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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is in Roemenië afgestudeerd als tandarts en orthodontist. Hij heeft in het Verenigd 
Koninkrijk een aanvraag ingediend om zijn diploma te laten erkennen en zijn beroep te 
mogen uitoefenen. Hoewel zijn diploma als geldig werd erkend, verleenden de Britse 
autoriteiten hem geen toestemming om zijn beroep uit te oefenen omdat hij niet 
ononderbroken professioneel werkzaam was geweest. Daarop richtte indiener zich tot Solvit, 
dat bevestigde dat zijn diploma in orde was, maar dat niet in staat bleek de raadselachtige 
kwestie op te helderen. Indiener verzoekt het Parlement zijn zaak te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

De erkenning van beroepskwalificaties in de lidstaten van de EU valt onder Richtlijn 
2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties1.
De erkenning van de kwalificaties van een beoefenaar van de tandheelkunde wordt geregeld 
in de artikelen 34 t/m 37 van deze richtlijn; voor erkenning is een opleiding vereist die 
voldoet aan de minimumeisen zoals vermeld in bijlage V.3 bij de richtlijn. Als de 
kwalificaties van een beoefenaar van de tandheelkunde aan deze voorschriften voldoen, 

                                               
1 PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22.
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moeten de lidstaten de beroepskwalificaties van de aanvrager automatisch erkennen. Artikel 
2, lid 2, van de richtlijn is van toepassing op diploma's die niet zijn afgegeven door EU-
lidstaten. Om erkenning van kwalificaties in een andere EU-lidstaat op grond van artikel 2, lid 
2, te verkrijgen, dient men ingevolge artikel 3, lid 3, over drie jaar beroepservaring te 
beschikken op het grondgebied van de lidstaat die het diploma heeft erkend, in dit geval 
Roemenië.
De Commissie leidt uit de ingediende documenten af dat het Indiase diploma van indiener dat 
in mei 2012 door de Roemeense autoriteiten is erkend, een universitair diploma op het gebied 
van geneeskunde betreft. Indiener heeft tevens gedurende drie jaar (2008-2011) een stage 
gevolgd als specialist in "ortodontie si ortopedie dento-faciala" (orthodontie en 
kaakorthopedie), die is gecertificeerd met een document uit december 2011 dat afkomstig is 
van het Roemeense ministerie van Volksgezondheid. Geen van deze diploma's/specialisaties 
komt overeen met de opleidingstitels zoals die op grond van informatie van de Roemeense 
autoriteiten zijn opgenomen in bijlage V.3. In dit geval kan het beginsel van automatische 
erkenning derhalve niet worden toegepast, zelfs als indiener over een EU-diploma zou 
beschikken.
Volgens artikel 3, lid 3, van de richtlijn, moet indiener over drie jaar ervaring in het betrokken 
beroep in Roemenië beschikken om voor erkenning in het Verenigd Koninkrijk in aanmerking 
te komen. Vervolgens zouden de bevoegde autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk de 
kwalificaties van de indiener moeten onderzoeken en eventueel compenserende maatregelen 
kunnen opleggen (aanpassingsperiode of geschiktheidsonderzoek) voordat overgegaan kan 
worden tot erkenning van de kwalificaties van indiener in het Verenigd Koninkrijk. De 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten zijn echter niet verplicht om een aanpassingsperiode 
voor aanvragers in te stellen.

Conclusie

Op grond van het voorgaande concludeert de Commissie dat er geen sprake is van inbreuk op 
de richtlijn door de Britse autoriteiten.

4. Antwoord van de Commissie (REV.), ontvangen op 30 oktober 2013

Indiener is een Indiase tandarts die het besluit van de Britse autoriteiten ten aanzien van zijn 
aanvraag om erkenning als beoefenaar van de tandheelkunde in het Verenigd Koninkrijk 
betwist. Hij heeft reeds diverse klachten over hetzelfde onderwerp ingediend, waarop de 
Commissie heeft geantwoord.
Indiener heeft nu een aanvullende vraag ingediend. In haar antwoord wenst de Commissie 
nogmaals een uiteenzetting te geven van de redenen om het verzoekschrift als ongegrond te 
beoordelen, die zij, ook na de nieuwe elementen in aanmerking te hebben genomen, nog 
steeds geldig acht.

De EU-richtlijn die van toepassing is op deze zaak is Richtlijn 2005/36/EG (hierna “de 
richtlijn” genoemd) betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, die betrekking heeft 
op de erkenning van kwalificaties van EU-burgers (artikel 2, lid 1) en – in een beperkt aantal 
gevallen – op onderdanen van derde landen die kunnen profiteren van dezelfde rechten als 
EU-burgers op grond van specifieke EU-richtlijnen, zoals die welke voorzien in langdurig 
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verblijf in de EU1 of in vrij verkeer en verblijf voor familieleden van een EU-burger.

