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Belgien rummer en stor sprog-
lig forskellighed. Alligevel
kan landet ikke kræve, at
ansøgere fra andre
medlemslande til opslåede
lokale offentlige stillinger
skal rejse til Belgien ude-
lukkende for at få vurderet
deres sprogkundskaber af et
særligt belgisk organ, som er
enekompetent til at udstede
de certifikater, der kræves
for overhovedet at kunne
ansøge opslåede lokale
offentlige stillinger.

En ny dom fra EU-Dom-
stolen slår fast, at det strider
mod arbejdskraftens frie
bevægelighed, at Belgien
kræver, at ansøgere til en
opslået lokal offentlig
stilling skal kunne godtgøre
sine sprogkundskaber ved
fremvisningen af et certi-
fikat, som alene udstedes af
en særlig belgisk myndig-
hed. 

EU-Domstolen fandt, at dette
strider mod arbejdskraftens
frie bevægelighed, fordi reg-
len vurderes som værende
uforholdsmæssig i forhold
til sikringen af, at ansøgerne
har det tilstrækkelige sprog-
lige niveau til på betryggen-
de vis at kunne bestride et
lokalt offentligt embede. 

Foranstaltningen er end-
videre diskriminerende
derved, at statsborgere fra
andre medlemsstater
tvinges til at rejse til Belgien
med det ene formål at få
vurderet deres sprogkund-
skaber ved en prøve, som
det er nødvendig at bestå for
at få udstedt det certifikat,
der kræves for overhovedet
at kunne indgive en ansøg-
ning. De yderligere udgifter,
som en sådan forpligtelse
fører med sig for ansøgere
fra andre medlemsstater, er
egnede til at gøre adgangen
til de omhandlede stillinger
vanskeligere for ansøgere fra
andre medlemsstater end
for ansøgere fra Belgien.

Den 22. marts 2010 tilsendte
EU-Kommissionen Belgien
en åbningsskrivelse, hvori
kommissionen anførte, at
kravet om ét enkelt bevis
som dokumentation for
sprogkundskaber, som en
forudsætning for ansættelse
i ledige stillinger ved de lo-
kale myndigheder i de
fransk-, nederlandsk- eller
tysksprogede regioner, ud-
gør forskelsbehandling, der
er forbudt. Belgien svarede
ved skrivelse af 19. juli 2010

og gav udtryk for vilje til at
bringe de offentlige arbejds-
giveres krav på sprogområ-
det i overensstemmelse med
EU-retten. Herefter anmode-
de EU-Kommissionen ved
skrivelse af 8. november
2010 Belgien om en præcis
og detaljeret tidsplan, hvor-
efter Belgien den 20. decem-
ber 2010 fremsendte et for-
slag til kommissionen, som
Belgien forventede vedtaget
i januar 2011.

Da EU-Kommissionen
ikke herefter modtog yder-
ligere besvarelser fra Belgi-
en, blev der den 20. maj
2011 tilsendt en begrundet
udtalelse til Belgien, hvori
kommissionen opfordrede
Belgien til at træffe de behø-
rige foranstaltninger for at
efterkomme udtalelsen
inden for en frist på to
måneder fra modtagelsen.

Belgien svarede ved skrivelse
af 2. december 2011, hvori
det gentog dets vilje til at
bringe belgisk praksis i over-
ensstemmelse med EU-ret-
ten. Belgien påpegede imid-
lertid ligeledes kompleksite-
ten af spørgsmålet om an-
vendelsen af sprog på det
offentlige område som følge
af, at der findes flere geogra-
fiske sprogområder i Belgien
og særlige forhold, der er
knyttet til kompetence-
fordelingen mellem de for-
skellige føderale enheder. Af
disse grunde angav Belgien,
at det ville blive en lang-
sommelig proces at bringe
praksis i overensstemmelse
med EU-retten.

Ved skrivelser af 27.
marts, 13. juli og 17. okto-
ber 2012 anmodede EU-
Kommissionen Belgien om
yderligere oplysninger ved-
rørende situationen i hvert
sprogområde.

Som svar på disse anmod-
ninger fremsendte Belgien
et forslag til en gennem-
førelsesbekendtgørelse fra
det flamske fællesskab til
EU-Kommissionen og et
forslag til et lovdekret samt
et forslag til gennemførel-
sesbekendtgørelse fra det
franske fællesskab. 

Det flamske fællesskabs
gennemførelsesbekendt-
gørelse blev efterfølgende
meddelt kommissionen. Det
franske fællesskab frem-
sendte ligeledes en kopi af
dekret af 7. november 2013.
Dette dekret skulle dog
stadig suppleres med en
gennemførelsesbekendt-
gørelse. Kommissionen
modtog imidlertid ikke no-
gen oplysninger vedrørende
den tysksprogede region.

