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Θέμα: Αναφορά 1609/2008, του D.A.L, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες 
διακρίσεις ως προς την εισαγωγή σε ολλανδόφωνο σχολείο στην περιφέρεια των 
Βρυξελλών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο γιος του αναφέροντος είναι ολλανδόφωνος, αλλά έχει βρετανική και ισπανική υπηκοότητα. 
Δεν μιλάει γαλλικά. Οι γονείς του επιθυμούν να τον εγγράψουν σε ολλανδόφωνο σχολείο 
στις Βρυξέλλες. Έχει πολύ λίγες πιθανότητες να γίνει δεκτός γιατί δεν θεωρείται ομιλών 
ολλανδικά υπό την έννοια του άρθρου III(3) του Κεφαλαίου 1 του Φλαμανδικού Διατάγματος 
σχετικά με τις ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, προτιμάται η 
εισαγωγή μαθητών των οποίων τα ολλανδικά είναι η γλώσσα που ομιλείται στο σπίτι. Η 
γλώσσα που ομιλείται στο σπίτι ορίζεται ως η γλώσσα που, όπως αποδεικνύεται με υπεύθυνη 
δήλωση του υποψηφίου, χρησιμοποιείται στην καθημερινή επικοινωνία της οικογένειας. Ο 
αναφέρων δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δήλωση διότι οι γλώσσες που μιλάει η οικογένειά του 
είναι τα ουαλικά και τα ισπανικά. Θεωρεί ότι το διάταγμα έρχεται σε αντίθεση με την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης των πολιτών της ΕΕ, διότι δεν ζητείται από τους ολλανδόφωνους 
Βέλγους που ζουν σε άλλες χώρες της ΕΕ, όταν κάνουν αίτηση, να μιλούν γλώσσα 
διαφορετική από τη μητρική τους γλώσσα στο σπίτι. Ο αναφέρων θεωρεί ότι οι βρετανοί και 
ισπανοί υπήκοοι έχουν το δικαίωμα να μιλούν τη γλώσσα τους στο σπίτι χωρίς να χάνουν το 
δικαίωμά τους στην ίση μεταχείριση κατά την εγγραφή σε ένα σχολείο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.
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Οι υπηρεσίες της Επιτροπής καλούνται να γνωμοδοτήσουν σχετικά με τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει ο γιος του αναφέροντος, ηλικίας 2 ετών, ο οποίος έχει διπλή υπηκοότητα, 
βρετανική και ισπανική, όσον αφορά την εισαγωγή του σε πρωτοβάθμιο ολλανδόφωνο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα της δίγλωσσης περιφέρειας των Βρυξελλών. Φαίνεται ότι η εισαγωγή 
στο εν λόγω ίδρυμα προορίζεται κατά προτεραιότητα για μαθητές που στο οικογενειακό τους 
περιβάλλον μιλούν ολλανδικά. Ενώ ο γιος του αναφέροντος μιλάει ολλανδικά, στο σπίτι 
χρησιμοποιούνται οι μητρικές γλώσσες των γονέων του. Επίσης δεν μιλάει γαλλικά, και για 
τον λόγο αυτόν οι γονείς του επέλεξαν την εγγραφή του σε ολλανδόφωνο σχολείο. Έτσι 
εξηγούνται και οι αρνητικές συνέπειες που έχει η απόρριψη της αίτησης εισαγωγής του.

Τα επίμαχα μέτρα απορρέουν από τις διατάξεις του Άρθρου ΙΙΙ,3, παρ.1 του φλαμανδικού 
διατάγματος της 28ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, όπως 
τροποποιήθηκε με το διάταγμα της 15ης Ιουλίου 2005. Το άρθρο αυτό, που περιλαμβάνεται 
στο Τμήμα 2 το οποίο αφορά το προτιμησιακό καθεστώς, προβλέπει ότι οι υπεύθυνες για την 
διοργάνωση αρχές μπορούν, για ένα ή περισσότερα σχολεία που βρίσκονται στην περιφέρεια 
των Βρυξελλών, στη βασική εκπαίδευση και στις πρώτες τάξεις της μέσης εκπαίδευσης, να 
δίδουν προτεραιότητα στους μαθητές που μιλούν τα ολλανδικά στο οικογενειακό τους 
περιβάλλον εφόσον αποδειχθεί, βάσει υπεύθυνης δήλωσης, ότι η ολλανδική γλώσσα είναι η 
«οικογενειακή». Επιπλέον, ένα ποσοστό μαθητών στους οποίους δίδεται προτεραιότητα 
πρέπει να προσδιορίζεται εκ των προτέρων από την τοπική συντονιστική επιτροπή των 
Βρυξελλών. Το ποσοστό πρέπει να είναι τουλάχιστον 20%. Εάν δεν προσδιοριστεί ποσοστό 
από την τοπική συντονιστική επιτροπή, η προτεραιότητα δεν μπορεί να δίνεται παρά μόνο σε 
25% των μαθητών κατ' ανώτατο όριο.

