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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0940/2008 af Arie Machiel Rijkenberg, østrigsk statsborger, om 
manglende anerkendelse i Belgien af en eksamen i nederlandsk aflagt i 
Nederlandene

1. Sammendrag

Andrageren forklarer, at han i forbindelse med en ansøgning om arbejde hos en flamsk 
arbejdsgiver i Belgien skulle forelægge bevis for sine kundskaber i nederlandsk. 
Arbejdsgiveren forlangte, at andrageren skulle aflægge eksamen hos SELOR (Bureau de 
sélection de l'administration) i Bruxelles, og afviste det af andrageren forelagte bevis for 
bestået "Staatsexamen Nederlands als tweede taal" (statseksamen i nederlandsk som 
andetsprog), der bl.a. giver adgang til immatrikulation på nederlandske universiteter. Under 
henvisning til Domstolens dom i sag C-281/98 (Roman Angonese v. Cassa di Risparmio di 
Bolzano SpA.) anmoder andrageren Europa-Parlamentet om at efterprøve, om det 
foreliggende forhold er i overensstemmelse med EU's principper om arbejdskraftens fri 
bevægelighed (EF-traktatens artikel 39), og hvorvidt en arbejdsgiver over for ansøgerne til en 
ansættelse har ret til at stille krav om, at de beviser deres sprogkundskaber gennem 
fremlæggelse af et eksamensbevis, der alene udstedes af én bestemt sprogskole i en 
medlemsstat. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. november 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009

I henhold til EF-traktatens artikel 39 og artikel 7 i Rådets forordning 1612/68/EØF skal 
vandrende arbejdstagere behandles på lige fod med værtslandets statsborgere, hvad angår 
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adgang til beskæftigelse samt arbejdsvilkår og fordele. Imidlertid udelukker artikel 3, stk. 1, i 
forordning 1612/68/EØF ikke muligheden af, at medlemsstaterne kan stille krav til, at den 
vandrende arbejdstagers sprogfærdigheder har et vist niveau, hvis det kræves for at varetage 
den pågældende stilling.

Kommissionen har følgende generelle holdning til spørgsmålet om sprogkrav: Som anerkendt 
i forordning 1612/68 er det naturligvis vigtigt for at kunne arbejde i en anden medlemsstat, at 
man er stand til at kommunikere effektivt, hvorfor et vist sprogligt niveau kan være en 
forudsætning for at kunne varetage et job. EF-Domstolen har anført, at et vist 
sprogfærdighedsniveau kan udgøre et tvingende samfundsmæssigt hensyn (sag C-424/97, 
Haim, præmis 59), og at et vist sprogfærdighedsniveau kan være en forudsætning for at 
bestride en stilling som underviser, da vedkommende skal kunne deltage i skolens dagligdag 
(sag C-379/87, Groener, præmis 20). 

Ikke desto mindre er retten til at stille krav om et bestemt sprogfærdighedsniveau ikke 
betingelsesløs. Kravet skal være proportionelt med og nødvendigt for at bestride det 
pågældende job og må ikke bruges som en undskyldning for at udelukke arbejdstagere fra 
andre medlemsstater (vedrørende lovregulerede erhverv, sag C-424/97, Haim, præmis 60; og 
vedrørende fortolkningen af artikel 3, stk. 1, i forordning 1612/68, sag C-379/87, Groener, 
præmis 24).

Hvad angår den flamske arbejdsgivers afvisning af andragerens bevis for bestået 
"Staatsexamen Nederlands als tweede taal" og kravet om, at andrageren kun kan dokumentere 
sine kundskaber i nederlandsk ved at aflægge eksamen hos SELOR, anerkender 
Kommissionens tjenestegrene, at systematiske sprogprøver ville stride mod ovennævnte 
proportionalitetsprincip, hvis de gennemføres efter en standardiseret metode (sammenhold 
endvidere med sag C-281/98, Angonese, præmis 44):

"[…] Selv om det således vil kunne være retmæssigt over for en ansøger til en stilling at stille 
krav om sprogkundskaber på et vist niveau, og selv om besiddelse af et eksamensbevis som 
attesten kan være et kriterium for vurderingen af sådanne kundskaber, må det forhold, at det 
ikke er muligt at føre bevis for dem på anden måde, og navnlig ved at godtgøre, at tilsvarende 
kundskaber er erhvervet i andre medlemsstater, anses for at stå i et misforhold til det 
tilstræbte mål. […]"

Konklusion

Kommissionen mener, at den flamske arbejdsgivers afvisning af beviset for bestået 
''Staatsexamen Nederlands als tweede taal" som dokumentation for kundskaber i nederlandsk, 
og kravet om, at andrageren skulle aflægge og bestå eksamen hos SELOR, udgør en 
krænkelse af princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed som nedfældet i EF-traktatens 
artikel 39 og forordning 1612/68/EØF. 

Det fremgår ikke af andragendet, om den pågældende arbejdsgiver er offentlig eller privat. 
Hvis der er tale om en offentlig arbejdsgiver, kan Kommissionen rette henvendelse til de 
belgiske myndigheder og spørge, om det er normal praksis at kræve, at ansøgere har 
gennemført en SELOR-sprogprøve. I så fald bør andrageren rette henvendelse til 
Kommissionens tjenestegrene med yderligere oplysninger. Hvis der er tale om en privat 
arbejdsgiver, kan Kommissionen ikke gribe ind og sikre, at fællesskabsretten anvendes 
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korrekt. 

