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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

22.1.2010

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0699/2009, ingediend door Pawel Gregorek (Poolse nationaliteit), 
over discriminatie van personen met een Poolse graad in de architectuur 1.

Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die een Poolse graad in de architectuur heeft, beschrijft de problemen die hij heeft 
ondervonden, toen hij trachtte zich in te schrijven voor een postdoctorale cursus van een jaar 
in de architectuur aan de universiteit van Belfast. Hij kreeg te horen dat zijn Poolse graad 
vergezeld moet gaan van een bewijs van lidmaatschap van de betreffende regionale Orde van 
Architecten in Polen dat hem het recht geeft om in Polen het beroep van architect uit te 
oefenen. Het is echter slechts mogelijk om lid van de Orde van Architecten in Polen te 
worden als men in het bezit is van een dienovereenkomstige Poolse postdoctorale titel. 
Indiener wijst erop dat, hoewel in 2008 de Poolse regels inzake het lidmaatschap van de Orde 
van Architecten zijn gewijzigd, dit geen oplossing heeft gebracht voor hemzelf en andere in 
het buitenland verblijvende personen met Poolse architectuurdiploma's. Aangezien hij van 
mening is dat het hier een discriminerende behandeling betreft, verzoekt hij het Europees 
Parlement zich met de zaak bezig te houden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 september 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010

Indiener heeft een mastersdiploma in architectuur, verkregen in 2003 aan de faculteit 
architectuur van de Technische Universiteit van Krakau (Polen). Na het verkrijgen van het 
mastersdiploma is hij gaan werken bij een Pools architectenbureau en in 2007 heeft hij 
besloten te gaan werken bij een architectenbureau in Noord-Ierland waar hij sindsdien werkt.
Afgelopen jaar heeft indiener een formele aanvraag ingediend voor de vergunning om het 
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beroep van architect uit te oefenen in het Verenigd Koninkrijk.

Om deze vergunning te krijgen is indiener door het Verenigd Koninkrijk gevraagd gedurende 
een jaar een cursus te volgen bij een bevoegde universiteit en om te beschikken over een 
werkervaring van minimaal twee jaar bij een architectenbureau. De indiener echter is door de 
Universiteit van Queens in Belfast te kennen gegeven dat, om toegang te krijgen tot de 
postdoctorale cursus in architectuur, diens Poolse graad vergezeld zou moeten gaan van een 
attest waaruit blijkt dat indiener is ingeschreven bij de Orde van Architecten in Polen, een 
status die hem het recht geeft het beroep van architect in Polen uit te oefenen. Indiener vindt 
het paradoxaal dat wanneer hij het recht had om het beroep van architect uit te oefenen in 
Polen, dit recht automatisch zou worden erkend door het Verenigd Koninkrijk en er voor hem 
geen noodzaak zou zijn voor een aanvullende universitaire cursus. Om zich in te schrijven bij 
de Orde van Architecten heeft hij echter niet alleen zijn mastersdiploma nodig, maar ook de 
postdoctorale cursus in architectuur. Hierdoor is indiener van mening dat hij zich in een 
vicieuze cirkel bevindt. Hier voegt indiener aan toe dat in 2008 een wijziging is opgetreden in 
de Poolse reglementering die de toelating reguleert tot de Orde van Architecten maar dat dit 
niet heeft geleid tot een oplossing voor hem noch voor andere personen die in het buitenland 
wonen en in het bezit zijn van een Poolse graad in de architectuur.

Vanaf het moment dat de belanghebbende het recht niet heeft om in Polen het beroep van 
architect uit te oefenen, is zijn verzoek tot inschrijving voor een postdoctorale cursus in de 
architectuur in het Verenigd Koninkrijk afhankelijk van de erkenning van zijn academische 
kwalificaties en niet van de erkenning van zijn professionele kwalificaties. Op dit gebied, 
overeenkomstig artikel 5 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, van 
toepassing tot 30 november 2009 en overgenomen in artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie1, van toepassing vanaf 1 december 2009, handelt de Unie enkel binnen de 
grenzen van de bevoegdheden die haar door de lidstaten in de Verdragen zijn toegedeeld om 
de daarin bepaalde doelstellingen te verwezenlijken. Bevoegdheden die in de Verdragen niet 
aan de Unie zijn toegedeeld, behoren toe aan de lidstaten. Op het gebied van onderwijs stelt 
artikel 149 van het EU-verdrag (overgenomen in artikel 165 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, van toepassing met ingang van 1 december 2009) dat de 
Europese Unie 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 en van hun 
culturele en taalkundige verscheidenheid.
  
In deze context behoort de erkenning van universitaire diploma’s waarmee de toegang tot een 
opleiding wordt gereguleerd tot de bevoegdheid van de lidstaten.

In dit perspectief zou de Europese Commissie alleen in actie kunnen komen als de weigering 
om een universitair diploma te erkennen gebaseerd zou zijn op discriminatie op grond van 
nationaliteit. Daarnaast zou de onvoldoende gegronde weigering om een diploma te erkennen, 
of de toepassing van buitensporig lange of kostbare procedures kunnen worden 
geïnterpreteerd als sanctie tegen een Europese burger die gebruik maakt van zijn recht om vrij 
in lidstaten te reizen en te verblijven en die een studie heeft gevolgd in een andere lidstaat.

                                               
1 Geconsolideerde versie, bekendgemaakt in PB C 115 van 9 mei 2008, blz. 13.
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Dergelijke praktijken zouden dus eveneens kunnen worden beschouwd als schendingen van 
het Europees recht.

Om praktische moeilijkheden weg te nemen die zijn verbonden aan de erkenning van 
kwalificaties over de grenzen van de lidstaten heen, zonder dat men zijn toevlucht hoeft te 
nemen tot juridische procedures, heeft de Europese Unie de lidstaten aangemoedigd om een 
netwerk op te zetten van informatiecentra voor de erkenning van academische en 
professionele kwalificaties. Dit netwerk kan vaak een hulp zijn bij de oplossing van 
problemen van erkenning van en/of toegang tot studies door direct contact tussen de 
informatiecentra van de betrokken landen.

De betrokken persoon wordt dan ook aangeraden zich te wenden tot het netwerk ENIV-
NARIC waarvan hier het adres volgt (met een volledige lijst van alle adressen en 
contactpunten van alle lidstaten):

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

Om deze mededeling te completeren wil de Commissie graag melding maken van het feit dat 
zij in 2007 een klacht heeft ontvangen van de Poolse vereniging van afgestudeerden in 
architectuur (ADRUP) over hetzelfde onderwerp. De Commissie heeft zich toen gewend tot 
de Britse autoriteiten die op 9 april 2008 per brief hebben geantwoord met de vraag om 
aanvullende gegevens over de precieze aard van de klacht. Volgens de Britse autoriteiten
heeft de instelling die verantwoordelijk is voor de registratie van architecten (ARB -
Architects Registration Board) niet de macht om te verhinderen dat studenten toegang hebben 
tot academische cursussen. Bij deze klacht zou het dan gaan om een verwarring met 
betrekking tot enerzijds de academische voorwaarden voor toelating tot een studie en 
anderzijds de procedure voor de evaluatie van professionele kwalificaties, uitgevoerd door de 
ARB. De Commissie heeft de vraag om opheldering van de Britse autoriteiten op 20 juni 
2008 per brief doorgespeeld aan de klagers. Omdat de Commissie geen antwoord heeft 
gekregen van de klagers, heeft zij deze zaak als gesloten beschouwd.


