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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0940/2008, ingediend door Arie Machiel Rijkenberg (Oostenrijkse 
nationaliteit), over het niet erkend worden in België van een examen Nederlands 
dat in Nederland is afgelegd

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verklaart dat hij in verband met een sollicitatie bij een Vlaamse werkgever in België 
een bewijs moest overleggen van zijn kennis van het Nederlands. De werkgever eiste dat 
indiener een examen zou afleggen bij SELOR (Bureau de sélection de l'administration) in 
Brussel en wees het door indiener overlegde diploma voor het Staatsexamen Nederlands als 
tweede taal af. Dit diploma geeft o.a. het recht op inschrijving bij Nederlandse universiteiten.
Onder verwijzing naar de uitspraak van het Hof in zaak C-281/98 (Roman Angonese v. Cassa 
di Risparmio di Bolzano SpA.) verzoekt indiener het Europees Parlement te onderzoeken of 
genoemde feiten in overeenstemming zijn met de beginselen van de EU over het vrij verkeer 
van werknemers (artikel 39 van het EG-Verdrag), en in hoeverre een werkgever het recht 
heeft van een sollicitant te eisen dat deze zijn talenkennis bewijst door het overleggen van één 
specifiek diploma dat slechts door één taleninstituut in een lidstaat wordt uitgegeven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 november 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009

Volgens artikel 39 van het EG-Verdrag en artikel 7 van Verordening (EEG) 1612/68 moeten 
migrerende werknemers een gelijke behandeling krijgen als de onderdanen van het gastland 
wat betreft de toegang tot werkgelegenheid, evenals werkomstandigheden en voordelen.
Artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) 1612/68, ontneemt lidstaten echter niet de 
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mogelijkheid van migrerende werknemers een bepaald niveau van talenkennis te vereisen 
vanwege de aard van de te vervullen betrekking.

De Commissie neemt het volgende algemene standpunt in wat betreft de kwestie van de 
taaleis: zoals in Verordening 1612/68 wordt erkend, is voor het werken in een andere lidstaat 
het vermogen effectief te communiceren onmiskenbaar belangrijk en mag derhalve een 
bepaald taalniveau worden vereist voor een functie. Het Europees Hof van Justitie heeft 
aangevoerd dat een vereiste van een bepaald niveau van talenkennis een dwingende reden van 
algemeen belang kan zijn (Zaak C-424/97 Haim, punt 59) en dat in het geval van het beroep 
van docent een zekere kennis van de taal vereist kan zijn vanwege de aard van dit beroep, 
zodat docenten kunnen deelnemen aan het dagelijkse leven van de school (Zaak C-379/87 
Groener, punt 20).

Niettemin geldt het recht om een bepaald niveau van talenkennis te vereisen niet 
onvoorwaardelijk. Dit moet evenredig en noodzakelijk zijn voor de functie in kwestie en mag 
niet worden gebruikt als voorwendsel om werknemers uit andere lidstaten uit te sluiten (met 
betrekking tot gereguleerde beroepen, Zaak C-424/97, Haim, punt 60; en met betrekking tot 
de interpretatie van artikel 3, lid 1, van Verordening 1612/68, Zaak C-379/87, Groener, punt 
24).

Met betrekking tot de weigering van de Vlaamse werkgever om het Staatsexamen Nederlands 
als tweede taal te erkennen en het verzoek van de werkgever om het examen bij SELOR af te 
leggen als enig mogelijke bewijs van kennis van de Nederlandse taal, begrijpen de diensten 
van de Commissie dat systematische taaltoetsen die per se in een gestandaardiseerde vorm 
moeten worden uitgevoerd in tegenspraak zouden zijn met het hierboven genoemde 
evenredigheidsbeginsel (zie ook Zaak C-281/98, Angonese, punt 44):
"[…] Ofschoon het dus rechtmatig kan zijn, van een kandidaat voor een betrekking 
talenkennis op een zeker niveau te verlangen, en ofschoon het bezit van een diploma als het 
attest een criterium kan zijn om die kennis te beoordelen, moet de onmogelijkheid om deze 
kennis met enig ander middel en met name met in andere lidstaten behaalde andere 
gelijkwaardige kwalificaties te bewijzen, als onevenredig aan het nagestreefde doel worden 
beschouwd. […]"

Conclusies

De Europese Commissie is van mening dat de weigering van de Vlaamse werkgever om het 
Staatsexamen Nederlands als tweede taal als bewijs van kennis van de Nederlandse taal te 
accepteren en diens verzoek aan indiener een examen af te leggen bij SELOR een schending 
vormen van het beginsel van het vrije verkeer van werknemers zoals dit is vastgelegd in 
artikel 39 van het EG-Verdrag en Verordening 1612/68/EEG.

Uit het verzoekschrift blijkt niet of de werkgever in kwestie in de publieke of private sector 
opereert. Als het een werkgever in de publieke sector betreft, zou de Commissie zich tot de 
Belgische autoriteiten kunnen wenden om hen te vragen of de vereiste van de SELOR-
taaltoets een algemene praktijk is. In dit geval zou indiener contact met de diensten van de 
Commissie moeten opnemen om aanvullende informatie te verstrekken. Indien de werkgever 
een private entiteit is, kan de Europese Commissie niet tussenbeide komen en toezien op de 
correcte toepassing van het Gemeenschapsrecht.
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Indiener kan echter (ongeacht of het een werkgever in de private of publieke sector betreft), 
gezien het feit dat artikel 39 van het EG-Verdrag en Verordening 1612/68/EEG waarin het 
vrije verkeer van werknemers is vastgelegd direct van toepassing zijn in de rechtsorde van de 
lidstaten, verhaal halen bij de nationale overheids- en gerechtelijke instanties.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

Na de vorige mededeling van de Commissie inzake dit verzoekschrift heeft indiener bevestigd 
dat zijn werkgever een Belgische overheidsinstantie was en heeft hij de Commissie ingelicht 
over het feit dat de vereiste van een SELOR-taaltoets een algemene praktijk is in België.

