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Betreft: Verzoekschrift 0400/2012, ingediend door Félix Romero Colmenar (Spaanse 
nationaliteit), over de beroepskwalificaties die vereist zijn om met een 
ziekenwagen te mogen rijden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt over het feit dat de publieke gezondheidszorg in de autonome regio Castilla-
La Mancha (SESCAM) inbreuk pleegt op wetgeving inzake beroepskwalificaties die vereist 
zijn in de sector gezondheidszorg. Indiener verklaart dat krachtens het Spaanse Koninklijk 
Besluit 1397/2007 van 29 oktober enkel mensen met een beroepsdiploma van Health 
Emergency Technician gekwalificeerd zijn om met ziekenwagens van de types Basic Life 
Support en Advanced Life Support te rijden. Indiener klaagt over het feit dat de 
ondernemingen die door SESCAM gecontracteerd worden evenwel een beroep doen op 
personeelsleden die die beroepsopleiding niet genoten hebben. Indiener heeft in november 
2011 zijn beklag gedaan bij SESCAM; SESCAM antwoordde dat ook andere 
beroepsdiploma's, die in Koninklijk Besluit 70/2009 van Castilla-La Mancha gereglementeerd 
zijn, volstaan om met ziekenwagens te mogen rijden. SESCAM stelt tevens dat het de 
gecontracteerde ondernemingen zijn die ervoor moeten zorgen dat hun personeel over de 
nodige kwalificaties beschikt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 juli 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

Indiener beweert dat een bestuur van een regionale gemeenschap in Spanje inbreuk heeft 
gemaakt op de Spaanse wet aangaande de beroepskwalificaties die vereist zijn om met een 
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ziekenwagen te mogen rijden.

De geldende EU-wetgeving op het gebied van beroepskwalificaties is Richtlijn 2005/36/EG1. 
Deze richtlijn heeft betrekking op de erkenning van de kwalificaties van beroepsbeoefenaars 
die naar een andere lidstaat verhuizen dan waar ze hun kwalificaties hebben verworven. 
Aangezien de huidige zaak – de vereiste kwalificaties om met een ziekenwagen te mogen 
rijden in de Spaanse gemeenschap Castilla-La Mancha – een nationale kwestie is, is er geen 
sprake van dat de beroepsbeoefenaar zich van de ene lidstaat naar de andere verplaatst en is 
Richtlijn 2005/36/EG niet van toepassing. Ook is het aan de lidstaten zelf om te bepalen of ze 
het beroep reglementeren of niet, op voorwaarde dat de algemene beginselen van het EU-
Verdrag, waaronder non-discriminatie en proportionaliteit, gerespecteerd worden. Het wordt 
ook aan de lidstaten zelf overgelaten om vast te stellen aan welke voorwaarden of vereisten 
een beroepsbeoefenaar moet voldoen om een bepaald beroep uit te oefenen.

Daarom is het probleem dat indiener naar voren brengt een interne kwestie zonder 
internemarktdimensie en valt om die reden niet onder de EU-wetgeving, in het bijzonder 
Richtlijn 2005/36/EG.

                                               
1 PB L 255 van 30.9.2005.


