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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0839/2009, ingediend door María Antonia Moro Ortigosa 
(Spaanse nationaliteit), over het feit dat het Ministerie van Onderwijs haar 
diploma "Brevet de Technicien Supérieur" (BTS) slechts als een technisch 
diploma voor een tweetalige secretaresse kwalificeert

1. Samenvatting van het verzoekschrift

 Indienster beklaagt zich erover dat het ministerie haar Franse secretariaatsdiploma BTS niet 
als een diploma van hoger onderwijs heeft erkend en dit heeft ingeschaald als een technisch 
diploma van secundaire rang. Indienster is het niet eens met deze inschatting van het 
ministerie. Dat stelt haar als weg voor beroep een administratieve rechtszaak voor, die veel 
geld zal gaan kosten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 december 2009.

Indienster heeft om officiële erkenning van haar in Frankrijk behaalde diploma “Brevet de 
Technicien Supérieur” (BTS) verzocht. Naar haar mening, die zij onder meer baseert op het 
organisatieschema van het Franse onderwijsstelsel, dat zij als bijlage bij haar verzoekschrift 
heeft bijgevoegd, is het betreffende diploma in het Franse onderwijsstelsel geklasseerd als 
hoger onderwijs. Overigens heeft de studie in verband met het diploma plaatsgevonden na het 
behalen van het middelbareschooldiploma (“baccalauréat”). 

Indienster beklaagt zich erover dat het Spaanse ministerie van Onderwijs bij het erkennen van 
haar diploma in kwestie niet in aanmerking heeft genomen dat het om een diploma van hoger 
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onderwijs gaat en dit als een diploma van een technische beroepsopleiding heeft aangemerkt. 
In het erkenningsbesluit van de Spaanse autoriteiten wordt het BTS-diploma van indienster 
gewaardeerd als "Técnica Especialista en Secretaria Bilingüe de Dirección, Formación 
Profesional de Segundo Grado, Rama Administrativa y Comercial", dat wil zeggen 
“kwalificatie van technica gespecialiseerd als tweetalig directiesecretaresse, beroepsopleiding 
van secundaire graad, sector handel en administratie”. 

Indienster is het niet eens met het besluit. Ze is namelijk van mening dat het ministerie de 
waarde van haar diploma in zijn besluit te laag inschat. Zij wijst er bovendien op dat er in 
Spanje geen equivalent van het Franse diploma bestaat. In antwoord op haar verzoek om 
herwaardering stelt het ministerie indienster voor een beroep in te stellen bij de 
administratieve rechtbanken.

Tot slot maakt indienster kenbaar dat zij veel offers heeft gebracht voor haar studie en dat zij 
voor een diploma met een gelijke waarde als een middelbareschooldiploma na haar 
middelbare school niet twee jaar extra zou hebben gestudeerd. Het besluit van de Spaanse 
autoriteiten brengt haar dus in moeilijkheden en ze is van mening dat zij door haar eigen land 
wordt benadeeld omdat zij in een andere lidstaat heeft gestudeerd.

Commentaar van de Commissie

De Commissie is het met indienster eens dat de door haar in Frankrijk afgelegde studie heeft 
plaatsgevonden na het behalen van haar “baccalauréat” en dat haar opleiding voor het BTS-
diploma in Frankrijk deel uitmaakt van het hoger onderwijs. De Commissie gelooft dat de 
gelijkschakeling van haar diploma nog complexer is vanwege het feit dat het BTS-diploma, 
dat in principe wordt behaald na een tweejarige opleiding, geen deel uitmaakt van het 
zogenaamde LMD-stelsel (Licence – Master – Doctorat) dat thans in Frankrijk van toepassing 
is, aangezien de eerste van deze drie fasen drie studiejaren vereist en een tussentijdse fase in 
dit zogenoemde Bologna-systeem niet bestaat. Na het dossier te hebben bestudeerd, kan 
echter worden vastgesteld dat indienster haar diploma heeft behaald in 1990, oftewel lang 
voor de invoering van het Bologna-systeem.

De Commissie wijst erop dat de verantwoordelijkheid voor de academische erkenning van 
diploma’s overeenkomstig artikel 149 van het EG-Verdrag bij de lidstaten ligt en niet bij de 
Gemeenschap. De Commissie is van mening dat het probleem van indienster moet worden 
opgelost door rekening te houden met de gelijkschakeling van diploma’s die van toepassing 
was op het moment waarop zij haar diploma heeft behaald. Tevens moet rekening worden 
gehouden met het beginsel volgens hetwelk een student niet mag worden benadeeld vanwege 
het feit dat hij/zij (gedeeltelijk) in een andere lidstaat heeft gestudeerd. In dit verband zou het 
niet-erkennen van een diploma zonder passende redenen of het toepassen van te lange of te 
kostbare procedures kunnen worden opgevat als benadeling van een Europees burger 
vanwege het uitoefenen van diens recht van vrij verkeer en het studeren in een andere lidstaat, 
hetgeen tevens kan worden beschouwd als een schending van het recht van de Europese Unie.

Voor het oplossen van praktische problemen in verband met de erkenning van diploma’s uit 
andere EU-lidstaten zonder gebruik te hoeven maken van juridische procedures heeft de 
Europese Unie de lidstaten echter gestimuleerd om een netwerk van informatiecentra voor 
erkenning van academische en beroepskwalificaties op te richten, dat in veel gevallen via 
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rechtstreekse contacten tussen de centra van de betreffende landen kan helpen bij het oplossen 
van problemen in verband met erkenning van diploma’s en/of toegang tot opleidingen. 

Indienster wordt derhalve geadviseerd het netwerk ENIC-NARIC te raadplegen. De website 
van dit netwerk (waarop de adressen en contactcentra van alle lidstaten staan vermeld) is:

http://www.enic-naric.net/

De Europese Commissie is eveneens van mening dat een beroepsprocedure binnen de 
betreffende lidstaat, zoals geadviseerd door de Spaanse autoriteiten en tevens door de 
Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement (het volgen van de beschikbare 
juridische beroepsprocedures in Spanje door een beroep in te stellen bij de administratieve 
rechtbank), de aangewezen weg is, voor zover het probleem in de tussentijd niet op een 
andere manier wordt opgelost. De nationale autoriteiten, met inbegrip van juridische instanties, 
staan namelijk dichter bij de praktische situatie van een afzonderlijk geval zoals dat van het 
onderhavige verzoekschrift en zijn daarom beter in staat alle elementen van het dossier te 
bestuderen en helderheid te scheppen in de onduidelijkheden op dit gebied en de wijzigingen 
van de nationale wetgeving die destijds zijn doorgevoerd.


