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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster is Italiaans staatsburger die haar beroepsopleiding als lerares Duits in Duitsland 
heeft voltooid en als ambtenaar in het Duitse onderwijs heeft gewerkt. In 1988 keerde zij 
terug naar Italië om als lerares Duits in de regio Ligurië te werken. Bij de salarisinschaling in 
Italië werd geen rekening gehouden met haar beroepsstatus in Duitsland. Indienster is nu met 
pensioen en ontvangt een Duits en een Italiaans pensioen. Indienster stelt dat als haar 
beroepsstatus in aanmerking zou worden genomen, zij een hoger pensioen zou ontvangen. Zij 
is van mening dat er sprake is van ongelijke behandeling.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 november 2012

Indienster is een Italiaanse staatsburger die in Duitsland een lerarendiploma heeft behaald en 
als lerares gewerkt heeft. In 1988 is zij naar Italië teruggekeerd om er als lerares te werken in 
de Italiaanse onderwijssector. Zij beweert dat bij de vaststelling van haar salaris niet op de 
correcte manier rekening is gehouden met haar Duitse beroepskwalificatie als lerares en/of de 
tijdvakken van arbeid die zij in Duitsland heeft opgebouwd. Dit blijkt van invloed te zijn op 
haar huidige pensioeninkomen. Uit het verzoekschrift wordt echter niet duidelijk of haar 
problemen slechts te maken hebben met één van de kwesties (de erkenning van haar Duitse 
kwalificatie als lerares of de erkenning van de tijdvakken van arbeid in een andere lidstaat) 
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dan wel met beide kwesties. 

De lidstaten zijn in principe vrij om zelf de organisatie van hun overheidssector (hier de 
openbare onderwijssector) te bepalen, met inbegrip van de regels voor de aanwerving van 
personeel en de arbeidsvoorwaarden. De nationale regelgeving mag echter niet in strijd zijn 
met de wetgeving van de EU. 

Erkenning van kwalificaties 
Het rechtsinstrument waarin de erkenning van beroepskwalificaties wordt geregeld, is 
Richtlijn 2005/36/EG1. Deze richtlijn is van toepassing op voorwaarde dat het beroep 
gereglementeerd is in de ontvangende lidstaat en dat de aanvrager volledig gekwalificeerd is 
in de lidstaat van oorsprong. Volgens de databank van gereglementeerde beroepen2, zijn 
leerkracht in het basisonderwijs en leerkracht in het middelbaar onderwijs zowel in Duitsland 
als in Italië gereglementeerde beroepen. 

Indienster heeft in Duitsland gestudeerd en gewerkt. In 1988 ging indienster in Italië aan de 
slag als leerkracht. Uit de verstrekte informatie blijkt niet of indienster in 1988 een aanvraag 
heeft ingediend om haar beroepskwalificatie te laten erkennen. Indienster verwijst naar een 
aanvraag tot erkenning zonder daarbij een datum te vermelden en zonder te vermelden of deze 
aanvraag de erkenning van voorgaande werkervaring of de erkenning van 
beroepskwalificaties betrof. Aangenomen wordt dat, voor zover indienster in Italië als 
leerkracht aan het werk kon, zij een vorm van erkenning van haar Duitse kwalificatie heeft 
gekregen of dat zij werkte in een sector waar het beroep niet gereglementeerd was. 

Wanneer een autoriteit die bevoegd is voor de erkenning van beroepskwalificaties een 
aanvraag tot erkenning onderzoekt, dient deze in het algemeen rekening te houden met alle 
kwalificaties en voorgaande werkervaring. Er is meer informatie nodig om de zaak van 
indienster te kunnen beoordelen. 

Vrij verkeer van werknemers
De EU-wetgeving inzake het vrije verkeer van werknemers (artikel 45 VWEU en artikel 3 en 
artikel 7, lid 1 van Verordening (EU) 
nr. 492/2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie) verplicht de 
lidstaten om arbeidsmigranten op dezelfde wijze te behandelen als hun eigen onderdanen met 
betrekking tot de toegang tot banen en de arbeidsomstandigheden. 

