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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 900/2000, ingediend door Maria Grazia Fiorini (Franse 
nationaliteit), over de niet-erkenning van haar diploma en de door haar in 
Italië opgedane ervaring.

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Verzoekster heeft in Italië een diploma behaald en een lesbevoegdheid verworven. Zij heeft 
vijf jaar onderwijs gegeven. Zij neemt vervolgens de Franse nationaliteit aan en vestigt zich in 
Frankrijk, waar zij gedurende zeven jaar les geeft. Zij beklaagt zich over het feit dat noch haar 
Italiaanse titel, noch haar ervaring worden erkend bij de opstelling van de rectorale 
onderwijslijsten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 april 2001. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
175, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 juni 2001

Mevrouw Fiorini bezit een lerarendiploma dat zij in Italië heeft behaald. Zij heeft 
gedurende vijf jaar in Italië onderwezen. Daarna heeft zij zich in Frankrijk gevestigd, 
waar zij gedurende zeven jaar als hulpleerkracht heeft lesgegeven. Indienster beklaagt 
zich erover dat a) de Franse autoriteiten haar diploma niet hebben erkend en b) dat zij 
voor haar loopbaan geen rekening hebben gehouden met haar beroepservaring. 

Wat de eerste vraag betreft, wijst de Commissie erop dat de erkenning van het diploma 
van indienster onder de toepassing valt van Richtlijn 89/48/EEG betreffende een 
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algemeen stelsel van erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee 
beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten. Volgens die richtlijn 
moet de ontvangende lidstaat (in dit geval Frankrijk) de uitoefening van een beroep op 
zijn grondgebied toestaan aan een onderdaan van de Gemeenschap die niet het vereiste 
nationale diploma bezit, maar die wel het vereiste diploma heeft om hetzelfde beroep in 
een andere lidstaat (in dit geval Italië) uit te oefenen.

De richtlijn heeft geen stelsel van automatische gelijkwaardigheid tussen diploma's in de 
Europese Unie ingevoerd. De regeling steunt op het beginsel van wederzijds vertrouwen 
zodat, als de migrant alle vereiste kwalificaties heeft voor de uitoefening van een beroep 
in een lidstaat, die kwalificaties in principe moeten worden erkend voor de uitoefening 
van hetzelfde beroep in de ontvangende lidstaat, ondanks de verschillen tussen de 
onderwijsstelsels van de lidstaten. Er bestaat geen tabel over de gelijkwaardigheid van 
diploma's en ook geen lijst van diploma's die in de lidstaten a priori als gelijkwaardig 
dienen te worden beschouwd. Elke aanvraag moet door de bevoegde diensten van de 
ontvangende lidstaat afzonderlijk worden onderzocht.

In Richtlijn 89/48/EEG wordt bepaald dat, als er met betrekking tot de inhoud of de duur 
van de door de migrant gevolgde opleiding en de door de ontvangende lidstaat vereiste 
opleiding substantiële verschillen zijn, de autoriteiten van deze laatste lidstaat één van de 
compenserende maatregelen mogen toepassen waarin de richtlijn voorziet: een 
aanpassingsstage of een proeve van bekwaamheid (naar keuze van de betrokkene).

In Frankrijk is de toegang tot het beroep van leraar in de particuliere sector zonder band 
met het openbaar onderwijs vrij en niet afhankelijk van het bezit van een diploma. Om in 
de particuliere sector leraar te worden, heeft de migrant dus geen document nodig waarin 
een officiële Franse instantie zijn diploma erkent.

In de overheidssector en de door een contract met de Staat verbonden particuliere sector
worden de leerkrachten in dienst genomen na een examen dat voor de onderdanen van de 
Gemeenschap openstaat. Om te kunnen deelnemen aan een examen dat toegang geeft tot 
het beroep van leraar, moet mevrouw Fiorini vooraf de erkenning van haar diploma 
krijgen. Daartoe moet zij bij de bevoegde overheid (Ministerie van Onderwijs, Hoger 
Onderwijs en Onderzoek) een verzoek om erkenning indienen.