På denne baggrund be-
sluttede EU-Kommissionen
at anlægge sag mod Belgien.

Kommissionen anførte, at
de enkelte medlemsstater er
berettiget til at kræve, at
statsborgere fra andre med-
lemsstater er i besiddelse af
sprogkundskaber, der er
nødvendige af hensyn til
den tilbudte stillings særlige
karakter. Kommissionen
gjorde dog gældende, at
sprogkravet, i overensstem-
melse med EU-Domstolens
praksis, skal gennemføres på

en forholdsmæssig og ikke-
diskriminerende måde.
Kommissionen anførte
imidlertid, at Belgiens prak-
sis er uforholdsmæssig og
diskriminerende, idet den
krævede, at en kandidat, for
at vedkommende kan få
adgang til en udvælgelses-
prøve med henblik på an-
sættelse, skal føre bevis for
sine sprogkundskaber
gennem fremlæggelse af ét
enkelt eksamensbevis, der
udelukkende udstedes i
Belgien.

Belgien bestred ikke dette,
men henviste til, at det var
et tidskrævende arbejde at
ændre praksis, idet dette
hang sammen med Belgiens
komplekse opbygning og
sproglige diversitet. Dette
anerkendte EU-Kommissio-
nen ikke. 

EU-Domstolen slog fast,
at det er etableret praksis
vedrørende den frie bevæge-
lighed, at det skal gøres let-
tere for medlemsstaternes
borgere at udøve erhvervs-
mæssig beskæftigelse af
enhver art på unionens
område. Dette er således til
hinder for Belgiens foran-
staltninger, idet disse kan
gøre det vanskeligere eller
mindre attraktivt for
unionsborgere at søge op-
slåede lokale offentlige
stillinger i Belgien. 

EU-Domstolen anerkendte
Belgiens generelle ret til at
stille krav om et bestemt
sprogfærdighedsniveau un-
der hensyn til en stillings
særlige karakter, men slog

fast, at disse krav skulle
stilles på en generel og ikke
diskriminerende måde. EU-
Domstolen anførte, at et
krav om, at en kandidat til
en udvælgelsesprøve, der
afholdes i rekrutterings-
øjemed, skal godtgøre sine
sprogkundskaber ved at
fremvise et særligt certifikat,
som kun udstedes af ét
belgisk organ, fremstår –
med hensyn til de krav, som
arbejdskraftens frie bevæge-
lighed stiller – som værende
uforholdsmæssigt i forhold
til det forfulgte formål. 

EU-Domstolen anførte som
begrundelse, at Belgiens
krav udelukkede enhver
hensyntagen til det kund-
skabsniveau, som en person
med et eksamensbevis, der
er erhvervet i en anden
medlemsstat, må formodes
at have opnået. 

Endvidere tvinger kravet
interesserede personer, der
har bopæl i andre medlems-
stater, til at foretage rejse til
Belgien. De yderligere udgif-
ter, som en sådan forpligtel-
se fører med sig, vil gøre ad-
gangen til de omhandlede
stillinger vanskeligere for
ansøgere fra andre med-
lemsstater. 

EU-Domstolen slog derfor
fast, at Belgien havde tilside-
sat sine forpligtigelser i hen-
hold til at sikre arbejdskraft-
ens frie bevægelighed.

Dommen bekræfter, at
EU-Domstolen nidkært
vogter over, at den fri bevæ-
gelighed skal være reel i hele
Den Europæiske Union. 

Belgien krænkede EU-regler
EU-RET: Udenlandske ansøgere til offentlige stillinger kan ikke tvinges til at gå til sprogprøve i landet.

HANS SØNDERBY
CHRISTENSEN
advokat, 

specialiseret i EU-ret

finans@finans.dk

ERHVERVSJURA

PATRICK GOERGEN
advokat, 

specialiseret i EU-ret

finans@finans.dk

Dommen
bekræfter, at
EU-Domstolen

nidkært vogter over,
at den frie bevæge-
lighed skal være reel
i hele Den Europæ-
iske Union. 
Hans Sønderby Christensen 
og Patrick Goegen

Denne artikel om aktuel EU-ret, som bringes i
Jyllands-Posten, udarbejdes af advokaterne
Hans Sønderby Christensen (H), Hjulmand-
Kaptain, samt advokat Patrick Goergen, Etude
Goergen, begge specialiserede inden for området.

EU-Domstolen har slået fast, 
at Belgien tilsidesatte sine
forpligtigelser i henhold til at
sikre arbejdskraftens frie
bevægelighed. 
Foto: Peter Hove Olesen/Polfoto