Op basis van de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie3 over deze 
kwestie is de Commissie van mening dat voor migrerende werknemers eerdere tijdvakken van 
                                               
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 30.9.2005 blz. 22.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm
3 Zaak C-419/04, Scholz, Jurispr. 1994, blz. I-00505; Zaak C-15/96, Schöning, Jurispr. 1998, 

blz. I-00047; Zaak C-187/96, Commissie / Helleense Republiek, Jurispr. 1998, blz. I-01095; 
Zaak C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Jurispr. 2000, blz. I-10497; Zaak C-
224/01, Köbler, Jurispr. 2003, blz. I-10239; Zaak C-205/04, Commissie / Koninkrijk Spanje, 
Jurispr. 2006, blz. I-00031; 
Zaak C-278/03, Commissie / Italiaanse Republiek, Jurispr. 2005, blz. I-03747; Zaak C-
371/04, Commissie / Italiaanse Republiek, Jurispr. 2006, blz. I-10257.
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vergelijkbare arbeid in een andere lidstaat door de autoriteiten van het ontvangende land 
moeten worden meegeteld bij het vervullen van functies en het vaststellen van de 
arbeidsvoorwaarden (zoals loon en rang); deze tijdvakken dienen op dezelfde wijze te worden 
behandeld als de tijdvakken van arbeid die in het ontvangende land zijn opgebouwd. 

Verdere maatregelen
Om een grondige analyse van deze zaak mogelijk te maken, dient indienster aanvullende 
gegevens te verstrekken betreffende de ondervonden problemen, meer bepaald de 
toepasselijke voorschriften, de briefwisseling met de Italiaanse autoriteiten en administratieve 
en rechterlijke beslissingen. 

Indienster kan ook een klacht indienen bij Solvit, een onlinenetwerk voor het oplossen van 
problemen, in het kader waarvan de EU-lidstaten samenwerken om zonder gebruikmaking 
van gerechtelijke procedures problemen op te lossen die zijn ontstaan door de verkeerde 
toepassing van internemarktwetgeving door overheidsdiensten. In elke lidstaat is er een 
Solvit-centrum dat kan helpen bij de afhandeling van klachten van burgers en bedrijven. 
Solvit-centra maken deel uit de nationale overheid en proberen om binnen tien weken 
daadwerkelijke oplossingen aan te dragen. Meer informatie over Solvit is te vinden op de 
volgende website: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_nl.htm.

De diensten van de Commissie zullen de zaak beoordelen zodra indienster aanvullende 
informatie heeft verstrekt en zullen vervolgens beslissen of er aanvullende stappen worden 
ondernomen. 

4. Antwoord van de Commissie (REV.), ontvangen op 31 mei 2013.

Uit de aanvullende informatie die indienster heeft verstrekt blijkt dat zij haar 
onderwijskwalificatie in Italië heeft verworven en dat zij nooit enige moeilijkheden heeft 
ondervonden in verband met dit aspect. Zij stelt echter dat de Italiaanse autoriteiten bij de 
bepaling van haar arbeidsomstandigheden de perioden waarin zij als lerares werkzaam is 
geweest in Duitsland niet op dezelfde manier hebben meegewogen als vergelijkbare 
arbeidsperioden in Italië. De Italiaanse autoriteiten hebben niet gereageerd op het verzoek dat 
zij heeft ingediend nadat de toepasselijke kaderbepalingen in 2008 werden aangepast. 

De diensten van de Commissie zullen contact opnemen met de Italiaanse autoriteiten met een 
verzoek om meer informatie over de bepalingen die van toepassing zijn op de zaak van de 
indienster en hun commentaar. Op grond van een analyse van deze informatie zullen de 
diensten van de Commissie besluiten of er aanvullende stappen moeten worden gezet.