Op basis van die erkenning, zal mevrouw Fiorini onder dezelfde voorwaarden (dezelfde 
rechten en plichten) als de houders van Franse diploma's, kunnen deelnemen aan de 
examens die in Frankrijk worden georganiseerd voor de indienstneming van leerkrachten.

Als zij voor het examen slagen, moeten de leerkrachten-stagiairs normaal gesproken een 
beroepsopleiding volgen die wordt georganiseerd door de universitaire instituten voor de 
lerarenopleiding (IUFM). De kandidaten die kunnen aantonen dat zij in hun land van 
herkomst een opleiding hebben gekregen die gelijkwaardig is aan die van de 
leerkrachten-stagiairs in de IUFM, zijn evenwel vrijgesteld van de opleiding in de IUFM 
en kunnen onmiddellijk aan een school worden toegewezen. In de openbare sector en in 
de particuliere sector volgen respectievelijk de vaste benoeming en het definitieve 
contract na een jaar proeftijd.
Het feit dat mevrouw Fiorini al leerkracht in een andere lidstaat is, betekent immers niet 
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dat zij zich niet moet onderwerpen aan de procedures voor de indienstneming van 
onderwijzend personeel in het ontvangende land (in dit geval het examen). In artikel 3 
van voormelde richtlijn wordt immers bepaald dat de migrant toegang tot het betrokken 
beroep moet hebben onder dezelfde voorwaarden als de nationale onderdanen. Aangezien 
indienster al een lerarendiploma van een andere lidstaat bezit, kan zij er niet toe worden 
verplicht opnieuw een opleiding in een IUFM te volgen met het oog op de verwerving 
van een Frans onderwijsdiploma dat als bekwaamheidsbewijs voor lesbevoegdheid in de 
scholen (CAPES) geldt.

Erkenning van de beroepservaring

Het verzoekschrift heeft ook betrekking op de kwestie van de erkenning van de in andere 
lidstaten verworven beroepservaring en anciënniteit om de beroepsvoordelen in de Franse 
overheidssector vast te stellen.

Werknemers uit de Gemeenschap die gedurende een aantal jaren in de overheidssector 
van een lidstaat hebben gewerkt, blijken moeilijkheden te ondervinden bij hun 
indienstneming door de Franse overheid doordat hun vroeger opgedane beroepservaring 
niet of niet volledig in aanmerking wordt genomen om hun beroepsclassificatie en 
anciënniteit vast te stellen, terwijl de nationale bepalingen wel rekening houden met de 
periodes waarin mensen in de Franse overheidssector hebben gewerkt. Daardoor 
verliezen die werknemers het voordeel van de periodes waarin ze vroeger hebben 
gewerkt en moeten ze hun beroepscarrière volledig opnieuw beginnen of worden ze op 
een lager niveau ingedeeld. Die situatie is in het bijzonder nadelig voor leerkrachten en 
artsen. 

Het EHJ heeft zich al in drie zaken uitgesproken over de inaanmerkingneming van de bij 
de overheidsdiensten van een lidstaat verworven beroepservaring en anciënniteit voor de 
vaststelling van de bezoldiging bij de indienstneming in de overheidssector van een 
andere lidstaat (arrest van 15.01.1998 in zaak C-15/96, Schöning, Jurispr. 1998, p. I-47; 
arrest van 12.03.1998 in zaak C-187/96, Commissie tegen Helleense Republiek, Jurispr. 
1998, p. I-1095; arrest van 30.11.2000 in zaak C-195/98, Österreichischer 
Gewerkschaftsbund, nog niet bekendgemaakt in Jurispr.).

