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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster heeft in Frankrijk de officiële onderwijsakte CAPLP Lettres/Espagnol behaald. Zij 
geniet aldaar nog steeds ambtenarenstatus, maar heeft om persoonlijke redenen verlof 
gevraagd. Sinds 2004 is zij lerares aan een middelbare school in Duitsland, met als 
voornaamste vak Frans. Ondanks de belofte te zullen worden bezoldigd conform salarisschaal 
BAT II, ontvangt zij sinds twee jaar slechts een salaris conform schaal BAT IV, die van 
toepassing is op ongekwalificeerde leerkrachten. Het verzoek om erkenning van haar Franse 
diploma werd door de bevoegde Duitse organen na een behandelingsperiode van bijna één 
jaar afgewezen omdat zij vóór afronding van de sollicitatieprocedure in Duitsland niet in het 
bezit was van een universitaire graad. Daarom beschikt zij weliswaar over een lesbevoegdheid 
voor het vak Frans als moedertaal in Frankrijk, maar niet voor Frans als vreemde taal in 
Duitsland. Indienster verzoekt het Parlement de mobiliteit binnen de EU te steunen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 januari 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement). 

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 oktober 2007.

Indienster, een Duits staatsburger, heeft in 2002 in Frankrijk het CAPLP (Certificat d'Aptitude 
au Professorat de Lycée Professionnel) Lettres/Espagnol behaald en de ambtenarenstatus 
verkregen. Sinds 2004 werkt indienster als lerares Frans op een Realschule in Duitsland. Voor 
haar werk ontvangt zij een salaris conform schaal BAT IVa voor ongekwalificeerde 
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leerkrachten, terwijl zij aanvoert dat zij een salaris overeenkomstig schaal BAT IIa dient te 
ontvangen. Indienster erkent dat zij in Duitsland aan een onderwijsinstelling lesgeeft 
waarvoor zij in Frankrijk geen beroepskwalificatie heeft behaald.

Indienster heeft een verzoek ingediend voor erkenning van haar Franse beroepskwalificaties 
in Duitsland, maar heeft een negatieve beslissing op dit verzoek ontvangen. Volgens 
indienster hebben de Duitse autoriteiten hun argumenten voor hun afwijzing gebaseerd op het 
feit dat zij voorafgaand aan haar deelname aan het Franse examen en na het behalen van het 
CAPLP geen diploma op het gebied van de Franse taal aan een instelling voor hoger 
onderwijs (Hochschulabschluss) in Duitsland had behaald.

Indienster verzoekt het EP om hulp om een gelijkwaardiger en rechtvaardiger salaris te 
ontvangen.

De toegang tot het beroep van docent is niet op Europees niveau geharmoniseerd en derhalve 
zijn de lidstaten vrij om te beslissen hoe zij de toegang tot en uitoefening van dit beroep 
binnen de grenzen van het Verdrag regelen. 

Dit beroep is in bijna alle EU-lidstaten gereglementeerd. De erkenning van de lesbevoegdheid 
geschiedt op grond van de bepalingen van het zogenaamde "algemeen stelsel" van erkenning 
van hogeronderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden 
afgesloten (Richtlijn 89/48/EEG) of voor de erkenning van postsecundaire opleidingen van 
ten minste één jaar (92/51/EEG). Welke van deze twee richtlijnen van toepassing is, is 
afhankelijk van het niveau van de vereiste kwalificaties in de ontvangende lidstaat. Er zij op 
gewezen dat deze richtlijnen geen stelsel van automatische gelijkwaardigheid tussen 
diploma’s op Europees niveau scheppen. Het basisbeginsel van deze richtlijnen is dat de 
ontvangende lidstaat een EU-burger moet toestaan een beroep uit te oefenen op zijn 
grondgebied, zelfs als deze niet het daarvoor vereiste nationale diploma bezit, op voorwaarde 
dat hij in het bezit is van het diploma dat in een andere lidstaat vereist is voor het uitoefenen 
of gaan uitoefenen van hetzelfde beroep. Alleen wanneer er aanzienlijke verschillen bestaan 
tussen de opleiding van de migrant (wat de duur of de inhoud van de opleiding betreft) en de 
vereisten in de ontvangende lidstaat, heeft laatstgenoemde de mogelijkheid een 
compenserende maatregel op te leggen (een aanpassingsstage of een proeve van 
bekwaamheid). De migrant mag dan zelf beslissen welke compenserende maatregel hij wenst 
te ondergaan.

