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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 930/2005, ingediend door Marc Stahl (Duitse nationaliteit), over de 
erkenning in Duitsland van in Nederland behaalde fysiotherapiediploma's

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is als fysiotherapeut werkzaam in Duitsland, maar heeft zijn vakopleiding in Nederland 
genoten. Een onderdeel van zijn studie betrof de manuele therapie. Indiener heeft in Duitsland 
een vergunning aangevraagd om manuele therapie te kunnen beoefenen en de daarvoor geldende 
vergoeding te kunnen declareren. Zijn kwalificaties op het gebied van de manuele therapie, noch 
het Nederlandse opleidingsinstituut waar hij deze therapie heeft geleerd, worden echter door de 
Duitse bevoegde instanties (VdAK en IKK) erkend. Indiener voelt zich hierdoor in een nadelige 
positie geplaatst ten opzichte van in Duitsland werkzame Nederlandse vakgenoten, die met 
dezelfde diploma's wel een hogere vergoeding mogen declareren. Bovendien zijn de bevoegde 
instanties van opvatting dat indieners vergunning om zijn vak uit te oefenen niet in heel 
Duitsland geldt, maar alleen in het gebied waar zijn praktijk gevestigd is. Indiener voelt zich 
hierdoor beperkt in zijn mogelijkheden om behandelingen bij patiënten thuis uit te voeren.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 februari 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 juli 2006

De door de indiener verstrekte informatie is onvoldoende voor een standpuntbepaling van de 
Commissie in zijn geval. De Commissie zal de indiener dan ook schriftelijk verzoeken om 
aanvullende informatie te verstrekken. Zij zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte 
houden van het resultaat van haar bemoeienissen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 december 2006

Het diploma van fysiotherapeut van de indiener, behaald in Nederland, is in Duitsland erkend. 
Vervolgens heeft de indiener een vergunning aangevraagd om manuele therapie te mogen
beoefenen. Maar in Duitsland is voor de beoefening van deze specialisatie nascholing vereist na 
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het behalen van het diploma van fysiotherapeut. Het betreft in feite permanente educatie. De 
Duitse instanties weigerden om de indiener deze vergunning te geven omdat het Nederlandse 
instituut waar hij zijn diploma behaalde niet voorkomt op een lijst van instituten die officieel 
erkend worden door de Duitse instanties als zijnde instellingen waarvan het diploma recht geeft 
op vrijstelling van permanente educatie.

De diensten van de Commissie hebben het verzoekschrift van de indiener geregistreerd. 
Aangezien de indiener toestemming heeft gegeven om zijn identiteit openbaar te maken, hebben 
de diensten van de Commissie de Duitse instanties op 4 oktober 2006 schriftelijk verzocht om 
uitleg en om een kopie van de Duitse regelgeving die van toepassing is in deze zaak.

De diensten van de Commissie zullen de Commissie verzoekschriften op de hoogte stellen van 
het antwoord van de Duitse instanties na ontvangst en analyse ervan.


