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nationaliteit), over psychologisch geweld tegen openbare ambtenaren

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, ambtenaar op een technische middelbare school, verklaart dat zij 15 jaar lang 
slachtoffer is geweest van seksuele en psychologische intimidatie. Zij heeft processen 
aangespannen bij administratieve rechtbanken, maar is niet in het gelijk gesteld. In haar 
verzoekschrift verklaart indienster uitdrukkelijk dat zij verlangt dat de rechterlijke uitspraken 
worden gewijzigd. Fundamenteel in haar redenering is dat het ministerie van Onderwijs heeft 
geweigerd een officieel onderzoek naar haar beschuldigingen van intimidatie in te stellen, 
ondanks het feit dat dit verplicht is, zoals aangegeven in een rondschrijven van het ministerie 
van 27 februari 2007. Tevens beweert zij dat de weigering van het ministerie van Onderwijs 
om een onderzoek in stellen in strijd is met verschillende Europese richtlijnen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 maart 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2008

“Indienster, ambtenaar op een technische school, beweert dat zij bijna vijftien jaar slachtoffer 
is geweest van seksuele en morele intimidatie. Zij heeft dit meerdere malen aan het 
hoofdkantoor van het onderwijsdistrict gemeld en vervolgens meer dan dertig procedures bij 
administratieve rechtbanken ingesteld. Indienster wilde dat de intimidatie waarvan zij 
slachtoffer was, als zodanig zou worden erkend, en bovendien dat de rechtbank zou 
constateren dat het verplichte vooronderzoek om de realiteit van de situatie te beoordelen en 
de nodige gegevens te verzamelen om dienstige maatregelen te treffen, haar was geweigerd. 
Krachtens een rondschrijven van het ministerie van Onderwijs van 27 februari 2007 dient er 
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verplicht een onderzoek te worden ingesteld wanneer melding wordt gedaan van intimidatie. 

De lidstaten hebben tot 15 augustus 2008 de tijd om hun handelen in overeenstemming met 
Richtlijn 2006/54/EG1 te brengen en daarna zal de Commissie controleren of omzetting van 
deze richtlijn daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. 

Richtlijn 2002/73/EG2 betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de 
beroepsopleiding en de promotiekansen, en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden geeft een 
definitie van morele en seksuele intimidatie. Wat betreft de omzetting van deze richtlijn heeft 
de Europese Commissie Frankrijk een aanmaning gestuurd waarin zij verlangt dat Frankrijk 
nog eens goed naar de definitie van intimidatie kijkt en vooral dat de omzettingswet ook geldt 
voor werknemers van de overheid. Frankrijk heeft hierop geantwoord dat het als reactie op de 
bezwaren van de Commissie een nieuw wetsontwerp heeft ingediend. Momenteel is de 
Commissie in afwachting van de definitieve goedkeuring van deze wet die binnenkort dient 
plaats te vinden en zij moet nog beslissen of zij een met redenen omkleed advies aan de 
Franse autoriteiten zal sturen. 

Indienster kaart echter vooral het probleem aan van het verplichte onderzoek dat niet is 
uitgevoerd. Deze verplichting, die in een rondschrijven van het ministerie van Onderwijs 
wordt genoemd, komt niet voor in de communautaire richtlijnen over intimidatie. De 
Commissie is derhalve niet bevoegd op dit punt.”

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

De aanvullende informatie die door indienster op 6 oktober jl. is verstrekt, bestaat uit de 
volgende onderdelen.

Met betrekking tot de samenvatting van het verzoekschrift

Het verzoek van indienster wordt door deze toezending van aanvullende informatie inderdaad 
verduidelijkt. Het komt nu helder naar voren dat zij enerzijds bezwaar maakt tegen het feit dat 
het verplichte vooronderzoek om de realiteit van de situatie te beoordelen en de nodige 
gegevens te verzamelen om dienstige maatregelen te treffen, haar is geweigerd en anderzijds 
dat het “onmogelijk zal zijn ervoor te zorgen dat de Franse overheidsapparaten en 
administratieve rechtspraak de communautaire richtlijnen over intimidatie daadwerkelijk 
zullen toepassen”.

Met betrekking tot de omzetting [want zelfs als er door indienster pejoratieve terminologie is 
gehanteerd, dan is de Commissie niet verplicht deze subjectieve en onjuiste kwalificatie over 
                                               
1 Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel 
van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking), PB L 204 van 
26.7.2006, blz. 23.

