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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

19.2.2010

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1112/2009, ingediend door Velina Stefanova Stefanova 
(Bulgaarse nationaliteit), gesteund door 46 medeondertekenaars, over niet-
erkenning van de kwalificaties van Bulgaarse vroedvrouwen in Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster stelt dat, aangezien de Spaanse onderwijsautoriteiten de kwalificaties van 
Bulgaarse vroedvrouwen niet erkennen, zij zich schuldig maken aan overtreding van de 
bepalingen in Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
erkenning van beroepskwalificaties, en zij verwijst in het bijzonder naar artikel 10 
(Toepassingsgebied), artikel 11 (Kwalificatieniveaus) en artikel 12 (Gelijke behandeling van 
kwalificaties) van deze richtlijn. Indienster is niet tegen eventuele compenserende 
maatregelen, maar in dat geval staat zij erop dat deze worden uitgevoerd in overeenstemming 
met artikel 14, lid 1, letter (a) en lid 5. Tot slot wijst indienster erop dat in de voorliggende 
zaak ook niet de in artikel 51 genoemde termijnen in acht zijn genomen. Indienster verzoekt 
derhalve het Europees Parlement om op te treden tegen de Spaanse autoriteiten om ervoor te 
zorgen dat zij de beroepskwalificaties van Bulgaarse vroedvrouwen erkennen in 
overeenstemming met de bepalingen in de richtlijn, zodat Bulgaarse vroedvrouwen het recht 
krijgen om in Spanje hun beroep uit te oefenen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

Juridische beoordeling
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a) Niet-naleving door de Spaanse autoriteiten van de procedurele uiterste data

Wat de aanvragen gemeen hebben is dat de Spaanse autoriteiten er niet in geslaagd zijn te 
voldoen aan de procedurele uiterste data die zijn vastgelegd in artikel 51, lid 2 van Richtlijn 
2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties1 (de richtlijn). 
De Commissie is zich bewust van het feit dat dit verzuim schade kan hebben berokkend aan 
indieners. Dienovereenkomstig heeft de Commissie indieners per e-mail van 4 december 2009 
aangeraden om na te gaan of er bij de Spaanse rechtbank een claim om schadevergoeding kan 
worden ingediend, aangezien alleen de nationale rechtbanken de bevoegdheid hebben de 
Spaanse autoriteiten te gelasten schadevergoeding te betalen voor veroorzaakte schade.

b) Erkenning van de diploma’s van ziekenverplegers

Ziekenverplegers die hun opleiding hebben afgerond in de ene lidstaat, kunnen op de 
volgende twee manieren erkend worden in de andere lidstaat:

i) Algemeen ziekenverplegers worden automatisch erkend indien hun opleiding voldoet aan 
de vereisten zoals opgenomen in artikel 31 van de richtlijn en indien hun titel is opgenomen in 
bijlage V, 5.2.2.

Indieners voeren aan dat onder de Bulgaarse wetgeving alle kwalificaties als ziekenverpleger 
gelijk zijn geschakeld en dat deze nu worden aangemerkt als een bachelorgraad (een opleiding 
van minimaal drie jaar aan een instelling voor hoger onderwijs). Op basis van hun redenering 
is artikel 12 van de richtlijn, dat de gelijke behandeling van kwalificaties betreft, van 
toepassing. Bijgevolg voldoen hun kwalificaties aan de geharmoniseerde opleidingsvereisten 
zoals opgenomen in artikel 31, lid 3 van de richtlijn, en zouden deze automatisch moeten 
worden erkend.
De Commissie deelt deze opvatting niet. Artikel 12 is geplaatst in een hoofdstuk van de 
richtlijn dat het algemeen stelsel van erkenning betreft, en is daarom niet van toepassing op 
beroepen waarvoor de automatische erkenning geldt op basis van geharmoniseerde 
opleidingsvereisten. 
Verder heeft de Bulgaarse regering 1 januari 2007 als referentiedatum aangewezen, hetgeen 
betekent dat slechts met ingang van deze datum Bulgaarse opleidingen voor algemeen 
ziekenverpleger worden aangemerkt als in overeenstemming met de opleidingsvereisten van 
artikel 31 van de richtlijn (zie bijlage V, 5.2.2 van de richtlijn). 