De diensten van de Commissie zullen de Commissie verzoekschriften informeren over 
verdere ontwikkelingen in deze kwestie. 

5. Antwoord van de Commissie (II), ontvangen op 11 november 2013.

De Commissie heeft de nieuwe door indienster verstrekte informatie onderzocht. Indienster 
beweert dat er, toen zij in 1988 in Italië als lerares ging werken, niet volledig rekening is 
gehouden met de eerdere perioden waarin zij in Duitsland werkzaam was. Bijgevolg ontvangt 
zij nu een lager pensioen dan zij zou hebben gekregen wanneer zij bij haar benoeming in 1988 
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in een hogere salarisschaal zou zijn ingedeeld. In 2011 is zij met pensioen gegaan.

Uit de aanvullende informatie die indienster heeft verstrekt blijkt dat zij in 1988 solliciteerde 
op een baan als leraar via een open sollicitatieprocedure en dat zij deze procedure succesvol 
doorliep, alsook dat bij haar benoeming als lerares in ieder geval in enige mate rekening werd 
gehouden met haar werkervaring. Zij kreeg "schaal 7" toegekend en trad in dienst in deze 
schaal.

De diensten van de Commissie kunnen niet beoordelen of "schaal 7" destijds, en gezien haar 
situatie, overeenkwam met het passende salarisniveau voor indienster. Bovendien zijn de 
diensten van de Commissie niet op de hoogte van de voorwaarden van de open 
sollicitatieprocedure waar indienster in 1988 aan deelnam. 

Indien indienster van mening is dat haar werkervaring niet strookte met de voorwaarden van 
de sollicitatieprocedure, of dat niet volledig rekening is gehouden met nationale of EU-
wetgeving, dient zij tijdig actie te ondernemen overeenkomstig de nationale procedures en 
bezwaar aan te tekenen tegen de toegekende "schaal 7". Het huidige artikel 45 VWEU evenals 
Verordening (EEG) nr. 1612/68 waren in 1988 reeds in werking getreden en rechtstreeks 
toepasbaar in alle lidstaten. 

De vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU bepaalt dat iedere nationale 
rechtbank de EU-wetgeving in haar geheel moet toepassen en de rechten moet beschermen die 
deze wetgeving individuen verleent. Het is de verantwoordelijkheid van de nationale 
rechtbank om te waarborgen dat het algemene beginsel van non-discriminatie volledig wordt 
geëerbiedigd, waarbij iedere bepaling van het nationaal recht die wellicht in strijd is met het 
EU-recht terzijde moet worden geschoven.

De diensten van de Commissie kunnen de beroepsprocedure die de persoon in kwestie op 
nationaal niveau moet volgen en die de individuele beoordeling van de feitelijke en juridische 
situatie vereist, niet vervangen. De diensten van de Commissie wijzen erop dat indienster 
klaarblijkelijk geen bezwaar heeft aangetekend tegen de haar toegekende "schaal 7" ten tijde 
van haar benoeming in 1988 en dit pas vlak voor haar pensionering in 2011 heeft gedaan. 

Conclusie

De diensten van de Commissie zijn niet bevoegd om in te grijpen in een besluit van de 
bevoegde nationale autoriteiten met betrekking tot de beoordeling van de eerdere 
werkervaring van sollicitanten ten tijde van hun benoeming bij de nationale overheid, noch 
om dit besluit te vervangen. 

Indien indienster van mening is dat haar in Duitsland opgedane werkervaring niet volledig is 
meegewogen ten tijde van haar benoeming als lerares in 1988 moet zij deze zaak op nationaal 
niveau aanhangig maken. 

De diensten van de Commissie kunnen individuele personen niet bijstaan bij het tijdig 
opstellen en/of indienen van vorderingen in het kader van nationale administratieve of 
gerechtelijke procedures hetgeen wellicht nodig is om een individuele situatie te verhelpen die 
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volgens de betrokkene in strijd is met rechtstreeks toepasbare EU-wetgeving of met 
jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU.


