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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat hij door zijn Nederlandse werkgever is ontslagen via een 
uitspraak door de kantonrechter. In zijn arbeidsovereenkomst was opgenomen dat hij alleen 
zou kunnen worden ontslagen na een ontslagvergunning van het CWI (Centrum voor Werk en 
Inkomen). Indiener is van mening dat er sprake is van ongelijke behandeling omdat hij 
vanwege de door zijn werkgever eenzijdig besloten procedure via de kantonrechter niet over 
verdere rechtsmiddelen kan beschikken om bezwaar aan te tekenen tegen zijn ontslag, terwijl 
hij als werknemer in Duitsland wel over een beroepsmogelijkheid zou kunnen beschikken. 
Volgens indiener werd hij ontslagen terwijl hij onder medische behandeling was. Bovendien 
waren alle ontslagpapieren in het Nederlands opgesteld, een taal die hij onvoldoende beheerst 
om de inhoud van de documenten te begrijpen. Ook hierin ziet indiener een vorm van 
discriminatie. Indiener vindt het onterecht dat werkgevers bij ontslag eenzijdig kunnen kiezen 
volgens welke procedure zij werknemers ontslaan. Hij verzoekt om Europese maatregelen om 
ervoor te zorgen dat werknemers in de EU gelijke kansen hebben bij ontslag. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

Indiener, een Duitse burger die in Nederland heeft gewerkt van 2007 tot 2012, beweert het 
slachtoffer te zijn geworden van meerdere gevallen van discriminatie. Zijn werkgever heeft 
hem namelijk ontslagen, volgens de werknemer in weerwil van de bepalingen van zijn 
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arbeidscontract1, via een uitspraak van de kantonrechter waartegen hij geen bezwaar kan 
aantekenen bij een hogere rechtbank. Indiener wijst erop dat hij op die manier niet over 
verdere rechtsmiddelen kon beschikken om bezwaar aan te tekenen tegen zijn ontslag en dat 
EU-burgers in Nederland daardoor benadeeld worden, aangezien werknemers in Duitsland 
wel over een beroepsmogelijkheid zouden kunnen beschikken. Indiener klaagt bovendien dat 
hij alle documenten met betrekking tot zijn ontslag in het Nederlands heeft ontvangen, een 
taal die hij niet voldoende beheerst of begrijpt.

Hij voegt daaraan toe dat hij vanwege bovenvernoemde uitspraak van de kantonrechter geen 
recht had op een werkloosheidsuitkering (Arbeitslosengeld) en dat hij gedurende de 
verwerking van zijn aanvraag tot sociale bijstand (Sozialhilfe) door de bevoegde Nederlandse 
autoriteiten een aantal maanden moest leven van een inkomen dat lager lag dan het 
Nederlandse bestaansminimum.

Indiener vermeldt voorts dat hij, hoewel hij aan een ziekte leed die op zijn minst ten dele 
werd veroorzaakt door de chemische stoffen waarmee hij in contact kwam op het werk, door 
de bedrijfsarts (Betriebsarzt) arbeidsgeschikt werd verklaard. Hij klaagt dat de rechter voor 
wie hij zijn zaak heeft verdedigd hem daar niet voldoende tijd voor heeft geboden.

Opmerkingen/analyse van de Commissie

Wat de vermeende discriminatie betreft ten aanzien van het gebrek aan verdere 
rechtsmiddelen om bezwaar aan te tekenen tegen de uitspraak van de kantonrechter in het 
geval van een individueel ontslag, dient te worden opgemerkt dat de situatie van indiener 
moet worden vergeleken met die van een Nederlandse ingezetene die door zijn werkgever in 
Nederland is ontslagen, en niet met die van een EU-burger die in Duitsland werkt (en wordt 
ontslagen). Er is geen sprake van discriminatie in situaties waarin alle EU-burgers (zowel 
Nederlanders als Duitsers) in Nederland aan dezelfde regels zijn onderworpen met 
betrekking tot de ontslagvoorwaarden en de rechtsmiddelen die zij kunnen aanwenden ter 
bescherming tegen zulke ontslagen2. Er is in dit specifieke geval geen bewijs voor zulke 
discriminatie.

Met betrekking tot de bewering van indiener dat zijn werkgever hem heeft ontslagen via een 
uitspraak van de kantonrechter, in weerwil van de bepalingen van zijn arbeidscontract, wijst 
de Commissie erop dat er geen specifieke EU-regelgeving bestaat ten aanzien van de 
procedure voor het uitvoeren van individuele ontslagen (voor zover er geen discriminatie 
plaatsvindt op basis van nationaliteit). Het is dan ook de taak van de bevoegde nationale 
(Nederlandse) autoriteiten om zulke zaken te reguleren en op te lossen op basis van de 
toepasselijke nationale wetgeving nadat zij alle relevante feiten, onder meer in het licht van 
de bepalingen van het arbeidscontract, hebben vastgesteld.

                                               
1 Volgens indiener was in zijn arbeidscontract bepaald dat hij enkel kon worden ontslagen na een ontslagvergunning van 
het CWI.
2 Zie in dit verband het arrest van het Hof van Justitie van 28. 6. 1978 in zaak 1/78 (Kenny), overweging 18:
"Overwegende dat, met het verbod aan elke lidstaat om binnen het toepassingsgebied van het Verdrag aan zijn recht een 
verschillende toepassing te geven naar gelang van de nationaliteit, de artikelen 7 en 48 niet doelen op eventuele verschillen 
in behandeling die van lidstaat tot lidstaat kunnen voortvloeien uit de verschillen tussen de wettelijke regelingen der 
onderscheiden lidstaten, mits deze regelingen op grond van objectieve criteria en ongeacht de nationaliteit der betrokkenen 
gelden voor al degenen op wie hun voorschriften van toepassing zijn".



CM\929940NL.doc 3/3 PE506.266v01-00

NL

Met betrekking tot de klacht van indiener dat hij alle documenten met betrekking tot zijn 
ontslag in het Nederlands heeft ontvangen, een taal die hij onvoldoende beheerst om de 
documenten te begrijpen, bevat de EU-regelgeving geen verplichtingen voor de werkgever 
om de documenten die hij/zij aan zijn/haar werknemers verstrekt, op te stellen in hun 
moedertaal.

Wat de verklaringen van indiener ten aanzien van de werkloosheidsuitkering 
(Arbeitslosengeld) en sociale bijstand (Sozialhilfe) betreft, is er geen bewijs dat aangeeft dat 
hij in dat opzicht het slachtoffer is geweest van discriminatie. Zulk bewijs bestaat evenmin 
ten aanzien van het arbeidsgeschiktheidsattest dat werd afgegeven door de bedrijfsarts of ten 
aanzien van de hoorzitting voor de rechter over de gezondheidsproblemen van indiener die 
zouden zijn veroorzaakt door chemische stoffen op het werk.

Conclusies

De Commissie heeft in deze zaak geen aanwijzingen van discriminatie op basis van 
nationaliteit gevonden. Het is de taak van de bevoegde nationale (Nederlandse) autoriteiten 
om de door indiener aangekaarte problemen op te lossen op basis van de toepasselijke 
nationale wetgeving nadat zij alle relevante feiten, onder meer in het licht van de bepalingen 
van het arbeidscontract, hebben vastgesteld.


