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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen de wijze waarop de Poolse autoriteiten gehandicapten 
registreren: zij worden namelijk beschouwd als werkloos of als werkzoekende en ontvangen 
de daarbij horende uitkering. Deze registratie houdt in dat gehandicapten niet in aanmerking 
komen voor EU-steun voor het oprichten van een landbouwbedrijf, zoals blijkt uit de 
motivering bij de afwijzing die hij heeft ontvangen van de arbeidsdienst in Katowice. Indiener 
wijst erop dat deze situatie in strijd is met de Poolse wetgeving inzake de beroepsmatige en 
sociale re-integratie en tewerkstelling van gehandicapten en hij verzoekt het Europees 
Parlement daarom te onderzoeken of deze toestand in overeenstemming is met de geldende 
EU-beginselen en -bepalingen op dit vlak.

2. Ontvankelijkheid

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

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

Indiener is een gehandicapt persoon die bij het lokale arbeidsbureau geregistreerd staat als 
'werkzoekend'. Hij heeft bij het lokale ontwikkelingsbureau in de Poolse stad Jaworzno 
subsidie aangevraagd voor een economische activiteit, binnen het kader van het door de EU 
gefinancierde project "Ondernemerschap is een vrouw", dat erop gericht is het verrichten van 
zelfstandig werk door vrouwen te steunen en te bevorderen. De subsidie werd hem geweigerd 
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vanwege het feit dat hij niet aan de criteria voor deelname aan dit project voldeed, aangezien 
hij geregistreerd stond als 'werkzoekend' en niet als 'werkloos'.

Volgens de Poolse arbeidswet kan een persoon die werkt zoekt (met inbegrip van 
gehandicapten), geregistreerd worden als 'werkloos' (over het algemeen personen zonder 
andere bronnen van inkomsten) of als 'werkzoekend' (over het algemeen personen met een 
andere bron van inkomsten, bijvoorbeeld een salaris of een socialezekerheidsuitkering)1.

Het desbetreffende project was bedoeld voor twee groepen ontvangers: (1) werklozen en (2) 
personen die werken volgens een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of volgens een 
contract naar burgerlijk recht.

Indiener stelt dat de weigering van de subsidie op basis van het feit dat hij niet geregistreerd 
staat als 'werkloos', neerkomt op discriminatie op grond van een handicap.

Krachtens Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een 
algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep2 is discriminatie op grond van 
een handicap bij de toegang tot werkzaamheden in loondienst, werkzaamheden anders dan in 
loondienst en beroepsopleidingen, verboden. In artikel 2, lid 2, van de richtlijn worden 
vormen van verboden discriminatie vastgesteld, met inbegrip van directe en indirecte 
discriminatie:

"(a) directe discriminatie", wanneer iemand ongunstiger wordt behandeld dan een ander 
in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld op basis van een van de 
in artikel 1 genoemde gronden;
(b) "indirecte discriminatie", wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of 
handelwijze personen met een bepaalde godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of 
seksuele geaardheid, in vergelijking met andere personen bijzonder benadeelt,

(i) tenzij die bepaling, maatstaf of handelwijze objectief wordt gerechtvaardigd door 
een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en 
noodzakelijk zijn, of
(…)."

De handelingen van de lokale Poolse autoriteiten houden geen directe discriminatie van 
gehandicapte personen in bij de toekenning van EU-steun in het kader van het desbetreffende 
project, aangezien gehandicapten niet uitgesloten worden van het aanvragen van subsidie als 
zij werkloos zijn of werken volgens een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een 
contract naar burgerlijk recht. 

Volgens de richtlijn zouden de handelingen van de lokale Poolse autoriteiten alleen indirecte 

