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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0940/2008, ingediend door Arie Machiel Rijkenberg (Australische 
nationaliteit), over het niet erkend worden in België van een examen in 
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 uitsluitend door het 
overleggen van één examenbewijs dat slechts in één taleninstituut in een lidstaat wordt 
uitgegeven. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 november 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 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. 
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Artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) 1612/68, ontneemt lidstaten niet de 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 
talenvereiste: zoals erkend wordt door Verordening 1612/68 is, om in een andere lidstaat te 
werken, het vermogen effectief te communiceren duidelijk belangrijk en mag derhalve een 
bepaald taalniveau vereist worden 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). 

Toch geldt het recht om een bepaald niveau van talenkennis te vereisen niet 
onvoorwaardelijk. Dit moet evenredig en noodzakelijk voor de functie in kwestie zijn 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 over het vrije verkeer van werknemers zoals dit vastgelegd is 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 dit 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 moeten opnemen met de 
diensten van de Commissie om aanvullende informatie te verstrekken. Indien de werkgever 
een private entiteit is, kan de Europese Commissie niet tussenbeide komen en toezien op de 
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correcte toepassing van het communautaire recht. 

Echter (en ongeacht of het een werkgever in de private of publieke sector betreft), kan 
indiener, 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 
wettelijke orde van de lidstaten, verhaal halen bij de nationale overheidsinstanties en organen 
voor bestuursrechtspraak. 

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

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

De Commissie heeft inzake 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 beroepen in het openbare bestuur. Ze gaven ook aan dat er een 
onderzoek verricht zou gaan worden om alternatieve oplossingen te bieden.

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