De Commissie heeft met betrekking tot deze kwestie contact opgenomen met de Belgische 
autoriteiten. Zij erkenden dat het SELOR-certificaat volgens de huidige Belgische regelgeving 
verplicht is om toegang te hebben tot banen in het openbaar bestuur. Ze hebben tevens 
aangegeven dat er een studie zou worden verricht om met voorstellen voor alternatieve 
oplossingen te komen.

De Commissie besloot in maart 2010 een inbreukprocedure tegen België in te leiden.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010.

De Commissie besloot in maart 2010 een inbreukprocedure tegen België in te leiden 
aangezien ze van mening was dat de werkgever, een Vlaamse overheidsinstantie, door het 
taaldiploma van de indiener te weigeren en hem te verplichten de SELOR-taaltoets af te 
leggen, in strijd met de EU-regels inzake het vrije verkeer van werknemers handelde.

De Belgische autoriteiten hebben op 19 juli 2010 geantwoord op de schriftelijke aanmaning.
Ze tonen zich bereid om de Vlaamse wetgeving aan te passen aan de EU-wetgeving. De 
Commissie wacht op meer informatie over de voorgenomen aanpassingen van de wetgeving 
en op een tijdschema van aanneming.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV. III), ontvangen op 18 juli 2011

In aanvulling op hun antwoord op de schriftelijke aanmaning hebben de Belgische autoriteiten 
een ontwerp opgestuurd van de aanpassingen die zij in hun huidige wetgeving willen 
doorvoeren teneinde deze in overeenstemming te brengen met de wetgeving van de EU. Na 
beoordeling van dit ontwerp heeft de Commissie besloten over te gaan tot de volgende fase 
van de inbreukprocedure en heeft zij op 19 mei 2011 een met redenen omkleed advies 
uitgebracht.

7. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV IV), ontvangen op 27 november 2012

Indiener vraagt om aanvullende informatie over de stand van zaken met betrekking tot deze 
kwestie die verband houdt met het niet erkend worden in België van een examen Nederlands 
dat in Nederland is afgelegd.

Overeenkomstig artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
loopt er een inbreukprocedure tegen België.
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Deze kwestie ligt zeer gevoelig in België en vergt wettelijke hervormingen door de 
verschillende besluitvormingslagen van het land. De Belgische autoriteiten hebben 
herhaaldelijk uiting gegeven aan hun politieke bereidheid om de nationale wetgeving in 
overeenstemming te brengen met de wettelijke bepalingen van de Europese Unie.

De buitengewone politieke omstandigheden in verband met het langdurig ontbreken van een 
federale regering verklaren de geringe vooruitgang tot december 2011. Sindsdien is 
substantiële vooruitgang geboekt, in het bijzonder met de goedkeuring door de Vlaamse 
regering van het besluit met betrekking tot het bewijs van kennis (gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad op 16 december 2011).

De diensten van de Commissie hebben de Belgische autoriteiten op 17 oktober 2012 een brief 
gestuurd met het verzoek om verdere verduidelijking.

Conclusies

Na beoordeling van het antwoord van de Belgische autoriteiten zal de Commissie een besluit 
nemen over de verder te nemen stappen in verband met deze inbreukprocedure.

8. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 oktober 2013

Aanvullend op de informatie die in juni 2013 is verstrekt, wil de Commissie de volgende 
informatie verstrekken aan de Commissie verzoekschriften:

De Belgische autoriteiten hebben per brief van 23 mei, 4 juni en 24 juli 2013 de diensten van 
de Commissie op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in de lopende 
wetgevingswerkzaamheden op de desbetreffende drie nationale bestuursniveau´s (de Vlaamse 
Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de federale staat).

- De Vlaamse Gemeenschap:

Het uitvoeringsbesluit zoals vermeld in het vorige bericht aan de Commissie verzoekschriften, 
is op 30 mei 2013 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De conformiteit met de EU-
wetgeving is derhalve gewaarborgd.

- De Franse Gemeenschap:

Sinds het laatste bericht van de Commissie aan de Commissie verzoekschriften is er geen 
vooruitgang geboekt.

- De federale Staat:

Per brief van 24 juli 2013 hebben de Belgische autoriteiten de Commissie meegedeeld dat, 
zelfs al zou de federale regering de opgestelde ontwerpen goedkeuren, deze niet voor eind 
september 2013 aan het overlegcomité (bestaande uit de federale entiteiten) zouden worden 
voorgelegd, waarna een procedure zou worden gestart bestaande uit een groot aantal stappen 
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en actoren (de Raad van State, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, het parlement, 
werkgeversorganisaties). Een tijdplan hiervoor is niet verstrekt. 

Conclusies

Aangezien het meer dan tweeënhalf jaar geleden is dat het met redenen omkleed advies werd 
uitgebracht, en België er nog steeds niet volledig voor heeft gezorgd dat zijn wetgeving 
verenigbaar is met EU-wetgeving, heeft de Commissie op 26 september 2013 besloten om 
krachtens artikel 258 van het VWEU de zaak aanhangig te maken bij het Hof van Justitie van 
de EU.