De Commissiediensten menen derhalve dat het beginsel van gelijke behandeling van 
werknemers van de Gemeenschap, zoals dat is opgenomen in artikel 39 van het EG-
Verdrag en in artikel 7, lid 1, van Verordening nr. 1612/68, zó moet worden 
geïnterpreteerd dat het vereist dat de periodes gedurende dewelke iemand op een 
vergelijkbaar beroepsterrein in de overheidssector in een andere lidstaat heeft gewerkt, 
door de Franse administratie onder dezelfde voorwaarden in aanmerking dienen te 
worden genomen als die welke voor beroepservaring in de Franse overheidssector 
gelden. In het laatste arrest heeft het Hof die interpretatie bevestigd en verduidelijkt dat 
de voorwaarden voor in andere lidstaten gewerkte periodes niet strenger mogen zijn dan 
die welke gelden voor periodes in vergelijkbare instellingen van de ontvangende lidstaat. 

Het kernprobleem is dus de methode om de gewerkte periodes te vergelijken, in het 
bijzonder de vaststelling van aanvaardbare criteria voor die vergelijking. De 
Commissiediensten kunnen niet aanvaarden dat de status van vast benoemd of niet vast 
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benoemd ambtenaar die de werknemer tijdens zijn werkperiodes in de overheidssector 
heeft gehad, als zodanig als criterium voor vergelijking wordt gebruikt. Bovendien dient 
te worden opgemerkt dat het risico van discriminatie van de eigen onderdanen (in dit 
geval Fransen) een discriminerende behandeling van migranten niet rechtvaardigt. 

In het geval van indienster zullen de Franse autoriteiten dus rekening moeten houden met 
de periodes gedurende dewelke ze heeft gewerkt op een vergelijkbaar beroepsterrein in 
de Italiaanse overheidssector, onder dezelfde voorwaarden als die welke voor in de 
Franse overheidssector opgedane ervaring gelden. Als indienster daarmee instemt, zullen 
de Commissiediensten haar geval mee opnemen in de besprekingen met de Franse 
autoriteiten naar aanleiding van de inbreukprocedure die de Commissie tegen de Franse 
Republiek heeft geopend en in het kader waarvan ze dat land in april 2001 een met 
redenen omkleed advies heeft toegezonden.

De Commissiediensten zullen de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van de 
gevolgen die aan de inbreukprocedure worden gegeven.

4. Aanvullende mededeling van de Commissie, ontvangen op 13 december 2001

Erkenning van de beroepservaring

De inbreukprocedure tegen de Franse Republiek inzake de problemen bij de erkenning van 
beroepservaring loopt nog. De Franse autoriteiten hebben aangekondigd dat zij een uitvoerig 
antwoord zullen geven op het met redenen omklede advies dat de Commissie in april heeft 
verzonden. Dit antwoord zal worden doorgegeven zodra de Franse Raad van State uitspraak 
heeft gedaan. 

De Commissie zal vervolgens het Franse antwoord bestuderen en beslissen of er aanleiding is 
om de inbreukprocedure voort te zetten.

De diensten van de Commissie zullen de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden 
van de gevolgen die aan de inbreukprocedure worden gegeven.

5. Aanvullende mededeling van de Commissie, ontvangen op 22 april 2002

Voor de erkenning van beroepservaring en anciënniteit die verworven zijn in de 
overheidsdienst van een andere lidstaat voor de vaststelling van de beroepsvoordelen heeft de 
Europese Commissie Frankrijk op 23 april van vorig jaar een met redenen omkleed advies 
gestuurd.

Aangezien de antwoorden van de Franse autoriteiten haar geen voldoening schenken, heeft ze 
op 20 maart ll. besloten om de zaak aanhangig te maken bij het Hof van Justitie.

De Commissiediensten zullen de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van het 
verdere verloop van de zaak.
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6. Aanvullende mededeling van de Commissie, ontvangen op 12 december 2002

Naar aanleiding van de inbreukprocedure tegen Frankrijk in verband met de erkenning van 
beroepservaring en anciënniteit in de overheidsdienst van een andere lidstaat voor de 
vaststelling van de beroepsvoordelen heeft de Commissie op 20 maart 2002 besloten om de 
zaak aanhangig te maken bij het Europees Hof van Justitie 

Inmiddels hebben de Franse autoriteiten de Commissie een ontwerpdecreet toegestuurd, 
waarvan de juiste draagwijdte en eventuele gevolgen echter bijkomende vragen oproepen. Om 
met de Franse autoriteiten van gedachten te kunnen wisselen over de praktische gevolgen van 
de nieuwe regelgeving heeft de Commissie op 17 juli 2002 besloten om de aanhangigmaking 
op te schorten. 

