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Betreft: Verzoekschrift 0690/2011, ingediend door José Antonio Galdón Ruiz 
(Spaanse nationaliteit), namens de Consejo General de Colegios Oficiales de 
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de España (COGITI), over een 
geschil betreffende de gelijkwaardigheid van behaalde diploma’s tussen een 
Spaanse universiteit en het verantwoordelijke Britse agentschap

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Dit verzoekschrift heeft betrekking op een geschil tussen de Spaanse universiteit van Castilla 
La Mancha en het nationaal informatiecentrum voor academische erkenning van diploma’s 
(NARIC) voor het Verenigd Koninkrijk. De Spaanse universiteit kent een diploma voor 
technisch industrieel ingenieur toe op basis van een driejarige studie en beschouwt dit als een 
volledige kwalificatie voor ingenieur. NARIC erkent dit diploma slechts als een "Diploma of 
Higher Education" of "Higher National Diploma", dat in het Verenigd Koninkrijk na 
voltooiing van een tweejarige hogeronderwijsopleiding wordt toegekend. Een dergelijk 
diploma wordt niet erkend als een volledige kwalificatie voor ingenieur. Indiener is van 
mening dat deze discrepantie een belemmering vormt voor het vrije verkeer van personen en 
werknemers, en ook discriminerend is. Er zijn talloze pogingen ondernomen tot 
overeenstemming te komen. Ten slotte heeft NARIC aangeboden de 
gelijkwaardigheidscriteria opnieuw te bestuderen, voor een bedrag van 26 615 euro, op kosten 
van de Spaanse universiteit. Indiener vraagt de Europese instanties een onderzoek in te stellen 
naar deze kwestie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 oktober 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012
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De Commissie constateert dat indiener voornamelijk betoogt dat het Britse NARIC in haar 
verklaring omtrent de vergelijkbaarheid van de Spaanse kwalificatie voor technisch ingenieur 
(Ingeniero Técnico) ten onrechte stelt dat de bewuste kwalificatie weliswaar vergelijkbaar is 
met een standaard basisdiploma – een "Diploma of Higher Education" (DipHE) of een 
"BTEC/SQA Higher National Diploma" (hND) –, maar deze kwalificatie niet vergelijkbaar 
acht met een Brits bachelordiploma. Indiener meent dat dit in strijd is met de artikelen 45, 165 
en 166 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en artikel 14 
van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

De Commissie constateert voorts dat indiener betoogt dat Britse werkgevers bij de werving 
van personeel een beroep doen op dergelijke verklaringen omtrent vergelijkbaarheid. 
Aangezien het bezit van een bachelordiploma of een equivalent daarvan veelal een van de 
voorwaarden is waaraan sollicitanten moeten voldoen, worden sollicitaties van Spaanse 
technisch industrieel ingenieurs niet in aanmerking genomen, ook al beschikken de 
sollicitanten over de nodige vaardigheden, kennis en bekwaamheden voor de baan in kwestie. 
Bovendien wijst indiener erop dat de betwiste verklaring omtrent vergelijkbaarheid voor 
Spaanse technisch industrieel ingenieurs die hun studie in het Verenigd Koninkrijk willen 
voortzetten, grote ongemakken met zich brengt, aangezien een bachelordiploma vaak een 
toelatingseis is. Ten slotte vestigt indiener de aandacht op het feit dat het Britse NARIC na 
een informatie-uitwisseling met de Spaanse autoriteiten, met name de Algemene Raad van 
Colleges van industrieel technisch ingenieurs (Consejo general de colegios oficiales de 
peritos e ingenieros técnicos industriales de España – COGITI), heeft voorgesteld de 
kwalificatie van Ingeniero Técnico te evalueren via een benchmarkingprocedure tegen totale 
kosten van 26 615 euro, wat indiener als oneerlijk en in financieel opzicht als onevenredig 
beschouwt.

De Commissie zou allereerst willen opmerken dat zij van verschillende Spaanse technisch 
ingenieurs en van COGITI zelf eerder klachten over deze situatie heeft ontvangen. De 
Commissie betreurt weliswaar dat Spaanse technisch ingenieurs vanwege de door het Britse 
NARIC afgegeven verklaring omtrent vergelijkbaarheid moeilijkheden ondervinden bij de 
uitoefening van hun beroep in het Verenigd Koninkrijk, doch op grond van haar beoordeling 
van de situatie zoals die in deze klachten is beschreven, komt zij tot de conclusie dat zij in 
deze zaak geen nader onderzoek kan instellen. Na een zorgvuldige analyse van het 
onderhavige verzoekschrift is de Commissie van oordeel dat het in dit geval niet gegrond zou 
zijn om van die conclusie af te wijken, en wel om de hieronder vermelde redenen.

