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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1463/2009, ingediend door Yuliyan Dotsev (Bulgaarse 
nationaliteit), over de toepassing van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en 
zijn Bulgaarse opleiding tot fysiotherapeut

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die een Bulgaarse opleiding tot fysiotherapeut heeft doorlopen, wil zijn beroep graag 
uitoefenen in Frankrijk. Daarvoor moet hij een aantal documenten overleggen, waaronder een 
bevestiging dat zijn diploma voldoet aan de bepalingen in Richtlijn 2005/36/EG van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties alsmede 
een bevestiging dat hij gerechtigd is zijn beroep in Bulgarije uit te oefenen. Het Bulgaarse 
ministerie van Onderwijs is echter niet in staat om indiener mede te delen waar hij deze 
bevestigingen kan verkrijgen, en ook zijn verzoek aan SOLVIT heeft niet tot een oplossing 
geleid. Indiener is van mening dat zijn recht op vrij verkeer en zijn recht om in een andere 
lidstaat te werken worden geschonden en verzoekt derhalve het Europees Parlement om de 
zaak op te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

Indiener heeft over hetzelfde onderwerp ook een klacht aan de Europese Commissie 
gezonden.

De Commissie merkte op dat het in strijd was met artikel 50 van Richtlijn 2005/36/EG dat het 
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Franse ministerie van Gezondheid van aanvragers vereist dat zij verscheidene documenten 
overleggen, waaronder een certificaat dat de betreffende beroepskwalificatie voldoet aan de 
vereisten van de Verordening en een ander certificaat dat aangeeft dat aanvrager recht heeft 
op het uitoefenen van zijn beroep in zijn lidstaat van herkomst. Artikel 50 van de Richtlijn
bepaalt dat de bevoegde autoriteiten uitsluitend het overleggen van de documenten die zijn 
genoemd in Bijlage 7 van de Richtlijn van aanvragers mogen eisen. In het geval zij 
aanvullende informatie nodig hebben, moeten zij contact opnemen met de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst van verzoeker. De twee bovengenoemde certificaten 
worden niet genoemd in Bijlage VII van de Richtlijn. Daarom waren de Franse autoriteiten 
niet gerechtigd om deze documenten te vereisen.

De Commissie nam op 11 november 2009 contact op met de Franse autoriteiten, vroeg hun 
aandacht met betrekking tot dit niet naleven van het Europees recht en verzocht hun om het 
aanvraagformulier aan te passen en niet langer van burgers te vergen dat ze de twee 
betreffende certificaten overleggen.

De Franse autoriteiten erkenden in hun antwoord aan de Commissie op 22 december 2009 de 
niet-naleving. Ze gaven aan dat de inhoud van het aanvraagformulier momenteel in 
overeenstemming is met een voorschrift van de Franse minister van Gezondheid. De Franse 
minister van Gezondheid stelde op 25 februari 2010 een nieuw voorschrift vast dat in de ogen 
van de Commissie een eind maakt aan de niet-naleving van het Europees recht.

Op 6 maart 2010 zond indiener een e-mail aan de Commissie waarin hij aangeeft dat het 
Franse ministerie van Gezondheid hem per telefoon heeft medegedeeld dat hij niet de twee 
desbetreffende documenten hoeft over te leggen, en dat een commissie op 25 februari 2010 
zijn aanvraag heeft herzien en gehonoreerd. Ook kreeg hij van het Franse ministerie van 
Gezondheid te horen dat hij in maart 2010 per post zijn toelating tot uitoefening van het 
beroep in Frankrijk zou ontvangen.

Indiener zond op 21 maart 2010 een e-mail aan de Commissie waarin hij bevestigde dat zijn 
beroepskwalificatie nu door de Franse autoriteiten is erkend.


