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Betreft: Verzoekschrift 0865/2012, ingediend door Nadia Borisova (Bulgaarse 
nationaliteit), over de integratie van personen met een handicap op de 
Bulgaarse arbeidsmarkt

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster lijdt aan kinderhersenverlamming en heeft permanente medische verzorging nodig. 
Het Bulgaarse bureau voor sociale bijstand heeft een vergelijkend onderzoek gehouden voor 
de aanwerving van maatschappelijk werkers. Indienster eindigde boven aan de lijst, maar 
werd te verstaan gegeven dat het bureau haar niet in dienst kon nemen omdat het haar geen
bijzondere arbeidsvoorwaarden kon bieden. Indienster laat derhalve haar teleurstelling blijken 
over de arbeidsmarktperspectieven van personen met een handicap.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

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

Indienster klaagt over haar persoonlijke situatie. Nadat zij met succes een vergelijkend 
onderzoek had doorlopen voor overheidsdienst als maatschappelijk werker bij het Bulgaarse 
bureau voor sociale bijstand, werd haar namelijk uiteindelijk een dienstverband ontzegd. 
Nadat het vergelijkend onderzoek had plaatsgevonden, stond indienster boven aan de lijst van 
succesvolle kandidaten.
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Zij pleit voor een doeltreffende tenuitvoerlegging van de Bulgaarse wetgeving op het gebied 
van antidiscriminatie met betrekking tot de tewerkstelling van personen met een handicap.

Opmerkingen van de Commissie

De bevoegdheid van de Commissie om tussenbeide te komen namens personen wordt 
beperkt door de werkingssfeer van de EU-wetgeving. Voordat de Commissie tussenbeide 
kan komen, moet er een verband zijn tussen het specifieke geval en de EU-wetgeving. Op 
grond van de verschafte informatie is het mogelijk om een verband te leggen dat dit 
verzoekschrift binnen de werkingssfeer zou brengen van Richtlijn 2000/78/EG1 (richtlijn 
gelijke behandeling in arbeid en beroep), die discriminatie verbiedt op grond van onder 
andere een handicap. Deze richtlijn heeft betrekking op arbeid, en zou dus van toepassing 
zijn op dit specifieke geval. Overeenkomstig de richtlijn vervullen maatregelen gericht op 
aanpassing van de werkplek aan de behoeften van personen met een handicap een 
belangrijke rol bij de bestrijding van discriminatie op grond van een handicap.

Tevens moet in beschouwing worden genomen dat deze richtlijn niet eist dat iemand in 
dienst genomen, bevorderd, in dienst gehouden of opgeleid wordt die niet bekwaam, in 
staat en beschikbaar is om de essentiële taken van de betreffende functie uit te voeren of om 
een bepaalde opleiding te volgen, onverminderd de verplichting om in redelijke 
aanpassingen voor personen met een handicap te voorzien.

In het bijzonder bepaalt artikel 5 van de richtlijn betreffende redelijke aanpassingen voor 
gehandicapten:

Teneinde te waarborgen dat het beginsel van gelijke behandeling met betrekking tot 
personen met een handicap nageleefd wordt, wordt voorzien in redelijke aanpassingen. 
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, in arbeid te participeren of daarin vooruit te komen dan wel om een 
opleiding te genieten, tenzij deze maatregelen voor de werkgever een onevenredige 
belasting vormen. Wanneer die belasting in voldoende mate wordt gecompenseerd door 
bestaande maatregelen in het kader van het door de lidstaten gevoerde beleid inzake 
personen met een handicap, mag zij niet als onevenredig worden beschouwd.

De Bulgaarse wetgeving kent over het algemeen een correcte omzetting van Richtlijn 
2000/78/EG en omvat discriminatie op grond van een handicap door middel van de Bulgaarse 
wet op bescherming tegen discriminatie van 2006, die door de rechtbank moet worden 
toegepast.

Het Bulgaarse bureau voor sociale bijstand is waarschijnlijk van mening dat de tewerkstelling 
van indienster voor het bureau als werkgever een onevenredige belasting vormt. Hoewel de 
Commissie de details van dit geval niet kent, blijkt het feit dat indienster bij het vergelijkend 
onderzoek boven aan de lijst van succesvolle kandidaten kwam te staan aan te geven dat het 
vergelijkend onderzoek op zich niet op grond van discriminerende algemene voorwaarden of 
vereisten heeft plaatsgevonden. De Commissie komt over het algemeen niet tussenbeide in 
individuele gevallen, daar zij zich niet in een positie bevindt om de gedetailleerde beoordeling 
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te maken die voor elk individueel geval benodigd is, bijvoorbeeld om vast te stellen of 
redelijke aanpassingen een onevenredige belasting voor een werkgever vormen. Indien 
personen zoals indienster van mening zijn dat in dergelijke situaties hun rechten door een 
discriminerende beslissing zijn geschonden, dienen zij op nationaal niveau verhaal te zoeken 
via de bevoegde autoriteiten, waaronder de rechtbank.
Volgens de informatie van indienster heeft zij nog geen een klacht ingediend bij de KZD 
(Commissie voor bescherming tegen discriminatie), het gelijkheidsorgaan bevoegd met de 
bestrijding van discriminatie in Bulgarije1, dat mogelijk discriminerende situaties kan 
beoordelen.
De KZD bevindt zich misschien in de beste positie om indienster te ondersteunen bij de 
stappen die in eerste instantie kunnen worden genomen. Dit orgaan zou ook de meest nuttige 
instelling zijn voordat er bij de bevoegde Bulgaarse rechtbank beroep wordt aangetekend 
tegen de beslissing van het Bulgaarse bureau voor sociale bijstand. Het is aan indienster om te 
beslissen of zij verhaal wil zoeken via de KZD of bij de gewone rechter die belast is met de 
toepassing van de EU-wetgeving, dat wil zeggen de nationale Bulgaarse rechter.

Conclusie

Op grond van de verschafte informatie is het mogelijk om een verband te leggen dat dit 
verzoekschrift binnen de werkingssfeer zou brengen van de EU-wetgeving. Richtlijn 
2000/78/EG2 verbiedt discriminatie op grond van onder andere een handicap, en heeft 
betrekking op arbeid, en zou dus van toepassing zijn op dit specifieke geval. Deze richtlijn is 
op correcte wijze omgezet in Bulgaarse wetgeving.
Individuele gevallen van discriminatie dienen op nationaal niveau te worden aangekaart bij 
het Bulgaarse gelijkheidsorgaan en/of bij de nationale bevoegde rechtbank.
Indien er bij verdere communicatie met betrekking tot dit verzoekschrift algemene 
tekortkomingen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2000/78/EG voor wat 
betreft personen met een handicap aan het licht mochten komen die verdergaan dan de situatie 
van één individueel geval, zal de Commissie de Bulgaarse autoriteiten om inlichtingen 
verzoeken.
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KZD (Commissie voor bescherming tegen discriminatie): 35, Dragan Tzankov Boulevard – SOFIA 1125 
Bulgarije – tel. (02)807 30 30 –fax (02)870 64 46 - kzd@kzd.bg
www.kzd-nondiscrimination.com.
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