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Betreft: Verzoekschrift 504/2009, ingediend door E.C.N. (Spaanse nationaliteit), over de 
erkenning van haar artsendiploma met het oog op de uitoefening van haar 
beroep in Frankrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beschikt over een in 2006 verkregen Spaans artsendiploma. Zij heeft in Perpignan 
een baan gevonden en de Franse “Ordre des Médecins” verlangt dat haar diploma wordt 
gehomologeerd volgens Richtlijn 2005/36/EG. Een en ander heeft verhinderd dat zij in haar 
nieuwe functie, waarvoor zij sedert 23 maart 2009 een ondertekend contract heeft, kan 
aantreden. Zij heeft bij het Spaanse ministerie een officieel homologatiebewijs aangevraagd, 
maar beschouwt deze aangelegenheid niettemin als een belemmering voor het vrije 
personenverkeer.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 juli 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

Het verzoekschrift

Naar zeggen is indienster in het bezit van een medische kwalificatie die in een lidstaat van de 
EU is afgegeven. Indienster wil aan de slag als arts in Frankrijk en heeft een vacature 
gevonden via Eures. Indienster voert aan dat haar kwalificatie reeds is erkend onder Richtlijn
93/16/EEG en vervolgens is gevalideerd door de "Agency Mobility Europe". Zij klaagt dat de 
medische raad van Perpignan haar ondanks de erkenning van haar kwalificatie onder Richtlijn
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93/16/EEG vraagt de richtsnoeren van Richtlijn 2005/36/EG te volgen.

Commentaar van de Commissie op de argumenten in het verzoekschrift

Richtlijn 93/16/EEG ter vergemakkelijking van het vrije verkeer van artsen1 is vervangen 
door Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties2. Deze laatste 
richtlijn vormt het Europees wettelijk kader voor de erkenning van diploma’s in de gehele
EU. 

Voor artsen omvat Richtlijn 2005/36/EG twee erkenningstelsels: automatische erkenning voor 
sectorale beroepen, zoals dat van arts, waarvoor de minimale opleidingsvereisten op EU-
niveau zijn geharmoniseerd, en niet-automatische erkenning voor beroepen waarvan de 
minimale opleidingsvereisten niet op EU-niveau zijn geharmoniseerd.

Automatische erkenning betekent dat de bevoegde autoriteiten van de ontvangende lidstaat 
niet de onderliggende opleiding van de migrant kunnen controleren en dat er tevens geen 
compenserende maatregelen kunnen worden opgelegd aan de migrant. Dat neemt niet weg dat 
indienster nog altijd de erkenning van haar diploma door de bevoegde autoriteiten in de 
lidstaat waar zij zich wenst te vestigen, zal moeten aanvragen. Elke keer dat een migrant zich 
wil vestigen in een andere lidstaat, zal hij of zij deze aanvraag moeten doen bij de 
desbetreffende lidstaat.

Conclusies

De Franse autoriteiten hebben niet in strijd met Richtlijn 2005/36/EG betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties gehandeld door van indienster te verlangen dat zij 
erkenning van haar medische kwalificatie aanvraagt.

                                               
1 Richtlijn 93/16/EEG van de Raad van 5 april 1993 ter vergemakkelijking van het vrije verkeer van artsen en de 

onderlinge erkenning van hun diploma’s, certificaten en andere titels, PB L 165 van 7.7.1993, blz. 1.
2 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning 

van beroepskwalificaties, PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22.