De Commissie wil er allereerst aan herinneren dat de erkenning van diploma's voor 
studiedoeleinden onder de bevoegdheid van de nationale autoriteiten valt, aangezien de 
lidstaten krachtens artikel 165 VWEU volledig verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het 
onderwijs en de opzet van het onderwijsstelsel, ook al moeten zij bij de uitoefening van die 
bevoegdheid voldoen aan de wettelijke voorschriften van de EU. De Commissie is derhalve 
van mening dat zij aan het EU-recht niet de bevoegdheid kan ontlenen om het standpunt van 
het Britse NARIC met betrekking tot dit diploma te evalueren, daar een dergelijke 
beoordeling onder de uitsluitende bevoegdheid van de nationale autoriteiten valt en er geen 
aanwijzingen zijn dat het Britse NARIC bij de uitoefening van haar taken in deze zaak 
inbreuk heeft gemaakt op de wettelijke bepalingen van de EU. De Commissie zou hieraan 
willen toevoegen dat de lidstaten overeenkomstig artikel 51 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie alleen onderhevig zijn aan het Handvest wanneer zij het 
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recht van de Unie ten uitvoer leggen. Hieruit volgt dat de bepalingen van artikel 14 van het 
Handvest niet van toepassing kunnen worden geacht op de onderhavige situatie.
Met betrekking tot de moeilijkheden die Spaanse technisch ingenieurs ondervinden op de 
arbeidsmarkt in het Verenigd Koninkrijk, zou de Commissie er in de eerste plaats op willen 
wijzen dat die moeilijkheden niet te maken hebben met de erkenning van hun diploma's voor 
beroepsdoeleinden (in de zin van artikel 4 van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties), aangezien hun diploma's normaliter door de Britse Engineering Council 
worden erkend als diploma's die voldoen aan de vereisten voor de status van "Incorporated 
Engineer". De Commissie onderstreept evenwel dat in een bepaalde lidstaat afgegeven 
diploma’s de houder ervan niet alleen de mogelijkheid bieden om in een andere lidstaat 
toegang te hebben tot een gereglementeerd beroep, maar ook om aldaar dit beroep onder 
dezelfde voorwaarden als de houders van nationale diploma’s uit te oefenen. Omdat het 
vermoeden bestaat dat sollicitanten meestal aan de voorwaarde moeten voldoen dat zij in het 
bezit zijn van een bachelordiploma in de ingenieurswetenschappen zou een dergelijk vereiste 
inderdaad een benadeling van Spaanse technisch ingenieurs kunnen inhouden wanneer hun 
kwalificatie niet als gelijkwaardig met die graad wordt erkend. De Commissie is echter van 
oordeel dat de nationale rechter deze kwestie per geval moet beslissen en moet bepalen of 
Spaanse technisch ingenieurs bekwaam genoeg zijn om de vereiste taken uit te voeren en of 
de gestelde voorwaarde van een bachelordiploma de hun bij artikel 45 VWEU verleende 
vrijheid van verkeer onnodig zou beperken. 

Wat betreft de kosten van de door het Britse NARIC voorgestelde benchmarkingprocedure 
zou de Commissie tot slot willen benadrukken dat het niet om de kosten van een individuele 
beoordeling gaat, maar om de kosten van een omvattende benchmarkingstudie met het oog op 
een nadere beoordeling van de kwalificatie van Ingeniero Técnico, die is voorgesteld naar 
aanleiding van het verzoek van COGITI om een evaluatie van de betwiste verklaring omtrent 
vergelijkbaarheid. Een dergelijk voorstel kan bijgevolg niet worden beschouwd als potentiële 
hinderpaal voor de academische erkenning van diploma's en daarom ook niet voor het vrije 
verkeer van Spaanse technisch ingenieurs, met name gezien het feit dat er geen aanwijzingen 
zijn dat de in het voorstel vermelde kosten niet de reële kosten van een dergelijke studie 
zouden zijn.

Conclusie

In het licht van de bovenstaande gevolgtrekkingen is de Commissie niet bevoegd om in deze 
zaak op te treden. Zij merkt evenwel op dat de problemen waarmee Spaanse technisch 
ingenieurs in het Verenigd Koninkrijk te kampen hebben, een gevolg lijken te zijn van het feit 
dat Britse werkgevers zich te weinig bewust zijn van de erkenning van hun diploma's door de 
Engineering Council en dat de werkgevers bij de werving van personeel alleen vertrouwen op 
de verklaring omtrent vergelijkbaarheid van het Britse NARIC. De Commissie is van oordeel 
dat verdere bilaterale contacten tussen de bevoegde organen in Spanje en het Verenigd 
Koninkrijk en mogelijk ook gunstige rechterlijke uitspraken over individuele gevallen een 
oplossing kunnen bieden voor deze situatie.


