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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1464/2012, ingediend door George Dupont (Franse nationaliteit), 
over de integratie van mensen met een handicap in het Franse overheidsapparaat

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft een handicap en heeft 39 jaar lang als ambtenaar bij de Franse overheid 
gewerkt. Kennelijk is indiener door de Franse overheid ontslagen omdat hij in 1995 
gehandicapt is geraakt en hij verzoekt opnieuw aangesteld te worden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 april 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

De Europese Commissie zet zich volledig in voor de bescherming van de grondrechten en in 
het bijzonder voor de verbetering van de situatie van mensen met een handicap op Europees 
niveau.

Richtlijn 2000/78/EG van 27 november 2000 heeft tot doel een algemeen kader te creëren 
voor de bestrijding van discriminatie onder andere op grond van een handicap, met betrekking 
tot arbeid en beroep1. Deze richtlijn is geïmplementeerd in de nationale wetgevingen, 
waaronder die van Frankrijk.

Deze richtlijn bestrijkt ook het ontslag op grond van een handicap. Overweging 17 van de 
richtlijn stelt echter ook dat iemand niet in dienst genomen, bevorderd, in dienst gehouden of 

                                               
1 PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16.
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opgeleid hoeft te worden indien deze niet in staat en beschikbaar is om de essentiële taken van 
de functie uit te voeren. Dit doet geen afbreuk aan de plicht van werkgevers om te voorzien in 
redelijke aanpassingen voor mensen met een handicap.

Het is dus aan de nationale rechtbanken om de door indiener ter sprake gebrachte situatie te 
bezien, in het bijzonder wat betreft nationale wetgeving op het gebied van gelijke 
behandeling.

Conclusie
De Commissie kan bevestigen dat de door indiener ter sprake gebrachte specifieke situatie 
inderdaad binnen de werkingssfeer van het EU-recht valt, in het bijzonder richtlijn 
2000/78/EG. Er dient echter te worden opgemerkt dat enkel nationale rechtbanken bevoegd 
zijn om te beoordelen of op nationaal niveau genomen beslissingen in overeenstemming zijn 
met antidiscriminatiewetgeving. De Europese Commissie kan daarom de feiten in dit 
specifieke geval niet beoordelen.


