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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1301/2011, ingediend door Manfred Sachse en Brigitte Lindner 
(Duitse nationaliteit), over vermeende ongelijke behandeling van gedeeltelijk 
gehandicapten in sociale regelingen van een Orde van Artsen in Duitsland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant is van opvatting dat er in de regels van de Brandenburgse Orde van Artsen 
(Ärzteversorgung) inzake de pensionering van artsen sprake is van discriminatie van 
(gedeeltelijk) gehandicapte leden van de Orde. Rekwestrants vrouw, evenals rekwestrant arts, 
is visueel gehandicapt. Volgens rekwestrant houdt de Ärzteversorgung geen rekening met 
haar handicap bij de vaststelling van haar pensioenrechten, terwijl dit bij andere 
pensioenregelingen in Duitsland wel gebeurt. Rekwestrant verwijst in dit verband onder meer 
naar het Verdrag van Amsterdam en het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap. Hij is van mening dat de Ärzteversorgung de regels zou moeten aanpassen

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 maart 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

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

Over het algemeen laat Richtlijn 2000/78/EG 'indirecte discriminatie' toe op grond van 
handicap als dit is gerechtvaardigd door een legitiem doel en de middelen passend en 
noodzakelijk zijn (zie artikel 2, lid b, letter i van bovengenoemde richtlijn). Wat betreft 
handicaps gaat het om een indirecte discriminatie wanneer een ogenschijnlijk neutrale 
bepaling een persoon met een bepaalde handicap in vergelijking met andere personen 
bijzonder benadeelt. De richtlijn zelf geeft geen verdere indicatie wat betreft onder welke 
concrete omstandigheden er indirecte discriminatie zou zijn noch welk concreet doel en 
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middel indirecte discriminatie zou kunnen rechtvaardigen.

Duitsland heeft de richtlijn in 2006 omgezet door de 'Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz' 
(AGG) waarop de Commissie toezicht heeft gehouden. Naar aanleiding hiervan is de 
Commissie tot de conclusie gekomen dat de richtlijn juist en volledig in het nationaal recht is 
omgezet. Nadat een richtlijn juist en volledig is omgezet in nationaal recht, moeten alle 
verdere juridische problemen die zich in individuele gevallen voordoen – zoals in dit geval 
met betrekking tot vermeende discriminatie op grond van handicap – behandeld worden 
volgens het nationaal recht en voor de nationale rechterlijke instanties.

Een nationale rechtbank zou moeten verduidelijken en interpreteren of wat betreft 
pensioenrechten van artsen gehandicapte en niet-gehandicapte personen op dezelfde of op 
verschillende wijze moeten (of mogen) worden behandeld en of indirecte discriminatie kan 
worden gerechtvaardigd. Als de nationale rechtbank vragen heeft over de interpretatie van het 
EU-recht, verwijst de rechtbank de zaak naar het Europees Hof van Justitie. 

De Commissie heeft echter geen bevoegdheid om tussenbeide te komen in individuele 
gevallen of om een interpretatie te geven met betrekking tot de toepassing van nationaal recht 
in individuele gevallen.  

Bovendien geven noch het Verdrag van Amsterdam noch het VN-Verdrag inzake de rechten 
van personen met een handicap concrete aanwijzingen over hoe pensioenrechten van 
gehandicapte en niet-gehandicapte artsen zouden moeten worden behandeld.

Conclusies

De Commissie is van oordeel dat Duitsland de richtlijn juist en volledig heeft omgezet. 
Daarom heeft de Commissie geen reden tussenbeide te komen in deze zaak. 


