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Betreft: Verzoekschrift 0780/2011, ingediend door Igor Herzog (Duitse nationaliteit), over de 
erkenning van de kwalificaties van tandartsen in Duitsland

Verzoekschrift 0862/2011, ingediend door Maria Klein (Duitse nationaliteit), over de 
erkenning van kwalificaties van tandartsen in Duitsland

1. Samenvatting van verzoekschrift 0780/2011

Indiener heeft de tandartsopleiding in de Tsjechische Republiek gevolgd. Hij laat in een 
onsamenhangend relaas weten dat hij er niet in geslaagd is om erkend te worden door de 
autoriteit die toezicht houdt op het vak in Baden-Württemberg. Hij beweert dat dit deels te 
maken heeft met zijn migratieachtergrond (van origine Serviër, genaturaliseerd tot Duitser toen 
hij nog minderjarig was). Verder beweert hij dat zijn problemen ertoe hebben geleid dat het hele 
gezin in armoede is vervallen en uit het huis is gezet.

Samenvatting van verzoekschrift 0862/2011

Deze indienster steunt verzoekschrift 0780/2011, aangezien zij zich in een vergelijkbare situatie 
bevindt.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 0780/2011 ontvankelijk verklaard op 16 november 2011, verzoekschrift 
0862/2011 ontvankelijk verklaard op 30 november 2011. De Commissie is om inlichtingen 
verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op vrijdag 17 februari 2012

Verzoekschriften 780/2011 en 862/2011

De erkenning van beroepskwalificaties in de lidstaten van de EU valt onder Richtlijn 
2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.
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De erkenning van de kwalificaties van een beoefenaar van de tandheelkunde in een andere 
lidstaat valt onder de artikelen 34 t/m 37 van deze richtlijn. Uit de documentatie van een 
aanvrager moet blijken of deze een opleiding heeft gevolgd die voldoet aan de 
minimumopleidingseisen zoals vermeld in bijlage V.3 bij de richtlijn. Bovendien bevat artikel 37 
een specifiek erkenningsregime voor de kwalificaties van bepaalde beoefenaren der 
tandheelkunde die in het voormalige Tsjecho-Slowakije als medicus werden erkend. De 
bevoegde Duitse autoriteiten zijn het beste in staat om de zaak van de aanvrager te beoordelen. 
Als de opleiding van de aanvrager niet aan de in de richtlijn bedoelde minimumopleidingseisen 
voldoet, worden de aanvrager mogelijk compenserende maatregelen opgelegd.

Op basis van de in het verzoekschrift vermelde gegevens kan de Commissie de zaak niet nader 
beoordelen.

Voor meer informatie over de erkenning van beroepskwalificaties in de lidstaten wordt indiener 
verwezen naar de gebruikersgids:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_nl.pdf.


