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Betreft: Verzoekschrift 1433/2009, ingediend door Hans Molter (Duitse nationaliteit), 
over een vermeende schending door Duitsland van Richtlijn 2000/78/EG 
(algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep) en uitspraak 93/71 
van het Europese Hof van Justitie (verticale rechtstreekse werking van 
verordeningen/richtlijnen)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener legt uit dat ambtenaren krachtens de Duitse ambtenarenwet alleen kunnen worden 
bevorderd als voor het betreffende niveau een begrotingspost beschikbaar is. Duitse 
ambtenaren kunnen echter worden verplicht taken uit te voeren waarvoor een hogere 
bezoldiging geldt dan zij ontvangen. Volgens indiener vormt dit een schending van Richtlijn 
2000/78/EG. De Duitse autoriteiten zouden zich niet mogen verschuilen achter hun nationale 
wetten; in uitspraak 93/71 van het Europees Hof van Justitie is bepaald dat communautair 
recht voorrang heeft boven nationaal recht. Indiener verzoekt de EU om een definitieve 
uitspraak over dit onderwerp.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Indiener is ontevreden met het feit dat ambtenaren krachtens de Duitse ambtenarenwet alleen 
kunnen worden bevorderd als voor het betreffende niveau een begrotingspost beschikbaar is. 
Duitse ambtenaren kunnen echter tijdelijk worden verplicht taken uit te voeren van een hogere 
post. Dat creëert geen verplichting voor de werkgever om die persoon te bevorderen, zelfs als 
de taken van het hogere niveau langdurig worden uitgevoerd. Volgens indiener kunnen 
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werknemers in privébedrijven echter veel gemakkelijker worden bevorderd. Volgens indiener 
vormen deze feiten een inbreuk op richtlijn 2000/78/EG. Naar zijn mening zouden de Duitse 
autoriteiten zich niet mogen kunnen verstoppen achter hun nationale wetten, omdat in 
uitspraak 93/71 van het HvJ is bepaald dat communautair recht voorrang heeft boven 
nationaal recht. Hij heeft zijn zaak voor de rechtbank gebracht maar zijn eis werd door zowel 
de bestuursrechter van eerste aanleg als die van tweede aanleg afgewezen. 

Analyse van het verzoekschrift in het licht van EU-wetgeving

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 
basis van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Richtlijn 
2000/43 beschermt voorts tegen discriminatie op grond van ras of etnische afstamming.

De aspecten die indiener als mogelijk discriminerend aanduidt vallen niet onder deze richtlijn.

Ten eerste beklaagt indiener zich over discriminatie via het verschil tussen regels voor 
promotie voor werknemers in de privésector en ambtenaren in openbare staatsdienst. Op dit 
soort discriminatie is het EU-recht echter niet van toepassing.

Ten tweede bestaat er geen EU-wetgeving wat betreft de regels voor promotie in openbare 
diensten. De bepalingen inzake gelijk loon voor gelijkaardig of gelijk werk zijn hier niet van 
toepassing. Dit beginsel is van toepassing op loonverschillen tussen mannen en vrouwen. In 
dit geval worden ambtenaren van het mannelijke en het vrouwelijke geslacht op dezelfde 
wijze behandeld, vermits geen van beide groepen het recht heeft om bevorderd te worden als 
zij taken uitvoeren die verband houden met een hogere functie of post.

Ten derde gelden evenmin wetgeving of beginselen van de EU voor zover indiener verwijst 
naar het beginsel dat een lidstaat niet mag weigeren om EU-recht toe te passen wegens
ontoereikende begroting. Aangezien er volgens het EU-recht geen verplichting is om 
ambtenaren die taken van een hogere post uitvoeren te bevorderen, staat het de lidstaat vrij 
budgettaire redenen aan te voeren voor het niet-bevorderen van een ambtenaar.

Conclusie

Op basis van de feiten die indiener naar voren heeft gebracht kunnen deze problemen alleen 
op het nationale niveau worden behandeld. De EU-wetgeving heeft geen weerslag op deze 
problemen.


