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Betreft: Verzoekschrift 1069/2008, ingediend door S.B (Italiaanse nationaliteit), over 
erkenning van het beroep van docent en de eisen die worden gesteld aan de 
taalkennis van docenten in Italië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens indienster moeten Europese burgers die verzoeken om erkenning in Italië van hun in 
het buitenland behaalde beroepskwalificaties als docent hun verzoek in het algemeen 
vergezeld doen gaan van het taaldiploma CELI 5 DOC. Het examen voor CELI 5 DOC wordt 
slechts tweemaal per jaar afgenomen in de stad Perugia en kost volgens indienster met 
inbegrip van de noodzakelijke reis- en verblijfkosten circa 1000 euro. Volgens indienster 
gelden bijvoorbeeld voor de inschrijving van niet-Italiaanstaligen aan een universiteit in Italië 
veel lagere normen, en zij is dan ook van opvatting dat de CELI 5 DOC-verplichting slechts 
tot doel heeft het aantal buiten Italië geschoolde docenten te minimaliseren. Zij tekent 
bovendien bezwaar tegen de volgens haar onduidelijk omschreven en arbitraire 
uitzonderingen op de algemene regel. Volgens indienster zijn er wel SISS voor Roemeens in 
Italië, maar wordt het beroep van docent Roemeens in Italië door de minister niet erkend. 
Indienster verzoekt om verduidelijking en verbetering van de regelgeving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 december 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 april 2009
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Het verzoekschrift

Volgens indienster moeten Europese burgers die verzoeken om erkenning in Italië van hun in 
het buitenland behaalde beroepskwalificaties als docent, hun verzoek in het algemeen 
vergezeld doen gaan van het taaldiploma CELI 5 DOC, waarmee ze hun uitgebreide kennis 
van het Italiaans kunnen aantonen. Het examen voor CELI 5 DOC wordt slechts tweemaal per 
jaar afgenomen in de stad Perugia en kost volgens indienster met inbegrip van de 
noodzakelijke reis- en verblijfkosten circa 1000 euro. Volgens indienster gelden bijvoorbeeld 
voor de inschrijving van niet-Italiaanstaligen aan een universiteit in Italië veel lagere normen. 
Zij is dan ook van opvatting dat de CELI 5 DOC-verplichting slechts tot doel heeft het aantal 
buiten Italië geschoolde docenten te minimaliseren. 

Zij vermeldt dat er vrijstellingen van dit soort examens in de Italiaanse regelgeving bestaan. 
Zij vindt echter dat deze vrijstellingen arbitrair zijn en duidelijkheid ontberen.

Wat haar persoonlijke geval betreft, stelt zij dat er weliswaar mogelijkheden bestaan als de 
"SISS" (School for Specialist Secondary School Teachers), waarmee mensen die Roemeens 
willen doceren in Italië, de kwalificatie hiervoor kunnen krijgen, maar dat het bevoegde 
Italiaanse ministerie uitsluitend bereid is haar beroep van "docente Frans" te erkennen, wat 
het overigens nog niet heeft gedaan. De Italiaanse overheid weigert evenwel de kwalificatie 
"docente Roemeens" te erkennen, omdat zij dit niet als een "beroep" beschouwt.

Uit een eerste bestudering van het onderzoek blijkt dat de waarschijnlijke reden voor de 
weigering inzake het doceren van Roemeens is dat het doceren van deze taal niet is 
opgenomen in de Italiaanse schoolprogramma´s.

Volgens indienster kunnen de obstakels die de Italiaanse overheid in haar geval heeft 
opgeworpen, voor eenieder gelden die erkenning wil van zijn of haar kwalificatie als docent 
in Italië.

Samenvattend meent indienster dat er sprake is van een schending van Richtlijn 2005/36/EG1. 
Ze vraagt om een verduidelijking van de geldende regels en een verbetering van de wetgeving 
in kwestie, door afschaffing, onder meer, van het examen CELI 5 DOC en vervanging door 
een examen van ALTE (Association of Language Testers in Europe).