Andrageren kan dog (uanset om arbejdsgiveren er privat eller offentlig) indbringe sagen for 
de nationale forvaltningsmyndigheder og jurisdiktioner, da EF-traktatens artikel 39 og 
forordning 1612/68/EØF, som omhandler arbejdskraftens frie bevægelighed, finder direkte 
anvendelse i medlemsstaternes retsorden. 

4. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010

Efter den seneste meddelelse fra Kommissionen om dette andragende har andrageren 
bekræftet, at hans arbejdsgiver var en belgisk offentlig administration, og oplyst 
Kommissionen, at kravet om en SELOR-sprogprøve er normal praksis i Belgien. 

Kommissionen kontaktede de belgiske myndigheder om sagen. Myndighederne erkendte, at 
SELOR-eksamensbeviset i henhold til gældende belgisk lovgivning er obligatorisk for at få 
adgang til stillinger i den offentlige administration. Myndighederne tilkendegav ligeledes, at 
der ville blive gennemført en undersøgelse med henblik på at foreslå alternative løsninger.

Kommissionen besluttede i marts 2010 at indlede en traktatbrudsprocedure mod Belgien.

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 10. november 2010

Kommissionen besluttede i marts 2010 at indlede en traktatbrudsprocedure mod Belgien, da 
den mente, at den flamske offentlige arbejdsgivers afvisning af at acceptere andragerens bevis 
for sprogkundskaber og krav om, at andrageren skulle bestå SELOR-sprogprøven, var i 
modstrid med EU-bestemmelserne om arbejdskraftens frie bevægelighed.

De belgiske myndigheder besvarede åbningsskrivelsen den 19.7.2010. De viser deres vilje til 
at bringe den flamske lovgivning i overensstemmelse med EU-retten. Kommissionen afventer 
flere oplysninger om de ændringer, de agter at foretage i lovgivningen, såvel som en tidsplan 
for vedtagelsen.

6. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 18. juli 2011 (REV. III)

Som supplement til deres svar på åbningsskrivelsen har de belgiske myndigheder fremsendt et 
udkast til de ændringer, de påtænker at foretage i deres gældende lovgivning for at bringe 
denne i overensstemmelse med EU-retten. Kommissionen besluttede den 19.5.2011 efter 
vurdering af dette udkast at gå videre til næste trin i traktatbrudsproceduren og fremsendte en 
begrundet udtalelse.

7. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 27. november 2012 (REV IV)

Andrageren anmoder om yderligere oplysninger om status i denne sag om manglende 
anerkendelse i Belgien af en eksamen i nederlandsk aflagt i Nederlandene.

Der er indledt en overtrædelsesprocedure mod Belgien i overensstemmelse med artikel 258 i 
traktaten om Det Europæiske Unions funktionsmåde. 

Dette spørgsmål er meget følsomt i Belgien og kræver juridiske reformer på landets 
forskellige beslutningsniveauer. De belgiske myndigheder har gentagne gange givet udtryk 
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for deres politiske vilje til at bringe den nationale lovgivning i overensstemmelse med EU-
rettens bestemmelser.

De ekstraordinære politiske omstændigheder ved en langvarig periode uden en føderal 
regering forklarede de langsomme fremskridt indtil december 2011. Siden da er der gjort 
betydelige fremskridt, især med den flamske regerings godkendelse af dekretet om bevis for 
viden (offentliggjort i Moniteur belge den 16. december 2011).

Kommissionens tjenestegrene sendte den 17. oktober 2012 en skrivelse til de belgiske 
myndigheder, hvori den anmodede om yderligere præciseringer.

Konklusion

Efter vurdering af svaret fra de belgiske myndigheder vil Kommissionen træffe afgørelse om, 
hvorvidt og i så fald hvilke yderligere skridt, der skal tages i forhold til denne overtrædelse.

8. Kommissionens supplerende svar (REV.V), modtaget den 30. oktober 2013

I forlængelse af oplysningerne fra juni 2013 ønsker Kommissionen at give følgende 
yderligere oplysninger til Udvalget for Andragender:

Ved skrivelser af 23. maj, 4. juni og 24. juli 2013 har de belgiske myndigheder forsynet 
Kommissionens tjenestegrene med en ajourføring om det lovgivningsmæssige arbejde, der er 
undervejs på de tre berørte nationale administrative niveauer (regionen Flandern, det franske 
sprogsamfund og på føderalt niveau).

– Regionen Flandern:

Den "arrêté d’exécution", der omtaltes i den tidligere skrivelse til Udvalget for Andragender, 
blev offentliggjort i Moniteur Belge den 30. maj 2013. Overensstemmelsen med EU-retten er 
derfor sikret.

– Det franske sprogsamfund:

Der er ikke sket fremskridt siden sidste skrivelse fra Kommissionen til Udvalget for 
Andragender.

– Føderalt niveau:

De belgiske myndigheder informerede i deres skrivelse af 24. juli 2013 Kommissionen om, at 
de udarbejdede udkast – selv om den føderale regering godkendte dem – ikke ville blive 
fremsendt til samrådsudvalget (bestående af føderale enheder) før udgangen af september 
2013, og at der derefter ville blive indledt en procedure, der omfattede adskillige trin og 
aktører (statsrådet, den såkaldte "stående komité om sprogkontrol", parlamentet og 
arbejdsgiverorganisationerne). Der er ikke opgivet nogen præcis tidsplan. 

Konklusion

Under hensyntagen til, at der er gået mere end to et halvt år, siden den begrundede udtalelse 
blev fremsendt, og at Belgien endnu ikke fuldt ud har sikret, at landets lovgivning er i 
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overensstemmelse med EU-lovgivningen, besluttede Kommissionen den 26. december 2013 
at indstævne Belgien for EU-Domstolen i henhold til artikel 258 i TEUF. 


