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Betreft: Verzoekschrift 1489/2012, ingediend door M.R. (Nederlandse nationaliteit), 
over de vertaling van haar diploma in een andere taal dan het Duits met het 
oog op erkenning ervan

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, die erkenning van haar diploma in Oostenrijk verlangt, wijst erop dat de 
Oostenrijkse autoriteiten aandringen op een Duitse vertaling ervan. Zij wijst erop dat in 
andere landen, zoals België en Nederland, Engelse vertalingen steeds meer worden aanvaard. 
Zij wenst te weten of de vereiste dat een vertaling in de taal van het land in kwestie dient te 
worden verstrekt in overeenstemming met EU-wetgeving is, waarbij zij stelt dat door de 
erkenning van diploma's in het Engels het vrije verkeer in Europa zou worden 
vergemakkelijkt en de kosten van een beëdigde vertaling kunnen worden uitgespaard.

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

De informatie die indienster verstrekt over de aanvaarding van twee andere talen betreft het 
onderricht van twee vreemde talen in het onderwijs en niet het gebruik ervan in de 
administratie.

Wat de erkenning van diploma’s in het algemeen betreft, hecht de Commissie eraan erop te 
wijzen dat, overeenkomstig artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Unie 
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enkel mag handelen binnen de grenzen van de bevoegdheden die haar door de lidstaten in de 
Verdragen zijn toegedeeld. Wat onderwijs betreft, 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 ondersteunen en aan te vullen, met volledige eerbiediging van 
de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de inhoud van het onderwijs en de opzet van 
het onderwijsstelsel. In dit verband behoort de erkenning van universitaire diploma’s met het 
oog op toegang tot het onderwijs derhalve tot de bevoegdheden van de lidstaten.

Conclusie

Er is geen juridisch bindende regel in de EU-wetgeving die de lidstaten verplicht buitenlandse 
documenten in Engelse vertaling (in plaats van in de officiële taal of talen van hun 
administratie) te aanvaarden.


