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Betreft: Verzoekschrift 357/2006, ingediend door M. Kenneth Abela (Maltese 
nationaliteit), over vermeende schendingen van de EG-wetgeving betreffende 
gelijkwaardigheid van kwalificaties door Maltese autoriteiten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die een Britse postdoctorale graad van ingenieur heeft, beweert dat hem het recht is 
ontzegd om te praktiseren op Malta. Volgens indiener heeft de Engineering Board of Malta 
geweigerd hem de vergunning te verlenen die nodig is om als ingenieur te werken. Hij 
verzoekt om de steun van het Europees Parlement om zijn zaak op te lossen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 september 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 mei 2007.

Mijnheer Abela, een Maltees staatsburger, is een in het Verenigd Koninkrijk beëdigd 
ingenieur en lid van de UK Engineering Board. Hij heeft een aanvraag ingediend voor 
professionele erkenning in Malta op grond van Richtlijn 89/48/EEG, maar de Maltese 
autoriteiten (de Engineering Board) hebben zijn verzoek onvoorwaardelijk afgewezen. Hij 
heeft zich gewend tot het SOLVIT netwerk, maar SOLVIT kon de zaak niet oplossen. Hij 
heeft vervolgens een klacht ingediend bij de Europese Commissie (2005/4427), die op 28 juni 
2006 ter zijde is gelegd. Mijnheer Abela is geïnformeerd over dit besluit.

Mijnheer Abela dient een klacht in tegen de Maltese autoriteiten omdat deze Richtlijn 
89/48/EEG niet correct toepassen met betrekking tot zijn verzoek tot professionele erkenning 
als ingenieur in Malta. De Maltese autoriteiten hebben zijn aanvraag simpelweg afgewezen 
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zonder opgaaf van reden en zonder hem in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van een 
compenserende maatregel (een onderzoek naar geschiktheid of een periode van 
beroepsbeoefening onder toezicht).

De Commissie heeft, zoals gezegd, het dossier over de klacht gesloten, omdat zij van mening 
is dat dit een individueel geval van een onjuiste toepassing van de EU-wetgeving is en dat 
mijnheer Abela daarom het besluit van de Maltese Engineering Board zou moeten aanvechten 
voor de nationale rechtbanken. Hij heeft onder meer deze route gevolgd.
De Commissie is niettemin op zoek naar oplossingen met andere middelen dan 
inbreukprocedures; zij blijft regelmatige contacten onderhouden met de Maltese autoriteiten 
en ook met mijnheer Busuttil, lid van het Europees parlement, en heeft de bevoegde Maltese 
autoriteiten geadviseerd over de correcte toepassing van Richtlijn 89/48/EEG in dit geval. Het 
is nu aan de Maltese bevoegde autoriteiten om Richtlijn 89/48/EEG correct toe te passen. Uit 
recente correspondentie blijkt dat de Maltese autoriteiten voornemens zijn dit te doen en dat 
de zaak van mijnheer Abela spoedig opgelost zou moeten zijn.

Conclusie
De Commissie blijft zich inspannen om deze zaak op een vriendschappelijke manier op te 
lossen door middel van contacten met de Maltese autoriteiten en het lijkt erop dat deze 
inspanningen spoedig resultaat zullen hebben.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 5 mei 2008

Indiener heeft zijn beroepskwalificatie als ingenieur in het Verenigd Koninkrijk behaald. 
Aanvankelijk werd hem de erkenning van deze beroepskwalificatie in Malta onthouden, maar 
na zijn interventie hebben de Maltese autoriteiten hun beslissing op 30 januari 2007 herzien 
en een compenserende maatregel opgelegd, echter zonder hem de keuze te bieden tussen een 
proeve van bekwaamheid en een aanpassingsstage. Als rechtvaardiging voor dit besluit 
voerden de Maltese autoriteiten aan dat zij op basis van artikel 10 van Richtlijn 89/48/EEG1

gebruik maakten van hun recht om de migrant niet te laten kiezen tussen aanpassingsstage en 
proeve van bekwaamheid.

