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over de erkenning van Roemeense beroepskwalificaties in Italië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster heeft aan de universiteit van Cluj in Roemenië het "Diploma de Inginer in profilul 
chimi" behaald, met de daaruit voortvloeiende kwalificatie van docent in Roemenië. 
Bovengenoemde kwalificatie wordt door het Italiaanse Ministerie van Onderwijs, 
Universiteiten en Onderzoek erkend als een kwalificatie die toegang geeft tot het onderwijs in 
Italië, maar toch werd indienster de toekenning geweigerd van een bonus van 24 punten in 
alle categorieën voor Italiaanse docenten met een onderwijskwalificatie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 juni 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 oktober 2012

Indienster is een scheikundedocente met de Hongaarse, Italiaanse en Roemeense nationaliteit. 
Haar Roemeense onderwijskwalificatie is door de Italiaanse autoriteiten erkend zodat zij als 
docente kan werken in het Italiaans middelbaar onderwijs.  

Ze klaagt over de problemen die ze heeft ondervonden bij de selectieprocedure voor docenten 
in Italië:
- Met betrekking tot de plaatsing op de reservelijst voor een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde of onbepaalde tijd als docente chemie in graad II van het openbaar secundair 
onderwijs werd haar de toekenning geweigerd van 24 extra punten, die enkel worden 
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toegekend aan docenten met een Italiaanse onderwijsbevoegdheid. Dit zorgt ervoor dat zij
lager op de reservelijst staat.
- De reservelijst voor eerstegraads docenten voor het middelbaar onderwijs werd in 2011 
gesloten voor recent gekwalificeerde Italiaanse docenten en voor docenten waarvan de 
kwalificaties uit andere lidstaten zijn erkend na 2009. Deze docenten worden op reservelijsten 
geplaatst die geen kans bieden op een vaste arbeidsovereenkomst. Bovendien werd er een 
nieuwe categorie (gericht op vaste arbeidsovereenkomsten) toegevoegd aan de gesloten 
reservelijst; deze procedure staat open voor docenten die hun kwalificatie hebben verkregen 
in Italië tussen 2009 en 2011. Indienster stelt dat docenten met een erkende 
onderwijskwalificatie uit andere lidstaten niet op deze reservelijst kunnen worden geplaatst. 

Opmerkingen van de Commissie

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. 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. 

De Commissie is van mening dat de Italiaanse autoriteiten, teneinde een gelijke behandeling 
bij de aanwerving van docenten te waarborgen, hetzelfde aantal punten moeten toekennen 
voor vergelijkbare onderwijskwalificaties die in andere lidstaten zijn behaald. De Commissie 
behandelt deze kwestie in het kader van een inbreukprocedure. 

De Commissie is tevens van mening dat de Italiaanse autoriteiten de reservelijsten op dezelfde 
manier moeten openstellen voor docenten met erkende onderwijskwalificaties uit andere 
lidstaten als voor docenten met vergelijkbare Italiaanse onderwijskwalificaties. De diensten 
van de Commissie zullen de tweede kwestie verder onderzoeken. 

Conclusies

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte stellen van de 
ontwikkelingen met betrekking tot de inbreukprocedure en het verdere onderzoek.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 28 juni 2013

Het verzoekschrift betreft problemen met betrekking tot de selectieprocedure voor docenten in 
Italië:

1- toekenning van extra punten voor onderwijskwalificaties voor plaatsing op een 
reservelijst voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd als docent;
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2- er werd een nieuwe categorie toegevoegd aan een gesloten reservelijst voor bepaalde 
docenten; docenten met een erkende onderwijskwalificatie uit andere lidstaten kunnen 
niet in deze nieuwe categorie van de reservelijst worden opgenomen.

Opmerkingen van de Commissie
De Commissie wil de Commissie verzoekschriften informeren over de stand van zaken met 
betrekking tot haar onderzoek naar bovengenoemde kwestie.

Wat de eerste kwestie betreft, in vervolg op het met redenen omklede advies dat de 
Commissie op 17 februari 2011 naar Italië zond op grond van artikel 258 VWEU, hebben de 
diensten van de Commissie contact gehad met de Italiaanse autoriteiten. De Commissie 
analyseert momenteel de ontwerptekst van een verordening die de Italiaanse autoriteiten op 
3 mei 2013 hebben voorgelegd, teneinde de Italiaanse wetgeving in overeenstemming te 
brengen met de EU-wetgeving inzake het vrije verkeer van werknemers.

Wat de tweede kwestie betreft, hebben de Italiaanse autoriteiten de Commissie op 3 mei 2013 
medegedeeld dat de Italiaanse wet betreffende de vaststelling van de gesloten reservelijst de 
plaatsing op die reservelijst van docenten met erkende onderwijskwalificaties uit andere 
lidstaten niet uitsluit, mits zij voldoen aan alle in de desbetreffende regels opgenomen 
voorwaarden.

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen met betrekking tot beide kwesties.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie (II), ontvangen op 31 januari 2014

De Commissie wil de Commissie verzoekschriften informeren over de stand van zaken met 
betrekking tot haar onderzoek naar de volgende twee kwesties:

- toekenning van extra punten voor onderwijskwalificaties voor plaatsing op een reservelijst 
voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd als docent; 

- er werd een nieuwe categorie toegevoegd aan een gesloten reservelijst voor bepaalde 
docenten; docenten met een erkende onderwijskwalificatie uit andere lidstaten kunnen niet in 
deze nieuwe categorie van de reservelijst worden opgenomen.

Wat betreft de eerste kwestie heeft Italië de Commissie op 17 juli 2013 in kennis gesteld van 
de goedkeuring van ministerieel decreet nr. 527 van 26 juni 2013, dat onder andere beoogt de 
Italiaanse wetgeving in overeenstemming te brengen met de EU-wetgeving om de in de 
vorige mededelingen aan deze commissie genoemde inbreukprocedure tot een einde te 
brengen. Na bestudering van dit ministerieel decreet is de Commissie van mening dat het een 
antwoord biedt op de door haar aangekaarte kwesties, namelijk in artikel 3. Overeenkomstig 
deze bepaling worden docenten op een reservelijst met kwalificaties die behaald zijn in een 
van de EU-lidstaten en formeel erkend zijn door middel van een ministerieel decreet tot 
erkenning van gelijkwaardigheid, opnieuw de punten toegekend die reeds waren toegekend 
voor de kwalificatie op basisniveau. Dientengevolge besloot de Commissie op 20 november 
2013 de inbreukprocedure af te sluiten.

Wat betreft de tweede kwestie, heeft de Commissie bij schrijven van 24 juli 2013 indienster 
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op de hoogte gesteld van de nieuwe interpretatie van de wet door de Italiaanse autoriteiten. De 
Commissie heeft geen verdere klachten over deze kwestie ontvangen. 

Conclusies

De Commissie acht de kwestie opgelost.