Indien indiener niet in aanmerking komt om te profiteren van de bepalingen van de hierboven 
genoemde richtlijnen ten behoeve van buitenlandse burgers, zijn de bepalingen van Richtlijn 
2005/36/EG niet op hem van toepassing. De Britse autoriteiten zullen derhalve hun eigen 
regels moeten toepassen bij de beoordeling van zijn kwalificaties.2

Indien, aan de andere kant, indiener wel in aanmerking komt om te profiteren van Richtlijn 
2005/36/EG, zal de behandeling van zijn aanvraag bij de Britse autoriteiten afhangen van de 
vraag of zijn beroepskwalificaties als tandarts zijn erkend in Roemenië, waardoor hij in dat 
land als tandarts zou kunnen werken, dan wel of hij een academische erkenning heeft 
verkregen met het oog op het volgen van een studie in orthodontie in Roemenië.

Voorts zal, indien de beroepskwalificaties van indiener als tandarts in Roemenië niet zijn 
erkend en hij het beroep daar niet heeft uitgeoefend, zijn aanvraag bij de Britse autoriteiten 
worden beschouwd als zijn eerste aanvraag om erkenning in de EU van zijn in een derde land 
behaalde kwalificaties. In dat geval zal de erkenningsaanvraag worden verwerkt op grond van 
artikel 2, lid 2, van de richtlijn3. De Britse autoriteiten zullen dan hun eigen nationale regels 
toepassen, waarbij zij er echter wel voor moeten zorgen dat aan de door de richtlijn opgelegde 
minimumopleidingseisen voor beoefenaren van de tandheelkunde (gereguleerd in titel III, 
hoofdstuk III, van de richtlijn) wordt voldaan. Artikel 3, lid 3, van de richtlijn4 zal in dit geval 
niet van toepassing zijn, aangezien dit geen betrekking heeft op de initiële 
erkenningsaanvraag in de EU, maar op de daaropvolgende aanvragen.

Indien de beroepskwalificaties van indiener als tandarts zijn erkend in Roemenië en hij dat 
beroep ten minste drie jaar in dat land heeft uitgeoefend, zou zijn aanvraag bij de Britse 
autoriteiten een vervolgaanvraag in de EU zijn. Maar zelfs als hij voldoet aan de 
minimumopleidingseisen van titel III, hoofdstuk III, dan nog zou hij niet in aanmerking 
komen voor automatische erkenning, aangezien artikel 10, onder g), van de richtlijn bepaalt 
dat migranten die voldoen aan de eisen van artikel 3, lid 3, een erkenningsprocedure in het 
algemene stelsel van de richtlijn moeten doorlopen. Het algemene stelsel bepaalt dat de 
nationale instanties de kwalificaties (diploma's en ervaring) van de aanvrager moeten 
onderzoeken en dat als er wezenlijke verschillen bestaan tussen deze kwalificaties en de 

                                               
1 Zie bv. Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht 

van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun 
familieleden en Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de status van 
langdurig ingezeten onderdanen van derde landen.

2 Zie overweging 10 van de richtlijn, waarin het volgende wordt verklaard: "Deze richtlijn belet de lidstaten 
geenszins om volgens hun eigen regels beroepskwalificaties te erkennen die buiten het grondgebied van de 
Europese Unie zijn verworven door een onderdaan van een derde land. […]"

3 Artikel 2, lid 2, bepaalt het volgende: "Elke lidstaat kan volgens zijn eigen regels toestaan dat op zijn 
grondgebied een gereglementeerd beroep in de zin van artikel 3, lid 1, onder a), wordt uitgeoefend door 
onderdanen van de lidstaten die houder zijn van niet in een lidstaat behaalde beroepskwalificaties. Voor de 
beroepen die onder titel III, hoofdstuk III, vallen, moeten bij deze eerste erkenning de in dat hoofdstuk 
bedoelde minimumopleidingseisen in acht worden genomen" (nadruk toegevoegd).

4 Artikel 3, lid 3, luidt als volgt: "Met een opleidingstitel wordt gelijkgesteld elke in een derde land afgegeven 
opleidingstitel, wanneer de houder ervan in het betrokken beroep een beroepservaring van drie jaar heeft op 
het grondgebied van de lidstaat die de betrokken opleidingstitel overeenkomstig artikel 2, lid 2, heeft erkend 
en indien die lidstaat deze beroepservaring bevestigt".
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kwalificatie-eisen van de ontvangende lidstaat, de autoriteiten compenserende maatregelen 
kunnen opleggen (artikel 14 van de richtlijn). In dit verband lijkt de beoordeling van de Britse 
autoriteiten dat de praktijkervaring als tandarts van indiener onvoldoende is en dat hij 
dientengevolge een aanpassingsperiode dient te doorlopen, geen vragen op te roepen over de 
naleving van het EU-recht.

Tot slot is het feit dat het diploma als orthodontist is opgenomen in bijlage V, punt 5.3.3. van 
de richtlijn niet relevant voor het onderhavige geval, aangezien indiener een registratie als 
beoefenaar van de tandheelkunde heeft aangevraagd (en niet als in orthodontie 
gespecialiseerde tandarts). 

Conclusie

Gezien het bovenstaande is de Commissie niet van oordeel dat de Britse autoriteiten een 
verkeerde beoordeling hebben gemaakt van de aanvraag van indiener.