Standpunt van de Commissie

Voor wat betreft het examen waarmee de beheersing van de Italiaanse taal wordt getoetst, 
menen de diensten van de Commissie dat het bedrag van de examenleges niet hoger mag zijn 
dan de werkelijke kosten die de overheid heeft gemaakt. Als de gevraagde prijs hoger is, kan 
dit worden opgevat als discriminatie, in strijd met artikel 12 van het EG-Verdrag. Indienster 
heeft de algehele kosten voor het examen op ongeveer 1000 euro geschat, inclusief reis- en 
verblijfkosten, met als bestemming de stad Perugia, zonder het vertrekpunt van de reis aan te 
duiden. De Commissie kan met de gegevens die zij nu bezit geen uitspraak doen over de 
proportionaliteit van het door de Italiaanse overheid geëiste bedrag en de werkelijke kosten 

                                               
1 PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22.
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van de procedure.

Wat betreft de omstandigheden waaronder dit examen wordt afgenomen en met name de 
moeilijkheidsgraad, is dezelfde proportionaliteitsregel van toepassing tussen enerzijds het 
legitieme belang van een lidstaat bij een voldoende, zo niet goede beheersing van de landstaal 
door alle docenten in zijn scholen, en anderzijds het vrije verkeer van docenten in de 
Europese Unie, waarbij nationale overheden geen onredelijke obstakels mogen opwerpen
voor Europese docenten die naar een andere lidstaat wensen te reizen. Wat dat betreft kan het 
in bepaalde onderwijstakken legitiem zijn om hogere eisen te stellen aan de kennis van een 
gegeven taal, met name de nationale taal, dan aan de kennis van andere talen. 

De Commissie wil het EP er in dat verband op wijzen dat indienster in 2008 een klacht heeft 
ingediend, die is vervangen door een tweede klacht, tegen het einde van 2008. Daarin bracht 
indienster de kwestie van de taalexamens eveneens te berde. 

In vervolg op deze klacht had de Commissie een op 4 november 2008 gedateerde brief naar 
indienster gestuurd, met daarin een uitgebreide analyse van de kwestie van taalexamens, 
afgezet tegen artikel 53 van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties. De analyse is tegen de achtergrond van deze richtlijn uitgevoerd, omdat 
indienster had gesteld dat migrerende docenten (docent is een wettelijk geregeld beroep in 
Italië) belemmeringen ondervinden in Italië. Benadrukt is dat een aanvullende verklaring van 
talenkennis in het algemeen geen deel uitmaakt van de erkenningsprocedure. Verwezen werd 
naar het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen dat stelde dat een zekere mate 
van talenkennis een dwingende reden van algemeen belang kan zijn (Zaak C-424/97 Haim1, 
en dat in het geval van het beroep van docent een zekere mate van talenkennis zou mogen 
worden geëist. Dit recht is echter niet onvoorwaardelijk en moet proportioneel zijn en nodig 
voor de baan in kwestie. Het mag niet worden gebruikt als excuus om werknemers van andere 
lidstaten uit te sluiten. 

De Commissie onderzoekt momenteel in hoeverre de wettelijke bepalingen aan de hand 
waarvan migrerende docenten verplicht zijn het examen "CELI 5 DOC" aan de Universiteit 
van Perugia af te leggen, een schending inhouden van Richtlijn 2005/36/EG.

Wat betreft de overtuiging van indienster dat de bovengenoemde maatregelen simpelweg een 
manier zijn om het aantal buitenlandse docenten te beperken: deze beschuldiging kan slechts 
worden onderzocht nadat er antwoorden zijn gevonden op de vragen die zijn gesteld in de 
voorafgaande alinea’s, met eventuele bewijzen ter ondersteuning. 

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009

Volgens indienster wordt het vrije verkeer van personen in Italië beperkt als het gaat om 
docenten met een beroepskwalificatie die is behaald in een andere EU-lidstaat.