Maar zelfs als de opleiding voor algemeen ziekenverpleger niet voldoet aan voornoemde 
vereisten, wordt de kwalificatie ingevolge artikel 23, lid 1 toch automatisch erkend, op 
voorwaarde dat deze vergezeld gaat van een verklaring waarin wordt bevestigd dat de houder 
van de kwalificatie de werkzaamheden van algemeen ziekenverpleger tijdens de vijf jaar die 
aan de afgifte van de verklaring voorafgaan, gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren 
daadwerkelijk en op wettige wijze heeft uitgeoefend (“verworven rechten”).

Op basis van het verzoekschrift en de door de Spaanse autoriteiten verstrekte informatie lijkt 
het er echter op dat geen van de indieners in aanmerking komt voor automatische erkenning:

                                               
1 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).
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- sommigen van hen zijn niet opgeleid als algemeen ziekenverpleger, maar als gespecialiseerd 
ziekenverpleger, en komen daarom niet in aanmerking voor automatische erkenning onder de 
richtlijn;
- degenen die wel opgeleid zijn als algemeen ziekenverpleger, hebben hun kwalificatie 
behaald vóór 2007 en beschikken niet over de benodigde beroepservaring die vereist wordt 
door artikel 23, lid 1 om in aanmerking te komen voor automatische erkenning onder de 
richtlijn.

ii) Het algemeen stelsel voor erkenning van beroepskwalificaties is van toepassing op: 
- algemeen ziekenverplegers die niet voldoen aan de minimumopleidingsvereisten van 
artikel 31 en die niet beschikken over de benodigde beroepservaring die vereist wordt door 
artikel 23, lid 1 van de richtlijn (artikel 10, onder b)); en
- gespecialiseerde ziekenverplegers die in de ontvangende lidstaat erkenning aanvragen als 
algemeen ziekenverpleger (artikel 10, onder f)) (in de Spaanse wetgeving is vastgelegd dat 
alle ziekenverplegers in Spanje een opleiding tot algemeen ziekenverpleger moeten hebben 
gevolgd; bijgevolg vallen gespecialiseerde ziekenverplegers die in Spanje erkenning 
aanvragen onder deze bepaling).

Dienovereenkomstig is in alle gevallen dat indieners erkenning als ziekenverpleger hebben 
aangevraagd, het algemeen stelsel van toepassing.

c) Erkenning van een kwalificatie als verloskundige

Een kwalificatie als verloskundige wordt automatisch erkend indien de opleiding voldoet aan 
de minimumopleidingsvereisten die zijn opgenomen in artikel 40 van de richtlijn, de titel is 
opgenomen in bijlage V, 5.5.2 en aan alle voorwaarden van artikel 41 van de richtlijn wordt 
voldaan. Op het moment dat Bulgarije toetrad tot de EU heeft de Bulgaarse regering
1 januari 2007 als referentiedatum aangewezen: alleen opleidingen tot verloskundige die na 
die datum zijn begonnen, worden aangemerkt als in overeenstemming met de 
minimumopleidingsvereisten van de richtlijn (zie bijlage V, 5.5.2).
Zoals eerder uitgelegd ten aanzien van de erkenning van kwalificaties als algemeen 
ziekenverpleger, is artikel 12 niet van toepassing op gevallen van automatische erkenning op 
basis van geharmoniseerde opleidingsvereisten. Bijgevolg kan de binnenlandse 
gelijkschakeling van de verschillende kwalificaties als verloskundige niet dienen als basis 
voor de automatische erkenning van de Bulgaarse verloskundigendiploma’s van vóór 2007.

Ook voor verloskundigen bevat de richtlijn een bepaling inzake verworven rechten. Ingevolge 
artikel 23, lid 1 van de richtlijn wordt de kwalificatie automatisch erkend, zelfs als de 
opleiding tot verloskundige niet voldoet aan de minimumopleidingsvereisten, op voorwaarde 
dat deze vergezeld gaat van een verklaring waarin wordt bevestigd dat de houder van de 
kwalificatie de werkzaamheden van verloskundige tijdens de vijf jaar die aan de afgifte van 
de verklaring voorafgaan, gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en 
op wettige wijze heeft uitgeoefend. Nogmaals, op basis van het verzoekschrift en de door de 
Spaanse autoriteiten verstrekte informatie lijkt het erop dat geen van de indieners over een 
dergelijke verklaring beschikt.

