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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1355/2010, ingediend door Christian Hehn (Duitse nationaliteit), over 
het weren van afgestudeerden met buitenlandse graad in Duitsland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de Duitse autoriteiten mensen met een aan een buitenlandse universiteit 
behaalde graad van de Duitse arbeidsmarkt weren op basis van een wet die volgens hem uit de 
nazi-tijd stamt. Indiener voelt zich als Duitser met een graad van een niet-Duitse universiteit 
gediscrimineerd. Hij is van opvatting dat de Duitse autoriteiten zijn graad dienen te erkennen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 februari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011

Indiener heeft al een klacht ingediend bij de Commissie vanwege het feit dat de academische 
graad die hij in Groot-Brittannië heeft behaald in Duitsland niet wordt erkend. Klager betoogt 
eveneens dat houders van kwalificaties die in andere lidstaten zijn behaald hun titel in Duitsland 
niet kunnen gebruiken, dit in tegenstelling tot degenen die een Duits diploma hebben behaald.

Na onderzoek is de klacht op grond van de volgende redenen gesloten:

Indiener had niet de intentie om in Duitsland een gereglementeerd beroep uit te oefenen. Als 
gevolg daarvan was het voor hem niet nodig om erkenning van zijn kwalificaties aan te vragen 
om het beroep te kunnen uitoefenen. Het is aan zijn toekomstige werkgever om te bepalen of zijn 
kwalificatie van toepassing is op de functie. De Commissie heeft derhalve met betrekking tot dit 
onderwerp geen inbreuk op de communautaire wetgeving kunnen ontdekken door de Duitse 
overheid.
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Klager heeft geen bewijs aangedragen waaruit blijkt dat houders van kwalificaties die zijn 
behaald in andere lidstaten hun titel in Duitsland niet kunnen gebruiken. Bovendien heeft klager 
geen bewijs aangedragen voor het feit dat Duitsland de uitspraak van het Hof van Justitie inzake 
arrest C-19/92 van 31 maart 1993 met betrekking tot Dieter Kraus niet is nagekomen. In deze 
uitspraak kwam het Hof tot de conclusie dat artikelen van het Verdrag "aldus moeten worden 
uitgelegd, dat zij zich er niet tegen verzetten, dat een lidstaat aan een van zijn onderdanen, die 
houder is van een in een andere lidstaat op grond van een postdoctorale studie verleende 
academische titel, verbiedt om deze titel zonder voorafgaande administratieve vergunning op 
zijn grondgebied te voeren. De vergunningprocedure mag evenwel enkel tot doel hebben, te 
verifiëren of de op grond van een postdoctorale studie verkregen academische titel regelmatig is 
verleend; de procedure moet gemakkelijk toegankelijk zijn en mag niet afhangen van de betaling 
van overdreven hoge administratieve kosten; elk besluit tot weigering van de vergunning moet in 
rechte kunnen worden getoetst; de betrokkene moet kennis kunnen nemen van de gronden van 
dit besluit, en de op te leggen sancties bij niet-naleving van de vergunningprocedure mogen niet 
onevenredig zijn aan de ernst van de overtreding." De Commissie heeft derhalve met betrekking 
tot dit onderwerp geen inbreuk op de communautaire wetgeving door de Duitse overheid kunnen 
ontdekken.


