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Betreft: Verzoekschrift 137/2008, ingediend door Marcela Manesia (Roemeense 
nationaliteit), over de erkenning van een diploma

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster heeft een diploma in fysiotherapie van een universiteit in Roemenië. Ze woont in 
België. In juni 2007 heeft ze bij de Administration Générale de l’Enseignement et de la 
Recherche scientifique de la Communauté française de Belgique een verzoek ingediend voor 
een gelijkwaardige erkenning van haar diploma. In oktober 2007 ontving ze van deze 
organisatie het antwoord dat haar diploma gelijkwaardig is aan een doctoraaldiploma. Het 
universiteitsniveau wordt dus erkend maar er was geen verduidelijking van het 
specialisatieniveau, waardoor ze geen toegang heeft tot haar beroep. Indienster is van mening 
dat dit type erkenning een schending is van Richtlijn 89/48/EEG en Richtlijn 92/51/EEG.

2. Ontvankelijkheid

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

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

I. Het verzoekschrift
Indienster heeft een diploma in fysiotherapie van een universiteit in Roemenië. Ze woont in 
België. In juni 2007 heeft ze bij de Administration Générale de l’Enseignement et de la 
Recherche scientifique de la Communauté française de Belgique een verzoek ingediend voor 
een gelijkwaardige erkenning van haar diploma. In oktober 2007 ontving ze van deze 
organisatie het antwoord dat haar diploma gelijkwaardig is aan een doctoraaldiploma. Het 
universiteitsniveau wordt dus erkend maar er was geen verduidelijking van het 
specialisatieniveau, waardoor ze geen toegang heeft tot haar beroep. Indienster is van mening 
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dat dit type erkenning een schending is van Richtlijn 89/48/EEG en Richtlijn 92/51/EEG.

II. Opmerkingen van de Commissie bij het verzoekschrift
Richtlijnen 92/51/EEG1 en 89/48/EEG2 zijn ingetrokken bij Richtlijn 2005/36/EG3 die sinds 
20 oktober 2007 van kracht is. Hierbij is hetzelfde concept met een aantal kleine wijzigingen
overgenomen in het nieuwe stelsel. 

De richtlijn geeft de beroepsbeoefenaar/migrant het recht om zich te vestigen en het beroep 
uit te oefenen waar hij/zij in een andere lidstaat een diploma voor heeft verkregen, mits:

 het beroep in de ontvangende lidstaat is gereglementeerd en
 de migrant het diploma in de EU heeft verkregen of in een derde land en drie jaar 

beroepservaring heeft opgedaan op het grondgebied van de lidstaat die het officiële 
diploma heeft erkend.

Het beroep van fysiotherapeut is binnen de Europese Unie niet geharmoniseerd. De erkenning 
van een diploma in fysiotherapie valt onder de bepalingen van het zogenoemde algemene
stelsel van erkenning van opleidingstitels, zoals vermeld in titel III, hoofdstuk I van Richtlijn
2005/36/EG. Dit algemene stelsel voorziet niet in een automatische erkenning van 
beroepsdiploma's. Het principe van dit systeem is dat de ontvangende lidstaat een EU-burger 
het recht moet geven om op zijn grondgebied een beroep uit te oefenen, ook als deze niet 
beschikt over het vereiste nationale diploma, maar wel over een diploma dat in een andere 
lidstaat is vereist voor de uitoefening van hetzelfde beroep. 

Alleen als er substantiële verschillen bestaan tussen de opleiding van de migrant (qua duur of 
curriculum) en de vereisten in de ontvangende lidstaat, kan deze lidstaat compenserende 
maatregelen opleggen aan de migrant, in de vorm van een aanpassingsperiode of een 
bekwaamheidstest. De migrant mag kiezen. 

De procedure voor erkenning van beroepskwalificaties moet zo snel mogelijk worden 
afgerond. Op basis van deze procedure dient de bevoegde autoriteit in de ontvangende lidstaat 
vervolgens een goed onderbouwd besluit te nemen, binnen drie maanden na de datum waarop 
de aanvrager zijn/haar complete dossier heeft ingediend. Deze termijn kan echter met één 
maand worden verlengd voor dossiers die onder het zogenoemde algemene stelsel vallen 
(artikel 51, lid 2 van Richtlijn 2005/36/EG). Deze termijn is bepaald op basis van de vorige 
richtlijn.  

Richtlijn 2005/36/EG biedt een rechtsgrondslag voor de erkenning van beroepskwalificaties. 
Het betreft erkenning van een diploma dat is uitgereikt in een andere lidstaat, om de houder in 
staat te stellen het beroep uit te oefenen waartoe hij/zij krachtens het diploma is gerechtigd. 

                                               
1 Richtlijn 92/51/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende een tweede algemeen stelsel van erkenning van 
beroepsopleidingen, ter aanvulling van Richtlijn 89/48/EEG, PB L 209 van 24.07.1992, blz. 25
2 Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van 
hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten, PB L 19 van
24.01.1989, blz. 16
3 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, blz. 22 
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Richtlijn 2005/36/EG dekt geen academische titels en kan dus niet worden ingeroepen voor de
erkenning van een diploma uit een andere lidstaat om de houder het recht te geven in de 
ontvangende lidstaat te studeren of anderszins gebruik te maken van de academische titel. 
Voor academische erkenning ligt de bevoegdheid om te bepalen of een universitair diploma 
van een andere lidstaat gelijkwaardig is bij de lidstaat.

III. Conclusies
Op basis van de informatie die door indienster is voorgelegd, lijkt het zo te zijn dat zij het 
verzoek om toegang tot het beroep niet heeft gericht tot de bevoegde autoriteit. Daarom heeft 
zij in plaats van beroepserkenning academische gelijkwaardigheid van haar diploma 
gekregen. Een bevoegde autoriteit voor het beroep van fysiotherapeut in België is: 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, 
DG Basisgezondheidszorgen en Crisisbeheer
Victor Hortaplein 40 (bus 10)
1060 Brussel
Telefoon : +32 2 524 97 66
Fax : +32 2 524 98 15
E-mail : caroline.jadot@health.fgov.be  

De contactpersoon voor dit gereglementeerde beroep is: 

Jan Nelis 
Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid
Wetenschapsstraat 8
1000 Brussel 
Telefoon : +32.2.238.34.54
Fax : +32.2.230.59.12
E-mail : neli@belspo.be  
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