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Betreft: Verzoekschrift 1218/2012, ingediend door C. A. (Italiaanse nationaliteit), 
over de vrijheid om het beroep van keuringsarts uit te oefenen in Europa

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Het uiterst korte verzoekschrift roept op tot uniforme voorschriften voor de uitoefening van de 
forensische geneeskunde in de Europese Unie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 januari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

Indiener vindt dat er geharmoniseerde opleidingseisen moeten zijn voor medisch specialisten 
op het gebied van de forensische geneeskunde. Derhalve zou punt 5.1.3 van bijlage V bij 
Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties1 ook van toepassing 
moeten zijn op medische specialisaties op het gebied van de "forensische geneeskunde". 
Indiener wijst erop dat er momenteel geen geharmoniseerde eisen gelden voor de opleiding 
van deze specialisten en dat de beroepspraktijk in de verschillende lidstaten op dit punt sterk 
uiteenloopt.

Opmerkingen van de Commissie
Het aantal gereguleerde medische specialisaties en de organisatie van de nationale 
opleidingsstelsels voor medisch specialisten verschillen aanzienlijk per lidstaat. Bijgevolg 

                                               
1 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties, PB L 255 van 30 september 2005, blz. 22.
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worden medische specialisaties, op grond van het bij Richtlijn 2005/36/EG vastgestelde 
systeem van wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties, beschouwd als een bijzondere 
regeling.

De Richtlijn harmoniseert op dit moment de minimale opleidingseisen van 54 medische 
specialisaties. De minimumduur van iedere opleiding tot specialist is vastgesteld in punt 5.1.3 
van bijlage V bij de richtlijn. De forensische geneeskunde valt echter niet onder punt 5.1.3 
van bijlage V bij de richtlijn. Als gevolg daarvan zijn de lidstaten bij het organiseren van deze 
specialisatie niet gebonden aan de richtlijn.

Hoewel de lidstaten de Commissie kunnen informeren over de nationale titels die binnen de 
betreffende categorieën van de richtlijn vallen, zijn ze niet verplicht om alle specialisaties te 
organiseren. Derhalve kan de specialisatie van een beroepsbeoefenaar automatisch worden 
erkend als de nationale titel voor de betreffende specialisatie is opgenomen door de lidstaat 
van herkomst en door de gastlidstaat.

Uit hoofde van artikel 26 van Richtlijn 2005/36/EG kan de Commissie nieuwe medische 
specialisaties, die ten minste twee vijfde van de lidstaten gemeenschappelijk hebben, aan 
bijlage V, punt 5.1.3, toevoegen. Om dit te doen moet de Commissie de in artikel 58, lid 3, 
van de richtlijn bedoelde comitologieprocedure (tegenwoordig comitéprocedure) volgen.

De Commissie heeft geen officiële verzoeken van de lidstaten ontvangen om de forensische 
geneeskunde op te nemen in punt 5.1.3 van bijlage V bijlage de richtlijn.

Derhalve kunnen de beroepskwalificaties van medisch specialisten op forensisch vlak erkend 
worden uit hoofde van het zogenaamde algemeen stelsel (hoofdstuk I van 
Richtlijn 2005/36/EG).

De Commissie heeft in december 2011 een voorstel ingediend voor de modernisering van 
Richtlijn 2005/36/EG. Het voorstel wordt momenteel besproken door de Raad en het 
Europees Parlement.

De voorgestelde wijziging vereenvoudigt de procedure voor de opneming van nieuwe 
medische specialisaties in bijlage V bij de richtlijn door de drempel van het aantal benodigde 
lidstaten te verlagen tot een derde. Over het voorstel en deze wijziging is echter nog geen 
overeenstemming bereikt.

Conclusie

Punt 5.1.3 van bijlage V bij Richtlijn 2005/36/EG is volledig wat betreft de verschillende 
titels van opleidingen tot medisch specialist. 
De forensische geneeskunde behoort niet tot de in deze bijlage opgenomen medische 
specialisaties met geharmoniseerde eisen. Bijgevolg zijn de lidstaten bij het organiseren van 
deze specialisatie niet gebonden aan de richtlijn.
Indien ten minste twee vijfde van de lidstaten bij de Commissie aangeeft de forensische 
geneeskunde als een echte specialisatie te reguleren, kan de Commissie overwegen deze 
specialisatie op te nemen. De Commissie heeft echter geen officiële verzoeken van de 
lidstaten ontvangen om de forensische geneeskunde op te nemen in bijlage V bij de richtlijn. 
De beroepskwalificaties van medisch specialisten op forensisch vlak kunnen worden erkend 
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uit hoofde van het zogenaamde algemeen stelsel.


