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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de toepassing van Richtlijn 2000/43/EG van 29 juni 2000 houdende toepassing van 
het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming
(2007/2094(INI))

Het Europees Parlement

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
en de adviezen van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid en de 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A6-0000/2007),

Tenuitvoerlegging van de richtlijn rassengelijkheid
A. overwegende dat het jaarverslag over 2006 van het Europees Waarnemingscentrum voor 

Racisme en Vreemdelingenhaat bevestigt dat in de lidstaten discriminatie nog altijd een 
ernstig probleem vormt,

B. overwegende dat uit een recente Eurobarometer enquête1 blijkt dat 64% van de 
geënquêteerde burgers in 25 lidstaten van mening zijn dat discriminatie op grond van 
etnische afstamming nog altijd wijdverbreid is, 

C. overwegende dat de goedkeuring van richtlijn 2000/43/EC kan worden gezien als een 
belangrijke stap naar een hogere mate van bescherming van slachtoffers van discriminatie 
op basis van ras of etnische afstamming door hen betere verhaalmogelijkheden te bieden, 

Bewijslast
D. overwegende dat de bewijslast een beslissend aspect van de richtlijn is omdat hij 

bijdraagt aan een doeltreffend toezicht op de bescherming die de richtlijn biedt,

E. overwegende dat uit de jurisprudentie inzake de bewijslast blijkt dat er nog altijd grote 
verschillen zijn tussen de lidstaten als het gaat om hetgeen door eisers als prima facie 
bewijs wordt aanvaard,

F. overwegende dat het zou bijdragen aan een doeltreffende toepassing van het 
gelijkheidsbeginsel als de bepalingen inzake de bewijslast bij civiele en 
administratiefrechtelijke gevallen ook zou gelden voor rechtsbescherming tegen 
represailles,

Instanties op het gebied van gelijke behandeling
G. overwegende dat alle lidstaten thans instanties op het gebied van gelijke behandeling 

kennen of bestaande instanties hebben belast met de door dergelijke instanties te 
verrichten taken,

H. overwegende dat instanties op het gebied van gelijke behandeling over voldoende 
personele en financiële middelen moeten beschikken, 

  
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_sum_en.pdf
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I. overwegende dat instanties op het gebied van gelijke behandeling onafhankelijk van de 
regeringen moeten kunnen functioneren en dat duidelijk zichtbaar moet zijn dat zij geen 
deel van de regering vormen,

J. overwegende dat het buitengewoon gering aantal klachten dat instanties op het gebied 
van gelijke behandeling in een aantal lidstaten ontvangen een reden tot zorg is, vooral in 
landen waar men meer klachten zou verwachten,

K. overwegende dat de scholing van ambtenaren aangaande de doelstellingen van de 
richtlijn van vitaal belang is gezien hun verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan,

Werkingssfeer
L. overwegende dat het niet altijd mogelijk is om onderscheid te maken tussen discriminatie 

op grond van ras of etnische afstamming en discriminatie op grond van geloof, 
overtuiging of nationaliteit,

Verspreiding van informatie en bewustmaking
M. overwegende dat de recente Eurobarometer enquête bevestigt dat maar weinig mensen in 

de EU weet hebben van het bestaan van anti-discriminatiewetgeving  en gemiddeld 
slechts een derde van de EU-onderdanen beweert zijn rechten te kennen ingeval hij of zij 
slachtoffer is van discriminatie of intimidatie,

N. overwegende dat enkele lidstaten niettemin allerlei voorlichtings-
/bewustmakingsinitiatieven hebben genomen (websites, campagnes, televisiespots, 
krantenadvertenties), 

O. overwegende dat enkele lidstaten belangrijke initiatieven hebben genomen om in hun 
nationaal recht de verplichting voor werkgevers op te nemen om hun werknemers voor te 
lichten over discriminatiewetgeving,

P. overwegende dat speciale instanties in de lidstaten een hotline hebben geopend waar 
voorlichting en steun wordt gegeven aan slachtoffers van discriminatie; 

Q. overwegende dat er ook een aantal lidstaten zijn die vrij beperkte voorlichtings-
/bewustwordingsactiviteiten hebben ontplooid en er in enkele lidstaten volgens berichten 
in het geheel geen bewustmakingscampagnes zijn gevoerd,

R. overwegende dat zowel de EU-instellingen als de lidstaten in het Europees Jaar van de 
gelijke kansen aanzienlijke inspanningen moet doen om burgers voor te lichten over hun 
rechten,

Verzameling van gegevens
S. overwegende dat het verzamelen van gegevens nuttig kan zijn voor het bewijzen van 

discriminatie en als informatie voor het uitstippelen van beleid en strategieën voor 
positieve actie, maar tegelijkertijd een aantal ethische en wettelijke vragen opwerpt,

Verhaal in rechte
T. overwegende dat alternatieve procedures voor het slechten van geschillen toegang tot de 
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rechtsgang niet in de weg mogen staan,

1. wijst nogmaals op het belang van richtlijn 2000/43/EG van de Raad houdende toepassing 
van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische 
afstamming;

2. herinnert eraan dat richtlijn 2000/43/EG een minimumnorm is en derhalve als fundament 
dient voor het formuleren van een algeheel anti-discriminatiebeleid;

3. beklemtoont dat de richtlijn verder reikt dan toegang tot werkgelegenheid, zelfstandig 
verrichte arbeid en beroepsarbeid, maar ook terreinen omvat zoals onderwijs, sociale 
bescherming en sociale zekerheid, sociale uitkeringen en toegang tot, en levering van 
goederen en diensten ter waarborging van de ontwikkeling van democratische en 
tolerante samenlevingen waaraan allen, ongeacht ras of etnische afstamming, deelnemen;