De Commissiediensten zullen de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van het 
verdere verloop van de zaak.

7. Aanvullende mededeling van de Commissie, ontvangen op 8 april 2003

Deze nieuwe aanvullende mededeling van de Commissie heeft betrekking op de 
inbreukprocedure tegen Frankrijk in verband met de erkenning van beroepservaring en 
anciënniteit in de overheidsdienst van een andere lidstaat voor de vaststelling van de 
beroepsvoordelen. 

In oktober 2002 hebben de Franse autoriteiten een decreet aangenomen betreffende de 
erkenning van in een andere lidstaat opgedane beroepservaring en anciënniteit (Decreet nr. 
2002-1294 van 24 oktober 2002, houdende vaststelling van de algemene bepalingen 
betreffende de situatie en de klassering van de ingezetenen van de lidstaten van de Europese 
gemeenschap of van de Europese Economische Ruimte die zijn benoemd tot ambtenaar in 
overheidsdienst van een staat of een van de organen daarvan, gepubliceerd in OJ nr. 251 van 
26 oktober 2002, blz.17796).

Volgens de Commissie zou dit decreet in principe alle geschillen betreffende migrerende 
werknemers moeten oplossen, dus ook het probleem van indienster. De Commissie is van 
plan de toepassing van het decreet op de hangende geschillen nauwlettend in het oog te 
houden, vooraleer een besluit te nemen over eventuele verdere stappen in de 
inbreukprocedure.

De Commissiediensten zullen de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van het 
verdere verloop van de zaak.

8. Aanvullende mededeling van de Commissie, ontvangen op 17 juli 2003

Het verzoekschrift houdt verband met de inbreukprocedure tegen Frankrijk voor de erkenning 
van beroepservaring en anciënniteit die in een andere lidstaat verworven zijn bij de 
vaststelling van de beroepsvoordelen. 

De diensten van de Commissie staan in contact met de Franse autoriteiten om na te gaan of 
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het nieuw Frans decreet een oplossing biedt voor de zaken van migrerende werknemers die 
nog hangende zijn. 

De Commissiediensten zullen de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van het 
verdere verloop van de zaak.

9. Aanvullende mededeling van de Commissie, ontvangen op 14 januari 2004

Het verzoekschrift houdt verband met de inbreukprocedure tegen Frankrijk met betrekking tot 
de erkenning van in een andere lidstaat verworven beroepservaring en anciënniteit voor de 
vaststelling van de beroepsvoordelen. 

De diensten van de Commissie hebben onlangs alle klagers en verzoekers waarop Decreet nr. 
2002-1294 (van 24 oktober 2002 tot vaststelling van algemene bepalingen met betrekking tot 
de situatie en de modaliteiten van classificatie van inwoners van de lidstaten van de Europese 
Gemeenschap of een andere staat die deel uitmaakt van de overeenkomst over de Europese 
Economische Ruimte, benoemd in een ambtenarenkorps van de staat of zijn openbare 
instellingen [PB 251 van 26.10.2002, blz. 17796]) betrekking heeft, benaderd om na te gaan 
of het nieuwe decreet een adequate oplossing heeft geboden voor hun probleem. Indienster 
heeft nog niet geantwoord, maar de gestelde antwoordtermijn is nog niet verlopen. 

De Commissiediensten zullen de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van het 
verdere verloop van de zaak.

10. Aanvullende mededeling van de Commissie, ontvangen op 18 juni 2004

Het verzoekschrift houdt verband met de inbreukprocedure tegen Frankrijk met betrekking tot 
de erkenning van in een andere lidstaat verworven beroepservaring en anciënniteit voor de 
vaststelling van de beroepsvoordelen. 