Indienster is in Italië gestuit op problemen bij het verkrijgen van erkenning voor haar 
beroepskwalificatie als docente Roemeens. Terwijl ze de erkenning voor haar 
beroepskwalificatie als docente Frans heeft gekregen, is dit niet het geval voor haar 
                                               
1

Salomone Haim tegen Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein, arrest van 4.7.2000 in zaak C-424/97.
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beroepskwalificatie als docente Roemeens. Bovendien is het volgens indienster zo dat de 
verplichting die wordt opgelegd door Italië aan in de EU gekwalificeerde docenten om een 
getuigenis van kennis van de Italiaanse taal te verkrijgen met het taaldiploma "CELI 5 DOC" 
dat alleen behaald kan worden aan de Università per Stranieri in Perugia, ten doel heeft de 
erkenning van buitenlandse docenten in Italië te beperken.

De Commissie was van deze zaak al op de hoogte door een klacht die indienster in november 
2008 bij de Commissie had ingediend. Op 4 november 2008 is een analyse gestuurd naar 
indienster, waarna indienster op 12 november 2008 nadere uitleg heeft verschaft. Op basis 
hiervan is op 4 mei 2009 een aanvullende analyse gestuurd aan indienster , waarop dezelfde 
dag werd geantwoord.

De overwegingen van de Commissie bij het verzoekschrift 

De erkenning van beroepskwalificaties

Het rechtsinstrument dat de erkenning van beroepskwalificaties regelt, is Richtlijn 
2005/36/EG1. Deze richtlijn is van toepassing op voorwaarde dat het gaat om een in de 
gastlidstaat gereguleerd beroep en dat de aanvrager in het bezit is van 

- beroepskwalificaties in de EU of 
- als hij/zij de beroepskwalificaties heeft behaald in een derde land en hij/zij 3 jaar 
beroepservaring heeft in betreffend beroep op het grondgebied van de lidstaat die de 
betrokken beroepskwalificatie heeft erkend. 

Wat betreft het beroep van docent zijn de opleidingseisen in de Europese Unie niet 
geharmoniseerd, waardoor de erkenning van een dergelijke kwalificatie zal vallen onder de 
voorzieningen van het zogenaamde algemeen stelsel van erkenning van beroepskwalificaties 
als uiteengezet in titel III, hoofdstuk I van de richtlijn. De idee achter dit stelsel is dat de 
gastlidstaat de EU-burger moet toestaan een beroep uit te oefenen binnen zijn grondgebied 
ook indien de betreffende EU-burger niet in het bezit is van het vereiste nationale diploma, op
voorwaarde dat betreffende EU-burger in een andere lidstaat het diploma heeft verkregen dat 
vereist is voor het opnemen of voortzetten van hetzelfde beroep. Dit stelsel houdt echter niet 
de automatische erkenning van beroepskwalificaties in. Alleen waar er substantiële 
verschillen bestaan tussen de opleiding en training van de migrant (verschillen in duur of de 
reikwijdte van de werkzaamheden) en de vereisten van de gastlidstaat, kan deze laatste 
compenserende maatregelen opleggen aan de migrant (een proeve van bekwaamheid of een 
aanpassingsstage) tussen welke twee opties de migrant kan kiezen. 

Toepassing van Richtlijn 2005/36/EG op de zaak van indienster

a) Beroepskwalificatie als docent Frans

                                               
1 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 over de erkenning van beroepskwalificaties, PB L 
255/22 van 30.9.2005.
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Italië heeft de beroepskwalificaties van indienster als docente Frans al erkend. 

b) Beroepskwalificatie als docent Roemeens

Wat betreft haar beroepskwalificaties als docente Roemeens heeft indienster de Commissie 
laten weten dat de Italiaanse autoriteiten nog steeds weigeren haar beroepskwalificaties te 
erkennen (een beslissing van de Italiaanse autoriteiten daterend van december 2007). 

