
CM\931893NL.doc PE480.543v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

27.3.2013

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0637/2011, ingediend door Marco Colavecchi (Italiaanse 
nationaliteit), over het niet erkennen in Spanje van zijn diploma economie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is woonachtig in Spanje en beklaagt zich erover dat Spanje zijn diploma economie en 
handel van de Universiteit van Rome niet erkent.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 oktober 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011

Indiener betoogt voornamelijk dat zijn verzoek om erkenning in Spanje van zijn Italiaanse 
diploma economie en handel door de Spaanse autoriteiten onterecht is afgewezen. Indiener 
wijst bovendien op de kosten van de erkenningsprocedure, alsmede op de buitensporige lange 
tijd die genoemde autoriteiten nodig hadden om op zijn verzoek te antwoorden.

De Commissie wil in de eerste plaats erop wijzen dat de lidstaten, overeenkomstig artikel 165 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), primair bevoegd zijn 
voor de organisatie van hun onderwijsstelsels. Het behoort tot de bevoegdheden van de 
nationale autoriteiten om, samen met de instellingen voor hoger onderwijs, te beslissen over 
kwesties inzake de erkenning voor academische doeleinden, met eerbiediging van de 
wettelijke bepalingen van de EU. Aangezien het verzoekschrift een individuele zaak betreft, 
zou het in onderhavig geval voor indiener passender zijn om zijn rechten in dezen rechtstreeks 
bij de bevoegde plaatselijke of nationale rechtbanken te doen gelden. Zij moeten immers, met 
inachtneming van alle aspecten van de zaak, vaststellen of er in zijn geval sprake was van een 
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inbreuk op de bovengenoemde beginselen van het EU-recht en, indien van toepassing, een 
schadeloosstelling toekennen. De Commissie constateert in elk geval dat de Spaanse 
autoriteiten hun besluit naar behoren hebben gerechtvaardigd en als alternatief een 
voorwaardelijke erkenning van het diploma in Spanje hebben voorgesteld in het kader van een 
ander soort Spaans diploma dan het diploma dat indiener had gewenst.

Ten aanzien van de academische erkenningsprocedures is de Commissie van mening dat de 
nationale autoriteiten die bevoegd zijn op het gebied van de academische erkenning, een 
vergoeding mogen vragen voor de administratieve kosten in verband met de behandeling van 
een verzoek om academische erkenning en dat deze procedures terecht een zekere tijd kunnen 
vergen. De Commissie is echter van oordeel dat het bedrag van de vergoedingen voor de 
academische erkenning van kwalificaties niet hoger mag liggen dan de daadwerkelijke 
administratieve kosten en dat besluiten over de erkenning door de bevoegde autoriteiten 
binnen een redelijke termijn moeten worden genomen, aangezien exorbitante kosten of een 
buitensporig trage besluitvorming in dergelijke procedures een onnodige belemmering van het 
recht op vrij verkeer uit hoofde van de artikelen 21 en 45 VWEU vormen voor degenen die 
om erkenning verzoeken.

Hoewel enerzijds niets erop wijst dat het bedrag van de aan indiener gevraagde vergoedingen 
boven een redelijk niveau lag of in geen verhouding stond tot de daadwerkelijke 
administratieve kosten, vindt de Commissie anderzijds dat een vertraging zoals in onderhavig 
geval in bepaalde omstandigheden als buitensporig kan worden beschouwd. Hoewel de 
Commissie andermaal erop wijst dat het aan indiener is om zijn rechten in dezen rechtstreeks 
bij de bevoegde plaatselijke of nationale rechtbanken te doen gelden, wijst zij erop dat zij 
andere klachten heeft ontvangen omtrent buitensporige vertragingen bij de 
erkenningsprocedures in Spanje. De Commissie evalueert momenteel de situatie in het licht 
van de desbetreffende wettelijke bepalingen van de EU en vraagt wellicht vervolgens de 
bevoegde Spaanse autoriteiten om verduidelijking.

4. Antwoord van de Commissie (REV.), ontvangen op 27 maart 2013

Zoals reeds vermeld in de vorige mededeling, behoort de erkenning van universitaire 
diploma's met het oog op voortgezette studie tot de nationale bevoegdheden. Niettemin heeft 
de Commissie met de Spaanse autoriteiten contact opgenomen om nadere verklaringen en 
bijkomende informatie te verkrijgen over de vermeende buitensporige vertragingen bij de 
erkenningsprocedures in Spanje.

In hun antwoord hebben de Spaanse autoriteiten aan de Commissie medegedeeld dat zij 
helaas niet over statistieken beschikken over de gemiddelde duur voor het nemen van een 
besluit over een aanvraag om erkenning van een universitaire diploma. Niettemin hebben zij 
erop gewezen dat de tijd voor het nemen van een besluit zeer uiteenloopt naargelang van een 
reeks doorslaggevende factoren, met name de juiste indiening van de aanvraag of, indien dit 
niet het geval is, de tijd die nodig is voor het corrigeren van tekortkomingen, de tijd die een 
deskundige nodig heeft om een technisch rapport uit te brengen dat van essentieel belang is 
voor de juiste beoordeling van de aanvraag, de tijd die de aanvrager nodig heeft om te 
reageren op een uitnodiging om gehoord te worden of om bijkomende documenten in te 
dienen waarnaar de erkennende autoriteiten hebben gevraagd en, bij een voorwaardelijke 
erkenning, de tijd die de aanvrager nodig heeft om de aanvullende opleiding te volgen of het 
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vereiste examen af te leggen. De Spaanse autoriteiten merken op dat de tijd die nodig is voor 
het nemen van een definitief besluit langer is in gevallen waarin een diploma niet meteen 
wordt erkend, dat wil zeggen in gevallen waarin de aanvraag in eerste instantie wordt 
afgewezen of waarin de aanvrager een bijkomende opleiding met succes moet afsluiten 
voordat erkenning kan worden verleend (de zogenaamde voorwaardelijke erkenning). In 
dergelijke gevallen krijgen de aanvragers twee weken om relevante argumenten en 
documenten te leveren (de genoemde periode kan op hun verzoek worden verlengd). Hun 
aanvragen worden achteraf opnieuw beoordeeld, mogelijk op basis van een nieuw technisch 
rapport van een deskundige, en pas dan wordt een definitief besluit genomen.

De Spaanse autoriteiten hebben tevens aan de Commissie medegedeeld dat, indien de 
diploma's waarvoor erkenning wordt gevraagd, binnen de Europese Unie zijn behaald, en 
indien de aanvraag bij indiening volledig was en de aanvrager geen tekortkomingen moest 
rechtzetten, het besluit tot erkenning en/of het certificaat binnen een of twee weken na 
ontvangst van de bijbehorende aanvraag kan worden afgegeven.

Conclusies

In het licht van de door de Spaanse autoriteiten geleverde informatie constateert de 
Commissie dat er niet genoeg bewijs voorhanden is om de door indiener aan de Commissie 
ter kennis gebrachte aantijgingen te staven. Er zijn immers geen duidelijke aanwijzingen die 
erop duiden dat het bij de Spaanse autoriteiten een algemeen verbreide praktijk is om met 
aanzienlijke en ongerechtvaardigde vertragingen besluiten te nemen. De Commissie kan zich 
derhalve niet langer met deze zaak bezighouden.


