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I. INLEIDING

Op 2 juli 2008 heeft de Commissie een voorstel aangenomen voor een richtlijn van de Raad 

die erop is gericht de bescherming tegen discriminatie op grond van godsdienst of 

overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid uit te breiden tot andere gebieden dan 

arbeid. De richtlijn vormt een aanvulling van bestaande EU-wetgeving1 op dit gebied en 

voorziet in een verbod van discriminatie op de volgende gebieden: sociale bescherming, met 

inbegrip van sociale zekerheid en gezondheidszorg; sociale voordelen; onderwijs, en toegang 

tot goederen en diensten, met inbegrip van huisvesting.

  
1 Met name de Richtlijnen 2000/43/EG, 2000/78/EG en 2004/113/EG van de Raad.
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Een grote meerderheid der delegaties heeft het voorstel in beginsel verwelkomd, en vele 

delegaties staan achter de idee dat het voorstel het bestaande rechtskader moet aanvullen door 

alle vier discriminatiegronden via een horizontale benadering aan te pakken.

De meeste delegaties hebben het belang bevestigd van de bevordering van gelijke 

behandeling als een gedeelde maatschappelijke waarde in de EU. Verschillende delegaties

hebben in het bijzonder gewezen op de relevantie van het voorstel in het kader van het VN-

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Sommige delegaties zouden 

evenwel de voorkeur hebben gegeven aan ambitieuzere bepalingen, vooral inzake handicaps.

Eén delegatie is wel overtuigd van het belang van discriminatiebestrijding, maar vindt dat er, 

alvorens nieuwe wetgeving op Gemeenschapsniveau aan te nemen, meer ervaring nodig is 

met de uitvoering van de bestaande communautaire wetgeving. Deze delegatie vraagt zich af 

waarom dit nieuwe Commissievoorstel, dat zij als een inbreuk op de nationale bevoegdheden 

in sommige aangelegenheden beschouwt, nu komt en of het wel nodig is.

Andere delegaties hebben ook verduidelijking gevraagd en hun zorgen geuit over met name 

de proportionaliteit en de subsidiariteit, de bevoegdheidsverdeling en de praktische, financiële 

en juridische gevolgen van het voorstel.

In dit stadium handhaven alle delegaties een algemeen studievoorbehoud. DK, FR, MT en UK

handhaven een voorbehoud voor parlementaire behandeling. CY en PL handhaven een 

taalvoorbehoud. Intussen heeft de Commissie bevestigd dat zij vooralsnog vasthoudt aan haar 

oorspronkelijke voorstel en dat zij studievoorbehouden handhaaft bij elke wijziging daarvan.

Het Europees Parlement zal naar verwachting op 24 maart 2009 advies uitbrengen volgens de 

raadplegingsprocedure2
.

  
2 Kathalijne Maria Buitenweg (Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie) is als rapporteur 

aangewezen. 
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II. STAND VAN ZAKEN

Het oriënterend debat in de Raad EPSCO van 2 oktober 2008 heeft bevestigd dat er behoefte 

bestaat aan juridisch advies over de bevoegdheidsverdeling en de reikwijdte van de 

voorgestelde richtlijn, en aan meer duidelijkheid over de verwachte impact van het voorstel. 

Gezien de positieve opmerkingen van vele delegaties heeft het voorzitterschap benadrukt dat 

de ambities groot moeten blijven en dat er moet worden vastgehouden aan een brede opzet 

waarbinnen alle discriminatiegronden van artikel 1 van het voorstel aan bod komen.

In het licht van de discussies tot nu toe heeft het voorzitterschap voor de artikelen 1 t/m 4 en 

de bijbehorende overwegingen een aantal tekstvoorstellen3 voorgelegd om de bespreking 

vooruit te helpen. Bij het formuleren van deze voorstellen heeft het voorzitterschap ook 

rekening gehouden met de effectbeoordeling van de Commissie4 en met het advies van de 

Juridische dienst van de Raad5, dat de keuze van de rechtsgrond door de Commissie in ruime 

mate onderschrijft en bevestigt dat de Raad bevoegd is om te beslissen welk optreden vereist 

is in de context van wetgeving krachtens artikel 13 van het EG-Verdrag.

1. Bevoegdheidsverdeling, rechtsgrondslag en subsidiariteit (artikel 3)

De tekstvoorstellen van het voorzitterschap zijn in die zin een verduidelijking dat het 

discriminatieverbod van toepassing zou zijn op toegang tot de onder de werkingssfeer 

opgesomde terreinen (artikel 3, lid 1). Ofschoon de meeste delegaties deze aanpak 

toejuichen als een stap in de goede richting, willen zij toch verder discussiëren, met 

name om de bevoegdheidsverdeling tussen de lidstaten en de Gemeenschap zo scherp 

mogelijk af te bakenen. Veel delegaties zien de nodige verduidelijkingen liever in de 

artikelen zelf dan in de overwegingen, alhoewel ze voor sommige delegaties ook in de 

overwegingen mogen blijven staan. 