Uit de inhoud van het Italiaanse besluit maakt de Commissie op dat het beroep van docent 
Roemeense taal geen gereguleerd beroep is in Italië. Richtlijn 2005/36/EG over de erkenning 
van beroepskwalificaties is daarom niet van toepassing op de zaak van indienster. Een 
aanvullend element dat de conclusie van de Commissie onderschrijft, is het feit dat ofschoon 
de Roemeense ambassade in Rome een selectieprocedure voert voor docenten met Roemeens 
als moedertaal om Roemeens te doceren op Italiaanse scholen, deze docenten zullen worden 
betaald door de Roemeense regering (en niet door de Italiaanse overheid) en deze hele 
exercitie deel is van een proefproject tussen Italië en het Roemeense ministerie van 
Onderwijs. Dat dit proefproject wordt gehouden in samenwerking met de Italiaanse 
autoriteiten betekent niet dat het beroep van docent Roemeens in Italië een gereguleerd beroep 
is. Bovendien is het de moeite waard op te merken dat het de Roemeense regering is die het 
salaris voor deze docenten lijkt te betalen, en niet de Italiaanse overheid.

Het standpunt van de Commissie in deze zaak blijft ongewijzigd, ook tegen de achtergrond 
van de aanvullende informatie die indienster heeft verstrekt. Zij heeft de Commissie ingelicht 
dat de scuole di specializzazione all'insegnamento (SISS) beroepsopleidingen aanbieden voor 
docenten in Italië, maar tegelijkertijd gaf ze aan dat de Roemeense taal niet als vak wordt 
gedoceerd op openbare scholen in Italië. Uit deze informatie concludeert de Commissie 
opnieuw dat het doceren van de Roemeense taal geen gereguleerd beroep is in Italië, en 
daarom zou indienster in staat moeten zijn Roemeens te doceren aan alle 
onderwijsinstellingen in Italië met uitzondering van openbare scholen, zonder dat zij daarvoor 
een erkenning van haar beroepskwalificaties nodig heeft.

c) Blijk van kennis van de Italiaanse taal

Wat betreft de verplichting om een getuigenis van kennis van de Italiaanse taal te behalen met 
het CELI 5 DOC-taaldiploma, heeft indienster op 12 november 2008 bij de Commissie
aangegeven dat deze kwestie niet relevant is voor haar zaak. Toch stelt zij belang in deze 
kwestie omdat zij weet van een aantal, dat dit certificaat moeten behalen en daarmee volgens 
haar worden belemmerd in het vrije verkeer van gekwalificeerde docenten.

De Commissie heeft in het kader van het project EU Pilot vragen gesteld aan Italië over de 
wettelijke basis van het CELI 5 DOC-taaldiploma en verzocht om nadere uitleg over de 
toepassing van relevante bepalingen met betrekking tot het beroep van docent. De Italiaanse 
autoriteiten hebben op 21 juli 2009 geantwoord. De Commissie zal het antwoord bestuderen 
en daarna besluiten hoe deze zaak verder aan te pakken.

De relevante bepaling in Richtlijn 2005/36/EG is artikel 53, waarin wordt gesteld dat lidstaten 
kunnen eisen dat de begunstigden van de erkenning van beroepskwalificaties moeten 
beschikken over de talenkennis die voor de uitoefening van hun beroep in de ontvangende 
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lidstaat vereist is. Het testen van de talenkennis is echter geen officieel onderdeel van de 
erkenningsprocedure. Dit is een onderwerp voor een evenredigheidstoets als is bevestigd door 
jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie (C-424/97 Haim II). 

Conclusies

De Commissie concludeert dat dit dossier geen bewijs levert dat haar zou kunnen doen 
besluiten dat de EU-wetgeving in het geval van indienster is geschonden:

- de beroepskwalificaties van indienster als docente Frans zijn erkend; 
- indienster heeft de erkenning van haar beroepskwalificaties als docente Roemeens niet 
nodig; 
- de eis om een CELI 5 DOC-diploma te behalen als getuigenis van kennis van de Italiaanse 
taal is niet van toepassing op indienster (omdat zij in Italië een graad in de Italiaanse taal heeft
behaald). 


