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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1313/2007, ingediend door David Cavill (Britse nationaliteit), 
over vermeende leeftijdsdiscriminatie bij de British Kennel Club 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beschrijft de nieuwe regels die in de afgelopen drie jaar zijn ingevoerd door de 
British Kennel Club met betrekking tot de licenties van juryleden van hondenshows.
Volgens deze regels kan de licentie van juryleden die ouder zijn dan 75 jaar niet worden 
uitgebreid met andere rassen dan die waarvoor de licentie al geldt. Indiener is van mening dat 
deze situatie in strijd is met de bepalingen van Richtlijn 2000/78/EG van de Raad tot 
instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep, en verzoekt 
daarom het Europees Parlement zich over de kwestie te buigen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 mei 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

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

Het verzoekschrift

Indiener beschrijft de nieuwe regels die in de afgelopen drie jaar zijn ingevoerd door de 
British Kennel Club met betrekking tot de licenties van juryleden van hondenshows. Volgens 
deze regels kan de licentie van juryleden die ouder zijn dan 75 jaar niet worden uitgebreid met 
andere rassen dan die waarvoor de licentie al geldt. Hij is van mening dat hier sprake is van
leeftijdsdiscriminatie.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift
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Richtlijn 2000/78/EG stelt een algemeen kader in voor gelijke behandeling in arbeid en 
beroep. De Richtlijn is van toepassing op discriminatie op grond van godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid.

Volgens de Richtlijn zijn er uitzonderingen mogelijk op de bepalingen met betrekking tot 
leeftijd. Volgens artikel 4 van de Richtlijn, bijvoorbeeld, kunnen de lidstaten bepalen dat een 
verschil in behandeling dat op een kenmerk in verband met een van de in artikel 1 genoemde 
gronden berust, geen discriminatie vormt, indien een dergelijk kenmerk, vanwege de aard van 
de betrokken specifieke beroepsactiviteiten of de context waarin deze worden uitgevoerd, een 
wezenlijke en bepalende beroepsvereiste vormt. Het doel moet echter legitiem zijn en het 
vereiste moet evenredig aan dat doel zijn.

Bovendien kunnen de lidstaten volgens artikel 6 bepalen dat verschillen in behandeling op 
grond van leeftijd geen discriminatie vormen indien zij in het kader van de nationale 
wetgeving objectief en redelijk worden gerechtvaardigd door een legitiem doel. De middelen 
voor het bereiken van dat doel moeten echter passend en noodzakelijk zijn.

In het Gemeenschapsrecht zijn richtlijnen gericht op lidstaten en niet op individuen. Indien 
iemand van mening is dat hij of zij gediscrimineerd wordt, is de gebruikelijke weg dan ook 
dat de betreffende persoon zich tot de nationale instanties wendt, waaronder de rechterlijke 
instanties van het land. Het is de verantwoordelijkheid van de lidstaten om toe te zien op een 
correcte en effectieve tenuitvoerlegging van de Gemeenschapswetgeving in hun nationale 
rechtsorde. Als hoedster van de Verdragen houdt de Commissie nauw toezicht op de 
tenuitvoerlegging van Gemeenschapsrecht op nationaal niveau en neemt ze de noodzakelijke 
maatregelen, zoals in het EG-Verdrag vastgelegd, mocht er sprake blijken te zijn van een 
schending van het Gemeenschapsrecht door een van de lidstaten.

Indien deze omzetting echter correct is gebeurd, dient de persoon in principe een eventuele 
gerechtelijke procedure in te stellen binnen het kader van de nationale wetgeving, en 
mogelijke schendingen aanhangig te maken bij de nationale rechterlijke instanties. De 
controle op de toepassing van de richtlijnen in een individueel geval is in principe de taak van 
de nationale rechters, die de bevoegdheid hebben erop toe te zien dat de rechten van burgers 
worden gerespecteerd.

Conclusie

Op grond van de door indiener aangevoerde feiten lijkt er geen sprake te zijn van overtreding 
van het Gemeenschapsrecht door de lidstaat in kwestie. Het betreft een zaak tussen 
particuliere entiteiten en dergelijke kwesties dienen in eerste instantie te worden voorgelegd 
aan de nationale rechterlijke instanties. Indien de nationale rechterlijke instanties echter een 
vraag krijgen voorgelegd over de interpretatie van het Gemeenschapsrecht, kan het 
betreffende gerechtshof of tribunaal een uitspraak vragen van het Europees Hof van Justitie,
conform artikel 234 van het EG-Verdrag.


