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Betreft: Verzoekschrift 0372/2011, ingediend door S.M. (Duitse nationaliteit), over verschillen 
tussen Frankrijk en Duitsland in de erkenning van diploma's van medische specialismen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De beroepskwalificaties van de in Duitsland opgeleide medisch specialist zijn niet in Frankrijk 
erkend, hoewel zij een certificaat heeft overlegd waaruit blijkt dat haar opleiding tot 
anesthesioloog in overeenstemming is met Richtlijn 93/16/EG.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 juli 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2011.

Indienster is een Duitse arts die jarenlang in verschillende Franse ziekenhuizen heeft gewerkt.

Het verzoekschrift betreft twee kwesties:

– het feit dat de Franse orde van geneesheren de kwalificatie van indienster als specialist 
(anesthesist) 2,5 jaar te laat heeft erkend;

– het feit dat de Franse autoriteiten in eerdere jaren haar beroepservaring en de senioriteit die zij 
als arts in Duitsland had verworven niet hebben meegerekend bij het vaststellen van haar 
arbeidsomstandigheden (zoals loon en rang).

- De erkenning van beroepskwalificaties:
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De Commissie had al eerder een klacht van indienster ontvangen. Uit de documenten die 
indienster aan de Commissie ter beschikking had gesteld, kon worden afgeleid dat zij in 
Duitsland op 5 februari 2003 een kwalificatie als medisch specialist in de anesthesiologie had 
verkregen. Volgens de door indienster verstrekte documenten heeft de Duitse bevoegde autoriteit 
op 9 mei 2005 verklaard dat de specialistische kwalificatie van indienster voldeed aan de 
minimumvereisten van Richtlijn 93/16/EEG1.

De beslissing over de erkenning van de specialistische kwalificatie is in Frankrijk blijkbaar 
genomen op 14 september 2005.

Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties2 bevat termijnen voor 
de erkenningsprocedure. Krachtens artikel 51, lid 2 van de richtlijn moet de procedure voor de 
behandeling van een aanvraag om een gereglementeerd beroep te mogen uitoefenen zo spoedig 
mogelijk worden afgesloten en vergezeld gaan van een met redenen omkleed besluit van de 
bevoegde autoriteit van de ontvangende lidstaat, in ieder geval uiterlijk drie maanden na de 
indiening van het volledige dossier van de aanvrager.

Aangezien de informatie die indienster heeft verstrekt geen details bevat over de datum van 
indiening van de voltooide aanvraag, zijn de diensten van de Commissie voornemens contact 
met haar op te nemen om deze gegevens te verkrijgen.

- De erkenning van beroepservaring en senioriteit voor het bepalen van arbeidsomstandigheden:

Op basis van de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie3 is de Commissie 
van mening dat voor migrerende werknemers eerdere tijdvakken van vergelijkbaar werk in een 
andere lidstaat moeten worden meegeteld door de autoriteiten van het ontvangende land bij het 
bepalen van posities en het vaststellen van arbeidsomstandigheden (zoals loon en rang); deze 
tijdvakken dienen op dezelfde wijze te worden behandeld als arbeidsperioden die in het 
ontvangende land zijn gewerkt.

Tussen 2005 en 2008 hebben de diensten van de Commissie over deze kwestie rechtstreeks 
contact gehad met indienster. Haar zaak is behandeld in het kader van inbreukprocedures tegen 
Frankrijk inzake de kwestie van het rekening houden met beroepservaring en senioriteit bij 
toegang tot posities en het vaststellen van arbeidsomstandigheden (zoals loon en rang) in de 
publieke sector.

In 2008 hebben de diensten van de Commissie indienster laten weten dat de Franse autoriteiten 
de toepasselijke bepalingen in overeenstemming hebben gebracht met de EU-wetgeving. De 
diensten van de Commissie hebben geen informatie ontvangen dat de zaak van indienster niet 

                                               
1

Richtlijn 93/16/EEG van de Raad 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.
2

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.
3

Arrest van 23 februari 1994, Scholz (C-419/92, Jurispr. blz. I-505); arrest van 15 januari 1998, Schöning (C-15/96, 
Jurispr. blz. I-47); arrest van 12 maart 1998, Commissie/Griekenland (C-187/96, Jurispr. blz. I-1095); arrest van 
30 november 2000, Österreichischer Gewerkschaftsbund (C-195/98, Jurispr. blz. I-10497; arrest van 30 september 
2003, Köbler (C-224/01, Jurispr. blz. I-10239); arrest van 23 februari 2006, Commissie/Spanje (C-205/04, Jurispr. 
blz. I-31); arrest van 12 mei 2005, Commissie/Italië (C-278/03, Jurispr. blz. I-03747; arrest van 26 oktober 2006, 
Commissie/Italië (C-371/04, Jurispr. blz. I-10257).
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was opgelost overeenkomstig de EU-wetgeving.

