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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1609/2008 af D. A. L., britisk statsborger, om påstået 
forskelsbehandling ved optagelse i en nederlandsksproget skole i 
hovedstadsregionen Bruxelles

1. Sammendrag

Andragerens søn taler nederlandsk, men har britisk og spansk statsborgerskab. Han taler ikke 
fransk. Hans forældre ønsker at få ham i en nederlandsktalende skole i Bruxelles. Han har kun 
ringe mulighed for at blive optaget, fordi han ikke regnes som nederlandsktalende i henhold 
til artikel III, stk. 3, første afsnit, i det flamske dekret om lige uddannelsesmuligheder. Ifølge 
denne artikel optages i første række elever, hvis "hjemmesprog" er nederlandsk. 
"Hjemmesprog" defineres som det sprog, som i henhold til en erklæring på tro og love 
benyttes i familien til den daglige kommunikation. Andrageren kan ikke forelægge en sådan 
erklæring, fordi hjemmesprogene i hans familie er walisisk og spansk. Han anser dekretet for 
at være i strid med princippet om ligebehandling af EU-borgere, fordi nederlandsktalende 
belgiere, der bor andre steder i EU, ikke bliver bedt om at tale et andet sprog end deres 
modersmål hjemme, når de ansøger. Andrageren mener, at britiske og spanske statsborgere 
har ret til at tale deres eget sprog hjemme uden at miste retten til ligebehandling ved optagelse 
på en skole.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009.
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Kommissionens tjenestegrene er blevet anmodet om at tage stilling i en sag om de 
vanskeligheder, som andragerens toårige søn, der har både britisk og spansk statsborgerskab, 
stødte på, da han skulle optages i en nederlandsksproget grundskole i den tosprogede 
hovedstadsregion Bruxelles. Adgangen til optagelse i den pågældende skole er tilsyneladende 
forbeholdt elever, der taler nederlandsk hjemme i familien. Men selv om andragerens søn taler 
nederlandsk, er det forældrenes oprindelige sprog, han bruger hjemme i familien. Desuden 
taler han ikke fransk, hvilket således dels er årsagen til, at forældrene har valgt at melde ham 
ind i en nederlandsksproget skole, dels kan forklare de negative konsekvenser af et afslag på 
optagelse i skolen.

Sagen beror på bestemmelserne i artikel III, stk. 3, første afsnit i dekretet af 28. juni 2008 om 
lige uddannelsesmuligheder - I, sammenholdt med dekretet af 15. juli 2005. I henhold til 
denne artikel, der er indeholdt i sektion 2 om fortrinsretsordningen, kan de tilsynsførende 
myndigheder i en eller flere af skolerne i hovedstadsregionen Bruxelles på førskole- og 
folkeskoleniveau give fortrinsret til elever, hvis familiesprog er nederlandsk, forudsat at det 
dokumenteres ved en erklæring på tro og love, at nederlandsk anvendes som det sprog, der 
tales hjemme i familien. Desuden skal det lokale samarbejdsudvalg i Bruxelles først fastsætte 
den procentvise andel af elever, der kan få fortrinsret. Kvoten skal være på mindst 20 %. Kan 
udvalget ikke bestemme, hvilken procentdel der skal være tale om, vil fortrinsretten kun 
kunne tildeles maksimalt 25 % af eleverne.

Reglerne synes at give anledning til indirekte forskelsbehandling på grundlag af nationalitet. 
Kommissionens tjenestegrene minder da også om, at det er fast retspraksis, at en EU-borger, 
der lovligt opholder sig på værtslandets territorium, kan påberåbe sig det princip, der er nævnt 
i artikel 12, stk. 1, i traktaten, om forbud mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet i 
alle de tilfælde, der er omfattet af fællesskabsrettens materielle anvendelsesområde1. 
Sammenholder man artikel 12 og 149 i traktaten, vil man kunne se, at betingelserne for 
adgang til uddannelse er underlagt det almindelige princip om forbud mod 
forskelsbehandling2.

