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Betreft: Verzoekschrift 0706/2008, ingediend door Vladimir Plachetka (Duitse 
nationaliteit), over de niet-erkenning van zijn Tsjechische artsenopleiding 
door de Duitse autoriteiten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die werkzaam is als wetenschappelijk medewerker bij het farmaceutische bedrijf 
Pfizer, is opgeleid tot arts in het toenmalige Tsjechoslowakije, waar hij ook gedurende 15 jaar 
als arts heeft gewerkt en drie opleidingen tot specialist heeft afgerond voordat hij naar 
Duitsland verhuisde. Indiener heeft de verantwoordelijke Duitse autoriteiten twee jaar geleden 
verzocht zijn artsenopleiding te erkennen, maar dat is hem tot nu toe geweigerd, onder andere 
onder verwijzing naar verschillen in de studieduur. Indiener wijst erop dat de houding van de 
Duitse autoriteiten in strijd is met de principes in het EU-Verdrag aangaande vrij verkeer en 
recht van vestiging van werknemers en uitspraken van het Hof van Justitie in een aantal 
rechtsvorderingen, onder andere in zaak 31/00 (Conseil National de l'Ordre des Architectes v. 
Nicholas Dreessen). Hij verzoekt daarom het Europees Parlement om in te grijpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 december 2008

Indiener, die werkzaam is als wetenschappelijk medewerker bij het farmaceutische bedrijf 
Pfizer, is opgeleid tot arts in het toenmalige Tsjechoslowakije, waar hij ook gedurende vijftien 
jaar als arts heeft gewerkt en drie opleidingen tot specialist heeft afgerond voordat hij naar 
Duitsland verhuisde. Indiener heeft de verantwoordelijke Duitse autoriteiten twee jaar geleden 
verzocht zijn artsenopleiding te erkennen. Dit is hem tot nu toe echter geweigerd, onder 
andere onder verwijzing naar verschillen in de studieduur. Indiener wijst erop dat de houding 
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van de Duitse autoriteiten in strijd is met de principes in het EU-Verdrag aangaande vrij 
verkeer en recht van vestiging van werknemers en uitspraken van het Hof van Justitie in een 
aantal rechtsvorderingen, onder andere in zaak 31/00 (Conseil National de l'Ordre des 
Architectes v. Nicholas Dreessen).

Na de uitbreiding van de EU profiteren artsen uit nieuwe lidstaten die hun medische opleiding 
hebben voltooid of hiermee zijn begonnen voor de toetredingsdatum van hun lidstaat niet van 
automatische erkenning, aangezien hun opleiding nog niet conform wordt geacht aan de 
opleidingsvereisten zoals vermeld in artikel 21 van Richtlijn 2005/36/EG1.

Niettemin kunnen artsen die de desbetreffende activiteiten gedurende een bepaalde periode 
daadwerkelijk en rechtmatig hebben uitgeoefend in de lidstaat van oorsprong of in een andere 
lidstaat van de Europese Unie hun medische kwalificatie automatisch laten erkennen op grond 
van zogenaamde "verworven rechten".

Aangaande de erkenning van een medisch specialistendiploma afgegeven door de bevoegde 
instantie in voormalig Tsjechoslowakije stelt artikel 23, lid 3, van Richtlijn 2005/36/EG de 
specifieke verworven rechten vast die migranten met dergelijke diploma’s genieten. Volgens 
dit artikel moet de bevoegde instantie van Slowakije of de Tsjechische Republiek een 
certificaat afgeven waarin vermeld staat dat de betrokken burger ten minste drie 
aaneengesloten jaren binnen de vijf jaar voor de datum van afgifte van het certificaat 
daadwerkelijk en rechtmatig de betrokken activiteit heeft uitgeoefend.

Uit artikel 23, lid 3, van Richtlijn 2005/36/EG volgt dat een professionele kwalificatie als arts, 
waarvoor de opleiding begon voor 1 januari 1993, alleen automatisch kan worden erkend als 
aan de voorwaarden voor verworven rechten is voldaan, en dus niet op grond van een 
certificaat afgegeven door de Tsjechische of Slowaakse autoriteiten waarin wordt verklaard 
dat is voldaan aan de minimumopleidingsvereisten als bepaald in Richtlijn 2005/36/EG.

