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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0128/2009, ingediend door Norbert Kaiser (Duitse nationaliteit), 
over gelijke behandeling van ambtenaren in Duitsland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener leeft in een geregistreerd partnerschap en werkt als gemeenteambtenaar. Zijn 
aanvraag voor een gehuwdentoeslag werd geweigerd onder verwijzing naar een uitspraak van 
een deelstaatbestuursrechter. Een klacht bij de verzoekschriftencommissie van de deelstaat 
leverde niets op. Ambtenaren van de deelstaat ontvangen de toeslag wel. Indiener verwijst 
naar een uitspraak van het Europese Hof van Justitie over gelijke behandeling en verzoekt het 
Europees Parlement om hulp.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 mei 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 het toepassingsgebied van Richtlijn 2000/78/EG van 27 
november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en 
beroep. De feiten die indiener aan de kaak stelt, zijn ter sprake gebracht in een schriftelijke 
aanmaning die in februari 2008 aan de Duitse autoriteiten is gezonden. 

Richtlijn 2000/78/EG is in Duitsland omgezet door de algemene wet inzake gelijke 
behandeling (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, "AGG"). De Commissie heeft bij het 
toezicht op de omzetting van Richtlijn 2000/78/EG in Duits recht geconstateerd dat het Duitse 
recht bepaalde beperkingen ten aanzien van uitkeringen kent wanneer ambtenaren of 
militairen niet gehuwd zijn, maar een levenspartnerschap zijn aangegaan conform de wet op 
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het levenspartnerschap (Lebenspartnerschaftsgesetz, "LPartG"). Naar de mening van de 
Commissie kan dit discriminatie op grond van seksuele geaardheid opleveren, wat krachtens 
artikel 1 van Richtlijn 2000/78/EG verboden is. Zij baseert haar mening met name op het 
arrest van het Hof van Justitie in de zaak Tadao Maruko, C-267/06.

De Duitse autoriteiten hebben antwoord gegeven op de schriftelijke aanmaning. De 
Commissie moet dit antwoord nu onderzoeken. 

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010

De Commissie heeft het antwoord van de Duitse autoriteiten op de schriftelijke aanmaning 
onderzocht en handhaaft haar bezwaren. Bijgevolg heeft zij Duitsland in november 2009 een 
met redenen omkleed advies toegezonden, onder meer over de kwestie die indiener in dit 
verzoekschrift aan de orde stelt. 

De autoriteiten dienden deze brief zoals gebruikelijk binnen twee maanden te beantwoorden. 
De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van de verdere 
ontwikkelingen.

5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010

De Commissie heeft een aanmaning gestuurd en na het antwoord van de Duitse autoriteiten te 
hebben ontvangen, heeft zij in november 2009 een met redenen omkleed advies gestuurd 
waarin onder meer deze kwestie aan de orde werd gesteld. De Duitse autoriteiten verklaarden 
in hun antwoord van december 2009 dat ze doende waren om de desbetreffende bepalingen te 
wijzigen teneinde gelijke voorwaarden te scheppen tussen geregistreerde partners en 
echtparen. 

De Commissie bestudeert momenteel het antwoord van de Duitse autoriteiten om een besluit 
te nemen over eventuele verdere stappen.

6. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 december 2010

In Richtlijn 2000/78/EG van 27 november 2000 wordt een algemeen kader ingesteld voor 
gelijke behandeling in arbeid en beroep. Discriminatie op grond van seksuele geaardheid is 
verboden in arbeid. 

Richtlijn 2000/78/EG is in Duitsland omgezet door de algemene wet inzake gelijke 
behandeling (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, "AGG"). Bij het toezicht op de 
omzetting van Richtlijn 2000/78/EG in Duits recht constateerde de Commissie dat het Duitse 
recht bepaalde beperkingen ten aanzien van uitkeringen kent wanneer ambtenaren of 
militairen niet gehuwd zijn, maar een levenspartnerschap zijn aangegaan conform de wet op 
het levenspartnerschap (Lebenspartnerschaftsgesetz, "LPartG"). Meer bepaald worden 
ziektekostenvergoedingen die via een speciale staatsregeling worden toegekend, kinderbijslag 
en nabestaandenpensioenen niet toegekend aan ambtenaren met een geregistreerd 
levenspartnerschap. De Commissie is van mening dat hier sprake is van discriminatie op 
grond van seksuele geaardheid, wat krachtens artikel 1 van Richtlijn 2000/78/EG verboden is. 
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Zij baseert haar mening met name op de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Tadao 
Maruko, C-267/06.

De Commissie heeft een aanmaning gestuurd en na het antwoord van de Duitse autoriteiten te 
hebben ontvangen, heeft zij in november 2009 een met redenen omkleed advies gestuurd 
waarin onder meer deze kwestie aan de orde werd gesteld. De Duitse autoriteiten verklaarden 
in hun antwoord van december 2009 dat ze doende waren om de desbetreffende bepalingen te 
wijzigen teneinde gelijke voorwaarden te scheppen tussen geregistreerde partners en 
echtparen. In 2010 heeft de Commissie twee informele vergaderingen gehouden met de 
Duitse autoriteiten. De Duitse autoriteiten hebben aanvullende communicatie aangemeld. 
Volgens de informatie waarover de Commissie beschikt, is er een wetsontwerp in de maak 
waarin wordt voorgesteld de rechten tussen echtparen en geregistreerde partners op federaal 
niveau gelijk te trekken. 

Conclusie

De Commissie bestudeert momenteel het antwoord van de Duitse autoriteiten en de 
aanvullende meldingen om een besluit te nemen over eventuele verdere stappen ten aanzien 
van deze inbreuk. 