2 Richtlijn 2002/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 tot wijziging van Richtlijn 
76/207/EEG van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen, en ten aanzien van de 
arbeidsvoorwaarden, PB L 269 van 5.10.2002, blz. 15.
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te nemen] door Frankrijk van de Europese richtlijnen

Zoals reeds genoemd in een eerste bijdrage van de Commissie geeft Richtlijn 2002/73/EG 
betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en 
promotiekansen en ten aanzien van arbeidsvoorwaarden, een definitie van morele en seksuele 
intimidatie. Wat betreft de omzetting van deze richtlijn heeft de Europese Commissie 
Frankrijk een aanmaning gestuurd waarin zij verlangt dat Frankrijk nog eens goed naar de 
definitie van intimidatie kijkt en vooral dat de omzettingswet ook geldt voor werknemers van 
de overheid. Frankrijk heeft hierop geantwoord dat het als reactie op de bezwaren van de 
Commissie een nieuw wetsontwerp heeft ingediend. Frankrijk heeft Richtlijn 2002/73/EG 
inderdaad omgezet in nationale wetgeving in de vorm van wet nr. 2008/496 van 27 mei 2008 
die diverse aanpassingsbepalingen op het Gemeenschapsrecht bevat op het gebied van de 
strijd tegen discriminatie. De bezwaren met betrekking tot morele en seksuele intimidatie zijn 
na goedkeuring van deze wet opgeheven.

Met betrekking tot Richtlijn 2006/54/EG

Zoals eveneens aangegeven in een eerste bijdrage van de Commissie hadden de lidstaten tot 
15 augustus 2008 de tijd om hun handelen in overeenstemming met Richtlijn 2006/54/EG 
(herschikkingsrichtlijn) te brengen, waarna de Commissie zou controleren of omzetting van 
deze richtlijn daadwerkelijk had plaatsgevonden. De controle op de omzetting van 
communautaire richtlijnen kan zich over meerdere jaren uitstrekken (de inbreukprocedures 
omvatten meerdere fasen) en het is op dit moment dan ook onmogelijk vast te stellen of 
Frankrijk zijn handelen in overeenstemming met deze richtlijn heeft gebracht. Daarnaast moet 
worden benadrukt dat krachtens artikel 33 van de herschikkingsrichtlijn “de lidstaten, indien 
nodig om rekening te houden met specifieke problemen, over maximaal één jaar extra kunnen 
beschikken om aan deze richtlijn te voldoen”.

Met betrekking tot Richtlijn 2002/73/EG

Zie de opmerkingen onder “Met betrekking tot de omzetting [want zelfs als er door indienster 
pejoratieve terminologie is gehanteerd, dan is de Commissie niet verplicht deze subjectieve en 
onjuiste kwalificatie over te nemen] door Frankrijk van de Europese richtlijnen”.

Met betrekking tot de vaststelling van het feit dat er sprake was van intimidatie

Richtlijn 97/80/EG inzake de bewijslast in gevallen van discriminatie op grond van geslacht, 
voorziet dat “de lidstaten, overeenkomstig hun nationale rechtsstelsel, de nodige maatregelen 
nemen om ervoor te zorgen dat wanneer iemand zich door niet-toepassing te zijnen aanzien 
van het beginsel van gelijke behandeling benadeeld acht, voor de rechter of een andere 
bevoegde instantie feiten aanvoert die directe of indirecte discriminatie kunnen doen 
vermoeden, de verweerder dient te bewijzen dat het beginsel van gelijke behandeling niet 
werd geschonden”. Richtlijn 97/80/EG is in Frankrijk omgezet in nationale wetgeving in de 
vorm van wet nr. 2001/1066 van 16 november 2001 inzake de bestrijding van discriminatie en 
wet nr. 2008/496 van 27 mei 2008 waarin verschillende aanpassingsbepalingen op de 
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Gemeenschapswetgeving zijn opgenomen op het gebied van de strijd tegen discriminatie. 
Volgens Richtlijn 97/80/EG, die is vervangen door de herschikkingsrichtlijn, zal de controle 
op de juiste omzetting van deze “omkering van de bewijslast” in gevallen van discriminatie 
op grond van geslacht gelijktijdig met de controle op de omzetting van de 
herschikkingsrichtlijn worden uitgevoerd.

Conclusie

Met betrekking tot de “frauduleuze omzetting door Frankrijk van de Europese richtlijnen”, 
moet in herinnering worden gebracht dat de lidstaten zelf verantwoordelijk zijn voor de juiste 
uitvoering van de communautaire wet- en regelgeving in hun nationale rechtsstelsel. Als 
hoedster van de Verdragen, volgt de Europese Commissie de uitvoering van het 
gemeenschapsrecht op nationaal niveau op de voet en neemt ze, overeenkomstig het EG-
Verdrag, de nodige maatregelen als de lidstaten het Gemeenschapsrecht schenden. Niettemin 
geldt dat als deze omzetting eenmaal op de juiste wijze is uitgevoerd, het in principe op het 
individu aankomt om procedures op te starten bij de bevoegde nationale instanties.

Met betrekking tot de vraag inzake een eventuele verplichting om een onderzoek uit te voeren 
teneinde de intimidatie vast te stellen, stelt de Commissie vast dat zij buiten hetgeen reeds is 
toegelicht in de voorgaande alinea, op dit gebied geen enkele bevoegdheid heeft.


