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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster en haar echtgenoot verhuisden in 2010 naar Polen op basis van de Poolse 
repatriëringswet. De echtgenoot van indienster voltooide in 1992 zijn tandartsopleiding in 
St. Petersburg en oefende vervolgens in Rusland zijn vak uit totdat het gezin in 2007 naar 
Finland verhuisde. In Finland kreeg de echtgenoot van indienster toestemming om als 
assistent-tandarts aan het werk te gaan, met de mogelijkheid een zelfstandige praktijk te 
beginnen als hij zou slagen voor een taaltoets en een kwalificatiegesprek aan de universiteit 
van Helsinki. De Poolse onderwijsautoriteiten wilden het Russische examenbewijs echter niet 
erkennen. Indienster zet daar vraagtekens bij, aangezien de examenbewijzen van Poolse 
tandartsen die vóór de regimewisseling in Rusland studeerden, automatisch werden erkend. 
Indienster verzoekt het Europees Parlement derhalve deze zaak in behandeling te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

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

De erkenning van de kwalificaties van een tandheelkundige in Polen is onderworpen aan de 
regels die zijn vastgesteld in Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties. Deze regels zijn na de toetreding van Polen tot de EU in Poolse 
wetgeving omgezet. 
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De kwalificaties van een tandheelkundige dienen een opleiding te vermelden die overeenkomt 
met de minimumopleidingseisen die zijn opgenomen in bijlage V, punt 5.3.1, van Richtlijn 
2005/36/EG. Voor in derde landen verworven diploma’s gelden speciale regels (artikel 2, lid 
2, van de richtlijn). Het is de taak van de Poolse bevoegde autoriteiten om het bijzondere 
geval van indienster te onderzoeken en te beslissen over de geldende procedure.

Conclusies 

De Commissie is in dit stadium bijgevolg niet bevoegd in deze zaak nog verdere bijstand te 
verlenen. Indienster kan voor meer informatie over de erkenning van beroepskwalificaties in 
de EU-lidstaten de gebruikersgids raadplegen op:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_nl.pdf


