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Betreft: Verzoekschrift 0592/2011, ingediend door P. I. (Italiaanse nationaliteit), over de 
erkenning van de beroepskwalificatie van restaurator van oude boeken

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant beklaagt zich erover dat zij problemen ondervindt om via de Italiaanse autoriteiten 
de beroepskwalificatie van restaurator van oude boeken te verkrijgen, waarop ze na het afronden 
van een driejarige opleiding aan de Scuola di Spoleto recht zou hebben.

Deze opleiding is onder meer gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Volgens de door de rekwestrant verschafte informatie richtten de Italiaanse autoriteiten in 1992 
in Spoleto (Italië, regio Umbrië) een driejarige Europese opleiding op voor "Conservator-
restaurator van boekmaterialen". Deze opleiding bestond tot en met 2005 en werd onder andere 
gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF).

In het kader van de hervormde Italiaanse wetgeving inzake cultureel erfgoed geeft deze 
opleiding de afgestudeerden echter niet het recht op de kwalificatie van erkende restaurator van 
oude boeken, met volledige status, in Italië. Daardoor hebben deze afgestudeerden niet het recht 
om voor Italiaanse overheidsinstellingen (zoals musea, bibliotheken en archieven) te werken 
ondanks het feit dat zij een diploma bezitten.
De rekwestrant, als woordvoerster voor een groep oud-studenten, wijst op de moeilijkheden om 
erkenning voor deze opleiding te krijgen van de Italiaanse autoriteiten, met het doel het beroep 
van erkend restaurator te kunnen uitoefenen.  In 2009 heeft de rekwestrant een vergelijkbaar 
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verzoekschrift ingediend bij het Italiaanse Ministerie van Erfgoed en Cultuur, waarop ze naar 
haar zeggen geen officieel antwoord heeft ontvangen.

Opmerkingen van de Commissie

Voor zover de erkenning van diploma's betreft wil de Commissie benadrukken dat de Richtlijn 
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 2005/36/EG1 alleen gericht is op 
beroepsbeoefenaren die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in de ene 
lidstaat en die graag hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat waar dit beroep 
gereglementeerd is. Er moet sprake zijn van een 'grensoverschrijdend' element. De richtlijn is 
derhalve niet van toepassing op zuiver binnenlandse situaties, zoals het geval beschreven in dit 
verzoekschrift.

Zelfs indien er een grensoverschrijdend element bestond (bijvoorbeeld in het geval van een 
EU-onderdaan met kwalificaties verkregen in een andere EU-lidstaat dan Italië), is de informatie 
in het verzoekschrift bovendien onvoldoende om te kunnen vaststellen of Richtlijn 2005/36/EG 
van toepassing zou zijn: 

- Allereerst is Richtlijn 2005/36/EG alleen van toepassing op gereglementeerde beroepen in de 
ontvangende lidstaat, dat wil zeggen, beroepen waartoe de toegang of waarvan de uitoefening in 
de ontvangende lidstaat krachtens wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen afhankelijk wordt 
gesteld van het bezit van bepaalde vastgestelde beroepskwalificaties. Volgens de databank van 
gereglementeerde beroepen2, die door de nationale autoriteiten zelf wordt bijgewerkt, lijkt het 
beroep van restaurator van oude boeken niet gereglementeerd te zijn in Italië. 

- Ten tweede is de richtlijn alleen van toepassing op beroepserkenning en niet op academische 
erkenning/gelijkwaardigheid van diploma's, wat de bevoegdheid van de afzonderlijke lidstaten 
blijft. De informatie in dit verzoekschrift is op dat punt onduidelijk. Het probleem hier lijkt 
namelijk eerder betrekking te hebben op de academische erkenning in Italië van een Italiaans 
diploma en zijn classificatie op een bepaald academisch niveau.  Dit lijkt op zijn beurt invloed te 
hebben op de mogelijkheid voor de houder van het diploma om te werken voor bepaalde 
Italiaanse overheidsinstellingen.

Daarom is er verdere opheldering nodig om te bevestigen of en in hoeverre het beroep van 
restaurator van oude boeken in Italië is gereglementeerd in de zin van Richtlijn 2005/36/EG.

Wat de erkenning in Italië betreft, heeft de administratieve instantie van het huidige operationele 
programma van het ESF in de regio Umbrië daarenboven, in antwoord op een verzoek van de 
Commissie, bevestigd dat de betreffende opleiding medegefinancierd was door het ESF en dat de 
rekwestrant de titel "Conservator-restaurator van boekmaterialen" heeft ontvangen. Volgens de 
ontvangen informatie schijnt deze kwalificatie niet automatisch te worden erkend in het hele 
land, buiten de regio Umbrië. 

Volgens de regionale autoriteiten kan de titel "Conservator-restaurator van boekmaterialen" op 
grond van de nationale wetgeving (met name Wet 62 van 26 maart 2008 inzake de revisie van 
"Codice dei beni culturali") gelijkgesteld worden aan die van "Medewerkend restaurator van 
cultureel erfgoed", die overal in het land erkend wordt. Hoewel de kwalificatie "Conservator-
                                               
1 Richtlijn 2005/36/EC van het Europees parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties (PB L 255 van 30.9.2005).
2 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.home.



CM\896407NL.doc 3/3 PE485.964v01-00

NL

restaurator van boekmaterialen" in andere regio's van Italië niet automatisch wordt erkend, kan 
de betrokken persoon volgens de Italiaanse wet wel een erkenning aanvragen. Hiervoor kan de 
rekwestrant het betreffende aanspreekpunt vinden op de volgende website:  www.beniculturali.it

Conclusies

Op grond van de elementen die ter attentie van de Commissie zijn gekomen in dit verzoekschrift, 
kan er niet worden geconcludeerd dat er sprake is van een schending van het EU-recht. Volgens 
de huidige wetgeving en gezien het duidelijk ontbreken van een grensoverschrijdend element 
kan de rekwestrant inderdaad geen baat vinden bij de erkenningsregels bepaald in Richtlijn 
2005/36/EG ten einde het beroep van restaurator van oude boeken in Italië uit te oefenen.


