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Betreft: Verzoekschrift 0481/2011, ingediend door Mark Austin (Britse nationaliteit), over 
de betekenis van het woord "bescherming" waarnaar meerdere keren verwezen 
wordt in Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing 
van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische 
afstamming

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt om de betekenis van het woord "bescherming", waarnaar verwezen wordt in 
Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel 
van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming, toe te lichten.
Indiener is van mening dat de betekenis van deze term twijfelachtig is en niet duidelijk 
aangeeft wat de ware bedoeling van de wetgever is met betrekking tot de toepassing van 
verschillende bepalingen uit bovenvernoemde richtlijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011

Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel 
van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming gebruikt het 
woord "bescherming" zowel in de preambule als in de artikelen, bijvoorbeeld bij 
"bescherming tegen discriminatie", "bescherming van het beginsel van gelijke behandeling", 
"sociale bescherming", "rechtsbescherming" en "beschermingsniveau". Het wordt toegepast in 
de gebruikelijke betekenis van het woord, namelijk iemand veiligheid tegen iets bieden of 
iemand voor iets behoeden. "Bescherming" krijgt geen betekenis toebedeeld die op een 
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bepaalde manier specifiek betrekking zou hebben op deze richtlijn.

In EU-wetgeving wordt het woord "bescherming" gebruikt in honderden instrumenten, 
waaronder andere rechtsinstrumenten op het gebied van gelijke behandeling en 
antidiscriminatie en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Het heeft op 
geen enkele manier specifiek betrekking op Richtlijn 2000/43/EG.

Het woord wordt ook gebruikt in internationale instrumenten op het gebied van 
mensenrechten en antidiscriminatie, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens van de Verenigde Naties en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden van de Raad van Europa.

De Commissie is zich niet bewust van enige door het woord "bescherming" veroorzaakte 
problemen voor wetgevers op EU-niveau of nationaal niveau in de lidstaten bij de omzetting 
en toepassing van de richtlijn.

Conclusie

De Commissie is van mening dat er geen bewijs bestaat voor indieners overtuiging dat het 
woord "bescherming" een twijfelachtige betekenis heeft en niet duidelijk aangeeft wat de 
ware bedoeling van de wetgever is.


