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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster heeft in Peru een medisch diploma behaald en heeft vervolgens in Spanje en in het 
Verenigd Koninkrijk gewerkt. In oktober 2010 heeft ze gesolliciteerd bij Ordem Dos Medicos 
in Portugal. Deze organisatie heeft haar kwalificaties tot op heden niet erkend, waardoor ze 
niet in staat is haar beroep daar uit te oefenen. Dit heeft belangrijke consequenties voor haar 
gezin en haar carrièreplannen. Zij heeft een aantal instellingen benaderd, waarvan geen enkele 
haar probleem heeft kunnen oplossen. Zij verzoekt om hulp.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 januari 2014

Indienster is een Italiaans staatsburger die in Peru het diploma van arts heeft behaald. Haar 
kwalificaties werden erkend in het Verenigd Koninkrijk, waar ze momenteel werkt. Er zijn 
echter problemen met de erkenning van haar kwalificaties in Portugal. 

Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties ("de richtlijn") vormt 
het Europese rechtskader voor de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties. De 
richtlijn is van toepassing op alle onderdanen van een bepaalde lidstaat die toegang willen 
verkrijgen tot een gereglementeerd beroep in een andere lidstaat. Bijgevolg is deze richtlijn 
met name toegespitst op EU-onderdanen die kwalificaties hebben verworven in één van de 
EU-lidstaten.
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In artikel 3, lid 3, van de richtlijn is bepaald dat kwalificaties die werden verworven door EU-
onderdanen in een derde land worden beschouwd als opleidingstitel krachtens de richtlijn, 
wanneer de houder ervan in het betrokken beroep een beroepservaring van drie jaar heeft op 
het grondgebied van de lidstaat die de betrokken opleidingstitel heeft erkend.

Op basis van de informatie waarover de Commissie beschikt, lijkt het dat indienster voldoet 
aan de in artikel 3, lid 3, van de richtlijn vastgestelde voorwaarden. Bijgevolg is de richtlijn 
van toepassing op haar verzoek in Portugal.

In artikel 10, onder g), van de richtlijn is bepaald dat het zogenaamde algemene stelsel voor 
de erkenning van opleidingstitels moet worden toegepast op beroepen die niet onder de 
hoofdstukken II en III van de richtlijn vallen (automatische erkenning op basis van 
geharmoniseerde minimumnormen), of eveneens op de beroepen die hier wel onder vallen, 
wanneer de beroepsbeoefenaar, om een bijzondere en uitzonderlijke reden, voldoet aan de in 
artikel 3, lid 3, van de richtlijn opgenomen voorwaarden.

Hieruit volgt dat, hoewel de kwalificatie reeds erkend is in een lidstaat, die de vereiste 
beroepservaring waarnaar wordt verwezen in artikel 3, lid 3, van de richtlijn heeft 
geattesteerd, de erkenning van de kwalificatie niet automatisch gebeurt, maar valt onder de 
algemene regels voor de erkenning van opleidingstitels, aangezien de kwalificatie van 
indienster werd verworven in een derde land.  

Dit algemene stelsel houdt in dat de bevoegde Portugese autoriteiten een vergelijking mogen 
maken tussen de opleiding van indienster en hun nationale eisen. Indien hier aanzienlijke 
verschillen tussen bestaan, mogen ze de voltooiing van compenserende maatregelen vereisen 
als voorwaarde voor de erkenning.

Als de bevoegde Portugese autoriteiten echter besluiten om een compenserende maatregel op 
te leggen, moet deze proportioneel zijn en met name rekening houden met de beroepservaring 
van indienster. 

Indienster kan zich in elk geval beroepen op de procedurele waarborgen die opgenomen zijn 
in artikel 51 van de richtlijn.

In overeenstemming met artikel 51, lid 1, van de richtlijn moeten de bevoegde Portugese 
autoriteiten binnen een maand na ontvangst van de aanvraag van indienster de ontvangst 
hiervan bevestigen en haar laten weten of er documenten ontbreken. Bovendien moeten de 
Portugese autoriteiten overeenkomstig artikel 51, leden 2 en 3, binnen drie maanden na 
indiening van de volledige aanvraag een met redenen omkleed besluit doen toekomen aan 
indienster over haar aanvraag voor de erkenning van haar kwalificatie. In het geval van 
indienster mag deze termijn met één maand worden verlengd.

Tegen het uitblijven van een besluit binnen de gestelde termijn kan bij een Portugese 
rechterlijke instantie beroep worden aangetekend.  

Conclusies

De Commissie besluit dat indienster in overeenstemming met artikel 51, lid 3, van de richtlijn 
mag overwegen om overeenkomstig het Portugese nationaal recht beroep aan te tekenen tegen 
het uitblijven van een besluit binnen de in de richtlijn gestelde termijnen.