  
3 De tekst van het voorzitterschap is op 21 en op 27 november 2008 besproken in de groep.
4 Doc. 11531/08 + ADD 1 + ADD 2. De Commissie heeft haar effectbeoordeling op 

14 oktober 2008 aan de groep voorgesteld.
5 Doc. 14896/08, door de groep op 6 november 2008 besproken.
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Ook moet er nog verder gepraat worden over het delicate onderscheid tussen toegang

tot bepaalde terreinen, zoals gezondheidszorg, sociale bescherming en onderwijs, en de 

organisatie hiervan, zijnde een nationale bevoegdheid. Andere zaken die verder moeten 

worden uitgediept zijn de grensoverschrijdende dimensie van de Gemeenschaps-

bevoegdheden op de deelgebieden van de werkingssfeer, de bepalingen op het vlak van 

het familierecht (artikel 3, lid 2), en het gewenste evenwicht tussen discriminatie-

bestrijding enerzijds en de rechten van personen in de private sfeer anderzijds 

(bijv. artikel 3, lid 1).

2. Bepalingen inzake personen met een handicap (artikel 4)

In zijn tekst tracht het voorzitterschap de bepalingen inzake handicaps beter te doen 

sporen met die van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap6, 

waaronder de definitie van "redelijke aanpassingen". De tekst verduidelijkt ook de 

praktische gevolgen van het voorstel, voorziet in een langere uitvoeringsperiode voor 

maatregelen die de aanpassing van bestaande gebouwen en infrastructuur vereisen en 

bevat een clausule die duidelijk stelt dat de richtlijn meer gedetailleerde sectorale 

bepalingen ter verbetering van toegankelijkheid onverlet laat. De delegaties hebben de 

tekst van het voorzitterschap ruimschoots verwelkomd als een stap in de goede richting. 

Tijdens de discussie bleek evenwel ook dat de terminologie (waaronder "redelijke 

aanpassingen") en de praktische en financiële gevolgen van de bepalingen verdere 

studie behoeven. Zo hebben de delegaties om verduidelijking gevraagd van het vereiste 

om van tevoren "effectieve niet-discriminerende toegang" te verstrekken, met name wat 

huisvesting en vervoer betreft.

  
6 Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is door alle lidstaten en 

door de Europese Gemeenschap ondertekend, maar nog niet bekrachtigd. Zie document 
12892/08 REV 1 en document 12892/08 ADD 1 REV 1.
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In dit verband stelden verscheidene delegaties zich op het standpunt dat maatregelen om 

de toegang van personen met een handicap te verbeteren niet aan strikte termijnen 

gebonden moeten worden maar geleidelijk moeten worden gerealiseerd. Zeer 

problematisch vond men de ingrijpende bepalingen inzake de verplichte aanpassing van 

bestaande gebouwen en de kosten die met zulke maatregelen gepaard zullen gaan.

3. Legitieme verschillen in behandeling op basis van leeftijd en handicap

De delegaties stonden in ruime mate achter de pogingen van het voorzitterschap om de 

bepalingen te verduidelijken op het punt van verschillen in behandeling die niet als 

discriminatie moeten worden opgevat (bijv. goedkoper openbaar vervoer voor kinderen, 

gehandicapten en gepensioneerden). Hetzelfde gold voor het voorstel ter verduidelijking 

van de bepalingen inzake risicobeoordeling door financiële-dienstverrichters, waaronder 

verzekeraars. Verdere discussie blijkt evenwel nodig, vooral over het sleutelbegrip 

"objectieve en redelijke rechtvaardiging", om een duidelijk onderscheid te kunnen 

maken tussen ongeoorloofde en gerechtvaardigde verschillen in behandeling.

4. Rechtszekerheid

Met hun pleidooi voor rechtszekerheid hebben de delegaties de wens geuit dat er in de 

toekomst geen zaken meer voor het Europees Hof van Justitie behoeven te komen. In 

dezelfde lijn hebben zij gepleit voor zo duidelijk mogelijke bewoordingen, ook voor de 

definities van de sleutelbegrippen, en benadrukt dat er moet worden gezorgd voor 

samenhang met de bestaande wetgeving.

5. Andere vraagstukken

Ook zijn een groot aantal vragen gesteld over meer specifieke punten die verdere 

bespreking zullen vereisen. Het gaat hierbij onder meer om: 
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- de mogelijke financiële en administratieve lasten die de bepalingen veroorzaken, 
in het bijzonder voor het mkb en zelfstandigen;

- het concept "discriminatie door associatie";

- gendermainstreaming en de kwestie van meervoudige discriminatie; 

- nationale wetgeving die de seculiere aard van de staat garandeert en maatregelen
op het vlak van het dragen van religieuze symbolen in scholen; en tevens

- de duur van de uitvoeringstermijn(en).

Nadere details over de standpunten van de delegaties vindt u in document 16594/08 + ADD 1 

(meest recente resultaat van de besprekingen) en in de documenten 12071/08, 12956/08 + 

COR 1 en 14254/08.

III. CONCLUSIE

Ofschoon er wezenlijke vooruitgang is geboekt met de pogingen om de tekst van de ontwerp-

richtlijn te verduidelijken, vooral op het stuk van de bevoegdheidsverdeling en de gewenste 

rechtszekerheid, is het duidelijk dat er nog verder gewerkt moet worden aan het voorstel.

_________________


