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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1583/2008, ingediend door Nicoleta Văcărăşteanu (Roemeense 
nationaliteit), over niet-erkenning in Roemenië van een in Groot-Brittannië 
behaald diploma

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster protesteert tegen de beslissing van het Nationaal Centrum voor erkenning en 
gelijkstelling van diploma's (CNRD) in Roemenië, dat geweigerd heeft haar in 2007 in Groot-
Brittannië behaalde diploma, waardoor zij het recht had als onderwijzeres les te geven (QTS -
qualified teacher status), te erkennen. Indienster stelt dat de CNRD-beambte zijn beslissing 
beargumenteerde vanuit het feit dat Roemenië de Richtlijnen 92/51/EEG, 89/48/EEG en 
2005/36/EG niet naar nationale wetgeving heeft omgezet. Indienster verzoekt om 
veroordeling van degenen die verantwoordelijk zijn voor de vertraging bij het omzetten van 
desbetreffende richtlijnen, overwegende dat het niet correct is dat de Roemeense burgers 
moeten lijden vanwege de traagheid van het staatsapparaat. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

Het verzoekschrift

De indienster meldt dat de Roemeense autoriteiten haar Britse onderwijsdiploma niet 
erkennen. Zij voert aan dat de reden hiervoor het feit is dat de Richtlijnen 92/51/EEG1 en 
89/48/EEG tot instelling van een algemeen stelsel voor de erkenning van beroepsopleidingen, 
niet zijn omgezet.
                                               
1 Beide richtlijnen werden herroepen door Richtlijn 2005/36/EG over de erkenning van beroepsopleidingen van 
het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005, PB L 255 van 30.09.2005, blz. 22.
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Commentaar van de Commissie over het verzoekschrift

Verzoekschrift al in augustus 2008 bij de Commissie ingediend

De indienster heeft al in augustus 2008 bij de Commissie een verzoek om hulp ingediend voor 
erkenning van haar Britse onderwijsdiploma in Roemenië. Zij heeft vermeld dat zij de QTS 
(qualified teacher status) in het VK heeft verworven, waarmee zij in het middelbaar onderwijs 
natuurwetenschappen kan doceren 

De Commissie heeft een onderzoek ingesteld naar het geval en is tot de conclusie gekomen 
dat op grond van de door de indienster verstrekte informatie er sprake van zou kunnen zijn dat 
de Roemeense autoriteiten een overtreding hebben begaan van de richtlijnen over de 
erkenning van beroepsopleidingen. Aangezien de QTS normaliter het diploma is dat in het 
VK wordt gegeven aan bevoegde docenten, is de Commissie ervan uitgegaan dat de indienster 
volledig bevoegd is. De Commissie heeft dan ook de indienster geadviseerd haar geval voor te 
leggen aan SOLVIT. De indienster heeft hiermee ingestemd en de nodige documentatie en 
afschriften van haar getuigschriften gepresenteerd. Op 12.1.2009 heeft de Commissie de zaak 
voorgelegd aan het Britse SOLVIT-centrum (d.w.z. in de lidstaat waarin de beroepsopleiding 
werd gevolgd).

Het Britse SOLVIT-centrum heeft een onderzoek ingesteld naar de klacht van de indienster en 
laten weten dat zelfs indien zij de QTS heeft behaald, zij nog moet kunnen aantonen een 
proeftijd van twee jaar te hebben voltooid. In het VK wordt indienster zonder een dergelijke 
proeftijd niet als volledig bevoegd beschouwd en kan zij geen erkenning verkrijgen van haar 
("onvolledige") onderwijsbevoegdheid. Er is geen bewijs dat zij deze proefperiode heeft 
voltooid en derhalve werd geconcludeerd dat zij niet volledig bevoegd is.

Het Britse SOLVIT-centrum heeft de indienster op 11.3.2009 per e-mail bericht dat zij 
bepaalde rechten had kunnen doen gelden in Roemenië als zij twee jaar in het VK had 
gewerkt. Het Britse SOLVIT-centrum voegt daar aan toe dat zij, zelfs in het geval dat zij niet 
in het VK heeft gewerkt, wellicht bepaalde rechten heeft volgens de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen  (Vlassopoulou1). Het Britse SOLVIT-
centrum heeft indienster per post verzocht eventuele certificaten op te sturen van de 
beroepservaring die zij het VK heeft opgedaan, vóór het behalen van de QTS.

Op 7.4.2009 werd de zaak door het Britse SOLVIT-centrum gesloten omdat de indienster 
geen gevolg had gegeven aan het verzoek om toezending van verdere informatie.

Juridische analyse

De erkenning van beroepsopleidingen is geregeld in Richtlijn 2005/36/EG. Deze richtlijn is 
van toepassing mits het beroep gereguleerd is in de gastlidstaat en de sollicitant in het bezit is 
van 

- een beroepskwalificatie in de EU,

                                               
1 C-340/89, Vlassopoulou, 7.5.1991.
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- of van een beroepskwalificatie in een derde land en 3 jaar beroepservaring in het betreffende 
beroep op het grondgebied van de lidstaat die deze officiële beroepskwalificatie heeft erkend.

Het beroep van docent is in de Europese Unie niet geharmoniseerd en dus valt de erkenning 
van een dergelijke bevoegdheid onder de bepalingen van het zogenaamde algemene stelsel 
voor de erkenning van beroepsopleidingen. Dit stelsel berust op het principe dat de 
gastlidstaat de EU-burger moet toestaan een beroep op zijn grondgebied uit te oefenen, zelfs 
indien hij niet beschikt over het vereiste nationale diploma, mits hij in een andere lidstaat over 
het vereiste diploma beschikt, dat hem in staat stelt hetzelfde beroep uit te oefenen. Dit stelsel 
betekent geen automatische erkenning van een beroepsopleiding. Wanneer er sprake is van 
aanzienlijke verschillen tussen de opleiding van de migrant en de opleiding (duur of 
lespakket) en de eisen in de gastlidstaat, kan deze aan de migrant extra eisen stellen 
(aanpassingsperiode of proeve van bekwaamheid). De keuze is daarbij aan de migrant.

Niet-toepassing van Richtlijn 2005/36/EG op het bewuste geval

Het is duidelijk dat de indienster niet volledig bevoegd is en dus geen profijt heeft van 
Richtlijn 2005/36/EG. De Roemeense autoriteiten zijn niet verplicht in het kader van deze 
richtlijn haar "onvolledige" bevoegdheid te erkennen.

De Commissie is het niet eens met  de opvatting van het Britse SOLVIT-centrum dat de 
indienster kan profiteren van de toepassing van het beginsel van vrije vestiging en dat 
Roemenië rekening dient te houden met alle kennis en kwalificaties die indienster heeft 
verworven. De jurisprudentie waarnaar het Britse SOLVIT-centrum verwijst, Vlassopoulou
C-340/89, heeft betrekking op personen die volledig bevoegd zijn ((zoals mevrouw 
Vlassopoulou) in het geval waarin de gastlidstaat niet over een juridisch instrument beschikt 
dat de beroepskwalificaties kan erkennen. De indienster is niet volledig bevoegd, dus is 
bedoelde jurisprudentie niet op haar van toepassing.

Conclusie

De Commissie kan niet vaststellen dat Roemenië inbreuk heeft gepleegd op het EU-recht door 
de "onvolledige" bevoegdheid als docent van de indienster, niet te erkennen.