                                               
1 Zie artikel 11, lid 1 van de wet van 27 augustus 1997 inzake de beroepsmatig en sociale re-integratie van 
personen met een handicap (Pools staatsblad nr. 123, item 776, zoals gewijzigd): 'Een gehandicapt persoon die 
bij het provinciale arbeidsbureau geregistreerd staat als werkloos of als werkzoekend en geen werk heeft, heeft 
recht op diensten of arbeidsmarktinstrumenten in overeenstemming met de regels die zijn neergelegd in de 
bepalingen betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en arbeidsmarktinstellingen’.
2 PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16.
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discriminatie inhouden indien: (1) ze personen met een bepaalde handicap in vergelijking met 
andere personen bijzonder zouden benadelen, bijvoorbeeld als is bewezen dat gehandicapten 
veel minder snel als 'werkloos' worden geregistreerd, daar zij vaak een 
socialezekerheidsuitkering ontvangen, en (2) de Poolse autoriteiten niet in staat zouden zijn een 
dergelijke aanwijzing van begunstigden van het project onpartijdig te rechtvaardigen met een 
legitiem doel en te bewijzen dat de middelen voor het bereiken van dat doel passend en 
noodzakelijk zijn. Uit de door indiener verstrekte informatie kan niet worden opgemaakt dat in 
het geval van dit specifieke project aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Polen heeft Richtlijn 2000/78/EG omgezet in zijn nationale wetgeving, met name in de 
arbeidswet, zoals gewijzigd, en in de antidiscriminatiewet van 3 december 2010.1 Het is de 
verantwoordelijkheid van de autoriteiten van de lidstaten om toe te zien op de toepassing van 
deze wetten en de relevante bepalingen van de nationale wetgeving in een bepaald geval ten 
uitvoer te leggen2. Overeenkomstig die wetgeving hebben slachtoffers van discriminatie in 
Polen toegang tot rechtbanken, die bevoegd zijn om te beoordelen of bepaalde handelingen een 
verboden vorm van discriminatie inhouden en, indien dit het geval is, compensatie toe te 
kennen. Polen heeft zijn Commissaris voor Burgerrechten (Rzecznik Praw Obywatelskich3) 
aangewezen als het lichaam dat verantwoordelijk is voor de bevordering en bescherming van 
het beginsel van gelijke behandeling en bevoegd is om slachtoffers van discriminatie in 
individuele gevallen te begeleiden.

Conclusie

Polen heeft de van toepassing zijnde EU-richtlijn omgezet en de Poolse administratieve 
autoriteiten en gerechtelijke instanties zijn bevoegd om deze richtlijn in individuele gevallen 
toe te passen. Indiener mag de rechtsmiddelen op nationaal niveau aanwenden, en kan onder 
meer om ondersteuning vragen door de Poolse instantie voor gelijkheid (de Commissaris voor 
Burgerrechten).

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 27 maart 2013

De aanvullende informatie die indiener in april 2011 deed toekomen, voegde niets toe aan 
hetgeen hij in zijn oorspronkelijke verzoekschrift zei, en had dan ook geen invloed op het 
standpunt van de Commissie zoals zij dit in haar eerste antwoord uiteengezet had.

Op 7 december 2012 echter vermeldt indiener in een mail kwesties die in het oorspronkelijke 
verzoekschrift niet aan bod kwamen. Zo beweert hij dat de premier van Polen hem ondanks 
zijn verdiensten en bijzonder moeilijke persoonlijke situatie (ernstige gezondheidsproblemen, 

                                               
1 De wet betreffende de tenuitvoerlegging van bepaalde EU-bepalingen inzake gelijke behandeling, van 3 
december 2010, Pools staatsblad nr. 254, item 1700.
2 Overweging 15 van Richtlijn 2000/78/EG luidt als volgt: 'Feiten op grond waarvan geconcludeerd kan worden 
dat er sprake is van directe of indirecte discriminatie dienen beoordeeld te worden door nationale rechterlijke of 
andere bevoegde instanties overeenkomstig de regels van de nationale wetgeving en praktijk. Deze regels 
kunnen met name inhouden dat indirecte discriminatie op enigerlei wijze, ook op basis van statistische gegevens, 
kan worden aangetoond.'
3Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: Aleja Solidarności 77 00 - 090 Warschau 
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ontoereikende middelen voor dagelijks levensonderhoud) een bijzonder pensioen heeft 
geweigerd dat de premier naar eigen goeddunken kan toekennen aan burgers die 
buitengewone dingen hebben bereikt voor Polen. Hij stelt dat de premier een rechtsuitspraak 
over dit onderwerp niet heeft nageleefd en verzoekt de Commissie om tussenbeide te komen 
en zowel de premier als het administratieve hooggerechtshof van Polen te vragen waarom de 
rechtsuitspraak niet wordt nageleefd.

Conclusie

De aanvullende informatie verandert niets aan het standpunt van de Commissie zoals zij dit in 
haar eerste antwoord heeft uiteengezet: deze informatie lijkt namelijk betrekking te hebben op 
een louter binnenlandse kwestie die geen verband houdt met discriminatie op grond van 
handicap. Bovendien hebben de Poolse rechtbanken de kwestie klaarblijkelijk al behandeld, 
en de uitvoering van rechtsuitspraken valt nog altijd onder de bevoegdheid van de relevante 
autoriteiten van de lidstaten. Een optreden van de Commissie in deze specifieke zaak is 
bijgevolg onmogelijk.


