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Betreft: Verzoekschrift 1288/2007, ingediend door Petr Kuty (Tsjechische nationaliteit), 
over de weigering van de Duitse autoriteiten om hem te erkennen als arts

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is al 17 jaar lang arts en is in Duitsland werkzaam als arts in loondienst. Nu wil hij 
zich vestigen als zelfstandige oproeparts, met als doel collega's te vervangen bij weekend- en 
oproepdiensten. Hiervoor heeft hij een officiële erkenning van de Duitse autoriteiten nodig. 
Deze wordt hem echter door de regering van Hoog-Beieren (Oberbayern) geweigerd. Hij 
moet namelijk aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ten minste drie jaar in Tsjechië als 
arts werkzaam is geweest. Aangezien hij reeds zeven jaar als arts in Duitsland woont en 
werkt, is dit voor hem uiteraard onmogelijk. Hij voelt zich ernstig beperkt in zijn rechten als 
Europees burger.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 april 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008.

Indiener heeft een Tsjechische basiskwalificatie als arts en een eersteklas kwalificatie als 
huisarts (1993) en is naar Duitsland verhuisd, waar hij onder supervisie in zijn medisch 
beroep actief is geworden. Indiener wil zijn beroep nu in Duitsland uitoefenen als zelfstandige 
oproeparts en heeft een aanvraag ingediend voor erkenning (in Duitsland 'Approbation' 
genoemd) van zijn Tsjechische kwalificatie als arts. De Duitse autoriteiten in Beieren hebben 
zijn verzoek om automatische erkenning (ingediend als "versnelde procedure") afgewezen, 
aangezien niet was voldaan aan de voorwaarden voor een versnelde procedure en hij geen 

Adlib Express Watermark



PE415.074v01-00 2/2 CM\750388NL.doc

NL

verklaring van verworven rechten kon overleggen om aan te tonen dat hij ten minste drie van 
de laatste vijf jaar voor de afgifte van de verklaring als arts werkzaam was geweest.

De Commissie is op de hoogte van de zaak van indiener en is in juli van het vorige jaar 
geraadpleegd door de advocaat van indiener, die op 6 juli 2007 is geïnformeerd over de vraag 
waarom hij geen automatische erkenning van zijn Tsjechische kwalificatie kon krijgen op 
grond van verworven rechten. Het feit dat indiener zijn medische beroep onder supervisie 
heeft uitgeoefend, kan niet in aanmerking worden genomen bij de toepassing van de bepaling 
voor verworven rechten, volgens welke indiener automatische erkenning van zijn 
beroepskwalificatie had kunnen verkrijgen overeenkomstig de eis in artikel 23 van Richtlijn 
2005/36/EG1 dat de persoon in kwestie de betrokken werkzaamheden tijdens de vijf jaar die 
aan de afgifte van de verklaring voorafgaan, gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren 
daadwerkelijk en op wettige wijze (zonder supervisie) heeft uitgeoefend.

De Commissie had ook aan de advocaat van indiener meegedeeld dat in die tijd erkenning kon 
worden verkregen op grond van artikel 43 van het Verdrag en latere rechtspraak, op basis 
waarvan de Duitse bevoegde instanties de opleiding van indiener konden vergelijken met de 
Duitse opleidingseisen voor huisartsen. De Commissie heeft de advocaat van indiener tevens 
laten weten dat indiener vanaf 20 oktober 2007 krachtens artikel 10 van Richtlijn 2005/36/EG 
zou profiteren van erkenning onder het algemene stelsel en daarom zou profiteren van de 
procedurele garanties van deze richtlijn en van het feit dat aan hem alleen compenserende 
maatregelen zouden kunnen worden opgelegd in het geval van wezenlijke verschillen. 

De enige oplossing voor indiener is om opnieuw een verzoek tot erkenning van zijn 
beroepskwalificatie in te dienen op grond van artikel 10 van Richtlijn 2005/36/EG. Mocht 
indiener daarbij problemen ondervinden, dan is de Commissie uiteraard bereid indiener te 
ondersteunen ten aanzien van de Duitse instanties.

                                               
1 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van 

beroepskwalificaties, PB L 255 van 30.9.2005.
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