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Betreft: Verzoekschrift 310/2008, ingediend door Marco Speicher (Duitse nationaliteit), 
over toegang tot het praktijkjaar van zijn medische studie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is student geneeskunde. Hij heeft uiterst snel gestudeerd en zou graag worden 
toegelaten tot het praktijkjaar van de studie. Een dergelijke toelating is echter niet mogelijk, 
omdat Richtlijn 2005/36/EG stelt dat de studie geneeskunde met het oog op erkenning in alle 
EG-lidstaten ten minste zes jaar of 5500 uren studie moet omvatten. Deze eis betekent dat 
indiener van december 2007 tot februari 2009 – meer dan 14 maanden – moet wachten totdat 
hij tot het praktijkjaar kan worden toegelaten. Om aan de eisen in de Richtlijn te voldoen moet 
hij gedurende die tijd ook als student ingeschreven blijven en collegegeld blijven betalen, ook 
al ontvangt hij geen enkel onderwijs. Indiener is gefrustreerd dat hij op deze manier wordt 
gestraft voor zijn enthousiasme. Hij vraagt het Parlement om hulp.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 juli 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 oktober 2008

Voordat indiener aan zijn medische basisopleiding in Duitsland begon, had hij al een andere 
wetenschappelijke studie voltooid. Daarom had hij voor bepaalde vakken vrijstellingen 
gekregen. Indiener geeft aan dat hij vanaf december 2007 voldoet aan alle voorwaarden om 
aan het praktijkdeel te beginnen, dat een essentieel onderdeel vormt van de medische 
basisopleiding als zodanig. Volgens indiener zou Richtlijn 2005/36/EG1 verhinderen dat hij 
aan het praktijkdeel van zijn medische basisopleiding kan beginnen.
                                               
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, blz. 22.
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Richtlijn 2005/36/EG is bedoeld om de mobiliteit van beroepsbeoefenaren in de EU te 
vergroten door erkenning van hun beroepskwalificaties te garanderen. Voor artsen is dit 
erkenningsmechanisme gebaseerd op de harmonisatie van minimumopleidingsvoorwaarden, 
voornamelijk in relatie tot de duur van de opleiding, waarbij het aan lidstaten is toegestaan om 
strengere opleidingsvoorwaarden te stellen dan zoals gedefinieerd in de richtlijn. De 
minimumharmonisatie garandeert een voldoende niveau van wederzijds vertrouwen, zodat 
alle lidstaten – zonder de opleiding van de migrant te controleren – het diploma waaruit blijkt 
dat de opleiding in andere lidstaten is genoten, automatisch moeten erkennen.

Het is de taak van de Commissie om te garanderen dat lidstaten bij het omzetten van de 
richtlijn voldoen aan de minimumopleidingsvoorwaarden. De Commissie is tevreden over de 
wijze waarop de Duitse wetgeving dat voor artsen heeft gedaan.

Het is echter niet de taak van de Commissie om te beoordelen hoe Duitse universiteiten hun 
studieprogramma’s opzetten en deze toepassen op individuele studenten (ook inzake de 
vrijstellingen die worden gegeven voor bepaalde vakken die al eerder zijn gevolgd); dit is de 
taak van Duitse controleorganen, die ervoor moeten zorgen dat de Duitse wet wordt 
nageleefd.

Op het punt van de interpretatie van de richtlijn wil de Commissie benadrukken dat artikel 24 
van Richtlijn 2005/36/EG moet worden gelezen in samenhang met artikelen 25 en 28, die 
respectievelijk betrekking hebben op specialisten en huisartsen. Deze artikelen stellen dat een 
basisopleiding van zes jaar noodzakelijk is voordat kan worden begonnen met de opleiding tot 
specialist, en laten geen ruimte voor alternatieven.

Naast het hierboven gestelde geldt dat zes jaar een minimumduur is en dat verschillende 
lidstaten voor een langere duur hebben gekozen. Daarom is zeven jaar niet ongebruikelijk.

Conclusie

Gezien het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat toelating tot het praktijkdeel van de 
medische basisopleiding tot de bevoegdheid van de Duitse autoriteiten behoort.
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