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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster is Spaans staatsburger. Zij heeft een tijdelijk arbeidscontract als docente in 
Duitsland. Zij kan in Duitsland echter geen contract voor onbepaalde tijd krijgen omdat 
docenten in Duitsland, in tegenstelling tot de meeste andere EU-landen, worden opgeleid om 
meer dan één vak te geven. Om in aanmerking te komen voor een vaste aanstelling als docent 
in Duitsland is indienster dus verplicht een opleiding te volgen zodat zij een tweede vak kan 
geven. Volgens indienster is dit vastgelegd in Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning 
van beroepskwalificaties. De toelatingsprocedure voor een opleiding en erkenning als docent 
met een tweede vak is afhankelijk van de goedkeuring van het Ministerie voor Cultuur. 
Volgens indienster ontbreekt het bij deze erkenningsprocedure aan transparantie en is deze 
discriminerend voor docenten uit andere EU-lidstaten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

Het verzoekschrift gaat over de criteria voor een vaste aanstelling als docent in Duitsland. Om 
in aanmerking te komen voor een vaste aanstelling als docent in Duitsland is indienster 
verplicht een opleiding te volgen zodat zij een tweede vak kan geven. Volgens indienster 
ontbreekt het bij deze erkenningsprocedure aan transparantie en is deze discriminerend voor 
docenten uit andere EU-lidstaten. 
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Het beroep van docent is niet geharmoniseerd in de Europese Unie. De erkenning van 
lesbevoegdheid valt onder de bepalingen van het zogeheten algemene stelsel van erkenning
van opleidingstitels zoals dat vastgelegd is in titel III, hoofdstuk I, van de richtlijn betreffende 
de erkenning van beroepskwalificaties. Dit algemene stelsel voorziet niet in de automatische 
erkenning van beroepskwalificaties. Het achterliggende idee van dit stelsel is dat de 
ontvangende lidstaat de EU-burger moet toestaan op zijn grondgebied een beroep uit te 
oefenen, ook als hij/zij niet het vereiste nationale diploma heeft, op voorwaarde dat hij/zij in 
het bezit is van het diploma dat in een andere lidstaat is vereist voor de toegang tot of 
uitoefening van dat beroep.

Indien indienster over lesbevoegdheid in Spanje beschikt, dient Duitsland de bepalingen van 
het bovenstaande algemene stelsel toe te passen. In een dergelijk geval is de bevoegde 
autoriteit in Duitsland verplicht om de opleiding van indienster te vergelijken met de vereiste 
opleiding voor het desbetreffende beroep in Duitsland. Wanneer er sprake is van wezenlijke 
verschillen (qua duur en inhoud van de activiteiten) tussen de opleiding van indienster en de 
vereisten in Duitsland, kan Duitsland een compenserende maatregel (een aanpassingsstage of 
een proeve van bekwaamheid) opleggen.
Aangezien de aan de toegang tot het beroep van docent verbonden voorwaarden niet 
geharmoniseerd zijn, blijven de lidstaten bevoegd om deze voorwaarden vast te stellen. Het 
Hof van Justitie van de Europese Unie heeft echter in zaak C-102/02 Beuttenmüller verklaard 
dat een vereiste voor docenten om tenminste twee vakken te beheersen, zelfs als de aanvrager 
alleen het ene vak wil geven waar hij voor opgeleid is, er waarschijnlijk toe leidt dat een groot 
aantal EU-burgers geen toegang heeft tot het beroep van docent in de ontvangende lidstaat in 
kwestie, zelfs al beschikken ze over de benodigde kwalificaties om dat beroep in hun lidstaat 
van herkomst uit te oefenen. De Commissie is van mening dat het zou helpen als de 
autoriteiten een ruimer begrip hanteren ten aanzien van de deskundigheid in het tweede vak. 

Zoals het uit het verzoekschrift naar voren komt, lijkt het erop dat de Duitse autoriteiten de 
aanvraag van indienster hebben onderzocht en geconcludeerd hebben dat er wezenlijke 
verschillen waren tussen indiensters opleiding en de vereisten in Duitsland. Volgens de 
indienster stelden zij als compenserende maatregel een volledig opleidingsprogramma voor 
één vak voor, alhoewel indienster reeds Duits als tweede taal gestudeerd had in Duitsland. 
De Commissie verkeert niet in een positie om de details van indiensters nationale 
kwalificaties te beoordelen en hetzelfde geldt voor de details van de vereisten voor de toegang 
tot het beroep in Duitsland. De Commissie kan controleren of een lidstaat voldaan heeft aan 
zijn verplichting uit hoofde van de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 
om een compenserende maatregelen aan te bieden in het geval van een wezenlijk verschil. Zij 
kan zich geen oordeel vormen of een concrete maatregel proportioneel is om een specifiek 
wezenlijk verschil te compenseren.

