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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1887/2009, ingediend door Bernardo Sánchez Capuchino (Spaanse 
nationaliteit), over de erkenning door de Consejería de Salud Valenciana van zijn 
in een andere lidstaat verworven beroepservaring

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat de Consejería de Salud Valenciana zijn beroepservaring niet 
juist heeft beoordeeld, aangezien geen rekening is gehouden met zeven jaar ervaring als 
medisch specialist in de psychiatrie in het Verenigd Koninkrijk. Deze beoordeling heeft voor 
hem als professional zeer nadelige gevolgen op de banenbeurs van de Servicio Valenciano de 
Salud, doordat hij veel minder punten heeft gekregen dan hij meent te moeten hebben als de 
zeven jaar beroepservaring in het VK erkend zouden worden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 maart 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 juni 2010.

Volgens het beginsel van non-discriminatie, verankerd in artikel 45 VWEU en artikel 7, lid 1, 
van Verordening 1612/68, moeten migrerende werknemers, met inbegrip van degenen die 
terugkeren naar hun lidstaat, dezelfde behandeling krijgen als werknemers die altijd in de 
lidstaat van herkomst hebben gewerkt, wat betreft toegang tot banen en de vaststelling van de 
arbeidsvoorwaarden.
De kwestie van de erkenning van beroepservaring, opgedaan in de publieke sector van een 
andere lidstaat, is het voorwerp geweest van verschillende uitspraken van het Hof van 
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Justitie1. De Commissie is van oordeel dat op grond van deze jurisprudentie de overheden van 
de lidstaten rekening dienen te houden met eerdere perioden waarin in een andere lidstaat 
vergelijkbare arbeid is verricht als het gaat om toegang tot hun eigen publieke sector en de 
bepaling van arbeidsvoorwaarden (waaronder anciënniteit, rang, salaris), op dezelfde manier 
als dit wordt gedaan ten aanzien van opgedane ervaring in hun eigen systeem.

In het kader van een inbreukprocedure die in 1999 tegen Spanje is ingeleid, hebben de 
Spaanse autoriteiten uitgelegd dat er volgens hun wetgeving wat betreft toegang tot de 
publieke sector rekening wordt gehouden met beroepservaring die in andere lidstaten is 
opgedaan.

De Commissie acht het belangrijk om te weten op welke gronden de regionale autoriteiten 
hun weigering om rekening te houden met de beroepservaring van indiener hebben gebaseerd.

De Commissie wijst er ook op dat zij wegens een eerdere klacht de Spaanse autoriteiten 
verzocht heeft om informatie over de regels die momenteel op regionaal niveau worden 
toegepast. Het antwoord van de Spaanse autoriteiten zal nuttig zijn om het geval van indiener 
volledig te kunnen beoordelen.

Conclusies

De diensten van de Commissie zullen contact opnemen met indiener om meer gedetailleerde 
informatie te verkrijgen over de door de regionale autoriteiten opgegeven redenen waarom zij 
weigeren rekening te houden met de in het Verenigd Koninkrijk opgedane beroepservaring.

De diensten van de Commissie zijn tevens van mening dat het noodzakelijk is eerst het 
antwoord van de Spaanse autoriteiten op een soortgelijke klacht af te wachten voordat de zaak 
van indiener volledig kan worden beoordeeld.

Na evaluatie van deze informatie zullen de diensten van de Commissie beslissen over de 
verder te nemen stappen. Indiener wordt echter geadviseerd gebruik te maken van alle 
beschikbare rechtsmiddelen op nationaal niveau, die hem als regel in staat stellen om directer 
en persoonlijker voor zijn rechten op te komen.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 13 januari.2011.

In juni 2010 heeft de Commissie de indiener verzocht nadere informatie te verstrekken over 
de redenen die door de regionale autoriteiten worden aangevoerd om zijn in het Verenigd 
Koninkrijk opgedane beroepservaring niet te erkennen. De indiener heeft geen gevolg 
gegeven aan dit verzoek. 

In het kader van een eerdere klacht heeft de Commissie de Spaanse autoriteiten verzocht 
                                               
1Arrest van 23 februari 1994, Scholz (C-419/92, Jurispr. blz. I-505); arrest van 15 januari 1998, Schöning 
(C-15/96, Jurispr. blz. I-47); arrest van 12 maart 1998, Commissie/Griekenland (C-187/96, Jurispr. blz. I-1095);
arrest van 30 november 2000, Österreischischer Gewerkschaftsbund (C-195/98, Jurispr. blz. I-10497); arrest van 
30 september 2003, Köbler (C-224/01, Jurispr. blz. I-10239); arrest van 12 mei 2005, Commissie/Italië 
(C-278/03, Jurispr. blz. I-3747); arrest van 23 februari 2006, Commissie/Spanje (C-205/04, Jurispr. blz. I-31);
arrest van 26 oktober 2006, Commissie/Italië (C-371/04, Jurispr. blz. I-10257).
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nadere informatie te verstrekken over de bepalingen die momenteel op regionaal niveau van 
toepassing zijn op de erkenning van beroepservaring en anciënniteit bij toegang tot de 
arbeidsmarkt en de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden. De Spaanse autoriteiten hebben 
uitgebreide informatie hierover verstrekt die door de Commissie is bestudeerd. Hieruit blijkt 
dat er volgens de in Valencia geldende regelgeving geen sprake is van een afwijkende 
behandeling van in andere lidstaten opgedane beroepservaring of gewerkte arbeidsperioden. 
Het probleem waarmee de indiener wordt geconfronteerd is dan ook misschien het gevolg van 
een onjuiste toepassing van de vigerende nationale regelgeving ter zake. 

Conclusies

Daar de indiener geen informatie heeft verstrekt over de redenen die door de regionale 
autoriteiten worden aangevoerd voor de weigering met zijn beroepservaring rekening te 
houden, kunnen de diensten van de Commissie niet verder op deze zaak ingaan.