Het beroep van docent op een middelbare school is in Frankrijk en Duitsland kennelijk op het 
niveau van Richtlijn 89/48/EEG gereglementeerd. Indienster heeft een Franse bevoegdheid 
om op scholen voor middelbaar beroepsonderwijs les te geven. De Duitse autoriteiten zouden 
derhalve haar bevoegdheid om les te geven op scholen voor beroepsonderwijs zeker moeten 
erkennen, maar ze zouden compenserende maatregelen kunnen opleggen.

Uit de feitelijke elementen die in het verzoekschrift vermeld staan, is niet duidelijk op grond 
van welke opleiding indienster toegang heeft gekregen tot deelname aan het CAPLP-examen. 
Dit moet nader worden onderzocht aangezien het voor Duitsland de reden is om het verzoek 
om erkenning van de kwalificaties van indienster af te wijzen. Daartoe moet indienster de 
volgende informatie verschaffen
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a) of zij haar opleiding in Duitsland heeft genoten en daarna in Frankrijk voor het CAPLP-
examen is geslaagd of dat zij haar opleiding in Frankrijk heeft gevolgd en daarna het CAPLP-
examen heeft afgelegd;
b) aan welk type instelling zij haar opleiding heeft genoten (was het een instelling voor hoger 
onderwijs of een instelling van vergelijkbaar niveau of niet);
c) of zij beroepservaring heeft opgedaan op scholen voor middelbaar beroepsonderwijs. 

Zelfs als na onderzoek zou blijken dat indienster slechts onderwijs heeft genoten dat 
overeenkomt met het niveau van een diploma zoals beschreven in Richtlijn 91/52/EEG, dat 
een niveau lager is dan de diploma’s beschreven in Richtlijn 89/48/EEG, zouden de Duitse 
autoriteiten haar kwalificaties in hun overwegingen moeten betrekken (zie artikel 3 van 
Richtlijn 92/51/EEG). Het verschil tussen de vereiste en de behaalde kwalificatie kan dan via 
compenserende maatregelen worden "overbrugd".

Gezien de ontbrekende feitelijke elementen zal de Commissie met indienster contact opnemen 
om te onderzoeken op grond van welke kwalificaties zij haar Franse CAPLP heeft verkregen.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Aanvullende feiten met betrekking tot kwalificaties

Indienster heeft de volgende gedetailleerde informatie verstrekt aan de Commissie over haar 
kwalificaties: zij behaalde haar lesbevoegdheid voor lycées voor beroepsonderwijs (CAPLP 
Lettres/Espagnol in 2003 en de titularisation) na te zijn onderscheiden bij het Franse examen 
en na één jaar (2002/2003) stage te hebben gelopen op een Frans lycée. In 2003 en 2004 deed 
zij op een Frans lycée een jaar beroepservaring op in Lettres/Espagnol.

Indienster heeft de Commissie verder op de hoogte gesteld van de beroepservaring die zij 
vóór haar Franse CAPLP heeft opgedaan in Duitsland. De Commissie is tot de conclusie 
gekomen dat al deze beroepservaring is opgedaan bij de uitoefening van het beroep van 
vertaler en tolk, en niet van leraar.

Aanvullende feiten met betrekking tot aanvragen tot erkenning

Indienster heeft de beslissing van het ministerie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur van 
Mecklenburg-Vorpommern van 23.8.2005 verstrekt, waarin dit ministerie zijn standpunt 
formuleert over indiensters verzoek tot erkenning. De Duitse autoriteiten hebben erkenning 
verleend voor het geven van Spaanse les, maar niet voor het geven van Franse les. De reden 
voor de weigering voor Frans was dat indienster niet kon aantonen dat zij drie jaar Frans had 
gestudeerd.

Indienster heeft verder een brief verstrekt van de schoolautoriteiten in Osnabrück 
(Nedersaksen) van 6.10.2005 in antwoord op haar verzoek te worden bevorderd van schaal 
IVa naar schaal III. De autoriteiten antwoordden aan indienster dat een bevordering naar een 
andere schaal uitsluitend na een proeftijd (Bewährungszeit) van zes jaar kan plaatsvinden. De 
aanvankelijke inschaling van leraren wordt gebaseerd op hun opleiding en het type school 
waarop zij lesgeven, en niet op de functie die zij op een specifieke school bekleden.
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Uit de beschikbare informatie komt naar voren dat indienster nog geen zes jaar binnen het 
Duitse systeem had gewerkt.

