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Over het 
Onderzoekscentrum Sociaal Europa 

(OSE)
• Onderzoeks- en informatiecentrum 
• Over sociale dimensie van de Europese integratie
• Beleidsgericht onderzoek
• Spoort nieuwe thema’s en problematieken op: 

agendasetter
• Zwengelt debat aan tussen overheden, 

middenveldorganisaties en onderzoeksinstellingen
– Zet onderzoeksnetwerken op 
– Organiseert conferenties
– Publiceert



Gezondheidszorg

Horizonscanning Kennisopbouw
Onderzoeksnetwerken



Gezondheidszorg

• Agendasetting
– Impact van dienstenrichtlijn (2004-2006)
– Impact van Europees economisch bestuur 

• Europees Semester, Memorandums of Understanding

• Beleidsgericht onderzoek
– Impact van de richtlijn over patiëntenrechten bij 

grensoverschrijdende zorg
– Grensoverschrijdende zorg

• Patiënten, professionals



Commissievoorstel voor een 
evenredigheidstoets



Waarover gaat het?

17 januari 2017 

Voorstel voor een richtlijn betreffende een 
evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een 
nieuwe reglementering van  beroepen

Onderdeel van de strategie voor de eengemaakte 
markt



Waarom?

Voor beroepsbeoefenaars makkelijker maken 
om diensten te verlenen in de EU:

“de lidstaten helpen te achterhalen welke 
voorschriften voor beroepsbeoefenaars die in eigen 
land of over de grenzen heen werkzaam zijn, een te 
grote belasting blijken of achterhaald zijn”



Wat is het?

• Voordat regelgeving voor professionele 
dienstverlening wordt vastgesteld of gewijzigd

• Evalueren of regelgeving:
– Noodzakelijk is om een algemeen belang te beschermen
– Niet verder gaat dan nodig is om het doel te bereiken
– Het doel kan niet bereikt worden door een minder 

beperkende maatregel

• Stroomlijning en verduidelijking van de criteria voor 
de evaluatie 



Beroepen waarvoor specifieke 
kwalificaties of een wettelijk 
beschermde titel vereist zijn

42 % zijn beroepen in 
de gezondheids- en 
sociale  sector



Regelgeving over toegang tot 
of uitoefening van een beroep

• Voorbehouden handelingen voor beroepsbeoefenaars met 
een bepaalde beroepstitel

• Talenkennis
• Permanente vormig
• Regels in verband met de organisatie van het beroep, 

beroepsethiek, toezicht
• Verplicht lidmaatschap van een kamer/orde, 
• Registratie- en vergunningsregelingen
• het aantal toelatingen om praktijk te voeren beperken
• een minimaal of maximaal aantal werknemers met een 

specifieke titel in een zorgvoorziening bepalen 



Van waar komt het?

• Interne markt: 
– verwijderen van obstakels voor het grensoverschrijdend 

verlenen van diensten
• Regelgeving zijn obstakels
• Hof van Justitie van de EU

– regelgeving moet proportioneel zijn
• Codificering in de dienstenrichtlijn (2006)

– Gezondheidszorg uitgesloten
• Principe in EU richtlijn over beroepskwalificaties 

ingeschreven
• Nu worden criteria gespecifieerd en gedetailleerd



Evaluatie

• Proportionaliteitstest is principe van goed bestuur
– Kan corporatisme tegen gaan

• Maar: doel is hier niet goede functionering van 
gezondheidssysteem, maar van de interne markt

• Regulering is cruciaal om kwaliteit van en toegang 
tot zorgen te garanderen

• Het voorstel creëert grote juridische onzekerheid
– Welke regelgeving is gerechtvaardigd?

• Gezondheidsberoepen vergen een specifieke 
benadering
– Niet in een horizontale Richtlijn 





Impact?

• Eigen aan het voorstel
– Gevoeligheid van het thema (gezondheid)
– Mobilisatiepotentieel: 

• Meerdere sectoren waar voorstel gevoelig ligt (allianties)

• Vooraf
– Kennisopbouw
– Anticiperen / horizonscanning

• Na de lancering
– Timing! 
– Grondige analyse, geloofwaardigheid


