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Betreft: Verzoekschrift 0817/2009, ingediend door Lujan Navas Pérez (Spaanse 
nationaliteit), over de situatie van tandartsen in Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de situatie van tandartsen en tandheelkundige klinieken. Indiener 
beweert dat het mogelijk is een kliniek te openen zonder te beschikken over specifieke 
kwalificaties op het gebied van de tandheelkunde, en dit schaadt de kwaliteit van de 
gezondheidszorg die aan burgers wordt geboden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 december 2009.

Indiener beweert dat de Spaanse wetgeving, die geen kwalificatie op het gebied van 
tandheelkunde vereist om tandheelkundige klinieken te mogen openen in Spanje, afwijkt van 
de communautaire wetgeving en een negatief effect heeft op de kwaliteit van de 
gezondheidszorg die aan burgers wordt geboden.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Zoals terecht opgemerkt door indiener mag onder de Spaanse wetgeving inzake de 
gezondheidszorg (op zowel nationaal als regionaal niveau)1 elke natuurlijke of rechtspersoon
                                               
1 Zie Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales 
sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios; en artikel 7 van Decreto 
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een tandheelkundige kliniek openen in Spanje, zonder daar specifieke kwalificaties op het 
gebied van tandheelkunde voor nodig te hebben. Het beroep van tandarts mag echter 
uitsluitend door gekwalificeerde tandheelkundigen worden uitgeoefend1. 

Volgens vaste rechtspraak staat artikel 43 EG in de weg aan een nationale regeling die, zelfs 
wanneer zij zonder discriminatie op grond van nationaliteit van toepassing is, toch de 
uitoefening van de in het Verdrag gewaarborgde vrijheid van vestiging door 
gemeenschapsonderdanen kan belemmeren of minder aantrekkelijk maken. 

Een regeling die de vestiging in de lidstaat van ontvangst van een markdeelnemer uit een 
andere lidstaat afhankelijk stelt van de afgifte van een voorafgaande vergunning en de 
uitoefening van een activiteit als zelfstandige voorbehoudt aan bepaalde marktdeelnemers die 
voldoen aan vooraf vastgestelde vereisten waaraan voor de verlening van deze vergunning 
moet worden voldaan, levert een beperking in de zin van artikel 43 EG op. Een dergelijke 
regeling werkt ontmoedigend, ja zelfs belemmerend, voor marktdeelnemers uit andere 
lidstaten die hun activiteiten via een vaste inrichting in de lidstaat van ontvangst willen 
uitoefenen2.

Onder de Spaanse wetgeving daarentegen kan elke marktdeelnemer een tandheelkundige 
kliniek openen zonder dat er hoeft te worden voldaan aan vooraf vastgestelde vereisten. De 
afwezigheid van kwalificatie-eisen voor het openen van tandheelkundige klinieken vormt 
geen beperking in de zin van artikel 43 EG. Het oogmerk de volksgezondheid te beschermen 
wordt in de Spaanse wetgeving gewaarborgd door het feit dat tandheelkundige diensten 
worden geleverd door gekwalificeerde tandartsen, waarmee de veiligheid van de patiënten 
verzekerd is.

In dit opzicht strookt de Spaanse wetgeving ook met Richtlijn 2005/36/EC betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties, die voorziet in de harmonisatie van de tandheelkundige 
basisopleidingen en de lidstaten ertoe verplicht ervoor te zorgen dat de tandheelkundige 
beroepsactiviteit uitsluitend wordt uitgevoerd door houders van een opleidingstitel van 
beoefenaar der tandheelkunde3.

Daarnaast mag niet worden vergeten dat het, zoals het Europees Hof van Justitie heeft 
geoordeeld, aan de lidstaten is om, in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht, te 
beslissen op welk niveau zij de bescherming van de volksgezondheid wensen te verzekeren, 
en hoe dit dient te gebeuren4. 

Conclusie
                                                                                                                                                  
51/2006, de 15 de junio, del Consejo de Gobierno, Regulador del Régimen Jurídico y 
Procedimiento de Autorización y registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios 
de la Comunidad de Madrid.
1 Zie artikel 3 van Real Decreto 1594/1994, de 15 de Julio.
2 Zie Zaak C-531/06, Commissie tegen Italiaanse Republiek.
3 Zie overwegingen 21 en 22 en artikel 6 van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties, PB L 255/22 van 30 september 2005.
4 Zaak C-531/06, Commissie tegen Italiaanse Republiek, paragraaf 36.
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Op deze gronden is de Commissie van mening dat er geen sprake is onregelmatigheden zoals 
indiener beweert, en dat het verzoekschrift geen elementen bevat die wijzen op een inbreuk 
door de Spaanse wetgeving op artikel 43 van het EG-Verdrag.


