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Betreft: Verzoekschrift 0007/2008, ingediend door Celegrat Christopher (Poolse 
nationaliteit), met betrekking tot discriminatie in het Verenigd Koninkrijk 
tegen tandartsen uit andere lidstaten van de Europese Unie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener brengt zijn bezorgdheid tot uitdrukking over discriminatie in het Verenigd 
Koninkrijk tegen tandartsen uit andere lidstaten van de Europese Unie, en geeft aan dat zij, als 
gevolg van vertragingen, vele weken later worden geregistreerd dan hun Britse tegenhangers. 
De kwalificaties van tandartsen die buiten het Verenigd Koninkrijk hebben gestudeerd, 
worden beoordeeld door plaatselijke decanaten, om te bepalen of ze voldoen aan Britse 
specificaties. Zelfs als de beoefenaars van de tandheelkunde reeds bij de General Dental 
Council geregistreerd zijn en hebben aangetoond dat hun kwalificaties voldoen aan de 
minimumspecificaties ingevolge artikel 1 van de tweede richtlijn (78/687/EG) ten aanzien van 
tandartsen, eist het Britse Ministerie van Volksgezondheid een aanvullend nauwkeurig 
onderzoek van hun tandheelkundige kwalificaties, om te bepalen of zij voldoen aan de 
minimumspecificaties van de richtlijn, hetgeen in feite als discriminatie jegens hen 
beschouwd kan worden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 juni 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008.

I. Het verzoekschrift 



PE414.120v01-00 2/3 CM\746166NL.doc

NL

Indiener beklaagt zich erover dat tandartsen die uit een andere lidstaat afkomstig zijn, het 
slachtoffer zijn van discriminerende maatregelen. Deze personen zouden met name vele 
weken later worden geregistreerd dan hun Britse collega’s. Bovendien zouden hun 
kwalificaties worden onderzocht door de lokale overheden, om te beoordelen of zij voldoen 
aan de nationale eisen. Het Britse Ministerie van Volksgezondheid doet aanvullend onderzoek 
naar de kwalificaties van professionele tandartsen die afkomstig zijn uit een andere lidstaat, 
terwijl zij al geregistreerd zijn bij de General Dental Council en hebben aangetoond dat hun 
kwalificaties voldoen aan de minimale opleidingsvereisten van het Gemeenschapsrecht. 

II. Opmerkingen van de Commissie inzake het verzoekschrift

In Richtlijn 2005/36/EG1 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties houdende 
intrekking en wijziging van onder andere Richtlijn 78/686/EEG inzake de onderlinge 
erkenning van de diploma's van de beoefenaar der tandheelkunde2 en Richtlijn 78/687/EEG 
inzake de coördinatie van de opleidingen voor dit beroep3 is vastgelegd dat diploma’s van 
beoefenaars der tandheelkunde die in deze richtlijn zijn vermeld en die voldoen aan de 
minimumopleidingseisen die in dit opzicht zijn gesteld (vgl. artikel. 21, lid 1 en artikel 34),
automatisch worden erkend. Diploma’s ter afsluiting van een opleiding die niet voldoet aan de 
minimumeisen omdat de afgeronde opleiding is voltooid of begonnen voor de referentiedatum 
(vgl. bijlage V, sub 5.3.2), kunnen in aanmerking komen voor automatische erkenning 
krachtens de bepalingen ten aanzien van algemeen (artikel 23, lid 1) of specifiek (artikel 37) 
verworven rechten.

Automatische erkenning houdt in dat de ontvangende lidstaat in geen enkel geval de inhoud 
van de door de migrant gevolgde opleiding mag controleren. Bovendien geeft de verleende 
erkenning de migrant de toegang tot of uitoefening van het beroep in de ontvangende lidstaat 
onder dezelfde voorwaarden als die welke voor de eigen onderdanen gelden.

Ten aanzien van de termijn voor het behandelen van een verzoek om erkenning en daarmee 
toestemming voor het uitoefenen van een beroep bepaalt Richtlijn 2005/36/EG dat de 
ontvangende lidstaat in ieder geval uiterlijk drie maanden na ontvangst van het volledige 
dossier van de aanvrager een met redenen omkleed besluit moet nemen (artikel 51). Dit is de 
termijn die van toepassing is op de automatische erkenning van tandartsdiploma’s.

Nu het verzoekschrift slechts gebaseerd is op beweringen van indiener (er is geen enkele 
verwijzing naar bestuursrechtelijke bepalingen overgelegd, noch enige correspondentie-
uitwisseling die deze beweringen staaft) hebben de diensten van de Commissie zich tot 
indiener gewend door middel van een elektronisch schrijven van 16 juli 2008 en hem 
gevraagd hierover aanvullende informatie te verschaffen, alsmede kopieën van de teksten van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, documenten of brieven waaruit het probleem 
waar hij in de praktijk mee te maken heeft en de vermeende discriminatie blijken.

                                               
1 PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22-142.

2 PB L 233 van 24.8.1978, blz. 1

3 PB L 233 van 24.8.1978, blz. 10
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In een elektronisch schrijven van 16 juli 2008 heeft indiener aan de diensten van de 
Commissie aangegeven hun een dezer dagen de gevraagde aanvullende informatie te zullen 
doen toekomen. Er is nog niets ontvangen.

Nu de diensten van de Commissie voor het overige geen andere klacht hebben ontvangen die 
betrekking had op discriminatie van tandartsen uit andere lidstaten, wachten zij de door 
indiener aangekondigde aanvullende informatie af.

III. Conclusie

Concluderend kan de Commissie niet eerder uitspraak doen dan wanneer de door indiener 
aangekondigde aanvullende informatie is ontvangen en bestudeerd.
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