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Betreft: Verzoekschrift 607/2009, ingediend door Rona Steffens (Duitse nationaliteit) 
over de erkenning van haar Nederlandse studieresultaten in Duitsland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster heeft in Nederland gestudeerd en ambieert een loopbaan in het onderwijs in 
Duitsland. De Duitse instantie erkent echter de resultaten die indienster in Nederland heeft 
behaald, niet. Indienster is daarentegen van opvatting dat zij met haar studieresultaten en op 
basis van haar volgens het "Bologna-systeem" berekende studiepunten in aanmerking zou 
moeten komen voor de door haar gewenste baan. Zij verzoekt het Europees Parlement te 
bemiddelen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 september 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 in Nederland gestudeerd en zoekt een onderwijsbaan in Duitsland. Zij geeft 
aan dat de Duitse overheid weigert de academische kwalificaties die zij in Nederland heeft 
behaald, te erkennen, wat wel noodzakelijk is om een dergelijke baan te kunnen verkrijgen. 
Zij bevestigt dat zij met de resultaten die zij heeft behaald en de studiepunten die haar zijn 
toegekend volgens het Bologna-systeem, in aanmerking zou moeten kunnen komen voor 
betreffende baan.

De Commissie merkt op dat de Gemeenschap op grond van artikel 5 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap dient te handelen binnen de grenzen van de 
bevoegdheden die haar in dit Verdrag zijn toegekend. Ten aanzien van het onderwijs wordt in 
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artikel 149 bepaald dat de Gemeenschap bijdraagt tot de ontwikkeling van onderwijs van 
hoog gehalte door samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en zo nodig door hun 
activiteiten te ondersteunen en aan te vullen, met volledige eerbiediging van de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de inhoud van het onderwijs en de opzet van het 
onderwijsstelsel. In dit verband valt de academische erkenning van universitaire diploma’s 
onder de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten. Het Bologna-systeem waar indienster naar 
verwijst, is geen stelsel van bindende regels, maar een intergouvernementeel systeem op basis 
van vrijwilligheid. Deze herzieningen zijn nog niet toegepast op alle academische 
onderwerpen in de lidstaten.

De Commissie heeft echter altijd de mobiliteit van studenten gestimuleerd, zoals blijkt uit de 
publicatie in juli 2009 van het Groenboek over het bevorderen van de leermobiliteit van 
jongeren. Dit is een van de doelstellingen van haar actie op het gebied van onderwijs, waar 
ook het aanmoedigen van de academische erkenning van diploma's onder valt (artikel 149, 
lid 2, van het Verdrag). De Commissie is dan ook van mening dat het zonder gegronde reden 
weigeren een diploma of studieprestaties te erkennen en het toepassen van uiterst lange of 
dure procedures kunnen worden opgevat als een afstraffing van een Europese burger die 
gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer en een studie in een andere lidstaat heeft 
gevolgd. In een vergelijkbaar hypothetisch geval zouden dergelijke praktijken kunnen worden 
beschouwd als schending van het Gemeenschapsrecht.

Om de praktische problemen rond de erkenning van kwalificaties over de EU-grenzen heen 
zonder juridische procedures op te lossen, heeft de Europese Unie de lidstaten gestimuleerd 
een informatienet voor de erkenning van universitaire diploma’s en voor de erkenning van 
beroepskwalificaties op te zetten. Een dergelijk netwerk kan vaak een oplossing voor dit soort 
problemen dichterbij brengen, omdat er dan rechtstreeks contact tussen de instellingen van de 
betreffende lidstaten is. Voor meer informatie over de erkenning van diploma's en 
studieprestaties wordt de indienster geadviseerd het ENIC-NARIC-netwerk te raadplegen. Op 
de hieronder genoemde website staan alle adressen en contactpunten voor alle lidstaten.

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


