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Betreft: Verzoekschrift 0686/2013, ingediend door Lothar Brunke (Duitse 
nationaliteit), over zijn vestiging als arts in Zwitserland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is een Duits staatsburger van 62 en hij werkt sinds 1995 als arts in Duitsland. In 2011 
diende hij een aanvraag in om in Zwitserland een artsenpraktijk te beginnen. Zijn aanvraag 
werd afgewezen omdat hij, ondanks dat hij bevoegd is om het beroep van arts uit te oefenen, 
de opleiding om de titel van specialist te verwerven niet heeft afgerond (Facharztausbildung). 
Dit is in Zwitserland verplicht voor het verkrijgen van een vergunning voor het opzetten van 
een praktijk en toestemming om zich te vestigen. Vervolgens heeft hij gevraagd om hetzelfde 
te worden behandeld als Zwitserse artsen van zijn leeftijd, hetgeen aanvullende opleiding als 
"praktischer Arzt" ("praktiserend arts") had gevergd. Dit werd ook geweigerd, hetgeen 
inhoudt dat hij alleen een praktijk in Zwitserland zou kunnen opzetten door de volledige 
specialistenopleiding van drie tot vijf jaar te voltooien. Indiener is van mening dat dit, gezien 
zijn leeftijd en medische ervaring, een onevenredige eis is. Hij heeft de zaak aan de rechter 
voorgelegd, waarbij hij in zijn pleidooi heeft verwezen naar zijn recht op vrijheid van 
vestiging, maar de rechter heeft niets over dit punt opgemerkt. Hij is van mening dat de 
uitspraak van de Zwitserse autoriteiten in strijd is met de rechtspraak van het Hof van Justitie 
van de EU, dat stelt dat nationale beperkingen op de in het Verdrag opgenomen fundamentele 
vrijheden niet-discriminerend moeten zijn, gerechtvaardigd moeten zijn door het algemeen 
belang, geschikt moeten zijn om de verwezenlijking van het ermee beoogde doel te 
waarborgen en niet verder mogen gaan dan nodig is voor het bereiken daarvan. Indiener is 
van opvatting dat de Zwitserse autoriteiten geen rekening hebben gehouden met Richtlijn 
2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, die in Zwitserland ten uitvoer 
is gelegd, en met Richtlijn 75/362/EEG inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, 
certificaten en andere titels van de arts, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking 
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van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten. 
Indiener meent dat hij wordt gediscrimineerd, omdat er voor hem strengere eisen gelden dan 
voor Zwitserse artsen van zijn leeftijd. Hij verzoekt het Europees Parlement om hulp. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 december 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014

Indiener beweert dat de negatieve beslissingen van de Zwitserse autoriteiten en rechtbanken 
betreffende zijn aanvragen voor erkenning als arts en/of voor toelating om een artsenpraktijk 
te beginnen in strijd zijn met de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie. 
Indiener had de Zwitserse rechtbanken eveneens verzocht de zaak door te verwijzen naar het 
Europees Hof.

In overeenstemming met de artikelen 251 en volgende van het VWEU is het Hof van Justitie 
echter (enkel) bevoegd om kennis te nemen van beroepen met een rechtstreekse impact op de 
Europese Unie. Krachtens artikel 267 van het VWEU is het Hof van Justitie bevoegd, bij 
wijze van prejudiciële beslissing, een uitspraak te doen over (onder meer) de geldigheid en de 
uitlegging van de handelingen van de instellingen van de Europese Unie. Indien dergelijke 
kwestie wordt aangekaart bij een rechterlijke instantie in een lidstaat, mag deze instantie het 
Hof vragen hier een uitspraak over te doen.

Aangezien Zwitserland geen EU-lidstaat is, mogen Zwitserse rechtbanken het Europees Hof 
niet om een prejudiciële beslissing verzoeken. In artikel 11, lid 3, van de overeenkomst over 
het vrij verkeer van personen1, laatstelijk gewijzigd door Besluit nr. 2/2011 van het Gemengd 
Comité EU-Zwitserland van 30 september 20112 ter vervanging van bijlage III ("Wederzijdse 
erkenning van beroepskwalificaties"), is bepaald dat personen op wie deze overeenkomst van 
toepassing is in beroep kunnen gaan bij de nationale bevoegde rechterlijke instantie, onder 
meer met betrekking tot een beslissing in een beroepsprocedure. Bovendien is in artikel 16, 
lid 2, van de overeenkomst over het vrij verkeer van personen bepaald dat, voor zover de 
toepassing van deze overeenkomst begrippen van het EU-recht beroert, de desbetreffende 
jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie die vóór de datum van 
ondertekening van de overeenkomst tot stand is gekomen in aanmerking wordt genomen. 
Jurisprudentie die na de ondertekening van de overeenkomst tot stand komt, wordt ter kennis 
gebracht van Zwitserland (in het kader van het krachtens de overeenkomst opgerichte 
Gemengd Comité).