Indienster heeft geantwoord dat haar probleem nog steeds niet opgelost is De diensten van de 
Commissie hebben de Franse autoriteiten om inlichtingen verzocht omtrent de manier waarop 
deze het probleem van indienster en andere burgers denkt op te lossen. De Franse autoriteiten 
hebben meegedeeld dat zij momenteel alle dossiers in detail aan het bestuderen zijn en de 
diensten van de Commissie over de bevindingen van dit onderzoek zullen informeren. 

De Commissiediensten zullen de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van het 
verdere verloop van de zaak.

11. Aanvullende mededeling van de Commissie, ontvangen op 3 mei 2005

Het verzoekschrift houdt verband met de inbreukprocedure tegen Frankrijk met betrekking tot 
de erkenning van in een andere lidstaat verworven beroepservaring en anciënniteit voor de 
vaststelling van beroepsvoordelen.

De Franse autoriteiten hebben nieuwe regels aangenomen voor de drie openbare ambten 
(staatsambtenaren, territoriale ambtenaren en ambtenaren van openbare ziekenhuizen). De 
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diensten van de Commissie menen dat de drie nieuwe decreten (die op zeer gelijkaardige 
manier zijn geformuleerd) zouden moeten leiden tot een oplossing van de individuele 
gevallen (met inbegrip van het geval van indienster) die verenigbaar is met het 
Gemeenschapsrecht over het vrije verkeer van werknemers. 

Bovendien hebben de Franse autoriteiten de diensten van de Commissie gemeld dat zij de 
situatie van alle migrerende werknemers opnieuw zullen beoordelen om rekening te houden 
met de beroepservaring die zij in andere lidstaten hebben verworven. Daartoe werd er een 
gelijkstellingscommissie opgericht die alle gevallen zal behandelen. De diensten van de 
Commissie hebben indienster over deze aspecten ingelicht. Volgens de informatie waarover 
de diensten van de Commissie beschikken, heeft de gelijkstellingscommissie haar werk 
aangevat. 

Bijgevolg heeft de Commissie op 11 augustus 2004 voor het Hof van Justitie afstand gedaan 
van de zaak C-230/04 die in juni werd ingeleid.

12. Aanvullende mededeling van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009

Deze verzoekschriftprocedure was in 2005 gesloten. De procedure had betrekking op de 
erkenning van diploma's om een beroep uit te kunnen oefenen in een andere lidstaat en de 
erkenning van de in een andere lidstaat verworven beroepservaring en anciënniteit voor het 
vaststellen van de arbeidsvoorwaarden, met name het salaris.

Opmerkingen van de Commissie

Indienster heeft in juli 2008 een nieuw dossier aan de Commissie verzoekschriften gestuurd, 
waarin zij zich beklaagt over de manier waarop haar beroepservaring door de Franse overheid 
in aanmerking is genomen bij de vaststelling van haar salaris (zoals beslist bij het arrest van 
de rector van 05/12/2006). Zij klaagt met name over het feit dat haar beroepservaring als 
hulpleerkracht in Frankrijk (01.09.1993 – 31.08.2001) slechts voor de helft is meegewogen. 
Indien zij als ambtenaar in Frankrijk zou hebben gewerkt, zou haar beroepservaring volledig 
hebben meegeteld. Gedurende de periode in kwestie werd zij naar haar mening gedwongen 
om als hulpleerkracht te werken, omdat zij niet kon worden aangenomen als ambtenaar 
voordat zij geslaagd was voor het examen voor het CAPES (Bekwaamheidsbewijs voor 
lesbevoegdheid in de scholen). Zij is van mening dat deze ervaring meegewogen had moeten 
worden alsof zij ambtenaar was, want zij had daarvoor in Italië al als ambtenaar gewerkt. 

