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NON-PAPER VOOR DE GROEP VAN COÖRDINATOREN 

 

VOORWAARDEN VOOR VERZOEKEN OM VERTALINGEN EN VOOR EENSLUIDEND 

GEWAARMERKTE AFSCHRIFTEN IN HET KADER VAN DE PROCEDURE VOOR DE EUROPESE 

BEROEPSKAART (EPC-PROCEDURE) 

Het doel van dit non-paper is te verduidelijken onder welke voorwaarden de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaten vertalingen en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen 

verlangen van de documenten die ter staving van een aanvraag voor de afgifte van een 

Europese beroepskaart (EPC) worden ingediend.   

Deze kwestie is al besproken in de groep van coördinatoren. Met het oog op de goede 

werking van de beroepskaartprocedure wordt de leden van de groep van coördinatoren 

verzocht de onderstaande toelichting aan de relevante nationale bevoegde autoriteiten door te 

geven. 

1. IN HET EPC-DOCUMENTENREGISTER WEERGEGEVEN INFORMATIE 

De beginselen die hierop van toepassing zijn, zijn vastgelegd in Uitvoeringsverordening 

(EU) nr. 2015/983 van de Commissie (de verordening). 

Elke lidstaat moest uiterlijk medio januari 2016 via een speciale module van het 

informatiesysteem interne markt (het IMI-systeem) kennisgeving doen van de nationale 

documentenvereisten, d.w.z. de documenten die de autoriteit van het ontvangende land 

volgens de EPC-procedure van aanvragers zou verlangen. De Commissie heeft de lidstaten in 

deze fase bijgestaan en gewezen op zichtbare tegenstrijdigheden tussen de meegedeelde 

vereisten en de bindende EU-voorschriften. Op grond hiervan zijn voor elke lidstaat en voor 

elk onder de Europese beroepskaart vallend beroep lijsten van documenten opgesteld, die 

uitermate belangrijk zijn voor de autoriteiten van het land van oorsprong, aangezien zij 

degenen zijn die moeten controleren of de aanvragen van een Europese beroepskaart volledig 

zijn.  

De "goedkeuring" door de Commissie van nationale kennisgevingen in het IMI-systeem heeft 

echter geen voorrang (en kan geen voorrang hebben) boven de bindende bepalingen van de 

verordening, zoals de voorschriften inzake vertaling en waarmerking. 
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Rekening houdend met het voorgaande, luidt het standpunt met betrekking tot verzoeken om 

indiening van vertalingen en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van documenten als 

volgt. 

2. VERTALINGEN 

Artikel 17, lid 1, van de verordening bevat een lijst van documenten die in het algemeen zijn 

vrijgesteld van verzoeken om vertalingen. Het gaat om de volgende categorieën documenten: 

i) identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart); 

ii) diploma’s die automatisch worden erkend indien het diploma is afgegeven in 

het land van oorsprong van de houder, en 

iii) bepaalde certificaten die zijn afgegeven door de autoriteiten die 

verantwoordelijk zijn voor aanvragen van een Europese beroepskaart of een 

andere relevante nationale instantie van de lidstaat van oorsprong. Dit betreft 

met name: 

 certificaten waaruit blijkt dat de opleidingstitel voldoet aan de 

opleidingseisen;  

 certificaten voor de verandering van de benaming van een opleidingstitel;  

 certificaten van verworven rechten;  

 getuigschriften van ten minste drie jaar beroepservaring voor aanvragers 

met in derde landen behaalde kwalificaties; 

 attesten inzake wettelijke vestiging; 

 verklaringen omtrent het gedrag, verklaringen waaruit blijkt dat ten aanzien 

van de betrokkene geen faillissement is uitgesproken, of verklaringen 

waaruit blijkt dat geen verbod op of opschorting van de beroepsuitoefening 

dan wel strafrechtelijke veroordelingen zijn opgelegd. 

Het doel van artikel 17, lid 1, van de verordening is de vertaalvereisten te beperken. 

Aangezien de informatie in deze documenten verifieerbaar is en garanties kunnen worden 

gegeven door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van oorsprong, lijken vertalingen niet 

noodzakelijk.  

Als algemene regel geldt dus dat de autoriteit van de lidstaat van oorsprong niet moet 

verzoeken om vertalingen van de bovengenoemde documenten bij de controle van de 

volledigheid van het dossier. Dit geldt ook wanneer het ontvangende land in het IMI-systeem 

heeft aangegeven dat een vertaling vereist is voor de algemene/bredere categorie waarbinnen 

de kennisgeving valt
1
. 

De autoriteiten van het ontvangende land mogen evenmin systematisch verzoeken om 

vertalingen van de documenten die krachtens artikel 17, lid 1, zijn vrijgesteld; als algemene 

regel moeten zij vertrouwen op de informatie die de autoriteit van het land van oorsprong in 

het IMI-systeem heeft verstrekt. 

                                                 
1  De lidstaten hebben kennisgeving gedaan van hun vertaalvereisten in het licht van de volgende vermelding 

die in het IMI-systeem wordt weergegeven: "Een vertaling mag alleen van de aanvrager worden verlangd 

binnen de grenzen van artikel 17, lid 1, van Verordening 2015/983." 
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Als een apotheker die automatische erkenning geniet bijvoorbeeld geen vertalingen heeft 

overgelegd van haar/zijn diploma’s, certificaten waaruit blijkt dat de opleidingstitel voldoet 

aan de opleidingseisen, en/of verklaringen waaruit blijkt dat geen verbod op 

beroepsuitoefening is opgelegd door de autoriteiten van het land van oorsprong, moet de 

autoriteit van het land van oorsprong het dossier als volledig aanvaarden, zelfs als het 

ontvangende land in het IMI-systeem heeft aangegeven dat voor de categorieën waarbinnen 

deze documenten vallen een vertaling moet worden overgelegd. 

