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landen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens Richtlijn 93/16/EEG moeten artsendiploma's wederzijds worden erkend als de 
medicijnenstudie tot en met de specialisatie in één land zijn afgesloten. Indiener heeft echter 
zijn medicijnenstudie in Oostenrijk gevolgd en zijn officiële toelating als arts in Zweden 
verkregen. Vervolgens wenst hij zijn specialistenopleiding in Zweden of Noorwegen te 
volgen. Zijn artsdiploma wordt in Oostenrijk niet erkend en hij kan daardoor niet in 
Oostenrijk als arts werken. Hij voelt zich hierdoor in zijn eigen land benadeeld ten opzichte 
van buitenlanders die hun diploma en toelating wel in één land hebben ontvangen en wel in 
Oostenrijk werkzaam mogen zijn. Hij acht de huidige situatie in strijd met het vrije verkeer en 
de gelijke behandeling van personen in de EU. Hij verzoekt voorts om wederzijdse erkenning 
van artsen met diploma's uit twee of meer EU-/EER-landen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 juli 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Tussentijds antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2007

I. De opmerkingen van de Commissie over de argumenten uit het verzoekschrift

De Europese Commissie is op de hoogte van de Oostenrijkse situatie, waarbij het 
basisartsdiploma pas aan het eind van de specialistenopleiding (of opleiding tot huisarts) 
verstrekt wordt.
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Richtlijn 93/16/EEG verlangt op zich niet van de lidstaten dat zij het basisartsdiploma 
onmiddellijk na afronding van de zesjarige basisopleiding geneeskunde verstrekken. Als een 
lidstaat echter besluit dit basisdiploma pas enige tijd na de zesjarige studie te overhandigen, 
dan kan deze dit slechts doen voor zover dit het vrije verkeer van Oostenrijkse artsen binnen 
de Europese Unie niet in de weg staat.

Dit betekent dat de Oostenrijkse autoriteiten het basisartsdiploma moeten uitreiken aan een 
afgestudeerde Oostenrijkse student geneeskunde die daartoe een met redenen omkleed
verzoek doet, bijvoorbeeld wanneer hij in een andere lidstaat medische werkzaamheden wil 
verrichten. Het maakt niet uit of dit binnen het kader is van een specialistenopleiding of een 
opleiding tot huisarts, of zelfs of dit zou gaan om medische werkzaamheden die noch door 
specialisten met een Europees specialistendiploma noch door huisartsen worden verricht.

In bijlage A van Richtlijn 93/16/EEG – welke tot doel heeft voor iedere lidstaat de benaming 
van de overeenkomstige beroepskwalificatie in de basisgeneeskunde weer te geven – worden 
er voor Oostenrijk twee benamingen weergegeven (namelijk die voor basisarts EN die voor 
specialist of huisarts). Dus zullen de Oostenrijkse autoriteiten nooit een basisartsdiploma 
uitreiken aan iemand die alleen de basisopleiding geneeskunde in Oostenrijk heeft afgerond.

Dit heeft om verschillende redenen ernstige gevolgen voor hen die in Oostenrijk in de 
geneeskunde zijn afgestudeerd.
 

Het kan zijn dat afgestudeerden hun specialistenopleiding in een andere lidstaat willen volgen. 
In de overgrote meerderheid van alle lidstaten moeten ze daartoe als arts ingeschreven zijn om 
de geneeskunde te mogen beoefenen. De bevoegde autoriteiten van deze lidstaten, waar 
inschrijving als arts vereist is, kunnen weigeren tot inschrijving over te gaan op grond van het 
feit dat de persoon in kwestie niet het basisdiploma zoals genoemd in bijlage A van Richtlijn 
93/16/EEG kan overleggen, of ze kunnen voorzien in een andere, tijdelijke inschrijving voor 
een beperkt gebied. 
Andere afgestudeerden willen misschien in een andere lidstaat specifieke medische 
werkzaamheden uitoefenen die door geen enkele medisch specialist of huisarts verricht 
worden, maar waarvoor ze toch als arts moeten zijn ingeschreven om deze medische 
werkzaamheden te mogen uitoefenen.

Van afgestudeerden die hun kwalificatie als specialist of huisarts in een andere lidstaat hebben 
behaald en daarna naar een andere lidstaat verhuizen, kan hun basisartsdiploma niet 
automatisch in die lidstaat worden erkend.

II. Conclusie

De Oostenrijkse benadering met betrekking tot het uitreiken van het basisartsdiploma lijkt het 
vrije verkeer van Oostenrijkse afgestudeerde medici te belemmeren, hetgeen natuurlijk ingaat 
tegen de geest van Richtlijn 93/16/EEG, die primair beoogt het vrije verkeer van artsen 
binnen de EU te vergemakkelijken.

De Commissie heeft op 3 oktober 2006 contact opgenomen met de Oostenrijkse autoriteiten 
en hen verzocht deze zaak op te lossen door de huidige regelingen aan te passen.
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De Commissie heeft de Oostenrijkse autoriteiten ook gevraagd om, totdat er een oplossing 
voor deze zaak is gevonden, de beroepskwalificaties van medisch specialist en huisarts te 
erkennen die door Oostenrijkse afgestudeerden in een andere lidstaat behaald zijn, aangezien 
iedere andere benadering hierin tegen de geest van Richtlijn 93/16/EEG zou ingaan.

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van de verdere 
ontwikkelingen.


