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Betreft: Verzoekschrift 0611/2008, ingediend door Paul Vergeiner (Oostenrijkse 
nationaliteit), over problemen voor Oostenrijkse artsen die een medische 
specialistenopleiding in een andere lidstaat willen volgen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar de situatie in Oostenrijk, waar het diploma voor de medische 
basisopleiding wordt uitgereikt bij de afsluiting van een opleiding tot medisch specialist of 
een opleiding tot huisarts, zodat de Oostenrijkse autoriteiten geen artsdiploma’s uitreiken aan 
personen die alleen de medische basisopleiding in Oostenrijk hebben gevolgd. Dit betekent 
dat artsen die in een andere lidstaat een medische specialistenopleiding willen volgen en die 
in dat verband als arts moeten worden geregistreerd om toestemming tot praktiseren te 
krijgen, gevaar lopen te worden afgewezen, omdat de betrokken persoon geen artsdiploma 
kan overleggen, zoals dat wordt vermeld in Richtlijn 93/16/EEG ter vergemakkelijking van 
het vrije verkeer van artsen en de onderlinge erkenning van hun diploma’s, certificaten en 
andere titels. Indiener, die in Nederland een opleiding tot sportarts heeft voltooid en die nu 
zijn mogelijkheden om zijn specialisme uit te oefenen ziet ondermijnd, zowel in Oostenrijk 
als in een derde lidstaat, verzoekt daarom het Europees Parlement om te onderzoeken in 
hoeverre de Oostenrijkse procedures in overeenstemming zijn met de geest van 
bovengenoemde Richtlijn 93/16/EEG. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008
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I. Het verzoekschrift

Nadat hij zijn medische basisopleiding in Oostenrijk had voltooid, volgde indiener in 
Nederland een specialistenopleiding in de sportgeneeskunde. Nu wenst hij naar Oostenrijk 
terug te keren om zich daar als arts te vestigen. Hij verklaart dat de Oostenrijkse 
Geneeskundige Kamer hem heeft verteld dat hij daar geen recht op heeft. Indiener verwijst 
ook naar verzoekschrift 230/2006.

II. Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

Richtlijn 2005/36/EG1 voert een systeem in van automatische erkenning van medische
specialismen voor zover het specialisme in bijlage V, 5.1.3., van deze richtlijn wordt 
genoemd. Automatische erkenning houdt in dat er geen compenserende maatregelen, zoals 
een proeve van bekwaamheid of een aanpassingsperiode, kunnen worden opgelegd aan de 
betrokken specialist.

Als het specialisme (zoals sportgeneeskunde) niet in de bovengenoemde bijlage staat, is het 
algemene erkenningssysteem van toepassing. Dit vereist natuurlijk dat hetzelfde beroep 
bestaat in de lidstaat waar de specialist de activiteiten van het betreffende specialisme wil 
uitoefenen. Het valt onder de bevoegdheid van elke lidstaat om de verschillende medische
specialismen te bepalen en te organiseren. Daarom hoeft een bepaald medisch specialisme
niet noodzakelijkerwijs in elke lidstaat te bestaan. 

Verzoekschrift 230/2006, waar indiener naar verwijst, betrof een ander probleem, namelijk de 
Oostenrijkse benadering met betrekking tot het uitreiken van het basisartsdiploma - door het 
aan een Oostenrijkse specialistenopleiding of opleiding tot huisarts te verbinden – wat het 
vrije verkeer van Oostenrijkse afgestudeerde medici belemmert. Dat gaat natuurlijk in tegen 
de geest van Richtlijn 93/16/EEG2, die primair beoogt het vrije verkeer van artsen binnen de 
EU te vergemakkelijken. Zoals genoemd in haar antwoord op dit verzoekschrift, heeft de 
Commissie contact opgenomen met de Oostenrijkse autoriteiten en hen verzocht deze zaak op 
te lossen. 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 de Oostenrijkse afgestudeerden in een andere lidstaat behaald 
zijn, aangezien iedere andere benadering zou ingaan tegen de geest van Richtlijn 93/16/EEG
en dus van Richtlijn 2005/36/EG. 

In dit geval gaat het om een ander probleem: omdat het specialisme van sportgeneeskunde in 
Oostenrijk niet als specialisme bestaat, kunnen de Oostenrijkse autoriteiten de Nederlandse
specialistentitel van indiener niet erkennen.

                                               
1 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van 

beroepskwalificaties, PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22.

2   Richtlijn 93/16/EEG van de Raad van 5 april 1993 ter vergemakkelijking van het vrije verkeer van artsen en 
de onderlinge erkenning van hun diploma’s, certificaten en andere titels, PB L 165 van 7.7.1993, blz. 1–24. 
Richtlijn 93/16/EEG is met andere richtlijnen samengebracht in Richtlijn 2005/36/EG.
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III. Conclusie

Aangezien een overeenkomende specialistentitel in de sportgeneeskunde in Oostenrijk niet 
bestaat, lijkt er geen sprake van te zijn dat de Oostenrijkse autoriteiten de communautaire 
wetgeving schenden door de Nederlandse specialistentitel in de sportgeneeskunde niet te 
erkennen.


