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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

19.06.2009

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1695/2008, ingediend door W.R. (Duitse nationaliteit), over het niet 
eerbiedigen in Frankrijk en Duitsland van de procedures betreffende de wederzijdse 
erkenning van vakbekwaamheden 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, Duits staatsburger en ingezetene van Groot-Brittannië, heeft de Duitse autoriteiten en 
vervolgens de Franse gevraagd om erkenning van zijn beroepskwalificatie als arts 
gespecialiseerd in pneumologie, nadat hij dit vak had beoefend in Groot-Brittannië. Indiener 
laakt de wijze waarop de Duitse en Franse autoriteiten zijn verzoek hebben behandeld om 
informatie aangaande de benodigde documenten voor het dossier voor diplomawaardering. 
Volgens indiener is zijn dossier momenteel in behandeling bij de ressortscommissie van de 
nationale Raad van Medici (Conseil National de l'Ordre des Médecins), maar de betreffende 
instantie heeft niet geantwoord binnen de in artikel 51 van Richtlijn 2002/36/EG genoemde 
termijn. Indiener legt uit dat hij zowel in Groot-Brittannië als in Duitsland en Frankrijk met vele 
problemen en anti-Europese gevoelens te kampen heeft gehad. Indiener vraagt het Europees 
Parlement te interveniëren bij de bevoegde Franse autoriteiten om hen te sommeren de in de 
communautaire wetgeving bepaalde beantwoordingstermijn in acht te nemen, omdat vertraging 
van de beslissing hem belet om te solliciteren op diverse vacatures die door de Franse 
ziekenhuizen worden gepubliceerd. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

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

Het verzoekschrift
De indiener is houder van een Duits diploma basisgeneeskunde en van een specialistendiploma 
in algemene (interne) geneeskunde, dat werd uitgereikt door de Orde van geneesheren van 
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Westfalen-Lippe (D) in 1998 na afronding van zijn specialistenopleiding, die hij in 1987 had 
aangevangen. In 1998 verhuisde hij naar het VK, waar zijn medisch basisdiploma en zijn 
specialistendiploma in algemene (interne) geneeskunde erkend zijn. Hij was evenwel  werkzaam 
in twee andere specialisatiegebieden, namelijk respiratoire geneeskunde en endocrinologie en 
diabetes.

Zowel in Duitsland als in Frankrijk heeft de indiener het recht te werken als specialist in 
algemene (interne) geneeskunde, een beroep waarvoor hij een Duits diploma heeft. Hij wil nu 
evenwel in Duitsland werken als specialist in respiratoire geneeskunde en in Frankrijk wenst hij 
te werken als specialist in endocrinologie en diabetes.

Met het oog op erkenning heeft hij contact opgenomen met de Duitse en de Franse overheid. 
Indiener laakt de wijze waarop de Duitse en Franse autoriteiten zijn verzoeken hebben behandeld 
om erkenning en om informatie aangaande de benodigde documenten voor het dossier voor de 
erkenning van zijn diploma's.

Commentaar van de Commissie over het verzoekschrift
De Commissie is van de zaak op de hoogte aangezien zij een klacht tegen Duitsland en Engeland 
heeft ontvangen.

Het kernprobleem is dat de indiener op basis van zijn beroepservaring in het VK enerzijds in 
Duitsland wil werken als specialist in respiratoire geneeskunde en anderzijds in Frankrijk als 
specialist in endocrinologie en diabetes, ook al beschikt hij over geen van de desbetreffende 
diploma's. In dat verband heeft hij bijna gelijktijdig contact opgenomen met twee Franse 
instanties en zeven Duitse instanties. In Duitsland waren de bevoegde autoriteiten verward over 
de inhoud van de 'informele' aanvraag van de indiener, en wat Frankrijk betreft heeft de indiener 
eigenlijk geen echte erkenningsaanvraag ingediend bij de Franse autoriteiten, maar wel een 
informele brief waarin hij zijn wens te kennen geeft om als specialist in endocrinologie en 
diabetes te werken.

Voor geneesheren bevat Richtlijn 2005/36/EG over de erkenning van erkenning van 
beroepskwalificaties enkel een systeem voor de erkenning van beroepskwalificaties; zij betreft 
niet de erkenning van beroepservaring. Daarom is het in het kader van Richtlijn 2005/36/EG niet 
mogelijk in een lidstaat erkenning te krijgen enkel en alleen op grond van in een andere lidstaat 
verworven beroepservaring. Dit verklaart gedeeltelijk de verwarring van de Duitse en de Franse 
bevoegde instanties. Overeenkomstig artikel 51, lid 1 van Richtlijn 2005/36/EG moet de
bevoegde instantie van de ontvangende lidstaat binnen één maand de ontvangst van het dossier 
van de aanvrager bevestigen en in voorkomend geval mededelen welke documenten ontbreken.
Deze bepaling veronderstelt dat een passende aanvraag is ingediend bij de bevoegde instanties.

