
CM\1012708NL.doc PE524.825v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

29.11.2013

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1690/2012, ingediend door Regina Schlacht (Oostenrijkse 
nationaliteit), over beroepsopleidingen voor asielzoekers

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verklaart dat het moeilijk is voor asielzoekers om aan te tonen dat zij over bepaalde 
beroepskwalificaties beschikken doordat zij niet de benodigde certificaten kunnen overleggen. 
En als ze de vereiste documenten wel kunnen voorleggen, worden de door hen gevolgde 
cursussen veelal niet door de EU-lidstaten erkend. Indiener pleit voor Europese wetgeving 
teneinde asielzoekers op het juiste kwalificatieniveau toegang te bieden tot de arbeidsmarkt. 
Indiener noemt een aantal aspecten waarmee in de verlangde wetgeving rekening zou moeten 
worden gehouden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 9 juli 2013. De commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29.11.13:

De Commissie is van mening dat erkenning van kwalificaties groei kan bevorderen, banen 
kan opleveren en vaardigheden en economische behoeften met elkaar in overeenstemming 
kan brengen. Recente werkgelegenheidstendensen tonen aan dat hoge kwalificaties steeds 
belangrijker worden, waarbij het aantal banen dat dergelijke kwalificaties vereist dit 
decennium naar verwachting met bijna 20 procent zal toenemen.1

De Commissie is zich bewust van de moeilijkheden bij het krijgen van erkenning van 
                                               
1 Cedefop | Skills Forecasts | Gegevens gepubliceerd in 2013.
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kwalificaties die buiten de EU zijn verkregen, of het nu gaat om onderdanen van derde landen 
of EU-burgers. De kwestie van overkwalificatie van migrante arbeiders is alom bekend en 
steeds beter gedocumenteerd, en de Commissie beschouwt deze "verspilling van talent" als 
een van de belangrijkste punten om aan te pakken als onderdeel van het groeibeleid.

De EU heeft beleidslijnen opgesteld ter modernisering - voor zover mogelijk - van de 
wetgeving inzake de erkenning van beroepskwalificaties behaald in een andere EU-lidstaat, 
waardoor de mobiliteit van burgers en ingezetenen binnen de EU wordt vergemakkelijkt.1
Elke vakman, onderdaan van een EU-lidstaat, die een kwalificatie bezit die buiten de EU 
verkregen is, dient eerst erkenning in de ene lidstaat te krijgen en het vak aldaar gedurende 
drie jaar uit te oefenen alvorens erkenning in een andere lidstaat te vragen.2 Het Europees 
migratienetwerk (EMN) heeft een onderzoek onder lidstaten ingesteld naar hoe de erkenning 
van buiten de Europese Unie verkregen beroepskwalificaties wordt uitgevoerd. De resultaten 
van dit onderzoek zijn in 2011 op de EMN-website gepubliceerd.3

Bepaalde categorieën van onderdanen uit derde landen hebben recht op gelijke behandeling 
met onderdanen van de gastlidstaten aangaande de erkenning van derdelandenkwalificaties, 
wat betekent dat zij op dezelfde wijze behandeld moeten worden als een onderdaan met een 
niet-EU-kwalificatie. Dit is het geval voor personen die internationale bescherming genieten4, 
langdurig ingezetenen5, houders van een Europese blauwe kaart6, onderdanen uit derde landen 
die reeds tot een lidstaat zijn toegelaten en die binnen de reikwijdte van de gecombineerde 
vergunningsrichtlijn vallen.7

Wat asielzoekers en hun toegang tot de arbeidsmarkt betreft, verleent de EU-wetgeving (de 
Richtlijn Opvangvoorzieningen, Richtlijn 2003/9/EG) hun dergelijke toegang binnen een 
maximale tijdslimiet van 12 maanden vanaf hun aanvraag, als er van het Gerecht geen 
beslissing over hun verzoek is genomen. De nieuwe Richtlijn Opvangvoorzieningen (Richtlijn 
2013/33/EU), aangenomen in juni 2013 en die door de lidstaten uiterlijk juli 2015 moet 
worden toegepast, zal deze maximale tijdslimiet verkorten tot 9 maanden na de aanvraag. De 
Commissie stimuleert lidstaten om asielzoekers zo vroeg en zo breed mogelijk toegang tot de 
arbeidsmarkt te verlenen, teneinde hun integratie en onafhankelijkheid te bevorderen. 

Erkende vluchtelingen hebben toegang tot de arbeidsmarkt, alsmede tot werkgerelateerde 
onderwijsmogelijkheden voor volwassenen, beroepsopleiding en praktische 
werkplaatservaring, onder dezelfde omstandigheden als onderdanen overeenkomstig de 
erkenningsrichtlijn (Richtlijn 2004/83/EG). Wat personen die subsidiaire bescherming 
genieten betreft, kunnen lidstaten tegenwoordig rekening houden met de situatie van de 
arbeidsmarkt in de lidstaat, maar de nieuwe erkenningsrichtlijn (Richtlijn 2011/95/EU), 
aangenomen in december 2011 en die lidstaten uiterlijk tegen januari 2014 moeten toepassen, 

                                               
1 Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.
2 Richtlijn 2005/36/EG, art. 2, lid 1, art. 2, lid 2, en art. 3, lid 3.
3 EMN ad-hoc vraag nr. 271, "Erkenning van buiten de Europese Unie verkregen beroepskwalificaties", gesteld 
op 3 november 2010, opgetekend 11 april 2011. Zie: http://emn.intrasoft-
intl.com/Downloads/download.do;jsessionid=4E635B648B40C800B023E587F2B35258?fileID=2092
4 Richtlijn 2004/83/EG.
5 Richtlijn 2003/109/EG.
6 Richtlijn 2009/50/EG.
7 Richtlijn 2011/98/EU.
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zal de omstandigheden voor toegang tot de arbeidsmarkt voor personen die subsidiaire 
bescherming genieten op één lijn moeten brengen met die voor vluchtelingen. 

Krachtens de nieuwe erkenningsrichtlijn zijn de lidstaten ook verplicht zich in te spannen om 
volledige toegang te vergemakkelijken voor personen die internationale bescherming 
genieten, die geen bewijsstukken van hun kwalificaties kunnen overleggen, en om een 
systeem te bepalen voor de beoordeling, geldigverklaring en accreditering van hun vroeger 
onderwijs. 

Conclusie

De Commissie is van mening dat de recentelijk aangenomen wetgeving op het gebied van 
asiel, zodra die ten uitvoer is gelegd, de benarde omstandigheden van asielzoekers en 
vluchtelingen, met name hun toegang tot de arbeidsmarkt, zal verbeteren. De Commissie zal 
de tenuitvoerlegging van deze nieuwe en verbeterde wetgeving nauwgezet volgen.


