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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 769/2008 ingediend door J.M. (Duitse nationaliteit) over 
discriminatie van een Caritas-medewerker.

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die gescheiden is, verklaart dat de eveneens gescheiden vrouw met wie hij 
samenwoont, werkt bij Caritas, de humanitaire hulporganisatie van de Rooms-Katholieke 
Kerk. Indiener wijst erop dat zijn partner zou worden ontslagen als Caritas weet kreeg van het 
samenwonen. Indiener wijst erop dat hij en zijn partner graag willen trouwen, maar aangezien 
de Rooms-Katholieke Kerk en daarmee ook Caritas een huwelijk van gescheiden personen 
niet aanvaarden, zal een huwelijk ook tot ontslag leiden. Indiener benadrukt in dat verband dat 
het werknemersbeleid van Caritas niet wordt aangevochten door de Duitse arbeidsautoriteiten. 
Daar hij echter betwijfelt of deze situatie in overeenstemming is met de EU-beginselen, die 
discriminatie verbieden, verzoekt hij het Europees Parlement deze zaak in behandeling te 
nemen. 

2. Ontvankelijkheid 

Ontvankelijk verklaard op 23 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement). 

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009.

‘Het verzoekschrift

Indiener zegt dat zijn partner, die werkt bij Caritas, de humanitaire hulporganisatie van de 
Rooms-Katholieke Kerk, zou kunnen worden ontslagen indien de organisatie weet zou krijgen 
van hun relatie/huwelijk.
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Analyse van het verzoekschrift in het licht van Gemeenschapsrecht

Richtlijn 2000/78/EG van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor 
gelijke behandeling in arbeid en beroep, verbiedt elke directe of indirecte discriminatie op 
grond van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.

Echter, artikel 4, lid 2 van de richtlijn luidt: 
De lidstaten kunnen op het moment van vaststelling van deze richtlijn bestaande nationale 
wetgeving handhaven of voorzien in toekomstige wetgeving waarin op de datum van 
vaststelling van deze richtlijn bestaande nationale praktijken worden opgenomen, die bepaalt, 
dat in het geval van kerken en andere publieke of particuliere organisaties, waarvan de 
grondslag op godsdienst of overtuiging is gebaseerd, voor wat betreft de beroepsactiviteiten 
van deze organisaties een verschil in behandeling gebaseerd op godsdienst of overtuiging van 
een persoon geen discriminatie vormt indien vanwege de aard van de activiteiten of de 
context waarin deze worden uitgeoefend de godsdienst of overtuiging een wezenlijke, 
legitieme en gerechtvaardigde beroepsvereiste vormt gezien de grondslag van de organisatie. 
Dit verschil in behandeling wordt toegepast met inachtneming van de grondwettelijke 
bepalingen en beginselen van de lidstaten en van de algemene beginselen van het 
Gemeenschapsrecht, en mag geen op een andere grond gebaseerde discriminatie 
rechtvaardigen. 
Mits de bepalingen van deze richtlijn voor het overige worden geëerbiedigd, laat deze 
richtlijn derhalve het recht van kerken en andere publieke of particuliere organisaties 
waarvan de grondslag op godsdienst of overtuiging is gebaseerd, onverlet om, handelend in 
overeenstemming met de nationale grondwettelijke en wettelijke bepalingen, van personen die 
voor hen werkzaam zijn, een houding van goede trouw en loyaliteit aan de grondslag van de 
organisatie te verlangen. 

Conclusie

Aangezien Richtlijn 2000/78 door Duitsland is omgezet, moet iedere zaak die verband houdt 
met toepassing van de wetgeving ter uitvoering van de richtlijn (zoals de zaak in kwestie) in 
eerste instantie door de nationale autoriteiten, met inbegrip van de rechtbanken, worden 
onderzocht. In geval van twijfel over toepasbaarheid van Gemeenschapsrecht kan 
overeenkomstig artikel 234 EG worden verwezen naar het Europees Hof van Justitie.

De Commissie wil hier graag aan toevoegen dat iedereen die meent dat zijn of haar 
grondrechten zijn geschonden, een klacht kan indienen bij het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens van de Raad van Europa. Dit hof kan een zaak echter alleen in behandeling 
nemen, nadat alle nationale mogelijkheden zijn uitgeput.’
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