4. merkt met voldoening op dat de meeste lidstaten maatregelen voor de tenuitvoerlegging 
van de richtlijn hebben genomen, maar is teleurgesteld dat slechts een paar lidstaten alle 
bepalingen volledig en naar behoren in nationaal recht hebben omgezet;

5. wijst erop dat de tenuitvoerlegging van de bepalingen omtrent de werkingssfeer van de 
richtlijn en de bewijslast veel te wensen overlaten;

6. spreekt zijn bezorgdheid uit dat de lidstaten meer terreinen van activiteit dan wenselijk of 
gerechtvaardigd is van de werkingssfeer van richtlijn hebben uitgezonderd;

7. verzoekt de Commissie de juiste tenuitvoerlegging waakzaam te blijven volgen en waar 
nodig onverwijld procedures wegens inbreuk aanhangig te maken;

8. herinnert de Commissie aan het feit dat het Parlement heeft verzocht om een document 
met een lijst van de uitzonderingen die in de wetgeving van de lidstaten zijn opgenomen, 
opdat er een openbaar debat over dergelijke uitzonderingen kan plaatsvinden;

9. herinnert de lidstaten eraan dat zij moeten zorgen voor onafhankelijke herziening van de 
gevolgen van nationale tijdslimieten en de doeltreffendheid van de bescherming tegen 
represailles; 

10. is bezorgd over de geringe kennis over anti-discriminatiewetgeving bij de burgers in de 
lidstaten;

11. beklemtoont dat wetten alleen doeltreffend zijn als burgers zich bewust zijn van hun 
rechten en gemakkelijk toegang tot rechtbanken hebben, omdat het systeem van 
bescherming dat de richtlijn biedt, afhangt van het initiatief van burgers;

12. herinnert eraan dat artikel 10 van de richtlijn de verplichting bevat voor lidstaten om op 
alle passende manieren informatie te verspreiden onder het publiek over de relevante 
bepalingen van de richtlijn;

13. is ervan overtuigd dat scholing van ambtenaren inzake de doelstellingen en de bepalingen 
van de richtlijn van vitaal belang is in verband met hun verantwoordelijkheid voor de 
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tenuitvoerlegging van de richtlijn in de samenleving in zijn geheel, en teneinde alle 
risico's van institutioneel racisme bij de overheidsinstanties zelf ongedaan te maken; 
roept de lidstaten daarom op om hierin te investeren;

14. adviseert lidstaten hun instanties voor gelijke behandeling naar behoren van middelen en 
bevoegdheden te voorzien opdat zij hun belangrijke taak doeltreffend kunnen vervullen;

15. adviseert de Commissie zorgvuldig toe te zien op de onafhankelijke werking van 
instanties voor gelijke behandeling en daarbij de Beginselen betreffende de Status van 
nationale instellingen ('de Beginselen van Parijs'), die bij resolutie 48/134 van 20 
december 1993 van de Algemene Veiligheidsraad van de VN zijn aangenomen en die ook 
beginselen voor de afdoende financiering van dergelijke instanties bevatten1, als 
referentie te hanteren;

16. herinnert de Commissie aan het standpunt van het Europees Parlement dat lidstaten 
moeten zorgen dat de onafhankelijke organen voldoende financiële middelen tot hun 
beschikking hebben om tenminste een kostenloze behandeling van klachten te kunnen 
garanderen voor diegenen die niet in staat zijn een eigen financiële bijdrage te leveren, en 
roept de Commissie op om met de lidstaten te bespreken hoe deze doelstelling gehaald 
kan worden;

17. adviseert de lidstaten gebruik te maken van de beste praktijk van andere lidstaten zoals 
het toestaan dat instanties voor gelijke behandeling als amicus curiae aan rechtszaken 
deelnemen; 

18. adviseert gegevens over klachten en het resultaat van de desbetreffende procedures door 
rechtbanken, speciale instanties, andere instanties of tribunalen uit te spitsen naar de 
reden van discriminatie, hetgeen de beoordeling van de doeltreffendheid van de 
tenuitvoerlegging van de wetgeving ten goede komt, vooral in landen waar speciale 
instanties en/of tribunalen zich met alle redenen van discriminatie bezighouden; 

19. beklemtoont dat slachtoffers van discriminatie bij rechtszaken moeten worden gesteund 
en herinnert eraan dat statutaire en niet-statutaire organisaties slachtoffers hierbij echte 
ondersteuning kunnen bieden;

20. verzoekt de lidstaten erop toe te zien dat dergelijke statutaire en niet-statutaire 
organisaties over voldoende middelen beschikken;

21. verzoekt de Commissie zorgvuldig de diverse juridische kwesties en parameters voor de 
kwestie van het verzamelen van gegevens te bestuderen en voorstellen te doen om de 
registratie van gevallen van discriminatie te verbeteren;

22. wijst nogmaals op de politieke, sociale en juridische wenselijkheid om een einde te 
maken aan de hiërarchie van bescherming tegen diverse gronden voor discriminatie en is 
in dit verband verheugd over het voornemen van de Commissie om voorstellen te doen 
om de werkingssfeer van de richtlijn uit te breiden tot alle andere gronden voor 
discriminatie;

  
1 http://www.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm
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23. verzoekt zijn Voorzitter om deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie 
en aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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