere regels10.
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De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk is niet van invloed op de erkenning –
door een lidstaat van de EU-27 en op basis van Richtlijn 2005/36/EG – van
beroepskwalificaties die vóór de terugtrekkingsdatum in het Verenigd Koninkrijk
zijn verworven.
3.

ERKENNING VAN BEROEPSKWALIFICATIES VANAF DE TERUGTREKKINGSDATUM
Vanaf de terugtrekkingsdatum zijn onderdanen van het Verenigd Koninkrijk
onderdanen van een derde land. Richtlijn 2005/36/EG is dan niet langer op hen van
toepassing. Het gevolg is dat:


voor de erkenning van beroepskwalificaties van onderdanen van het Verenigd
Koninkrijk in een lidstaat van de EU-27 het nationale beleid en de regels van die
lidstaat gelden, ongeacht of de onderdanen van het Verenigd Koninkrijk hun
kwalificaties hebben verworven in het Verenigd Koninkrijk, een ander derde
land of een lidstaat van de EU-27.



voor de tijdelijke of incidentele verrichting van diensten door onderdanen van
het Verenigd Koninkrijk in een lidstaat van de EU-27 het nationale beleid en de

8

Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de
wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (PB L 157 van 9.6.2006,
blz. 87).

9

Richtlijn 98/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 ter vergemakkelijking
van de permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een andere lidstaat dan die waar de
beroepskwalificatie is verworven (PB L 77 van 14.3.1998, blz. 36).

10

De EU-regels voor specifieke beroepen komen aan bod in sectorale "kennisgevingen aan
belanghebbenden", bijvoorbeeld voor machinisten ("Kennisgeving aan belanghebbenden Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk en EU regels op het gebied van spoorvervoer per spoor"),
luchtvaartpersoneel (bijvoorbeeld piloten en cabinepersoneel) ("Kennisgeving aan belanghebbenden Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk en EU regels inzake luchtvaartveiligheid"), zeevarenden
("Kennisgeving aan belanghebbenden - Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk en EU-regels
inzake het minimumopleidingsniveau van zeevarenden en de wederzijdse erkenning van kwalificaties
van zeevarenden"), schippers op binnenwateren ("Kennisgeving aan belanghebbenden - Terugtrekking
van het Verenigd Koninkrijk en EU-regels op het gebied van de binnenvaart"), accountants
("Kennisgeving aan belanghebbenden - Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk en EU-regels op
het gebied van wettelijke controles van jaarrekeningen") of personen die actief zijn in het wegvervoer
("Kennisgeving aan belanghebbenden - Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk en EU-regels op
het gebied van wegvervoer"); zie ook "Kennisgeving aan belanghebbenden - Terugtrekking van het
Verenigd Koninkrijk en EU regels voor vergunningen en getuigschriften voor vervoerders van levende
dieren, bestuurders en verzorgers"). Alle "kennisgevingen aan belanghebbenden" zijn te vinden op de
volgende site: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en.
3

regels van die lidstaat gelden, zelfs als de onderdanen van het Verenigd
Koninkrijk al legaal in een lidstaat van de EU-27 gevestigd zijn.
Vanaf de terugtrekkingsdatum zijn door onderdanen van de EU-27 in het Verenigd
Koninkrijk verworven kwalificaties (hierna: "VK-beroepskwalificaties")
kwalificaties van een derde land voor de toepassing van het EU-recht. Voor de
erkenning van dergelijke kwalificaties geldt niet langer Richtlijn 2005/36/EG
(zowel met betrekking tot EU-burgers als onderdanen van het Verenigd Koninkrijk),
maar – overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Richtlijn 2005/36/EG – het nationale
beleid en de regels van elk van de lidstaten van de EU-27.
Onderdanen van de EU-27 met vóór de terugtrekkingsdatum verworven VKberoepskwalificaties doen er goed aan de bevoegde nationale autoriteiten te
raadplegen om na te gaan of het raadzaam is die VK-beroepskwalificaties vóór de
terugtrekkingsdatum in een land van de EU-27 te laten erkennen.

De website van de Commissie over het vrij verkeer van beroepsbeoefenaren bevat
algemene
informatie
over
de
erkenning
van
beroepskwalificaties
(https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movementprofessionals/qualifications-recognition_en). Die webpagina's zullen zo nodig worden
geactualiseerd.
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