Aangezien de informatie die in het verzoekschrift is verstrekt geen details bevat over de eerdere 
problemen in deze kwestie, zullen de diensten van de Commissie contact opnemen met 
indienster om te vernemen of zij in dit opzicht nog steeds moeilijkheden ondervindt.

Na ontvangst van meer informatie van indienster zullen de diensten van de Commissie het 
Europees Parlement informeren over hun standpunt en mogelijke vervolgmaatregelen.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 19 december 2013

De diensten van de Commissie hebben met indienster gecorrespondeerd, en de Commissie is op 
grond van de ontvangen informatie tot het volgende standpunt gekomen:

- De erkenning van beroepskwalificaties

De klacht van indienster blijkt zich te richten tegen het feit dat het Franse besluit van 
14 september 2005 houdende erkenning van haar kwalificatie als medisch specialist (anesthesist) 
niet vermeldt wanneer zij die kwalificatie had behaald.
Richtlijn 2005/36 bevat echter voor de autoriteiten van de lidstaten geen verplichting om in het 
besluit tot erkenning van een kwalificatie de datum te vermelden waarop die kwalificatie werd 
behaald.
Volgens artikel 51 van Richtlijn 2005/36/EG, moet de bevoegde autoriteit uiterlijk drie maanden 
na de indiening van het volledige dossier van de aanvrager een met redenen omkleed besluit 
nemen. Deze uiterste datum kan echter met één maand worden verlengd.
Ingevolge artikel 51, lid 3, kan tegen het uitblijven van een besluit gedurende de gestelde termijn 
voor de nationale rechter beroep worden aangetekend. 
Concluderend zijn de diensten van de Commissie niet van mening dat het besluit van de Franse 
orde van geneesheren inbreuk maakt op Richtlijn 2005/36 voor wat betreft de minimale inhoud 
van het besluit. Het staat aan indienster om voor de nationale rechter schadevergoeding te 
vorderen voor eventuele vertraging in de behandeling van haar aanvraag voor erkenning.

- De erkenning van beroepservaring en senioriteit voor het bepalen van arbeidsomstandigheden

De diensten van de Commissie hebben indienster gevraagd in welk opzicht haar eerdere 
tijdvakken van arbeid in een andere lidstaat niet in aanmerking zijn genomen, met het verzoek 
om toezending van informatie over haar contacten met de Franse autoriteiten over deze kwestie, 
met eventuele administratieve of rechterlijke besluiten aan de hand waarvan de Commissie de 
zaak nader zou kunnen bezien. Indienster beweert dat zij ook na de hervorming van de 
toepasselijke Franse regelgeving nog steeds niet het salaris ontvangt waarop artsen met een 
vergelijkbaar, in Frankrijk opgebouwd arbeidsverleden recht hebben. Zij heeft evenwel geen 
kopieën meegezonden van haar briefwisseling met de Franse autoriteiten en/of van 
administratieve of rechterlijke besluiten. Ook heeft ze de diensten van de Commissie meegedeeld 
dat zij na de hervorming van de toepasselijke Franse regelgeving alleen als vervangster heeft 
gewerkt maar geen functie in een adequate salarisschaal aangeboden heeft gekregen.
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Conclusie

De Franse bepalingen inzake medetelling van eerdere tijdvakken van arbeid in een andere 
lidstaat voor de vaststelling van arbeidsomstandigheden in de publieke sector (ook voor 
praticiens hospitaliers – artsen zoals indienster) werden met de EU-wetgeving in 
overeenstemming gebracht in het kader van een tegen Frankrijk ingestelde inbreukprocedure. Nu 
de diensten van de Commissie niet voldoende aanwijzingen hebben voor een vaste en algemene 
administratieve praktijk die in strijd is met de EU-wetgeving, hebben zij geen mogelijke inbreuk 
op de EU-wetgeving inzake het vrije werknemersverkeer kunnen vaststellen die bij de Franse 
autoriteiten aan de orde zou moeten worden gesteld. Indienster heeft in die zin bericht 
ontvangen.


