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Betreft: Verzoekschrift 1177/2007, ingediend door Maura Griffin (Ierse 
nationaliteit), over niet-erkenning van haar lesbevoegdheid in informatietechnologie 
in het Verenigd Koninkrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster heeft de Ierse nationaliteit en woont sinds 30 jaar in het Verenigd Koninkrijk. Zij 
verklaart dat een plaatselijke onderwijsinstelling haar in Ierland verworven lesbevoegdheid in 
informatietechnologie niet heeft erkend en haar daarom niet als lerares heeft aangenomen. 
Indienster is van mening dat het Verenigd Koninkrijk Richtlijn 2005/36/EG inzake de 
wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties niet naleeft.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 april 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2009

Indienster betoogt dat zij een Ierse burger is die al 30 jaar in het Verenigd Koninkrijk woont. 
Zij vermeldt dat zij in 2000 haar diploma als lerares informatietechnologie heeft behaald en 
niet in staat was om haar loopbaan voort te zetten door discriminerend ontslag in 2007. 

Zij vermeldt dat ze op de hoogte is van Richtlijn 2005/36/EG1 als grondslag voor de 
erkenning van kwalificaties tussen Groot-Brittannië en Ierland. Indienster besluit haar 
verzoekschrift met de vermelding dat het Verenigd Koninkrijk de Richtlijn niet naleeft.

                                               
1 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning 
van beroepskwalificaties (PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22).
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Gezien het gebrek aan feitelijke elementen waardoor het niet mogelijk was een globale 
analyse van het verzoekschrift te maken, richtte de Commissie op 27.5.2008 een brief aan 
indienster waarin zij informatie gaf over de erkenningsregeling zoals die door Richtlijn 
2005/36/EG wordt bepaald en waarin zij stelde dat deze Richtlijn in het geval van indienster 
slechts geldt indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. In dat verband werd indienster 
verzocht om aanvullende informatie over relevante feiten te verstrekken.

Indienster gaf de Commissie antwoord op 8.7.2008 en 10.7.2008. De verstrekte informatie 
deed de Commissie besluiten dat het geval van indienster geen verband houdt met kwesties 
betreffende de erkenning van haar beroepskwalificaties in het Verenigd Koninkrijk. Op 
18.7.2008 bracht de Commissie indienster van haar besluit op de hoogte.

Op 8.8.2008 ontving de bevoegde dienst van de Commissie een pakket documenten die 
indienster aan het EP voorlegde. De Commissie analyseerde ook deze documenten, kwam tot 
het besluit dat er geen inbreuk was gebeurd op Richtlijn 2005/36/EG, maar dat de 
aangehaalde kwesties wel raakpunten hadden met de Arbeidstijdrichtlijn en de Richtlijn 
inzake gelijke behandeling. Een e-mail van indienster d.d. 12.8.2008 bevestigde dat er geen 
inbreuk was gepleegd op Richtlijn 2005/36/EG. Op 27.8.2008 gaf de Commissie indienster 
een uitgebreide analyse en informeerde haar dat er geen inbreuk was gepleegd op Richtlijn 
2005/36/EG. Indienster ontving de contactgegevens van de departementen van de Commissie 
die bevoegd zijn voor kwesties in verband met de Arbeidstijdrichtlijn en de Richtlijn inzake 
gelijke behandeling en kreeg de mededeling dat haar verzoekschrift in de toekomst door deze 
departementen zal worden geanalyseerd.

a) Geen schending van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties

Uit de informatie die de Commissie ontving, maakte zij op dat indienster een Ierse burger is 
die al 30 jaar in het Verenigd Koninkrijk woont. Zij behaalde haar diploma van ICT-lerares in 
het Verenigd Koninkrijk. De Commissie bevestigt dus haar conclusie van 18.7.2008 dat 
Richtlijn 2005/36/EG niet van toepassing is omdat er geen grensoverschrijdend element is dat 
specifiek leidt tot de toepassing van deze Richtlijn. Indienster heeft Britse 
beroepskwalificaties en zoekt werk in het Verenigd Koninkrijk. Wanneer het gaat om de 
voorwaarden die vervuld moeten zijn voor toepassing van Richtlijn 2005/36/EG, is het de 
EU-lidstaat waarin zij de beroepskwalificaties behaalde die van belang is (kortom: de 
toepassing van de Richtlijn is in eerste instantie gekoppeld aan de „nationaliteit van de 
beroepskwalificaties” en niet aan de „nationaliteit van de EU-burger”).

Het feit dat ze zich gediscrimineerd voelt op grond van haar nationaliteit is van belang in het 
kader van een mogelijke schending van artikel 12 van het EG-Verdrag.

Indienster legt geen bewijsstukken voor dat zij andere beroepskwalificaties behaalde in 
Ierland of een andere EU-lidstaat. 

b) Indienster beweert dat de Arbeidstijdrichtlijn en de Richtlijn inzake gelijke behandeling 
werden geschonden

Op 27.8.2008 is indienster door de bevoegde diensten op de hoogte gesteld dat, aangezien zij 
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de schending van deze twee Richtlijnen aanvoerde, het verzoekschrift voor verder onderzoek 
zou worden overgemaakt aan de departementen binnen de Commissie die bevoegd zijn voor 
de Arbeidstijdrichtlijn (Richtlijn 2000/34/EG) en de Richtlijn inzake gelijke behandeling 
(Richtlijn 2000/78/EG). 

Terwijl de bevoegde dienst van de Commissie het verzoekschrift analyseerde, kwam zij te 
weten dat indienster, naast een schending van deze twee Richtlijnen, ook een inbreuk op 
artikel 39 van het EG-Verdrag aanvoerde. In verband met dit artikel van het Verdrag heeft de 
Commissie reeds informatie verstrekt aan indienster, in twee brieven d.d. 7.3.2008 en 
23.4.2008. Omdat indienster vermeldde dat met SOLVIT Ierland contact is opgenomen, deed 
de Commissie ook bij dit departement navraag naar het bijbehorende dossier. Het bleek dat 
SOLVIT Ierland indienster had geadviseerd om het geschil met de werkgever over te maken 
aan ACAS (een organisatie die geschillen tussen werkgever en werknemer tracht te 
voorkomen en op te lossen). 

Omwille van een gebrek aan feitelijke elementen waardoor de vermeende schending van de 
verschillende bepalingen van de communautaire wetgeving niet kon worden geanalyseerd, 
richtte de Commissie op 7.11.2008 een brief aan indienster en vroeg haar om het departement 
van de Commissie op de hoogte te brengen van de duidelijke, feitelijke omstandigheden van 
de zaak opdat zij de toestand correct zou kunnen beoordelen.

Indienster gaf de Commissie antwoord op 12.11.2008. De verstrekte informatie was niet van 
dien aard dat de Commissie een duidelijker beeld kreeg van de feitelijke achtergrond van de 
zaak. Daarom verzond de Commissie op 24.11.2008 een volgende brief met het verzoek om 
bovenvermelde details te verstrekken. Op deze brief is geen antwoord ontvangen.

Conclusie

Met betrekking tot bovenvermelde ontwikkelingen en de verstrekte informatie is de 
Commissie van mening dat noch artikel 39, noch Richtlijn 2000/34/EG, noch Richtlijn 
2000/78/EG zijn geschonden. 