Op grond van de verstrekte informatie lijkt het erop dat de bevoegde autoriteit alleen de 
mogelijkheid voor een aanpassingstage aanbood (het volledige opleidingsprogramma voor het 
ene vak). Volgens de bepalingen van artikel 14, lid 2, van de richtlijn dient de bevoegde 
autoriteit de aanvrager de keuze te laten tussen een aanpassingsstage en een proeve van 
bekwaamheid. 
Als de verschillen tussen de werkzaamheden in beide lidstaten bovendien zo groot zijn dat er 
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in de praktijk een volledig opleidingsprogramma vereist is om tekortkomingen te 
compenseren en als de werkzaamheden gescheiden kunnen worden van de andere 
beroepsactiviteiten, dient de ontvangende lidstaat, indien de aanvrager daarom verzoekt, het 
verlenen van gedeeltelijke toegang in overweging te nemen.

Met name heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in zaak C-330/03 Colegio de 
Ingenieros de Caminos het volgende verklaard:

"De artikelen 39 EG en 43 EG verzetten zich niet ertegen dat, (...), deze lidstaat geen 
gedeeltelijke toegang tot dit beroep verleent, die is beperkt tot de uitoefening van één of meer 
activiteiten die dit beroep omvat, voor zover de lacunes die de opleiding van de betrokkene 
vertoont ten opzichte van de in de ontvangende lidstaat vereiste opleiding, daadwerkelijk 
kunnen worden opgevuld door de toepassing van de compensatiemaatregelen die werden 
vastgesteld in artikel 4, lid 1, van [de] richtlijn (...). Daarentegen verzetten de artikelen 39 EG 
en 43 EG zich ertegen dat de genoemde lidstaat deze gedeeltelijke toegang niet verleent 
wanneer de betrokkene hierom verzoekt, en de verschillen tussen de activiteitengebieden zo 
groot zijn dat er in werkelijkheid een volledige opleiding zou moeten worden gevolgd, tenzij 
de weigering van deze gedeeltelijke toegang wordt gerechtvaardigd door dwingende redenen 
van algemeen belang die geschikt zijn om de verwezenlijking van het nagestreefde doel te 
waarborgen en niet verder gaan dan nodig is voor het bereiken van het doel.((...) punt[en] 39 
(..))."1

Conclusie

De Duitse autoriteiten mogen een compenserende maatregel opleggen in het geval dat er
wezenlijke verschillen zijn. De Commissie verkeert echter niet in een positie om de 
noodzakelijkheid of de proportionaliteit van de compenserende maatregel in de 
omstandigheden van deze zaak te beoordelen. In ieder geval hadden de Duitse autoriteiten de 
mogelijkheid om een proeve van bekwaamheid af te leggen moeten aanbieden en, op verzoek 
van de indienster, moeten overwegen om gedeeltelijke toelating te verlenen. 
Indienster kan ook klacht indienen bij Solvit, een online-netwerk voor het oplossen van 
problemen, waarbij EU-lidstaten samenwerken om zonder gerechtelijke procedures 
problemen op te lossen die zijn ontstaan door de verkeerde toepassing van interne-
marktwetgeving door overheidsinstanties. In elke lidstaat is er een Solvit-centrum dat kan 
helpen bij de afhandeling van klachten van burgers en bedrijven. Solvit-centra maken deel uit 
de nationale overheid en proberen om binnen tien weken daadwerkelijke oplossingen aan te 
dragen. Meer informatie over Solvit is te vinden op de volgende website: 
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm.

Indien indienster een verzoek mocht willen doen voor de herbeoordeling van de 
compenserende maatregel, dan dient zij de beslissing van de Duitse autoriteiten aan te vechten 
en/of een beroepszaak aan te spannen bij een bevoegde rechtbank in Duitsland. 

                                               
1 Zaak C-330/03, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, van 19 januari 2006.


