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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant is van oordeel dat hij vanwege zijn huidskleur een betrekking als universitair docent 
is misgelopen, hoewel hij in de selectieprocedure steeds uitstekende beoordelingen had 
gekregen. Hij heeft zich gewend tot de antidiscriminatieautoriteit (HALDE) in Frankrijk, en ook 
tot de president van de republiek.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 januari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

Rekwestrant klaagt over discriminatie op grond van ras bij twee vergelijkende examens, in 1991 
en in 1995, in het kader van een selectieprocedure voor een baan als lector. Zijn naam kwam 
voor op beide lijsten van mogelijke laureaten, maar zijn kandidatuur werd telkens geweigerd op 
grond van zijn afkomst, zonder dat zijn professionele kwaliteiten in aanmerking werden 
genomen.

Voorts verwijst hij naar de slechte werking van de administratie van het Franse gerecht, dat 
volgens hem nagelaten heeft deze discriminatie te bestraffen.

Rekwestrant heeft deze zaak op 12 december 2005 aanhangig gemaakt bij de Franse 
antidiscriminatieautoriteit (HALDE), een nationaal orgaan voor gelijke kansen. Dit beroep werd 
van tafel geveegd bij gebrek aan bewijzen voor de discriminatie, waarop rekwestrant de zaak 
aanhangig heeft gemaakt bij het nationale administratieve gerecht (bij de administratieve 
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rechtbank, bij het hof van beroep en ten slotte, als laatste redmiddel, bij de Raad van State, die 
op 13 oktober 2010 een uitspraak heeft gedaan in de zaak), waar zijn verzoeken telkens 
geweigerd werden op procedurele (vervaltermijn) en inhoudelijke gronden.

Rekwestrant heeft op 30 juli 2011 een brief gestuurd naar de Commissie met precies dezelfde 
inhoud als dit verzoekschrift. Hij heeft een kopie van die brief naar het voorzitterschap van de 
Commissie gestuurd op 17 augustus 2011.

De Commissie heeft in haar antwoord van 4 augustus 2011 besloten dat zij om de hieronder 
genoemde redenen niet bevoegd is, wat zij nogmaals bevestigde in een tweede brief van 
7 september 2011.

In het verzoekschrift wordt identiek hetzelfde gezegd als in de aanvankelijke brief aan de 
Commissie, zonder dat er nieuwe elementen worden toegevoegd die tot een andere conclusie 
zouden kunnen leiden.

Opmerkingen van de Commissie

Richtlijn 2000/43/EG houdende het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras 
of etnische afstamming houdt een verbod in op alle vormen van discriminatie op die twee 
gronden, op verschillende domeinen, zoals werk, sociale bescherming, gezondheidszorg, 
onderwijs en toegang tot openbaar beschikbare goederen en diensten, waar ook vergelijkende 
examens voor openbare ambten toe behoren.

Deze richtlijn is evenwel pas van kracht geworden op 19 juli 2000 en werd omgezet via de loi n° 
2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire 
dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Aangezien de richtlijn nog niet van toepassing was toen de feiten zich voordeden, is het aan 
rekwestrant om de in het toen geldende nationale recht vastgelegde procedure op te starten.

Zelfs als Richtlijn 2004/43/EG van toepassing zou zijn op het geschil waarvan sprake, bevat het 
verzoekschrift geen concrete elementen die op een onjuiste interpretatie door de Franse 
rechtbanken zouden kunnen wijzen. 

De overige aspecten van de klacht hebben betrekking op algemene aantijgingen inzake de 
procedure en de toegang tot justitie, die niet onderbouwd worden met concrete elementen 
waaruit zou blijken dat er misbruik heeft plaatsgevonden. Aangezien rekwestrant geen precieze 
elementen heeft aangedragen, kan enkel verwezen worden naar de algemene verplichting van de 
lidstaten om ervoor te zorgen dat zij hun verplichtingen ten aanzien van de grondrechten zoals 
vastgelegd in hun interne wetgeving en in de internationale overeenkomsten die zij ondertekend 
hebben, nakomen.

Conclusie 

Het verzoek van rekwestrant heeft betrekking op feiten die zich hebben voorgedaan voor de 
inwerkingtreding van Richtlijn 2000/43/EG, een tekst die deel uitmaakt van het acquis 
communautaire op het vlak van discriminatie op grond van ras of afkomst.

Bovendien behoren de door rekwestrant aangekaarte feiten in ieder geval tot de nationale 
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jurisdictie en is er een uitspraak over gedaan in laatste instantie door de hoogste administratieve 
rechtbank, volgens een procedure die, op basis van de elementen die door rekwestrant zijn 
voorgelegd, geen schending lijkt in te houden van het recht van de Europese Unie.


