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Betreft: Verzoekschrift 1172/2008, ingediend door Christine Joyce Williams (Britse 
nationaliteit), over een onderhoudstoelage voor haar kind

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster’s dochter is een hoogbegaafd kind dat haar basisvorming sneller voltooide dan 
andere leerlingen van dezelfde leeftijd en op jonge leeftijd al heeft voldaan aan alle eisen die 
worden gesteld aan leerplichtige scholieren Zij wil nu een hogere opleiding gaan volgen en 
heeft vanwege de financiële gevolgen daarvan een onderhoudstoelage aangevraagd. Zij 
ontvangt deze echter niet omdat haar verjaardag (5 september) valt op enkele dagen na de 
opening van het huidige studiejaar (2 september), waardoor zij bij aanvang van de studie 
officieel te jong is om de toelage te ontvangen. Onder verwijzing naar Richtlijn 2000/78/EG 
stelt indienster dat er in haar dochters geval sprake is van, ten minste, indirecte 
leeftijdsdiscriminatie, omdat de Britse autoriteiten enerzijds erkennen dat haar dochter mag 
worden toegelaten tot hoger onderwijs, maar haar er anderzijds aan hinderen dit onderwijs te 
volgen door haar een toelage ter dekking van de onderwijskosten te ontzeggen. Indienster 
verzoekt het Europees Parlement om hulp.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 februari 2009. 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

Indienster stelt dat er in het geval van haar dochter, een “academisch gevorderd” kind, sprake 
is van indirecte leeftijdsdiscriminatie, omdat de Britse autoriteiten enerzijds erkennen dat haar 
dochter mag worden toegelaten tot hoger onderwijs, maar haar er anderzijds aan hinderen dit 
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onderwijs te volgen door haar een toelage ter dekking van de onderwijskosten te ontzeggen.
Indiener is van mening dat dit een schending is van Richtlijn 2000/78/EG op grond van 
leeftijd.

Opmerkingen van de Commissie in verband met het verzoekschrift

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. 

Overeenkomstig artikel 3 is de richtlijn van toepassing op:

(a) de voorwaarden voor toegang tot arbeid in loondienst of als zelfstandige en tot een 
beroep, met inbegrip van de selectie- en aanstellingscriteria, ongeacht de tak van activiteit en 
op alle niveaus van de beroepshiërarchie, met inbegrip van bevorderingskansen;
(b) de toegang tot alle vormen en alle niveaus van beroepskeuzevoorlichting, 
beroepsopleiding, voortgezette beroepsopleiding en omscholing, met inbegrip van 
praktijkervaring;
(c) werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van ontslag en beloning;
(d) het lidmaatschap van of de betrokkenheid bij een werkgevers- of werknemersorganisatie 
of enige organisatie waarvan de leden een bepaald beroep uitoefenen, waaronder de 
voordelen die deze organisaties bieden.

In artikel 3, lid 3, is het volgende bepaald:

Deze richtlijn is niet van toepassing op uitkeringen van welke aard dan ook die worden 
verstrekt door wettelijke of daarmee gelijkgestelde stelsels, met inbegrip van de stelsels voor 
sociale zekerheid of voor sociale bescherming.

Conclusie

Toegang tot onderwijs als zodanig valt niet binnen de werkingssfeer van Richtlijn
2000/78/EG, die zich tot beroepsopleiding beperkt. Daarnaast is de richtlijn niet van 
toepassing op uitkeringen van welke aard dan ook die worden verstrekt door wettelijke of 
daarmee gelijkgestelde stelsels, met inbegrip van de stelsels voor sociale zekerheid of voor 
sociale bescherming. Derhalve kan er op basis van de informatie die door indiener, die ten 
behoeve van de opleiding van haar dochter een onderhoudstoelage verlangt, is verstrekt, geen 
schending van deze richtlijn worden vastgesteld. 

De Commissie wil benadrukken dat in een voorstel voor een nieuwe richtlijn van de Raad 
betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht 
godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, in het bijzonder 
bepalingen op het gebied van onderwijs zullen zijn opgenomen. De door de Commissie 
voorgestelde versie verbiedt verschillen in behandeling op grond van leeftijd, tenzij zij 
worden gerechtvaardigd door een legitiem doel, en de middelen voor het bereiken van dat 
doel passend en noodzakelijk zijn. Deze ontwerprichtlijn wordt momenteel in de Raad 
besproken.