In de eerste mededelingen over dit verzoekschrift hebben de diensten van de Commissie 
algemene inlichtingen gegeven over de communautaire regels met betrekking tot de erkenning 
van diploma's en over de toepassing van deze regels in het geval van indienster. De diensten 
van de Commissie hebben benadrukt dat door erkenning van haar onderwijzersdiploma's 
indienster op dezelfde wijze als bezitters van Franse diploma's zou kunnen meedoen aan het 
in Frankrijk georganiseerde examen voor de indienstneming van leerkrachten. Het feit dat 
indienster al leerkracht was in een andere lidstaat stelde haar niet vrij van de 
aanstellingsprocedure voor onderwijzend personeel in de ontvangende staat en met name niet 
van het examen voor het CAPES in Frankrijk. Zij kon daarentegen niet gedwongen worden 
tot het volgen van een universitaire opleiding voor leerkrachten. 

Wat de erkenning van diploma's betreft, is er geen informatie in het dossier over het feit dat 
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de Franse autoriteiten het besluit over het verzoek om erkenning van de diploma's van 
indienster vertraagd zouden hebben. Indien een dergelijke vertraging zou zijn opgetreden, had 
indienster zich moeten wenden tot het nationale beroepssysteem dat bevoegd is om te 
beslissen over schadevergoedingskwesties. 

Naar aanleiding van het Burbaud,1-arrest uit 2003 heeft de Commissie haar standpunt 
gewijzigd over de verplichting om te slagen voor het examen voor de CAPES voor de 
indienstneming van onderwijzers die al volledig bevoegd zijn in een andere lidstaat en zij is 
hierover een inbreukprocedure tegen Frankrijk begonnen. De Commissie is van mening dat de 
Franse autoriteiten de regels voor het aannemen van leerkrachten die op dat gebied volledig 
bevoegd zijn in een andere lidstaat zodanig moet aanpassen dat deze laatsten niet verplicht 
worden deel te nemen aan examens die bestemd zijn voor het aanstellen van mensen voor een 
opleiding waarvan de gediplomeerden een baan krijgen bij de Franse overheid. Op dit 
moment vinden er hervormingen plaats van het systeem voor de indienstneming van 
leerkrachten. 

In dit geval is indienster in 2001 geslaagd voor het CAPES-examen. De diensten van de 
Commissie zijn van mening dat de verplichting destijds voor indienster om te slagen voor het 
CAPES-examen om te kunnen worden aangenomen als ambtenaar geen inbreuk op het 
Gemeenschapsrecht vormde. 

Op basis van deze toelichtingen zijn de diensten van de Commissie van mening dat het de 
keuze van indienster was om eerst te werken als leerkracht in het privé-onderwijs voordat zij 
zich aanmeldde voor het examen voor het CAPES. 

Wat de regels voor het meetellen van beroepservaring voor het bepalen van het salaris betreft, 
gaat het in deze zaak niet om het in aanmerking nemen van beroepservaring die is opgedaan 
in een andere lidstaat, maar in Frankrijk. 

De kwestie van het in aanmerking nemen van de in een andere lidstaat verworven 
beroepservaring was het onderwerp van het tweede deel van het verzoekschrift (ingediend in 
2000) en van de inbreukprocedure die tegen Frankrijk gevoerd is en heeft geleid tot 
hervorming van de Franse regels om deze in overeenstemming te brengen met het 
Gemeenschapsrecht (door middel van het aannemen van drie decreten voor drie 
overheidsfuncties). In dit concrete geval zijn deze aspecten van het verzoek door de Franse 
overheid geregeld, wat door indienster bevestigd is. 

Conclusie

Wat de nu naar voren gebrachte nieuwe kwestie betreft over de behandeling van indienster op 
het gebied van de arbeidsvoorwaarden zijn de diensten van de Commissie van mening dat de 
Franse overheid de beginselen van het Gemeenschapsrecht over gelijke behandeling hebben 
nageleefd, want zij hebben de jaren beroepservaring (als hulpleerkracht) op dezelfde manier 
meegeteld als gedaan zou zijn bij een Franse leerkracht, namelijk voor de helft. Zij zijn van 
mening dat het feit dat indienster al ambtenaar in Italië was de Franse overheid niet verplicht 
tot het meetellen van haar beroepservaring als ambtenaar in die lidstaat. 

                                               
1 Zaak C-285/01, Burbaud, REC [2003] I-08219
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