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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de discriminatie waarmee gehandicapten uit kindertehuizen en 
Roma worden geconfronteerd op de arbeidsmarkt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25.10.2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20.04.2012

Opmerkingen van de Commissie

Onder het EU-recht biedt Richtlijn 2000/78/EG1 betreffende gelijke kansen in arbeid 
bescherming tegen discriminatie bij tewerkstelling op grond van handicap. Richtlijn 
2000/43/EG2 betreffende rassengelijkheid biedt bescherming tegen discriminatie op grond van 
ras of etnische afstemming op een aantal terreinen, waaronder tewerkstelling en verbiedt dus 
de discriminatie van Roma. De bescherming op gebied van tewerkstelling ingevolge deze 
twee richtlijnen omvat alle aspecten van tewerkstelling, met inbegrip van toegang tot arbeid.

                                               
1 Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 

behandeling in arbeid en beroep (PB L 303 van 02.12.00, blz. 16).
2 Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke 

behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming (PB L 180 van 19.7.2000, blz. 22).
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Bovendien vereist artikel 5 van Richtlijn 2000/78/EG dat voor personen met een handicap in 
redelijke aanpassingen voorzien wordt. Dit houdt in dat de werkgever, naargelang de 
behoefte, in een concrete situatie passende maatregelen neemt om een persoon met een 
handicap in staat te stellen toegang tot arbeid te hebben, tenzij deze maatregelen voor de 
wetgever een onevenredige belasting vormen. Verder verplicht het VN-Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap, in artikel 27, lid 1, onder i) zijn ondertekenaars te 
zorgen voor redelijke aanpassingen in de arbeidsplaats.

Roemenië heeft beide richtlijnen omgezet naar nationale wetgeving. Er wordt gewerkt aan de 
beoordeling van het overeenstemmen van de omzetting naar nationaal recht met deze twee 
richtlijnen. De toepassing van nationaal recht in afzonderlijke gevallen van discriminatie is 
echter een bevoegdheid van de nationale rechterlijke instanties die het nationaal recht 
toepassen. Bovendien zijn de lidstaten ingevolge Richtlijn 2000/43/EG verplicht een nationale 
instantie in te richten, die onder andere als taak heeft bijstand te verlenen aan slachtoffers van 
discriminatie. In Roemenië is de bevoegde instantie de nationale raad voor de bestrijding 
van discriminatie. Deze instantie is ook bevoegd om de grond van handicap te 
behandelen krachtens nationaal recht.

De Europese strategie voor gehandicapten 2010-20201 bevat bovendien een aantal concrete 
acties ter ondersteuning van de lidstaten bij hun inspanningen om de werkgelegenheid onder 
gehandicapten te vergroten, overeenkomstig de werkgelegenheidsdoelstelling van Europa 
2020 van 75%2 (bijvoorbeeld studies en peer reviews). Aangezien de voornaamste 
bevoegdheid op het vlak van werkgelegenheid bij de lidstaten zelf ligt, zijn deze acties 
bedoeld ter ondersteuning van en aanvulling op de nationale acties.

Conclusies

Het verzoekschrift geeft geen details over de bewering dat personen met een handicap en 
etnische Roma gediscrimineerd worden wat betreft de toegang tot arbeid in Roemenië. Op 
basis van de verschafte gegevens kan de Commissie, bovenop haar lopende 
beleidsinitiatieven, enkel het rechtskader en de rechtsmiddelen die het aanbiedt, vaststellen, 
maar ze heeft geen rechtsgrond om andere, specifieke actie te ondernemen.

                                               
1 "Een hernieuwd engagement voor een onbelemmerd Europa" (COM(2010) 636 definitief).
2 SEC(2010)1324 definitief.