In artikel 10, onder b) wordt bepaald dat het algemeen stelsel ook van toepassing is op 
verloskundigen die niet voldoen aan de minimumopleidingsvereisten en die niet beschikken 
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over de vereiste beroepservaring zoals vastgelegd in artikel 23, lid 1 of artikel 43 van de 
richtlijn. Bijgevolg worden de aanvragen van indieners om erkenning van hun kwalificatie 
van verloskundige in Spanje afgehandeld overeenkomstig het algemeen stelsel.

d) Erkenning onder het algemeen stelsel

Erkenning onder het algemeen stelsel gaat uit van een vergelijking van de door de aanvrager 
afgeronde opleiding en de opleidingsvereisten in de ontvangende lidstaat. Ingeval er sprake is 
van een wezenlijk verschil tussen de behandelde stof of de duur van de opleiding, is de 
ontvangende lidstaat overeenkomstig artikel 14 van de richtlijn gerechtigd de erkenning van 
de beroepskwalificatie afhankelijk te maken van een compenserende maatregel, die de vorm 
kan aannemen van een proeve van bekwaamheid of een aanpassingsstage. Ingevolge 
artikel 12 van de richtlijn wordt de ontvangende lidstaat er niet van weerhouden een 
compenserende maatregel op te leggen indien wel aan de voorwaarden van artikel 14 wordt 
voldaan.

Indien de Spaanse bevoegde autoriteiten de door indieners afgeronde Bulgaarse opleiding 
vergelijken met de Spaanse vereisten, zullen zij daarbij slechts rekening houden met de 
vakken die indieners ook werkelijk tijdens hun opleiding hebben gevolgd. Zij kunnen daarbij 
voorbijgaan aan het feit dat de vóór 2007 behaalde kwalificaties zijn gelijkgesteld aan die 
kwalificaties die voldoen aan de minimumopleidingsvereisten.

Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel dienen de Spaanse bevoegde autoriteiten
rekening te houden met de beroepservaring en de kennis die de aanvrager in verband met zijn 
of haar beroepsuitoefening heeft opgedaan, om zo te beoordelen of deze het wezenlijke
verschil tussen de opleiding van aanvrager en de Spaanse opleidingsvereisten geheel of 
gedeeltelijk kunnen overbruggen (artikel 14, lid 5 van de richtlijn).

Het kan enkel per geval worden beoordeeld of de vergelijking door de Spaanse autoriteiten en 
het besluit daarvan om een compenserende maatregel op te leggen, gerechtvaardigd is. In dit 
opzicht wijst de Commissie erop dat ingevolge artikel 51, lid 3 van de richtlijn bij een 
nationale rechterlijke autoriteit beroep kan worden aangetekend tegen het besluit van de 
bevoegde autoriteiten. Omdat de Commissie niet beschikt over de vereiste technische kennis 
om in debat te gaan met de ontvangende lidstaat over de verrichte vergelijking, blijft het 
ingrijpen van de Commissie in deze context beperkt tot een beoordeling van kennelijke 
fouten. In het geval van geschillen ten aanzien van de uitkomst van de vergelijking is de 
nationale rechtbank de aangewezen instantie om het geval te beoordelen.

Stappen van de Commissie ten gunste van indieners

Naar aanleiding van de afzonderlijke klachten van indieners en overige Bulgaarse burgers 
heeft de Commissie via EU Pilot een onderzoek ingesteld naar Spanje, waarbij de bevoegde 
autoriteiten werd gevraagd hoe zij het algemeen stelsel van beroepserkenning hebben 
toegepast voor ziekenverplegers en verloskundigen die niet konden profiteren van 
automatische erkenning. Naar aanleiding van dit onderzoek hebben de Spaanse autoriteiten de 
Commissie op 24 november 2009 laten weten dat zij tussen 17 en 20 november 2009 alle 
besluiten ten aanzien van alle hangende aanvragen van indieners per aangetekende post 
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hebben verstuurd. 

Bij deze besluiten werden de aanvragers op 30 januari 2010 uitgenodigd een proeve van 
bekwaamheid af te leggen. In het geval een aanvrager hier niet aan deel wil nemen of niet 
voor de test slaagt, kan hij of zij met ingang van maart 2010 een aanpassingsstage aangaan 
voor de duur van maximaal vier maanden. Deze besluiten zijn conform de richtlijn.

De Commissie is van oordeel dat indien de Spaanse autoriteiten de compenserende 
maatregelen correct uitvoeren, de inbreuk is verholpen. De Commissie heeft indieners via een 
e-mail op 4 december 2009 in kennis gesteld van haar juridische beoordeling van hun zaken 
en van hun recht om bij de Spaanse rechtbank een claim om een schadevergoeding in te 
dienen voor de niet-naleving van de procedurele uiterste data door de Spaanse autoriteiten. Zij 
heeft geen nadere reactie van indieners ontvangen.


