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Betreft: Verzoekschrift 1862/2008, ingediend door Sancho Rodríguez Villar (Spaanse 
nationaliteit), over het feit dat de Spaanse overheid zijn specialisatiestudie in 
de medicijnen niet erkent en valideert

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft van 2001 tot 2007 een studie tot medisch specialist gevolgd in het Verenigd 
Koninkrijk (anesthesiologie en intensive care). Deze studie met opleidingsperiode wordt niet 
erkend door de Spaanse autoriteiten (het ministerie van Onderwijs en het ministerie van 
Volksgezondheid). Dit bemoeilijkt het uitoefenen van zijn beroep in Spanje en is in strijd met 
het vrije verkeer van personen, alsook met Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. 
Hierdoor heeft indiener zijn opleiding tot anesthesioloog en specialist in Spanje opnieuw 
moeten aanvangen (het examen en de opleiding tot arts-assistent). Hij eist dat zijn opleiding 
tot specialist wordt erkend.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 april 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Indiener is houder van een diploma medische basisopleiding en heeft een opleiding tot 
medisch specialist op het gebied van anesthesiologie en intensive care gevolgd in het 
Verenigd Koninkrijk zonder echter het diploma van specialist op deze gebieden te hebben 
behaald in het Verenigd Koninkrijk. Vervolgens wilde indiener zijn opleiding tot specialist 
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voortzetten in Spanje. Hij moest echter zijn opleiding tot specialist opnieuw aanvangen omdat 
de Spaanse autoriteiten het in het Verenigd Koninkrijk gevolgde deel van de opleiding tot 
specialist niet erkennen. Indiener vindt dat de Spaanse autoriteiten de in het Verenigd 
Koninkrijk gevolgde opleiding zouden moeten erkennen. 

Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties bevat bepalingen tot 
harmonisatie van minimumopleidingseisen en heeft een stelsel van erkenning van medische 
diploma’s opgezet. De richtlijn slaat echter alleen op erkenning van medische diploma’s 
wanneer die eenmaal zijn behaald. 

De lidstaten hebben de mogelijkheid om te erkennen dat een deel van de opleiding tot 
specialist in een andere lidstaat is gevolgd, voor zover ze kunnen nagaan dat aan de in 
Richtlijn 2005/36/EG vastgelegde minimumopleidingseisen is voldaan. Dat is echter niet 
meer dan een mogelijkheid en is geen verplichting die de communautaire wetgeving oplegt. 

Conclusie

Spanje heeft derhalve de communautaire wetgeving met betrekking tot het acquis inzake 
erkenning van beroepskwalificaties niet geschonden. 

De Spaanse autoriteiten zouden er echter attent op kunnen worden gemaakt dat een weigering 
om zonder goede rechtvaardiging een in een andere lidstaat gevolgd deel van een opleiding te 
erkennen, geïnterpreteerd zou kunnen worden als de bestraffing van een Europees burger 
omdat hij gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer en een opleiding in een andere 
lidstaat heeft gevolgd.