Omdat de Commissie van Malta geen officieel verzoek had ontvangen om gebruik te maken 
van de afwijkende regeling krachtens artikel 10, stelde zij de Maltese autoriteiten op 4 april 
2007 op de hoogte van de procedure die zij zouden moeten volgen. De Commissie nodigde 
Malta uit alsnog een verzoek om afwijking in te dienen. Op 5 oktober 2007 reageerden de 
Maltese autoriteiten en dienden een officieel verzoek om afwijking in. Dit verzoek was niet 
voldoende duidelijk, ontbeerde feitelijke elementen en bevatte geen materiële argumenten op 
grond waarvan de Commissie een besluit zou kunnen nemen. Derhalve zond de Commissie 
op 20 november 2007 een gedetailleerd verzoek om nadere inlichtingen aan de Maltese 
autoriteiten.

                                               
1 Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van 

hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten, PB L 19 
van 24.1.1989, blz. 16.
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De toepasselijke richtlijn is sinds 20 oktober 2007 Richtlijn 2005/36/EG1 betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties, die Richtlijn 89/48/EEG heeft vervangen. Deze richtlijn 
staat de beroepsbeoefenaar/migrant toe zich te vestigen in een andere lidstaat en daar het 
beroep uit te oefenen waarvoor hij is gekwalificeerd in zijn eigen lidstaat op voorwaarde dat: 

 het beroep is gereglementeerd in de ontvangende lidstaat en
 de migrant de beroepskwalificatie heeft behaald in de EU (of in een derde land, in 

welk geval hij vervolgens drie jaar werkervaring in dat beroep moet hebben opgedaan 
op het grondgebied van de lidstaat waar deze formele beroepskwalificatie is erkend).

Het beroep van ingenieur is niet geharmoniseerd in de Europese Unie. De erkenning van 
ingenieurskwalificaties valt onder de bepalingen van het zogenoemde algemeen stelsel van 
erkenning van beroepskwalificaties zoals beschreven onder titel III in hoofdstuk I van 
Richtlijn 2005/36/EG. Het algemeen stelsel voorziet niet in de automatische erkenning van 
beroepskwalificaties. De ratio van dit stelsel is dat de ontvangende lidstaat de EU-burger moet 
toestaan een beroep op zijn grondgebied uit te oefenen, ook als die burger niet het vereiste 
nationale diploma bezit, mits hij het diploma bezit dat in een andere lidstaat vereist is voor de 
uitoefening van hetzelfde beroep.

Bovendien moet de ontvangende lidstaat vaststellen of die kwalificaties overeenkomen met de 
kwalificatie-eisen die in zijn nationale regels worden gesteld. Alleen wanneer er wezenlijke
verschillen (in duur en inhoud) zijn tussen de opleiding van de migrant en de in de 
ontvangende lidstaat gestelde opleidingseisen, mag de ontvangende lidstaat de migrant 
compenserende maatregelen (een aanpassingsstage of een proeve van bekwaamheid) 
opleggen, waarbij de migrant mag kiezen voor de ene of de andere maatregel. 

Lidstaten mogen echter afwijken van het keuzerecht van de migrant. Krachtens artikel 14 van 
Richtlijn 2005/36/EG dienen zij de daarvoor vereiste ontwerpbepaling onverwijld bekend te 
maken aan de Commissie en de overige lidstaten, omkleed met redenen die de uitvoering van 
zo’n bepaling noodzakelijk maken. Op 5 oktober 2007 heeft de Commissie een dergelijk 
verzoek om afwijking van Malta ontvangen.

In concreto moeten de Maltese autoriteiten de noodzaak aantonen om – voor de gehele 
beroepsgroep, niet voor één specifiek geval zoals dat van indiener – af te wijken van het recht 
dat ingenieurs hebben om te kiezen tussen een aanpassingsstage en een proeve van 
bekwaamheid.

Elk verzoek om afwijking dient te worden gerechtvaardigd in het licht van de nagestreefde 
doelen. In dit specifieke geval moeten de Maltese autoriteiten aantonen dat de door hen voor 
de ingenieursprofessie nagestreefde doelen niet in gelijke mate kunnen worden bereikt met 
een proeve van bekwaamheid en een aanpassingsstage. Alleen dan is een afwijking in 
overeenstemming met het Gemeenschapsrecht.