Echter, wanneer er "gegronde twijfel" bestaat in verband met een van de in artikel 17, lid 1, 

genoemde documenten, mogen de autoriteiten van het ontvangende land verzoeken om 

vertalingen op grond van artikel 18, lid 1, van de verordening. Een dergelijk verzoek moet 

worden ingediend nadat het dossier aan hen is doorgegeven door de autoriteit van het land 

van oorsprong. De beoordeling van wat als "gegronde twijfel" wordt beschouwd, moet goed 

worden onderbouwd en van geval tot geval worden uitgevoerd.  

In het uitzonderlijke geval van "gegronde twijfel" moeten de autoriteiten de 

beroepsbeoefenaar duidelijk uitleggen waarom een vertaling wordt verlangd. De toelichting 

moet in het IMI-systeem worden opgenomen als onderdeel van het bericht dat aan de 

beroepsbeoefenaar wordt verzonden bij het verzoek om een voor eensluidend gewaarmerkt 

afschrift. 

Een besluit tot weigering van de afgifte van een Europese beroepskaart enkel op grond van 

het feit dat de aanvrager geen vertaling van de in artikel 17, lid 1, bedoelde documenten heeft 

overgelegd, is niet in overeenstemming met het EU-recht, met name in gevallen waarin de 

autoriteit van het ontvangende land geen gegronde twijfels heeft geformuleerd over de 

betrouwbaarheid van deze documenten of, indien wel dergelijke twijfels zijn geformuleerd, 

het ontvangende land niet heeft geprobeerd de ontbrekende informatie of het document 

binnen een redelijke termijn bij de aanvrager of de autoriteit van het land van oorsprong op te 

vragen. 

3. VOORWAARDEN VOOR VERZOEKEN OM VOOR EENSLUIDEND GEWAARMERKTE 

AFSCHRIFTEN 

De artikelen 14 en 15 van de verordening bevatten specifieke voorschriften voor de 

verificatie van de echtheid en de geldigheid van de bewijsstukken. Zij stellen tevens de 

voorwaarden vast voor verzoeken om voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze 

documenten.  

De autoriteiten van het land van oorsprong kunnen alleen om voor eensluidend gewaarmerkte 

afschriften van documenten verzoeken indien zij de echtheid daarvan niet op een andere 

manier kunnen verifiëren, bijvoorbeeld aan de hand van interne gegevens, in openbare 

registers of door middel van administratieve samenwerking (bv. door navraag te doen bij de 

betrokken autoriteiten).  

Dit betekent dat, als de autoriteiten van het land van oorsprong in staat zijn de echtheid van de 

documenten te verifiëren en te certificeren, niet mag worden verzocht om voor eensluidend 

gewaarmerkte afschriften (zelfs als het ontvangende land in het IMI-systeem heeft 

aangegeven dat voor eensluidend gewaarmerkte afschriften vereist zijn
2
).  

                                                 
2  De lidstaten hebben kennisgeving gedaan van hun vereisten voor voor eensluidend gewaarmerkte afschriften 

in het licht van de volgende vermelding in het IMI-systeem: "Geef aan of een voor eensluidend 
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De autoriteiten van het ontvangende land verzoeken niet om voor eensluidend gewaarmerkte 

afschriften van documenten waarvan de echtheid door de autoriteiten van het land van 

oorsprong is vastgesteld, tenzij er "gegronde twijfel" bestaat over dergelijke documenten of 

attesten die door de autoriteit van de lidstaat van oorsprong zijn verstrekt. 

Als een land van oorsprong bijvoorbeeld in het vrije tekstveld "Aanvullende informatie" in 

het IMI-systeem vermeldt dat voor een bepaalde categorie documenten een voor eensluidend 

gewaarmerkt afschrift vereist is, zou het land van oorsprong alleen om voor eensluidend 

gewaarmerkte afschriften hoeven te verzoeken in gevallen waarin het heeft geprobeerd maar 

er niet in is geslaagd de echtheid van een bepaald document aan de hand van interne gegevens 

of administratieve samenwerking vast te stellen. NB: Een dergelijke authenticatie van 

documenten is geen onderdeel van de initiële controle op volledigheid; verificatie van de 

echtheid van de documenten en eventuele verzoeken om voor eensluidend gewaarmerkte 

afschriften vinden in een later stadium plaats (doorgaans nadat het dossier als volledig is 

aanvaard in het IMI-systeem en vóór de overdracht van het dossier aan het ontvangende land). 

In het uitzonderlijke geval van "gegronde twijfel" moeten de autoriteiten de 

beroepsbeoefenaar duidelijk uitleggen waarom zij een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift 

verlangen. De toelichting moet in het IMI-systeem worden opgenomen als onderdeel van het 

bericht dat aan de beroepsbeoefenaar wordt verzonden bij het verzoek om een vertaling. 

Contactgegevens: 

GROW-E5@ec.europa.eu 

                                                                                                                                                         
gewaarmerkt afschrift van het document vereist is volgens artikel 15, leden 1 en 2, van 

Verordening 2015/983." 
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