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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0619/2010, ingediend door Laszlo Siklosi (Hongaarse 
nationaliteit), over de erkenning van zijn diploma van leraar lichamelijke 
opvoeding in Frankrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat hij in Frankrijk zijn beroep, leraar lichamelijke opvoeding, 
niet mag uitoefenen in een hotel, omdat zijn officiële Hongaarse diploma's niet worden 
erkend. Indiener probeert zijn diploma's te laten erkennen door de Franse autoriteiten, maar 
ondertussen vindt hij geen werk als leraar.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 oktober 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 december 2010.

Inhoud van het verzoekschrift

Indiener is in bezit van een Hongaars diploma hoger onderwijs voor leraar lichamelijke 
opvoeding aan de universiteit, dat is verstrekt door een Hongaarse universiteit, en is tevens 
gediplomeerd sportinstructeur. Hij beklaagt zich erover dat de Franse autoriteiten hem in 
Frankrijk zijn beroep niet laten uitoefenen. Hij geeft voorts aan dat de Franse autoriteiten hem 
een buitensporig zware administratieve last hebben opgelegd door hem bij zes verschillende 
gelegenheden te verzoeken de gehele inhoud van zijn dossier te overleggen.
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Commentaar van de Commissie

De Commissie merkt op dat Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties1 geen invloed heeft op de bevoegdheid van de lidstaten om het beroep 
van leraar lichamelijke opvoeding en van sportinstructeur al dan niet te reglementeren, en om 
de specifieke eisen vast te stellen voor de toegang tot dit beroep, waar dat is gereglementeerd. 
In de richtlijn staan de voorwaarden vermeld waaronder personen, die hun kwalificaties in een 
andere lidstaat hebben verworven, hun beroep in een ontvangende lidstaat kunnen uitoefenen, 
onder de vestigings- of dienstverleningsregeling.

Krachtens Richtlijn 2005/36/EG zijn de opleidingseisen voor zeven beroepen op het niveau 
van de Unie geharmoniseerd, echter niet voor het beroep van leraar lichamelijke opvoeding en 
van sportinstructeur. Bijgevolg is er geen automatische erkenning van de beroepskwalificaties 
van leraren lichamelijke opvoeding en sportinstructeurs uit andere lidstaten die hun beroep in 
Frankrijk willen uitoefenen. De erkenning van hun kwalificaties valt onder het zogenoemde 
"algemeen stelsel". Volgens dit stelsel wordt van aanvragers verlangd dat ze een aanvraag tot 
erkenning van hun beroepskwalificaties indienen en dat ze, indien er sprake is van wezenlijke 
verschillen tussen hun opleiding en de opleiding die in de ontvangende lidstaat (hier in 
Frankrijk) vereist is, een aanpassingsstage volgen of een proeve van bekwaamheid afleggen 
(artikel 14 van de richtlijn).

De Franse bevoegde autoriteiten zijn krachtens de richtlijn gehouden binnen één maand de 
ontvangst van de aanvraag tot erkenning van beroepskwalificaties te bevestigen en in 
voorkomend geval mee te delen welke documenten ontbreken. De procedure voor de 
behandeling van de aanvraag moet zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk drie maanden 
na de indiening van het dossier van de aanvrager, worden afgesloten. Deze uiterste datum kan 
echter in bepaalde gevallen met maximaal één maand worden verlengd (hierdoor bedraagt de 
volledige duur van de procedure maximaal vier maanden). Deze procedure moet leiden tot 
een met redenen omkleed besluit van de bevoegde autoriteiten. Tegen dit besluit, of tegen het 
uitblijven ervan, kan dan bij een nationale rechterlijke instantie beroep worden aangetekend.

Uit de informatie die in onderhavige zaak is verstrekt, blijkt niet duidelijk of de Franse 
autoriteiten de vermelde voorschriften van de richtlijn hebben nageleefd. Het lijkt er echter op 
dat de administratieve last die de aanvrager is opgelegd (bij zes verschillende gelegenheden 
werd hem verzocht om de voorlegging van de gehele inhoud van zijn dossier), niet in 
overeenstemming is met de richtlijn.

Bovendien blijkt uit het verzoekschrift niet duidelijk of indiener een aanvraag heeft ingediend 
voor beroeps- of academische erkenning van zijn kwalificaties en zo ja, voor welke titel of 
welk beroep. Hier moet inderdaad onderscheid worden gemaakt: academische erkenning van 
kwalificaties is gericht op de beoordeling van de academische waarde van een diploma met 
het oog op bijvoorbeeld het volgen van een studie in een lidstaat of het informeren van een 
mogelijke particuliere werkgever. Aan de andere kant is professionele erkenning van 
kwalificaties aan de orde in alle gevallen waarin een beroepsbeoefenaar die zijn kwalificaties 
in de ene lidstaat heeft verworven, in een andere lidstaat zijn activiteiten wil ontplooien, waar 

                                               
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. 22–142).
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zijn beroep wettelijk gereglementeerd is. Hoewel de belangrijkste voorschriften voor de 
erkenning van beroepskwalificaties op Europees niveau zijn vastgelegd1, valt de erkenning 
van academische kwalificaties onder de verantwoordelijkheid van de nationale regeringen en 
kan de Europese Commissie alleen optreden indien er bij een weigering om een kwalificatie 
te erkennen sprake is van discriminatie op grond van nationaliteit, of als er onevenredig lange 
of dure procedures worden toegepast waardoor het vrij verkeer van werknemers wordt 
ingeperkt.

Uit de verstrekte informatie wordt ook niet duidelijk wat het besluit van de Franse autoriteiten 
was en of er compenserende maatregelen zijn opgelegd.

Conclusies

De Commissie adviseert indiener contact op te nemen met SOLVIT2 – een netwerk voor 
probleemoplossing waarbij de nationale overheden van alle Europese lidstaten zijn betrokken, 
die zich ervoor inzetten problemen die zijn opgetreden door slechte toepassing van de 
communautaire wetgeving door overheidsinstanties, snel en online op te lossen, zonder 
gebruik te maken van juridische stappen. De dienstverlening van SOLVIT is gratis.

                                               
1 Deze voorschriften zijn gecodificeerd bij 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. 22–142. Zie 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/future_en.htm.
2 http://ec.europa.eu/solvit/.