Derudover er det i traktatens artikel 17 fastsat, at unionsborgerne har de rettigheder og er 
underkastet de pligter, der er indeholdt i traktaten, mens det i artikel 18 hedder, at enhver 
unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område med de 
begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i denne traktat og i 
gennemførelsesbestemmelserne hertil. På baggrund heraf er det i artikel 24 i direktiv 
2004/38/EF af 29. april 20043 bestemt, at alle unionsborgere, der i henhold til dette direktiv 
opholder sig i værtsmedlemsstaten skal behandles på lige fod med statsborgerne i den 
pågældende medlemsstat inden for traktatens anvendelsesområde. Endelig fremgår det af 
artikel 12 i Rådets forordning nr. 1612/68/EØF4, at børnene til en statsborger, der er bosat i en 

                                               
1 Se Domstolens dom af 12. maj 1998, sag C-85/96, Martinez Sala, præmis 63.
2 Domstolen har navnlig anerkendt princippet om forbud mod forskelsbehandling ved adgangen til videregående 
uddannelse, se Domstolens Dom af 7. juli 2005, Sag C-147/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 
mod Republikken Østrig, punkt 35.
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område.
4 Rådets forordning nr. 1612/68/EØF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for 
Fællesskabet.
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medlemsstat, men som er eller har været beskæftiget på en anden medlemsstats område, har 
adgang til almen skoleundervisning på samme vilkår som statsborgerne i den pågældende stat, 
hvis børnene er bosat på denne medlemsstats område.

Det følger af Domstolens retspraksis, at princippet om ligebehandling, der bl.a. omfatter et 
særligt fremhævet forbud mod enhver form for forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, 
jf. traktatens artikel 12, stk. 1, forbyder ikke blot åbenlys forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, men også enhver form for skjult forskelsbehandling, der ved anvendelse af andre 
sondringskriterier faktisk fører til samme resultat1. 

I den foreliggende sag viser det sig, på baggrund af gældende fællesskabsret, at en 
fortrinsretsordning, der anvendes som grundlag for skoleoptagelse, og som er baseret på det 
kriterium, at nederlandsk skal bruges som familiesprog, tilsyneladende udgør en indirekte 
forskelsbehandling, for så vidt som ordningen risikerer at skade statsborgere i fra de andre 
medlemsstater. Ifølge Domstolens retspraksis2 påhviler det de nationale myndigheder, der 
påberåber sig en dispensation fra det fundamentale princip om fri bevægelighed for personer, 
i hvert enkelt særtilfælde at bevise, at deres regler er nødvendige og står i rimeligt forhold til 
et tilstræbt formål af almen interesse.

Som følge heraf agter Kommissionen at kontakte de kompetente myndigheder for at få deres 
kommentarer til den pågældende lovgivning.

4. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

"Kommissionen mener, at de foranstaltninger, der omtales i andragendet, kan udgøre indirekte 
forskelsbehandling på grund af nationalitet ved anvendelse af sprogkriteriet. De er som sådan 
i strid med artikel 18 i TEFU (tidligere artikel 12 EF) sammen med artikel 21 og artikel 165 i 
TEFU (tidligere artikel 18 EF og artikel 149 EF) om adgang til uddannelse. Indirekte 
forskelsbehandling i henhold til EU-lovgivningen kan kun tillades, hvis det forfølger et 
legitimt mål, og hvis de anvendte foranstaltninger er både nødvendige og forholdsmæssige.

Endvidere fastsætter artikel 7, stk. 2, i Rådets forordning nr. 1612/68/EF af 15. oktober 1968 
om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet, at vandrende arbejdstagere skal 
behandles på samme måde som arbejdstagere, der er statsborgere i værtslandet. I artikel 12 i 
den samme forordning fastsættes, at en vandrende arbejdstagers børn har adgang til 
værtslandets uddannelsessystem på samme vilkår som statsborgere i værtslandet.

I artikel 20, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres 
og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område 
fastsættes, at traktatens bestemmelser anvendes uden forskelsbehandling på alle 
unionsborgere, der i henhold til dette direktiv opholder sig i værtsmedlemsstaten, og på 
værtsmedlemsstatens egne statsborgere. 

                                               
1 Se især Domstolens Dom af 16. januar 2003, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod den 
Italienske Republik, sag C-388/01, præmis 13.
2 Se især Domstolens Dom af 7. juli 2005, sag C-147/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod 
Republikken Østrig, præmis 63.
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Den 27. oktober 2009 sendte Kommissionen en administrativ skrivelse til de belgiske 
myndigheder indeholdende Kommissionens holdning til denne situation og en anmodning om 
at få deres kommentarer. Kommissionen modtog svaret den 21. december 2009. De belgiske 
myndigheder mener ikke, at foranstaltningerne udgør forskelsbehandling på grund af 
nationalitet. Endvidere hævder de, at de foranstaltninger, som fastsætter et minimumsantal af 
nederlandsktalende studerende i de flamske skoler i hovedstadsregionen Bruxelles, er 
nødvendige og forholdsmæssige for at nå målet, som er at bibeholde kvaliteten af 
uddannelsessystemet på det nederlandske sprog. 

Konklusion

Kommissionen er for øjeblikket ved at behandle svaret fra de belgiske myndigheder og vil 
underrette Parlamentet om yderligere skridt, der skal tages."


