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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1485/2012, ingediend door Vera Artz (Duitse nationaliteit), over 
de weigering van een Franse universiteit om haar kwalificaties te erkennen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster legt uit dat zij haar studie volgens een Frans-Duitse regeling heeft doorlopen. Deze 
is opgezet door de Duitse universiteit van Munster en de Franse universiteit van Rijsel, en 
geeft afgestudeerden volgens het Europees studiepuntenoverdrachtsysteem (ECTS) recht op 
zowel een Duits als een Frans diploma. Nadat zij haar studie met succes had afgerond, werd 
haar wel degelijk een Duits diploma overhandigd. Zij kreeg echter geen Frans diploma 
uitgereikt, omdat de Franse universiteit had besloten dat een aanvullend vijfde studiejaar 
vereist was en weigerde om, in tegenstelling tot voorgaande jaren, een masterdiploma van een 
andere (in het geval van indienster, Duitse) universiteit als gelijkwaardig te erkennen.
Indienster maakt bezwaar tegen deze plotse wijziging in het beleid en trekt de 
aanvaardbaarheid ervan in twijfel vanwege het uitblijven van overgangsregelingen voor de 
betrokken studenten. Zij stelt dat rechtszekerheid hierdoor in het gedrang komt en wenst te 
weten of het toegestaan is en verenigbaar is met de beginselen van het Bolognaproces dat een 
Franse universiteit willekeurig besluit dat de kwalificaties van een Duitse universiteit niet 
meer toereikend zijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 april 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Indienster legt haar zaak voor en die van een andere student van een Duits-Frans dubbel 
diplomaprogramma in politieke wetenschappen, dat wordt aangeboden door de universiteit 
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Westfälische Wilhelms-Universität Münster in samenwerking met het Institut d'Etudes 
Politiques (IEP) van Rijssel. Ze klaagt in het bijzonder over aangebrachte veranderingen in de 
programmastructuur door de universiteit van Rijssel. Voornamelijk omdat de oorspronkelijke 
duur van het programma vier jaar was, twee jaar in elk van de twee onderwijsinstellingen, 
terwijl het IEP van Rijssel één studiejaar hieraan heeft toegevoegd dat verplicht is voor het 
behalen van het (master)diploma. Indienster klaagt dat deze verandering de studietijd 
verlengt, hun verwachtingen schendt en hun kosten doet verhogen.
Opmerkingen van de Commissie

Overeenkomstig artikel 5 van het EU-Verdrag handelt de Unie uitsluitend binnen de grenzen 
van de bevoegdheden die haar door de lidstaten in de Verdragen zijn toegedeeld om de daarin 
bepaalde doelstellingen te verwezenlijken. Op het gebied van onderwijs bepaalt artikel 165 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dat de Unie bijdraagt tot de 
ontwikkeling van onderwijs van hoog gehalte door samenwerking tussen de lidstaten aan te 
moedigen en zo nodig door hun activiteiten te steunen en aan te vullen, waarbij de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de inhoud van het onderwijs en de opzet van het 
onderwijsstelsel volledig geëerbiedigd wordt. In deze context behoort de vraag van indienster 
tot de bevoegdheid van de lidstaten. 
Indienster verwijst tevens naar het proces van Bologna. Volgens haar is de bevordering van de 
mobiliteit tussen universiteiten en cursussen het hoofddoel van het Bolognaproces maar de 
aanpak van het IEP werkt dit proces tegen. De Commissie wijst erop dat de overeenkomsten 
binnen Bologna intergouvernementeel zijn en interuniversitair, en ze geen bindende regels 
van de EU-wetgeving zijn. 

Conclusie
In het licht van het bovenstaande is de Europese Commissie niet in staat om actie te 
ondernemen.