Τα επίμαχα μέτρα φαίνεται ότι συνεπάγονται έμμεσες διακρίσεις λόγω ιθαγένειας. Πράγματι, 
οι υπηρεσίες της Επιτροπής υπενθυμίζουν ότι σύμφωνα με την πάγια νομολογία του 
Δικαστηρίου, σε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικεί νόμιμα στην επικράτεια του 
κράτους μέλους υποδοχής εφαρμόζεται η αρχή της μη διάκρισης λόγω ιθαγένειας δυνάμει 
του άρθρου 12, παρ. 1 της Συνθήκης, σε όλες τις καταστάσεις που υπόκεινται ratione 
materiae στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου1. Βάσει συνδυασμένης ανάγνωσης των 
άρθρων 12 και 149 της Συνθήκης, οι όροι πρόσβασης στην εκπαίδευση υπόκεινται στη γενική 
αρχή της μη διάκρισης2.

Εξάλλου, το άρθρο 17 της Συνθήκης καθορίζει ότι οι πολίτες της Ένωσης έχουν τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την Συνθήκη και το άρθρο 18 
καθορίζει ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει 
ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και με τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Συνθήκη και στις διατάξεις που θεσπίζονται για την 
εφαρμογή της. Έτσι, το άρθρο 24 της οδηγίας 2204/383 καθορίζει ότι όλοι οι πολίτες της 
Ένωσης που διαμένουν στην επικράτεια του κράτους μέλους υποδοχής βάσει της οδηγίας, 
απολαύουν ίσης μεταχείρισης σε σύγκριση με τους ημεδαπούς του εν λόγω κράτους μέλους 
εντός του πεδίου εφαρμογής της Συνθήκης. Τέλος, το άρθρο 12 του κανονισμού 1312/68 του 
                                               
1 Βλ. απόφαση της 12ης Μαΐου 1998, C-85/96, Martinez Sala, σημείο 63.
2 Το Δικαστήριο αναγνώρισε πιο συγκεκριμένα την αρχή της μη διάκρισης στον τομέα της πρόσβασης στην 
ανώτερη εκπαίδευση, βλ. την απόφαση της 7ης Ιουλίου 2005, C-147/03, Επιτροπή κατά Αυστρίας, σημείο 35.
3 Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με 
το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν 
ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών.
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Συμβουλίου1 καθορίζει ότι τα τέκνα του υπηκόου κράτους μέλους που απασχολείται ή έχει 
απασχοληθεί κατά το παρελθόν στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους γίνονται δεκτά στα 
μαθήματα γενικής εκπαιδεύσεως, μαθητείας και επαγγελματικής εκπαιδεύσεως υπό τους 
ίδιους όρους με τους υπηκόους αυτού του Κράτους, εφ' όσον τα τέκνα αυτά διαμένουν στην 
επικράτειά του.

Από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου προκύπτει ότι η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης, ειδικότερη έκφραση της οποίας συνιστά η απαγόρευση κάθε διάκρισης λόγω 
ιθαγένειας που θεσπίζεται στο άρθρο 12, παρ. 1 της Συνθήκης, απαγορεύει όχι μόνο τις 
καταφανείς διακρίσεις, λόγω ιθαγένειας, αλλά και όλες τις συγκεκαλυμμένες μορφές 
διάκρισης που, με την εφαρμογή άλλων κριτηρίων διαφοροποίησης, οδηγούν στην ουσία στο 
ίδιο αποτέλεσμα2.