Toepassing van Richtlijn 2005/36/EG1 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties op 
het geval van indienster

Met betrekking tot indiensters verzoek tot erkenning van haar Franse kwalificatie "Lettres" in 
Duitsland en de weigering van de autoriteiten van Mecklenburg-Vorpommern deze 
kwalificatie te erkennen omdat indienster geen drie jaar Frans had gestudeerd, komt de 
Commissie tot de volgende conclusie:

Art. 13, lid 1, van Richtlijn 2005/36/EG bepaalt dat wanneer in een ontvangende lidstaat de 
toegang tot of uitoefening van een gereglementeerd beroep afhankelijk wordt gesteld van het 
bezit van bepaalde beroepskwalificaties, (...) de bevoegde autoriteit van deze lidstaat de 
toegang tot en uitoefening van dit beroep onder dezelfde voorwaarden als die welke voor 
eigen onderdanen gelden, toe[staat] aan aanvragers die in het bezit zijn van het 
bekwaamheidsattest dat of de opleidingstitel die in een andere lidstaat verplicht wordt gesteld 
voor de toegang tot of uitoefening van dat beroep op zijn grondgebied.

Duitsland moet dan ook als eerste stap indiensters aanvraag tot erkenning van haar Franse 
kwalificatie "Lettres" in overweging nemen en dit verzoek beoordelen.

Artikel 13, lid 2, van Richtlijn 2005/36/EG bepaalt echter dat de bekwaamheidsattesten en 
opleidingstitels aan een aantal voorwaarden moeten voldoen, waaronder de volgende: zij 
moeten blijk geven van een beroepskwalificatieniveau dat ten minste gelijkwaardig is aan het 
niveau onmiddellijk voorafgaand aan het in de ontvangende lidstaat vereiste niveau.

De Duitse autoriteiten vereisen dat binnen het kader van de studie voor leraar drie jaar Frans 
is gestudeerd, en aan deze vereiste voldeed indienster niet. Indienster heeft niet drie jaar op 
universitair niveau de Franse taal bestudeerd, maar heeft een Franse lesbevoegdheid in 
"Lettres" behaald na met succes het Franse examen te hebben doorstaan en één jaar stage te 
hebben gelopen in Frankrijk, waardoor zij zich in 2003 kon vestigen. De Duitse autoriteiten 
moeten bepalen of de duur van de opleiding die indienster heeft gevolgd voor het verkrijgen 
van de kwalificatie "Lettres" inderdaad één niveau onder de drie jaar van de vereiste 
universitaire studie ligt.

Wat de Duitse autoriteiten ook moeten achterhalen is of de beroepskwalificatie van indienster 
in "Lettres" ("letteren") overeenkomt met de Duitse beroepskwalificatie "leraar Frans". Bij 
deze controle moeten de Duitse autoriteiten vaststellen of de reikwijdte van de activiteiten die 
indienster mag uitoefenen overeenkomt met de reikwijdte van de activiteiten die in Duitsland 
vereist zijn voor de beroepskwalificatie "leraar Frans". In het geval dat wezenlijke verschillen 
tussen indiensters opleiding (in duur of inhoud) en de vereisten in Duitsland bestaan, kan van 
indienster worden geëist dat zij deze verschillen compenseert door een aanpassingsstage of 
een proeve van bekwaamheid. 

                                               
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 30.09.2005, blz. 22.
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Op basis van deze analyse heeft de Commissie indienster aangeschreven en geopperd dat zij 
opnieuw contact zou opnemen met de Duitse autoriteiten om deze op de hoogte te stellen van 
de bevindingen van de Commissie aangaande de kwalificatie "Lettres" en hen te verzoeken 
zich verder met de zaak bezig te houden. Het bovenstaande vond plaats in mei 2008. Tot op 
heden heeft indienster de Commissie geen aanvullende schriftelijke informatie verstrekt die 
zou kunnen aantonen dat zij duidelijk gekwalificeerd is om als leraar op scholen Franse les te 
geven.

Toepassing van art. 39 van het EG-Verdrag en Verordening 1612/68/EEC1 op het geval van 
indienster

Wat betreft de regels voor vrij verkeer van werknemers neemt de Commissie het volgende 
standpunt in: als terugkerende arbeidsmigrant is indienster verzekerd van het recht om op het 
punt van arbeidsomstandigheden gelijk te worden behandeld ten opzichte van leraren die 
onderdaan zijn van het land (artikel 39 EG en artikel 7, lid 1 van Verordening 1612/68). De 
Commissie is van mening dat de Duitse autoriteiten indienster in dezelfde schaal moeten 
indelen als een Duitse leraar in een vergelijkbare situatie. De inschaling hangt uiteraard af van 
de beslissing van de Duitse autoriteiten aangaande indiensters kwalificaties.

Conclusies

In het licht van het bovenstaande kan de Commissie niet vaststellen dat de Duitse autoriteiten 
Richtlijn 2005/36/EG of de regels voor vrij verkeer van werknemers hebben overtreden.

                                               
1 Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers 
binnen de Gemeenschap, PB L 257 van 19.10.1968, blz. 2.
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