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Betreft: Verzoekschrift 142/2006, ingediend door Wasilios Katsoulis (Duitse nationaliteit), 
over discriminatie van gehandicapten door Duitse verzekeringsmaatschappijen

Verzoekschrift 609/2008, ingediend door Wasilios Katsoulis (Griekse nationaliteit), 
over discriminatie van gehandicapten door Duitse verzekeringsmaatschappijen en 
het meest recente arrest van het Hof inzake de ongeldigheid van contracten die 
clausules bevatten waarin sprake is van discriminatie op grond van een handicap

1. Samenvatting van verzoekschrift 0142/2006

Indiener, die is geboren met een handicap (kinderhersenverlamming), was in 1993 en 1996 
betrokken bij twee verkeersongevallen die zijn gezondheid ernstig hebben aangetast. In 2004 
deelde hij zijn verzekeringsmaatschappij mee dat hij arbeidsongeschikt was geworden als gevolg 
van een verwonding en vroeg hij vervolgens een werkloosheidsuitkering aan onder de 
voorwaarden van het verzekeringscontract. De verzekeringsmaatschappij weigerde echter de 
uitkering te betalen op grond van de handicap van indiener. Indiener beschouwt dit als een grove 
schending van zijn grondrechten en een flagrant voorbeeld van discriminatie op grond van 
handicap. Hij verzoekt het Europees Parlement bijgevolg om actie te ondernemen.

Samenvatting van verzoekschrift 0609/2008

Indiener, die is geboren met een handicap, is in het verleden betrokken geweest bij een 
verkeersongeluk dat ernstige gevolgen voor zijn gezondheid had. Indiener deelde daarom aan 
zijn verzekeringsmaatschappij mee dat hij arbeidsongeschikt was geworden ten gevolge van het 
opgelopen letsel en verzocht om de vergoeding wegens arbeidsongeschiktheid die hem volgens 
de afgesloten verzekering toekwam. De verzekeringsmaatschappij weigerde de desbetreffende 
vergoeding echter uit te betalen, onder verwijzing naar de handicap van indiener. Indiener 
beschouwt dit feit als een ernstige schending van zijn grondrechten en een eclatant geval van 
discriminatie op grond van een handicap. Daarom verzoekt hij het Europees Parlement om op te 
treden, onder verwijzing naar Richtlijn 2000/78/EG van de Raad tot instelling van een algemeen 
kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep, en onder verwijzing naar het jongste besluit 
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van het Hof over de ongeldigheid van contracten die een discriminatie op grond van een 
handicap inhouden.

2. Ontvankelijkheid

142/2006 ontvankelijk verklaard op 21 juni 2006. 609/2008 ontvankelijk verklaard op 13 oktober 
2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2007 voor 0142/2006

I. Achtergrond/Samenvatting van de feiten/Geschiedenis

Indiener werd geboren met een ziekte die de functionaliteit van zijn rechterbeen en een deel van 
zijn rechterarm heeft aangetast (Ger. Cerebralparese). Na een reeks operaties kon de indiener 
met succes een opleiding aan een middelbare school voltooien en naar de universiteit gaan. In 
1993 kreeg indiener tijdens een verblijf in Griekenland een verkeersongeluk waarbij hij ernstig 
gewond raakte aan zijn linkerbeen. De behandeling heeft veel tijd gekost, maar in 1995 kon 
indiener zijn studie weer hervatten. In 1996 kreeg indiener evenwel opnieuw een 
verkeersongeluk. Zijn auto (die stilstond voor een rood verkeerslicht) werd van achteren 
aangereden door een andere auto. Door dit ongeluk liep indiener ernstig nekletsel op. 

Later heeft indiener op enig moment (datum niet gespecificeerd) besloten zich te verzekeren 
tegen arbeidsongeschiktheid als gevolg van incapaciteit.

II. De klacht

Op 30 maart 2005 heeft de verzekeringsmaatschappij indiener laten weten dat zij weigerde hem 
te verzekeren op grond van zijn handicap. Indiener beweerde echter dat de werkelijke oorzaak 
van zijn incapaciteit niet de ziekte, maar het verkeersongeluk was. Hij beklaagde zich voorts 
over het feit dat mensen met een handicap automatisch werden geweigerd voor verzekeringen 
tegen arbeidsongeschiktheid als gevolg van incapaciteit en dat hun contractvrijheid daardoor 
werd geschonden. 