Pas indien de Commissie niet binnen drie maanden negatief heeft beslist over het verzoek om 
afwijking, mag de lidstaat de bepaling in kwestie aannemen.
                                               
1 In het nieuwe regime voor de erkenning van beroepskwalificaties is hetzelfde concept overgenomen, 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.
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Conclusie
De Commissie heeft tot heden geen antwoord van Malta ontvangen op haar gedetailleerde 
verzoek om nadere inlichtingen van 20 november 2007. Om die reden heeft zij de Maltese 
autoriteiten op 27 maart 2008 een herinnering terzake gezonden.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008

De Commissie heeft op 11 juni 2008 het antwoord van Malta op haar schrijven van 
20 november 2008 ontvangen.

De Maltese autoriteiten hebben de Commissie laten weten dat indiener een tweejarige cursus 
heeft gevolgd en in het Verenigd Koninkrijk een ‘Higher National Diploma’ heeft behaald, 
dat verschilt van een BSc-cursus die in Malta voor het verkrijgen van de beroepskwalificatie 
die als ingenieur vereist is. Verder hebben ze uitgelegd dat indiener op basis van zijn 
tweejarige cursus als ‘Chartered Engineer’ (beëdigd ingenieur) is geregistreerd. Hij zou in het 
Verenigd Koninkrijk nooit onder toezicht hebben gewerkt en daarom kan van hem niet 
gezegd worden dat hij in het Verenigd Koninkrijk een aanvullende opleiding en training heeft 
gekregen. 

De Maltese autoriteiten menen dat indiener op basis van het Higher National Diploma in het 
Verenigd Koninkrijk kan worden geregistreerd als ‘Incorporated Engineer’ (engineering 
technician), een beroep dat in Malta niet gereglementeerd is. Derhalve is er niets wat indiener 
belet om dit beroep in Malta uit te oefenen. Hij zou een aanvraag hebben ingediend voor 
erkenning als ingenieur, en de Maltese autoriteiten menen dat hij niet over de kwalificaties 
voor dit beroep beschikt.

Indiener is in het bezit van de kwalificatie ‘Chartered Engineer’ op basis van de tweejarige 
universitaire opleiding die hij in het Verenigd Koninkrijk heeft afgerond, en het 
masterdiploma dat hij in het Verenigd Koninkrijk heeft behaald. Hij wijst erop dat hij 25 jaar 
in zijn beroep werkzaam is geweest. 

Op basis van de informatie van de Maltese autoriteiten is er een verschil in inhoud en/of duur 
van de opleiding en training die indiener heeft gekregen, in vergelijking met de opleiding en 
training die krachtens Maltees recht vereist zijn. Het argument van Malta dat hij vanwege dit 
verschil geen aanvraag voor erkenning als ingenieur, maar slechts als ‘engineering technician’ 
kan indienen, klopt om de volgende twee redenen niet: 

- Krachtens regelgeving van het Verenigd Koninkrijk wordt hij beschouwd als ingenieur, met 
recht op de titel ‘Chartered Engineer’; de Maltese autoriteiten kunnen dit niet in twijfel 
trekken. 

- In artikel 13 van Richtlijn 2005/36/EG1 wordt aangegeven: "…[…] bekwaamheidsattesten of 
opleidingstitels moeten blijk geven van een beroepskwalificatieniveau dat ten minste 
gelijkwaardig is aan het niveau onmiddellijk voorafgaand aan het door de ontvangende 
lidstaat vereiste niveau.[…] “. De Maltese autoriteiten kunnen de aanvrager compenserende 

                                               
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.
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maatregelen opleggen, als er wezenlijke verschillen bestaan tussen de opleiding en training 
die aanvrager heeft genoten, en de opleiding en training die krachtens Maltees recht vereist 
zijn. De Maltese autoriteiten moeten echter bij het bepalen van de omvang van de 
compenserende maatregel rekening houden met de 25 jaar beroepservaring van indiener 
(art. 14, lid 5 van Richtlijn 2005/36/EG). 