Στην προκειμένη περίπτωση, λαμβανομένου υπόψη του ισχύοντος κοινοτικού δικαίου, 
φαίνεται ότι η καθιέρωση προτιμησιακού καθεστώτος για την πρόσβαση στην εκπαίδευση, το 
οποίο βασίζεται στο κριτήριο της χρησιμοποίησης των ολλανδικών ως «οικογενειακής» 
γλώσσας, συνιστά έμμεση διάκριση, στο μέτρο που ενδέχεται να αποβαίνει εις βάρος 
υπηκόων άλλων κρατών μελών. Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου3

εναπόκειται στις εθνικές αρχές, που επικαλούνται εξαίρεση από τη θεμελιώδη αρχή της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, να αποδεικνύουν, για κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση, ότι οι ρυθμίσεις τους είναι απαραίτητες και ανάλογες προς το στόχο γενικού 
συμφέροντος, τον οποίο επιδιώκουν.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτίθεται να έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές με την 
παράκληση να διαβιβάσουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την επίμαχη νομοθεσία.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα μέτρα που περιγράφονται στην αναφορά ενδέχεται να συνιστούν 
έμμεση διάκριση λόγω ιθαγένειας με τη χρήση κριτηρίων γλώσσας. Ως εκ τούτου, 
παραβιάζουν το άρθρο 18 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 12 ΣΕΚ), σε συνδυασμό με τα άρθρα 21 και 
165 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρα 18 ΣΕΚ και 149 ΣΕΚ) που αφορούν την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση. Η έμμεση διάκριση βάσει του δικαίου της ΕΕ μπορεί να επιτρέπεται μόνο σε 
περιπτώσεις που επιδιώκεται θεμιτός στόχος και σε περιπτώσεις που τα εφαρμοζόμενα μέτρα 
είναι και απαραίτητα και αναλογικά.

Επιπλέον, το άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 1612/68/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης 
Οκτωβρίου 1968 περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της 
Κοινότητας προβλέπει ότι οι διακινούμενοι εργαζόμενοι απολαύουν ίσης μεταχείρισης με 
τους εργαζομένους που είναι υπήκοοι του κράτους μέλους υποδοχής. Το άρθρο 12 του ίδιου 
κανονισμού προβλέπει ότι το τέκνο διακινούμενου εργαζόμενου πρέπει να γίνεται δεκτό στο 
σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης της χώρας υποδοχής υπό τους ίδιους όρους με τους 
υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής.

                                               
1 Κανονισμός 1612/68 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητας
2 Βλ. ειδικότερα την απόφαση της 16ης Ιανουαρίου 2003, Επιτροπή κατά Ιταλίας, C-388/01, σημείο 13.
3 Βλ. ειδικότερα την απόφαση της 7ης Ιουλίου 2005, Επιτροπή κατά Αυστρίας, C-147/03, σημείο 63.
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Το άρθρο 20, παράγραφος 1, της οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των 
οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών 
μελών προβλέπει ότι όλοι οι πολίτες της Ένωσης που διαμένουν στην επικράτεια του κράτους 
μέλους υποδοχής βάσει της παρούσας οδηγίας, απολαύουν ίσης μεταχείρισης σε σύγκριση με 
τους ημεδαπούς του εν λόγω κράτους μέλους εντός του πεδίου εφαρμογής της Συνθήκης. 

Στις 27 Οκτωβρίου 2009, εστάλη διοικητική επιστολή στις βελγικές αρχές όπου εξετίθεντο οι 
απόψεις της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση αυτή και ζητούνταν τα σχόλιά τους. Η 
Επιτροπή έλαβε την απάντηση στις 21 Δεκεμβρίου 2009. Οι βελγικές αρχές θεωρούν ότι τα 
μέτρα δεν συνιστούν διάκριση λόγω ιθαγένειας. Επιπλέον, ισχυρίζονται ότι μέτρα που 
καθορίζουν έναν ελάχιστο αριθμό ολλανδόφωνων μαθητών σε φλαμανδικά σχολεία της 
διοικητικής περιφέρειας της πρωτεύουσας των Βρυξελλών είναι απαραίτητα και αναλογικά 
για την επίτευξη του σκοπού της διατήρησης της ποιότητας του συστήματος της εκπαίδευσης 
που παρέχεται στην ολλανδική γλώσσα. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή αναλύει επί του παρόντος την απάντηση των βελγικών αρχών και θα ενημερώσει 
το Κοινοβούλιο για περαιτέρω δράσεις που πρέπει να αναληφθούν.


