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Betreft: Verzoekschrift 0568/2006, ingediend door de heer P. Clarke (Britse 
nationaliteit), over de onjuiste tenuitvoerlegging van de Richtlijnen 
2002/73/EG en 76/207/EEG betreffende gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in de Britse wetgeving

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat de Britse wet betreffende seksuele intimidatie ("Harassment Act") 
voorziet in een zesjarige verjaringstermijn om gerechtelijke genoegdoening te halen, terwijl 
de wet op de discriminatie ("Discrimination Act") die is ingevoerd om de Britse wetgeving te 
laten voldoen aan de Richtlijnen 2002/73/EG en 76/207/EEG met betrekking tot gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen, voorziet in een verjaringstermijn van slechts drie 
maanden. Hij is van mening dat de minder gunstige tijdslimiet in strijd is met de EG-
wetgeving, die bepaalt dat "nationale regels betreffende de termijnen voor de instelling van 
een rechtsvordering worden aanvaard, mits deze regels niet ongunstiger zijn dan de 
beroepstermijnen voor soortgelijke nationale vorderingen en zij het in de praktijk niet 
onmogelijk maken om de aan het Gemeenschapsrecht ontleende rechten uit te oefenen"
(Richtlijn 2002/73/EG, artikel 19).

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 november 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 september 2007

Achtergrond

Richtlijn 2002/73/EG1 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, wijzigt 
Richtlijn 76/207/EEG2.

Artikel 2 van de richtlijn verplichtte de lidstaten ertoe de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking te doen treden om vóór 5 oktober 2005 aan deze 
richtlijn te voldoen.

Het Verenigd Koninkrijk heeft deze richtlijn voornamelijk omgezet in de Britse 
genderdiscriminatiewet van 1975 ("Sex Discrimination Act") en de Noord-Ierse 
genderdiscriminatiewet van 1976 ("Sex Discrimination Order").

De klacht

Indiener beklaagt zich erover dat in de genderdiscriminatiewet ("Sex Discrimination Act"), 
die de richtlijn omzet in nationale wetgeving, een vervaltermijn van drie maanden is voorzien 
om discriminatieklachten voor de arbeidsrechtbank te brengen. Volgens de indiener is deze 
verjaringstermijn duidelijk ongunstiger dan de zesjarige verjaringstermijn bij andere wetten, 
zoals de wet betreffende seksuele intimidatie ("Harassment Act"), en is de termijn daardoor in 
strijd met de richtlijn en de jurisprudentie van het Hof van Justitie.

Commentaar van de Commissie op de argumenten van de indiener

De Commissie deelt de mening dat een verjaringstermijn voor een rechtsvordering voor de 
bevoegde rechtbank alleen kan worden toegestaan als deze niet ongunstiger is dan de 
verjaringstermijnen voor soortgelijke rechtsvorderingen op nationaal niveau.

De diensten van de Commissie zien momenteel toe op de omzetting van Richtlijn 2002/73/EG 
door de lidstaten.

In deze context wordt met de argumenten van de indiener rekening gehouden.

De Commissie zal op basis hiervan de gepaste maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de 
lidstaten de richtlijn op een correcte manier omzetten.

                                               
1 Richtlijn 2002/73/EG van het Europees Parlement en van 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.

2 Richtlijn 76/207/EEG van de Raad van 9 februari 1976 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 39 van 14.2.1976, 
blz. 40.
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4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010

In maart 2007 heeft de Commissie een schriftelijke aanmaning gezonden aan de Britse 
autoriteiten wegens de gebrekkige tenuitvoerlegging van de communautaire voorschriften
inzake een verbod op discriminatie op grond van geslacht in werkgelegenheid en beroep
(Richtlijn 2002/73/EG). In dit document wees de Commissie op de verjaringstermijn van drie 
maanden bij seksuele intimidatie en merkte zij op dat artikel 6 van de wet betreffende 
seksuele intimidatie ("Harassment Act") voorziet in een zesjarige verjaringstermijn. 

In hun antwoord op de schriftelijke aanmaning stelden de Britse autoriteiten dat de 
verschillende tijdslimieten – drie maanden voor zaken die onder de genderdiscriminatiewet 
("Sex Discrimination Act") vallen en zes jaar voor zaken die onder de "Harassment Act" 
vallen – niet in strijd zijn met de richtlijn, aangezien de beide procedures (strafrechtelijk en 
civiel) een verschillend karakter hebben en derhalve niet met elkaar kunnen worden 
vergeleken. De Commissie heeft dit antwoord bestudeerd en gaat uiteindelijk akkoord met 
het onderscheid tussen civiele en strafrechtelijke sancties dat het Verenigd Koninkrijk 
aanbrengt in zijn redenering. De Commissie heeft vastgesteld dat niet is gebleken dat 
discriminatiezaken een minder gunstige behandeling krijgen dan andere, soortgelijke zaken.

Conclusie

Na bestudering van het antwoord van de Britse autoriteiten inzake de door indiener aan de 
kaak gestelde kwestie concludeert de Commissie dat er feitelijk geen inbreuk is gemaakt op
Richtlijn 2002/73/EG. 