Overeenkomstig artikel 14, lid 2 van Richtlijn 2005/36/EG, dient Malta de migrant een keuze 
te bieden wat het soort compenserende maatregel betreft. Alleen in het geval dat een lidstaat 
een verzoek indient voor afwijking van de keuze van de migrant en hetzij een proeve van 
bekwaamheid, hetzij een aanpassingsstage wil opleggen, kan de lidstaat beslissen welk soort 
compenserende maatregel wordt opgelegd. Dit is echter alleen mogelijk indien de Commissie 
de desbetreffende lidstaat niet vraagt af te zien van een verzoek om afwijking, omdat dit 
ongepast of niet in overeenstemming met Gemeenschapsrecht is. 

In het geval van Malta heeft de Commissie op 5 oktober 2007 een verzoek om afwijking 
ontvangen. Het antwoord van Malta werd op 11 juni 2008 ontvangen. In hun brief vragen de 
Maltese autoriteiten om een bilaterale bijeenkomst met de Commissie om uitleg te geven over 
de bijzondere situatie van Malta met betrekking tot deze afwijking. Het verzoek tot een 
bijeenkomst is voor de Commissie een duidelijk teken dat de door Malta verstrekte informatie 
aangaande het verzoek om afwijking niet volledig is en dat deze derhalve geen gevolgen heeft 
voor de vereiste deadline van drie maanden. 

Met betrekking tot het geval van indiener heeft de Commissie op 11 juni 2008 van de Maltese 
autoriteiten vernomen dat hem krachtens een beslissing van 30 januari 2007 een proeve van 
bekwaamheid is opgelegd, maar dat hij deze test niet heeft willen ondergaan. 

Conclusie

Met het oog op bovenstaande uitleg is de Commissie van mening dat 

 artikel 13 van Richtlijn 2005/36/EG in zijn geval van toepassing is, hoewel de Maltese 
autoriteiten menen dat hij geen beroepskwalificaties voor ingenieur bezit;

 indiener niet de keuze is geboden tussen de verschillende soorten compenserende 
maatregelen, zijnde enerzijds een proeve van bekwaamheid of anderzijds een 
aanpassingsstage, waar aanvragers van erkenning volgens artikel 14, lid 2 van 
Richtlijn 2005/36/EG recht op hebben.

Gelet op het bovenstaande hebben de Maltese autoriteiten in het geval van indiener Richtlijn 
2005/36/EG geschonden. De Commissie zal indiener van haar onderzoek op de hoogte 
brengen en zal voorstellen dat hij op nationaal niveau tegen de beslissing van de Maltese 
engineering board in beroep gaat. 

6. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 november 2009.

In het licht van ontwikkelingen in de afgelopen vier maanden concludeert de Commissie dat 
Malta met betrekking tot de erkenning van zijn beroepskwalificatie Richtlijn 2005/36/EG 
correct toepast op het geval van indiener.
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- op 22.6.2009 heeft indiener de Commissie laten weten dat de Maltese autoriteiten hem in 
een brief gedateerd op 16 juni 2009 hebben gevraagd aan te geven welke compenserende 
maatregel hij prefereerde;

- op 24.6.2009 heeft er een videoconferentie plaatsgevonden tussen de diensten van de 
Commissie en de Maltese autoriteiten (vertegenwoordigers van het kabinet van de minister-
president en van de Engineering Board), waarin de Commissie nadrukkelijk aangaf dat de 
beroepskwalificatie van indiener niet kan worden genegeerd en dat hij in staat moet worden 
gesteld aan te geven aan welk soort compenserende maatregel hij de voorkeur geeft;

- in navolging van de videoconferentie, heeft de Commissie op 7 juli 2009 een brief van de 
Maltese autoriteiten ontvangen waarin deze bevestigen dat indiener zelf de compenserende 
maatregel mag kiezen;

- op 21.8.2009 heeft indiener de Commissie laten weten dat de bevoegde instanties hem 
hadden gevraagd voor een gesprek waarin zou worden gesproken over zijn aanpassingsstage.

Gezien bovenstaande gebeurtenissen komt de Commissie tot de conclusie dat Malta in het 
geval van indiener Richtlijn 2005/36/EG correct toepast en dat overtreding van de EU-
wetgeving niet kan worden aangetoond.