De bevoegdheid voor de rechterlijke toetsing van de toepassing van de overeenkomst over het 
vrij verkeer van personen berust dus bij de Zwitserse rechtbanken en in laatste instantie bij het 
Zwitserse Bundesgericht. In het onderhavige geval klaagt indiener de uitspraak van deze 
rechtbank van 1 februari 2013 (in zaak 2C-668/2012) aan, waarmee zijn verzoeken in laatste 
aanleg worden verworpen. 

                                               
1 PB L 114 van 30.4.2002, blz. 6.
2 PB L 277 van 22.10.2011, blz. 20.
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Anders dan indiener stelt, lijkt het besluit van het Zwitserse Bundesgericht niet in tegenspraak 
te zijn met de bilaterale overeenkomst. Er is met name geen bewijs van discriminatie op grond 
van nationaliteit.

In overeenstemming met punt 5.1.4 van bijlage V bij Richtlijn 2005/36/EG betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties1, waarnaar wordt verwezen in de (herziene) bijlage III bij 
de overeenkomst over het vrij verkeer van personen, mag Zwitserland (vanaf 1 juni 2002) 
verzoeken om een diploma van huisarts. In onderhavig geval kunnen de Zwitserse autoriteiten 
bijgevolg van een aanvrager uit de EU hetzelfde opleidingsniveau vereisen als vereist is voor 
Zwitserse staatsburgers. Het lijkt echter dat indiener (in Duitsland) niet beschikt over een 
gelijkwaardige opleidingstitel (zoals 'Facharzt für Allgemeinmedizin').

Indiener klaagt over het feit dat de Zwitserse autoriteiten geen rekening hebben gehouden met 
de beroepservaring die hij in Duitsland heeft opgedaan, noch met zijn leeftijd (62 jaar). In 
plaats hiervan vereisten ze de voltooiing van een bijkomende opleiding van meerdere jaren 
om een Zwitserse 'Weiterbildungstitel' te bekomen. In deze context beroept hij zich eveneens 
op verworven rechten. 

Artikel 30, lid 1, van Richtlijn 2005/36/EG (bijlage III bij de overeenkomst over het vrij 
verkeer van personen) voorziet inderdaad (onder bepaalde bijkomende voorwaarden) in 
specifieke verworven rechten voor huisartsen die de in bijlage V, punt 5.1.4 bedoelde 
opleidingstitel niet bezitten. Krachtens artikel 30, lid 2, van de richtlijn is de toepassing van 
dit recht om de werkzaamheden van huisarts uit te oefenen in het kader van een stelsel van 
sociale zekerheid echter afhankelijk van het bezit van een certificaat waarin wordt verklaard
dat de houder ervan het recht heeft dergelijke werkzaamheden uit te voeren. Volgens de 
Zwitserse rechtbank heeft indiener niet kunnen aantonen dat hij dergelijk certificaat bezit.

Bovendien verzocht indiener om toepassing van een overgangsregeling die in het verleden 
van toepassing was op Zwitserse artsen die enkel over een diploma medische basisopleiding 
beschikten. Dergelijke regelingen zijn echter reeds lang niet meer van toepassing. Aangezien 
ze niet langer gelden voor Zwitserse staatsburgers, lijkt er dus ook geen sprake te zijn van de 
vermeende discriminatie. 

Tot slot dient erop te worden gewezen dat de vestiging van een artsenpraktijk op zich buiten 
het toepassingsgebied van Richtlijn 2005/36/EG valt, en dus ook buiten het toepassingsgebied 
van bijlage III van de bilaterale overeenkomst met Zwitserland.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande en op basis van de beschikbare informatie verkeert de Commissie 
niet in een positie om indiener te helpen bij zijn erkenning als medisch specialist, noch bij het 
verlenen van een toelating om een artsenpraktijk te vestigen in Zwitserland.

                                               
1 PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22.