Uit de brieven van de indiener aan de Duitse instanties was niet duidelijk of het zijn bedoeling 
was zijn beroepservaring te doen accepteren als onderdeel van de specialistenopleiding in 
Duitsland met het oog op het behalen van het Duitse specialistendiploma in respiratoire 
geneeskunde, dan wel of hij de erkenning van zijn beroepsdiploma's wilde aanvragen, temeer 
daar hij geen gebruik had gemaakt van het standaard aanvraagformulier en de daarbij horende 
instructies.

Eén Duitse bevoegde overheidsdienst (Westfalen- Lippe) weigerde de erkenning als specialist in 
respiratoire geneeskunde, aangezien hij alleen maar beschikte over Duitse diploma's in 
basisgeneeskunde en algemene (interne) geneeskunde en niet over een Brits diploma in 
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respiratoire geneeskunde. Deze overheidsdienst deelde hem mede dat hij kon worden 
geregistreerd als een specialist in algemene (interne) geneeskunde, en dat hij ook een aanvraag 
kon indienen om zijn beroepservaring te doen aanvaarden als opleiding met het oog op het 
behalen van een Duits specialistendiploma in respiratoire geneeskunde. Een andere mogelijkheid 
was tegen het besluit beroep aan te tekenen. Andere bevoegde instanties (Nordbaden, Bremen) 
vroegen in hun antwoord de indiener om een attest dat het beroepservaringsattest in 
overeenstemming was met de minimumopleidingseisen van de richtlijn.

De indiener had ook contact opgenomen met de Franse overheid om in Frankrijk te werken als 
specialist in endocrinologie en diabetes. Hij had een brief gestuurd (zonder ondersteunende 
documenten) naar de Ordre National des médecins van Parijs en naar de Ordre National des 
médecins van Ardennes, waarin hij de wens uitte om als specialist in endocrinologie en diabetes 
te werken, maar hij had bij deze brief geen erkenningsaanvraag gevoegd. Ook de Franse 
autoriteiten waren kennelijk verward door dit verzoek, omdat hij in Frankrijk al geregistreerd 
was als een specialist in algemene (interne) geneeskunde en het volgens Richtlijn 2005/36/EG 
niet mogelijk is als specialist te werken zonder houder te zijn van het desbetreffende 
specialistendiploma. Toen de Commissie de indiener kopieën vroeg van de erkenningsaanvraag 
die hij bij de Franse autoriteiten had ingediend, kwam zij tot de bevinding dat hij geen 
erkenningsaanvraag had ingediend maar wel een intentieverklaring. De Commissie was dus niet 
in staat via SOLVIT contact op te nemen met de Franse overheid. Uit de laatste kopieën van de 
door de indiener gestuurde brieven en de brieven die de indiener op 14 november 2008 heeft 
ontvangen van de Ordre des médecins de la Somme, is niet langer duidelijk of zijn verzoek door 
hen als een erkenningsaanvraag wordt beschouwd. Het lijkt er veeleer op dat zij het zien als een 
verzoek om zijn in het VK verworven beroepservaring te accepteren met het oog op het 
verwerven van een Frans specialistendiploma in endocrinologie en diabetes, eerder dan als een 
verzoek om erkenning van een beroepskwalificatie. Het is juist dat overeenkomstig artikel 51, lid 
2 van Richtlijn 2005/36/EG, de procedure voor de behandeling van een aanvraag om een 
gereglementeerd beroep te mogen uitoefenen, zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk drie 
maanden na de indiening van het volledige dossier van de aanvrager door een met redenen 
omkleed besluit van de bevoegde autoriteit van de ontvangende lidstaat moet worden afgesloten.
In dit geval zou de termijn van drie maanden evenwel niet van toepassing zijn aangezien het gaat 
om voorwaarden met betrekking tot een specialistenopleiding en het afgeven van een 
specialistendiploma, wat allebei binnen de bevoegdheid elke lidstaat valt.

Bovendien valt te betwijfelen of de indiener erkenning kan krijgen in het kader van artikel 43 
van het Verdrag (zie jurisprudentie C-340/89 Vlassopoulou), aangezien hij in het VK niet werkte 
als specialist in respiratoire geneeskunde of in endocrinologie en diabetes.

Aangezien hij kennelijk geen erkenningsaanvraag (Frankrijk) had ingediend of dat hij deze had 
ingediend maar niet op basis van artikel 43 van het Verdrag (Duitsland), kan de Commissie hier 
niet besluiten dat er sprake is van een schending van artikel 43 van het Verdrag door de Duitse 
en Franse autoriteiten. Er is evenmin sprake van een schending van Richtlijn 2005/36/EG door 
deze autoriteiten.

Conclusie
Om de hoger genoemde redenen kan de Commissie niet besluiten dat er sprake is van een 
schending van het communautair recht, noch door Frankrijk noch door Duitsland.


