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Betreft: Verzoekschrift 0299/2013, ingediend door M.K. (Poolse nationaliteit), 
gesteund door negen medeondertekenaars, over de erkenning in Duitsland 
van in Polen verworven kwalificaties als "economisch technicus"

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Om een diploma te verkrijgen voor de beroepskwalificatie economisch technicus moet men 
voor een nationaal examen slagen. Deze kwalificatie wordt echter niet erkend in Duitsland, 
waardoor mensen met deze kwalificatie geen werk kunnen krijgen in gebieden waarin zij zijn 
opgeleid.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 januari 2014

Indieners stellen dat hun Poolse professionele kwalificaties als economisch technicus 
(Technik Ekonomista) niet worden erkend in Duitsland. Indieners, die verklaren dat hun 
verzoekschrift een oefening is in het kader van een schoolproject "Ontmoeting met het 
Europees Parlement", hebben echter geen bewijzen bijgevoegd dat dergelijke kwalificaties 
niet worden aanvaard door de Duitse autoriteiten, die hun claim kunnen ondersteunen.

Richtlijn 2005/36/EG1 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties is slechts van 
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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), als gewijzigd door Richtlijn 2013/55/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 november 2013 (PB L 354 van 28 december 2013, blz. 132).
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toepassing op professionelen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in 
een lidstaat en die ditzelfde beroep in een andere lidstaat willen uitoefenen. Bovendien is deze 
richtlijn alleen van toepassing op gereglementeerde beroepen in de ontvangende lidstaat, dat 
wil zeggen, beroepen waartoe de toegang of waarvan de uitoefening in de ontvangende 
lidstaat krachtens wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen afhankelijk wordt gesteld van 
het bezit van bepaalde vastgestelde beroepskwalificaties. 

Uit informatie in de databank van de Commissie over gereglementeerde beroepen in de EU1

blijkt dat het beroep van economisch technicus noch in Polen noch in Duitsland is 
gereglementeerd. Als een bepaald beroep niet wordt gereglementeerd door de ontvangende 
lidstaat moet er geen certificaat van erkenning worden aangevraagd bij een officiële autoriteit. 
In dit geval hangt de waarde die aan een kwalificatie wordt toegekend, af van de situatie van 
de arbeidsmarkt, niet van wettelijke regels.

Als indieners echter een diplomawaardering/erkenning zoeken in de ontvangende lidstaat, 
moeten zij contact opnemen met één van de nationale informatiecentra voor academische 
erkenning (NARIC)2. De academische erkenning van diploma's blijft grotendeels een 
bevoegdheid van de lidstaten.

Conclusie

Gezien de weinige elementen is de Commissie niet in staat het verzoekschrift, dat een louter 
hypothetisch geval lijkt, te beoordelen.

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm (deze databank bevat door de 
nationale autoriteiten verstrekte informatie over die beroepen die in de betekenis van Richtlijn 2005/36/EG zijn 
gereglementeerd).
2 http://www.enic-naric.net/