III. Het commentaar van de Commissie op de argumenten van indiener

In de civiele procedures voor de nationale rechtbanken ging het om de vraag in hoeverre de 
arbeidsongeschiktheid van de indiener het resultaat was van het ongeluk zelf en in hoeverre zijn 
verwondingen na het ongeluk erger waren door de ziekte. De Commissie constateert dat dit geen 
kwestie is van de algemene compatibiliteit van het nationale recht met het acquis, maar een 
kwestie van de interpretatie van het nationale recht in deze zeer specifieke omstandigheden. 
Richtlijn 2000/78/EG tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en 
beroep verbiedt discriminatie op grond van een handicap, maar alleen in arbeid en beroep. De 
klacht van de indiener betreft de toegang tot diensten en valt daarom buiten de werkingssfeer van 
Richtlijn 2000/78/EG. Richtlijn 2004/113/EG legt het beginsel van gelijke behandeling bij de 
toegang tot en het aanbod van goederen en diensten ten uitvoer, maar deze richtlijn heeft 
uitsluitend betrekking op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen (een handicap wordt 
niet genoemd als een verboden grond van discriminatie). 

IV. Conclusie

Uit de feiten en gebeurtenissen die indiener heeft gepresenteerd, blijkt niet dat sprake is van 
schending van het Gemeenschapsrecht.
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4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009 voor 142/2006 
en 609/2008

Omdat beide verzoekschriften betrekking hebben op hetzelfde geval en door dezelfde indiener 
ter discussie zijn gesteld, kan de Commissie slechts de conclusies herhalen die zij in haar eerdere 
mededeling inzake verzoekschrift 142/2006 heeft verwoord.

Wellicht interesseert het de Commissie verzoekschriften dat een voorstel voor een nieuwe 
antidiscriminatierichtlijn op 2 juli 2008 door de Commissie werd aangenomen. Dit voorstel dat 
op het ogenblik in de Raad wordt besproken, streeft naar een verbod op discriminatie op grond 
van handicap, leeftijd, religie of geloof of seksuele geaardheid op andere gebieden dan arbeid. 
Volgens dit voorstel zou discriminatie op deze gronden verboden zijn in zowel de publieke als de 
particuliere sector met betrekking tot sociale zekerheid, inclusief sociale verzekering en 
gezondheidszorg, sociale voordelen, de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten die 
publiekelijk beschikbaar zijn.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 juli 2010 voor 142/2006 en 
609/2008

Deze verzoekschriften illustreren de complexiteit en het belang van de toegang tot verzekering. 
Dit onderwerp was één van de voornaamste redenen voor de Commissie om een voorstel in te 
dienen voor een richtlijn gericht op het verbieden van discriminatie op grond van handicap, 
leeftijd, godsdienst of overtuiging, en seksuele geaardheid op andere gebieden dan arbeid. 
Volgens dit voorstel zou discriminatie op deze gronden verboden zijn in zowel de publieke als de 
particuliere sector met betrekking tot sociale zekerheid, inclusief sociale verzekering en 
gezondheidszorg, sociale voordelen, onderwijs en de toegang tot en het aanbod van goederen en 
diensten die publiekelijk beschikbaar zijn.

Het voorstel werd op 2 juli 2008 goedgekeurd en wordt op dit moment, na een positief advies 
van het EP, behandeld in de Raad. De Raad heeft op 7 juni 2010 onder het Spaanse 
voorzitterschap een voortgangsverslag aangenomen waarin nota wordt genomen van een aantal 
stappen in de goede richting, maar waarbij ook werd vastgesteld dat de vereiste unanimiteit niet 
kon worden bereikt.

Gezien het belang van dit onderwerp en de potentiële sociaaleconomische voordelen van het 
wegnemen van de belemmeringen voor de toegang tot verzekering, heeft de Commissie parallel 
met de onderhandelingen in de Raad een dialoog met het bedrijfsleven en organisaties van het 
maatschappelijk middenveld gestart over de behandeling van 'leeftijd' en 'handicap' in financiële 
diensten. Ook heeft zij een studie uitgevoerd naar de handelswijze van aanbieders van financiële 
diensten en mogelijke problemen van discriminatie. De Commissie hoopt dat beide initiatieven 
zullen bijdrage aan een beter begrip van hetgeen hierbij op het spel staat en mogelijkerwijs aan 
de uitwisseling van goede praktijken en/of zelfreguleringsmaatregelen van het bedrijfsleven. De 
studie wordt in de zomer van 2010 gepubliceerd.

De Commissie spreekt haar waardering uit voor de bijdrage van de indiener in het kader van de 
studie parallel met de dialoog.