Aangezien indiener gedurende de laatste twaalf jaar werkzaam is geweest in de 
farmaceutische industrie, kan hij zich niet beroepen op verworven rechten zoals hierboven 
vermeld.

Op 20 oktober 2007 is Richtlijn 2005/36/EG van kracht geworden, waarvan artikel 10, letter 
b, situaties zoals die van indiener behandelt in de zin dat het algemene systeem van niet-
automatische erkenning, dat gunstiger is dan erkenning op grond van het EG-Verdrag, 
toepassing vindt. Het impliceert dat de bevoegde instanties in Duitsland indieners opleiding 
moeten vergelijken met de op dit moment geldende Duitse opleidingsvereisten. Alleen in het 
geval van aanzienlijke verschillen kunnen de bevoegde instanties van de ontvangende lidstaat 
compensatiemaatregelen opleggen.

Verder moeten de Duitse autoriteiten, wanneer alle gevraagde documenten door indiener zijn 
ingediend, de termijn van drie maanden respecteren.

Wat betreft het medische certificaat dat is aangevraagd door de Duitse autoriteiten, hebben zij 

                                               
1 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties, Publicatieblad L255 van 30 september 2005 - bladzijde 22.
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het recht om hierom te verzoeken als zij dit ook van de eigen burgers eisen wanneer deze het 
artsberoep willen gaan uitoefenen. In principe moet de ontvangende lidstaat het voorleggen 
van het document dat vereist is in de lidstaat van herkomst accepteren als voldoende bewijs 
hiervan. Aangezien indiener echter al twaalf jaar in Duitsland woont, mogen de Duitse 
autoriteiten eisen dat indiener het document voorlegt dat hiervoor in Duitsland vereist is.

Als indiener besluit om zich weer in de Tsjechische Republiek te vestigen, hoeft hij zijn 
professionele kwalificatie niet te laten erkennen, aangezien hij in het bezit is van een 
Tsjechoslowaaks artsendiploma.

Bij brief van 17 november 2008 heeft de Commissie de Duitse autoriteiten verzocht om meer 
informatie te verstrekken, waarmee de zaak verder zou kunnen worden onderzocht.

Conclusie

De Commissie wacht aanvullende informatie van de Duitse autoriteiten af voordat zij een 
conclusie kan trekken.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

In hun antwoord van 19 december 2008 melden de Duitse auoriteiten dat zij de opleiding van 
de indiener hebben vergeleken met de Duitse opleidingseisen, hetgeen in een negatief besluit 
heeft geresulteerd, dat aan de indiener is medegedeeld.

Het verdient vermelding dat de indiener zijn medische beroepskwalificaties in 1971 in 
Tsjecho-Slowakije heeft verkregen, toen de opleiding aldaar niet voldeed aan de 
minimumopleidingseisen zoals omschreven in artikel 24 van Richtlijn 2005/36 betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties, en dat zijn beroepservaring van 25 jaar geleden op een 
luchthaven is opgedaan, een bijzondere werkomgeving, en dus niet als relevant kan worden 
beschouwd. Aangezien de Duitse autoriteiten de opleiding vergeleken hebben met de Duitse 
opleidingseisen voor de medische basisopleiding, kan worden gesteld dat zij de Europese 
wetgeving hebben nageleefd.

Toen de Commissie de indiener mededeelde dat zij voornemens was de behandeling van 
klacht af te sluiten, kwam deze met nadere informatie over beroepservaring in verschillende 
ziekenhuisafdelingen. Het ging daarbij echter om ervaring in het kader van de opleiding 
interne (algemene) geneeskunde en huisartsengeneeskunde.

Aangezien de verstrekte informatie het resultaat van de juridische analyse van de Commissie 
onverlet laat, heeft de Commissie op 14 mei besloten de behandeling van de klacht af te 
sluiten.

Conclusie

De Duitse autoriteiten hebben geen inbreuk op de EU-wetgeving gemaakt.


