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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1118/2009, ingediend door R.A. (Italiaanse nationaliteit), over 
erkenning van opleidingstitels NVQ niveau 5 of gelijkwaardig die zijn 
goedgekeurd door het "National Framework of Vocational Qualifications" van het 
Verenigd Koninkrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat in Richtlijn 2005/36/EG (Bijlage III) de NVQ-opleidingstitels die zijn 
goedgekeurd door het National Framework of Vocational Qualifications van het VK alleen de 
niveaus 3 en 4 betreffen. Volgens indiener zijn houders van NVQ-kwalificaties van niveau 5 
uitgesloten van erkenning. Indiener meent dat er sprake is van discriminatie van houders van 
een dergelijke kwalificatie die een daarmee overeenkomend beroep willen uitoefenen in een 
van de lidstaten van de Europese Unie. Indiener roept het Europees Parlement ertoe op een 
einde te maken aan deze discriminatie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

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

Bijlage III van Richtlijn 2005/36/EG1 bevat een lijst van in de lidstaten gereglementeerde 
studiecyclussen. Als een beroep niet is gereglementeerd in de lidstaat van oorsprong, maar de 
desbetreffende opleiding wel is gereglementeerd in deze lidstaat, kunnen houders van een 
opleidingstitel ter afsluiting van een dergelijke gereglementeerde opleiding zich beroepen op 

                                               
1 PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22–142.
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de bepalingen van Richtlijn 2005/36/EG zonder dat zij bewijs hoeven te leveren van twee jaar 
beroepservaring.

Indiener beklaagt zich over het feit dat van de NVQ-opleidingstitels die zijn goedgekeurd 
door het National Framework of Vocational Qualifications van het VK alleen de niveaus 3 en 
4 worden genoemd in Bijlage III van Richtlijn 2005/36/EG. Niveau 5 wordt niet genoemd in 
Bijlage III. Houders van NVQ-kwalificaties van niveau 5 worden derhalve gediscrimineerd.

De Commissie zal contact opnemen met de Britse autoriteiten om te vragen waarom zij niet 
hebben voorgesteld NVQ-kwalificaties van niveau 5 op te nemen in Bijlage III van Richtlijn 
2005/36/EG.

Zodra de Commissie het antwoord van de Britse autoriteiten heeft ontvangen, zal zij de 
Commissie verzoekschriften hiervan op de hoogte brengen.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Als vervolg op haar mededeling van 22 januari heeft de Commissie contact opgenomen met 
de Britse autoriteiten om opheldering te verkrijgen over NVQ-kwalificaties van niveau 5.

NVQ-kwalificaties van niveau 5 worden niet genoemd in Bijlage III, omdat deze lijst alleen 
betrekking heeft op kwalificaties als genoemd in artikel 11, onder c) van Richtlijn 
2005/36/EG. Artikel 11, letter c) heeft betrekking op kwalificaties van het niveau van 
postsecundair onderwijs met een duur van een tot drie jaar, oftewel de NVQ-kwalificaties 3 
en 4. Gezien het feit dat niveau 5 een hoger niveau is, kan het niet op deze lijst staan en valt 
het daarom onder het overkoepelende begrip van gereglementeerde opleidingen als genoemd 
in artikel 13 van deze richtlijn. Daarom mogen ingezetenen van het Verenigd Koninkrijk die 
houders zijn van de NVQ-kwalificatie van niveau 5, niet worden benadeeld.


