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Betreft: Verzoekschrift nr. 1084/2008, ingediend door S. C. (Italiaanse 
nationaliteit), over de erkenning van een bewijs van geschiktheid als 
paardentrainer

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiensters partner heeft door omstandigheden niet de gehele cursus voor opleiding tot 
paardentrainer in Italië kunnen volgen. Hij werd derhalve niet toegelaten tot het examen 
van de organisatie die de examens verzorgt (UNIRE). Hij denkt erover deel te nemen 
aan een soortgelijk examen in Engeland (British Racing Institute), waarvoor geen 
verplichting tot het volgen van een cursus geldt. Om in Italië als paardentrainer 
werkzaam te mogen zijn, moet indiensters partner volgens UNIRE echter beschikken 
over een Italiaans bewijs. Ook een Engelsman in het bezit van het Engelse bewijs zou 
om in Italië te mogen werken de cursus moeten volgen en het Italiaanse examen moeten 
behalen. Indienster is van opvatting dat deze eisen in strijd zijn met het recht van het 
vrije verkeer van personen in Europa en zij verzoekt het Europees Parlement om hulp.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 december 2008. De Commissie is om inlichtingen 
verzocht (artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009.

Indienster voert aan dat haar echtgenoot een opleiding tot paardentrainer wil gaan 
volgen in Groot-Brittannië, om vervolgens dit beroep in Italië te gaan uitoefenen, maar 
dat UNIRE, de organisatie ter bevordering van de paardensport in Italië, hem heeft laten 
weten dat hij dit beroep uitsluitend in Italië mag uitvoeren indien hij over een Italiaans 
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diploma beschikt.

Volgens informatie uit het databestand van de Commissie is het beroep van 
paardentrainer in Italië niet gereglementeerd. Dat wil zeggen dat er voor de uitoefening 
van het beroep geen beroepskwalificatie nodig zou zijn. In dat geval hoeft de echtgenoot 
van indienster zijn Britse beroepstitel niet te laten erkennen door de Italiaanse 
autoriteiten, om het beroep van paardentrainer in Italië te kunnen uitoefenen.
Overeenkomstig artikel 39 EG en Verordening (EEG) nr. 1612/68 heeft hij dus 
rechtstreeks toegang tot de arbeidsmarkt, aangezien deze beide teksten elke 
discriminatie verbieden op grond van nationaliteit tussen werknemers uit de lidstaten, 
wat betreft toegang tot werkgelegenheid, bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden.

Indienster kan bij de contactpersoon op het volgende contactadres navraag doen of het 
beroep in Italië al dan niet gereglementeerd is:

Mrs Lucia Monaco
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Comunitarie
Ufficio Mercato Interno e Competitività
Piazza Nicosia 20
I – 00186 ROMA
Tel.: +39 06 677 95 322
Fax: +39 06 677 95 064
E-mail: lu.monaco@palazzochigi.it
Website: www.dipartimentopolitichecomunitarie.it

Als mocht blijken dat het beroep in Italië gereglementeerd is, moet de echtgenoot van 
indienster een verzoek indienen bij de bevoegde Italiaanse autoriteiten voor erkenning 
van zijn Britse beroepstitel. Deze autoriteiten dienen in dat geval zijn verzoek te 
beoordelen conform Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties1. In overeenstemming met deze richtlijn dienen de autoriteiten 
binnen vier maanden na ontvangst van het volledige dossier van betrokkene een 
uitspraak te doen. Ze moeten dan ofwel het diploma zonder meer erkennen, dan wel de 
aanvrager in de gelegenheid stellen vrijwillig een proeve van bekwaamheid af te leggen 
of een aanpassingsstage te volgen, indien de opleiding die hij heeft gevolgd minimaal 
een jaar korter is dan de opleiding die in het betreffende land vereist is of indien er 
substantiële verschillen blijken te bestaan tussen de opleiding van de aanvrager en de 
opleiding die in het betreffende land vereist is, die niet gecompenseerd worden door de 
beroepservaring van de aanvrager. Voorts hebben de Italiaanse autoriteiten, indien het 
beroep van paardentrainer of de opleiding voor dit beroep in Groot-Brittannië niet 
gereglementeerd zijn, het recht om van de houder van een Britse kwalificatie te eisen 
dat deze twee jaar beroepservaring heeft opgedaan in een lidstaat waar het beroep niet 
gereglementeerd is. Indien de migrant niet over deze ervaring beschikt is de richtlijn 
niet van toepassing, maar de migrant kan dan een beroep doen op de regels van het 
Verdrag zoals deze zijn geïnterpreteerd door het Hof van Justitie van de EG. Indienster 
kan bij de Britse contactinstantie op het volgende adres navraag doen of het beroep in 
Groot-Brittannië al dan niet gereglementeerd is:

                                               
1 PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22.
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ECCTIS Ltd
Oriel House
Oriel Road
Cheltenham
Gloucestershire GL50 1XP
Tel.: +44 (0) 871 226 2850
Fax: +44 (0) 871 330 7005
E-mail: info@europeopen.org.uk
Website: http://www.europeopen.org.uk

Tot slot dient nog benadrukt te worden dat er, gezien het feit dat de echtgenoot van 
indienster nog niet in het bezit is van een Brits diploma, in de huidige situatie geen 
sprake is van een inbreuk op het Gemeenschapsrecht.
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