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Betreft: Verzoekschrift 0046/2009, ingediend door D.R. (Britse nationaliteit), over de 
vermeende onverenigbaarheid van de bepalingen in Section 32 van de 
Employment Act 2002 met de Britse Disability Discrimination Act 2005

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, die voorheen werkzaam was als ambtenaar in het Verenigd Koninkrijk, stelt dat zij 
gedwongen werd om ontslag te nemen vanwege aanhoudende discriminatie op grond van een 
handicap. Indienster heeft meerdere klachten ingediend bij het British Employment Tribunal, 
maar vanwege haar handicap en vermeende bemoeienis van haar werkgever met haar 
vakbondsvertegenwoordiger, was ze niet in staat om te voldoen aan de procedurele vereisten 
krachtens Section 32 van de Employment Act 2002, waardoor haar eisen niet in behandeling 
werden genomen. Indienster stelt dat de bepalingen in Section 32 discriminatoir zijn ten 
opzichte van mensen met een handicap en in strijd met de Disability Discrimination Act 1995 
en 2005. Indienster verzoekt het Europees Parlement om op te treden tegen de Britse 
autoriteiten met het oog op wijziging van de Employment Act om deze in overeenstemming te 
brengen met de Disability Discrimination Act, en om ervoor te zorgen dat het Employment 
Tribunal haar klacht volledig behandelt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 april 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Het verzoekschrift valt binnen de werkingssfeer van Richtlijn 2000/78/EG1 van 27 november 
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2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep. 
Richtlijn 2000/78/EG verbiedt discriminatie op de werkplek op grond van een handicap. 
Artikel 5 van de richtlijn bepaalt dat werkgevers redelijke aanpassingen moeten treffen voor 
personen met een handicap. Artikel 9 (Verdediging van rechten) bepaalt dat de lidstaten 
ervoor zorgen dat eenieder die zich door niet-toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling benadeeld acht, toegang krijgt tot gerechtelijke en/of administratieve procedures, 
en wanneer zij zulks passend achten, ook tot bemiddelingsprocedures, voor de naleving van 
de uit deze richtlijn voortvloeiende verplichtingen, zelfs na beëindiging van de verhouding 
waarin deze persoon zou zijn gediscrimineerd.

Indienster doet het verzoek dat de Britse Employment Act 2002 in overeenstemming wordt 
gebracht met de Britse Disability Discrimination Act: dit is een zaak van de Britse autoriteiten 
en het feit alleen impliceert nog niet dat de Britse wetgeving onverenigbaar is met het
Gemeenschapsrecht.

Gezien het feit dat het onderhavige verzoekschrift wordt geregeld door Richtlijn 2000/78/EG, 
moet worden nagegaan of de Britse wetgeving verenigbaar is met de Richtlijn. Anders dan de 
Disability Discrimination Act 1995 en 2005 bevat Richtlijn 2000/78/EG geen verplichting tot 
het doen van redelijke aanpassingen ten aanzien van de toegang tot rechtbanken voor 
arbeidsgeschillen, maar alleen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces (en 
beroepsopleiding). Artikel 9 van de Richtlijn bepaalt echter dat de lidstaten ervoor moeten 
zorgen dat eenieder die zich door niet-toepassing van het beginsel van gelijke behandeling 
benadeeld acht, toegang krijgt tot gerechtelijke en/of administratieve procedures.

Indienster stelt dat Section 32 van de Employment Act 2002 haar in de weg staat om haar 
klacht voor een Britse rechter te brengen, maar toont daarbij niet aan waaruit blijkt dat 
Section 32 haar toegang tot rechtsmiddelen in de weg staat. Daarom is de Commissie van 
mening dat in onderhavig geval geen sprake is van schending van het Gemeenschapsrecht.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

Na de eerste mededeling van dit verzoekschrift heeft de Commissie de mogelijkheid gehad 
om Section 32 van de Employment Act 2002 waarnaar de indienster heeft verwezen te 
bestuderen en zij wenst de volgende opmerkingen te plaatsen.

Het Verenigd Koninkrijk heeft artikel 9 van de richtlijn ten uitvoer gelegd door beroep bij het 
Employment Tribunal mogelijk te maken. Krachtens de richtlijn zijn redelijke voorzieningen 
voor personen met een handicap een verplichting voor een werkgever en hebben deze 
betrekking op toegang tot het arbeidsproces. Volgens de huidige EU-regelgeving reikt deze 
verplichting niet tot gerechtelijke procedures. De Commissie kan daarom niet eisen dat 
Section 32 speciale regelingen betreft voor mensen met een handicap.

De Commissie betuigt haar innige medeleven met de moeilijke situatie van de indienster. 
Hoewel de Commissie in onderhavig geval geen schending van EU-wetgeving kan vinden, 
wil ze graag benadrukken dat ervoor gezorgd moet worden dat mensen met een handicap een 
eerlijke kans krijgen om hun zaak door een rechtbank te laten behandelen.


