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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 346/2008, ingediend door Wolfgang Priwitzer (Duitse 
nationaliteit), over de erkenning van zijn kortebereikscertificaat voor 
radiocommunicatie aan boord van jachten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is houder van een kortebereikscertificaat voor het gebruik van (radio)zendapparatuur 
aan boord van een jacht. Voor dit certificaat heeft hij een cursus moeten volgen en een 
examen af moeten leggen, waarvoor hij met een goed cijfer is geslaagd. Het certificaat is 
afgegeven door de Britse Royal Yachting Association, maar wordt door de Duitse 
zustervereniging niet erkend. Uit ondersteunende documenten die door indiener aan het 
verzoekschrift zijn gehecht, blijkt dat het bevoegde Duitse ministerie het certificaat 
aanvankelijk heeft erkend, maar zijn beslissing in een later stadium heeft herroepen. Indiener 
meent dat de opstelling van de Duitse autoriteiten in strijd is met het beginsel van wederzijdse 
erkenning van diploma’s in Europa en verzoekt het Europees Parlement om hulp.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 juli 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 oktober 2008.

Indiener is een leraar die radiocursussen heeft gevolgd in de Segelschule Schneider (een 
school die kennelijk in Duitsland is gevestigd) om in zijn vrije tijd te kunnen varen met een 
jacht. Na deelname aan een examen in de Segelschule Schneider heeft hij een 
kortebereikscertificaat (SRC) behaald dat is afgegeven door de Britse Royal Yachting 
Association (RYA, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk), maar kennelijk worden deze in 
Duitsland aan Duitse burgers afgegeven kortebereikscertificaten al sinds ruim een jaar niet 
meer door de Duitse autoriteiten erkend.
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Het onderhavige verzoekschrift verdient de volgende commentaar:

De erkenning van beroepskwalificaties wordt geregeld door Richtlijn 2005/36/EG1. Deze 
richtlijn is echter slechts van toepassing op gereglementeerde beroepen. In dit concrete geval 
verzoekt de indiener om erkenning van een certificaat dat hij heeft behaald voor 
vrijetijdsdoeleinden, zodat de regeling inzake de erkenning van beroepskwalificaties hier niet 
van toepassing is.

Desalniettemin is de Commissie van oordeel dat de redenen op grond waarvan de Duitse 
autoriteiten weigeren om de bedoelde kortebereikscertificaten te erkennen, verduidelijkt  en 
onderzocht moeten worden. In principe kan de houding van de Duitse autoriteiten worden 
geïnterpreteerd als een weigering om certificaten te erkennen die worden afgegeven in het 
kader van franchiseovereenkomsten. De franchiseovereenkomst is een overeenkomst tussen 
een onderwijsinstelling in een lidstaat A en een onderwijsinstelling in een lidstaat B op grond 
waarvan een student, na een opleiding te hebben gevolgd in de instelling van lidstaat B en te 
zijn geslaagd voor examens overeenkomstig de normen van de instelling in lidstaat A, een 
diploma behaalt van de instelling in lidstaat A.

In de prejudiciële beslissing van 13 november 2003 in de zaak Neri2 heeft het Hof van Justitie 
als volgt geoordeeld:

“Artikel 43 EG verzet zich tegen een administratieve praktijk waarbij de door een 
universiteit van een lidstaat ter afsluiting van de tweede studiecyclus afgegeven 
universitaire diploma's in een andere lidstaat niet worden erkend wanneer de opleiding 
voor deze diploma's door een onderwijsinstelling in deze laatste lidstaat werd verstrekt 
overeenkomstig een tussen beide instellingen gesloten overeenkomst”.

De Commissie is van oordeel dat de redenering die het Hof in deze beslissing uiteenzet ook 
kan worden toegepast op het geval van de indiener, waarbij de cursussen in Duitsland worden 
georganiseerd door een andere instelling dan die welke het certificaat afgeeft en in het 
Verenigd Koninkrijk is gevestigd.

In de zaak Neri heeft het Hof met name rekening gehouden met het feit dat de niet-erkenning 
van de bedoelde opleiding de onderwijsinstelling ernstig kan belemmeren bij de uitoefening 
van haar economische activiteit in de andere lidstaat (cf. punt 43).

Conclusie
Gelet op deze omstandigheden is de Commissie van oordeel dat de door de RYA in Duitsland 
afgegeven kortebereikscertificaten in principe erkend zouden moeten kunnen worden. De 
Commissie beschikt echter vooralsnog niet over de nodige gegevens om zich definitief te 
kunnen uitspreken en zal derhalve contact opnemen met de Duitse autoriteiten om informatie 
in te winnen over de redenen op grond waarvan de door de RYA in Duitsland afgegeven 
kortebereikscertificaten niet erkend worden.
                                               
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.)
2 Arrest van het Europees Hof van Justitie van 13 november 2003 in de zaak C-153/02 Neri, Jurispr. 2003, blz. I-
13555.
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