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Betreft: Verzoekschrift 1145/2012, ingediend door Zdenek Dobias (Tsjechische 
nationaliteit), over gelijke rechten bij de toegang tot werk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt om de huidige antidiscriminatiewetgeving (Kaderrichtlijn 2000/78/EG 
betreffende gelijke behandeling in arbeid en beroep) te herzien, aangezien de richtlijn zoals ze 
is omgezet in het Tsjechische recht, niet van de werkgever eist dat hij motiveert waarom hij 
een bepaalde kandidaat niet kiest voor de desbetreffende baan. Indiener is een man van 57 
jaar en hij is van mening dat hij de afgelopen 7 jaar, tijdens zijn zoektocht naar een baan, 
heeft deelgenomen aan vergelijkende examens die aansloten op zijn opleidingsniveau maar 
dat daarbij telkens jongere personen, vaak vrouwen, werden gekozen voor de functie. Hij 
heeft zich tot de Tsjechische ombudsman gewend, die hem heeft aanbevolen om met zijn 
klacht naar de rechtbank te stappen. Toen hij daarop een advocaat raadpleegde, raadde die 
hem evenwel af om juridische stappen te ondernemen, omdat het in zulke gevallen erg 
moeilijk is om te bewijzen dat er sprake is van discriminatie. Indiener is van mening dat de 
EU mensen moet aansporen om een baan te zoeken en te vinden, maar dat de huidige richtlijn 
dat niet gemakkelijker maakt. Hij verzoekt daarom om de richtlijn te herzien.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 december 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

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

Artikel 10, lid 1, van Richtlijn 2000/78/EG van de Raad bepaalt dat wanneer een persoon zich 
gediscrimineerd acht op grond van een van de redenen, hij of zij in staat moet zijn feiten aan 
te voeren "die directe of indirecte discriminatie kunnen doen vermoeden". Wanneer dit 



PE508.144v02-00 2/3 CM\932032NL.doc

NL

vermoeden is bewezen wordt de bewijslast naar de verweerder verschoven die moet aantonen 
dat er geen schending van het beginsel van gelijke behandeling heeft plaatsgevonden.

Deze bepaling is tenuitvoergelegd in de Tsjechische Republiek in rubriek 133a van het 
wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Wet nr. 99/1963) die bepaalt dat de verweerder 
moet aantonen dat er geen schending van het beginsel van gelijke behandeling heeft 
plaatsgevonden wanneer feiten die directe of indirecte discriminatie kunnen doen vermoeden 
voor de rechtbank worden bewezen.

In 2009 verklaarde het constitutionele hof dat de Tsjechische bepalingen inzake de bewijslast 
verenigbaar waren met de waarborgen voor een eerlijk proces die worden geboden door het 
Tsjechische Handvest1.  In de onderhavige zaak raakte indiener in 2004, officieel wegens 
boventalligheid, zijn baan bij een Tsjechisch overheidskantoor kwijt. Hij beweerde dat zijn 
ontslag bij de dienst in werkelijkheid op zijn leeftijd was gebaseerd en dat de baan 
onmiddellijk door jongere kandidaten werd aangenomen. Hij verwees naar statistieken 
waaruit bleek dat 80 procent van de werknemers die op grond van boventalligheid bij deze 
dienst waren ontslagen ouder dan 50 was, terwijl 93 procent van de nieuw aangenomen 
werknemers jonger dan 28 was. Het constitutionele hof bepaalde dat de door de aanvrager 
ingediende statistieken prima facie bewijs in de zaak waren. Op grond hiervan zou de 
bewijslast moeten zijn verschoven naar de verweerder die moest aantonen dat er een 
objectieve grond bestond voor de ongelijke behandeling van de aanvrager. De gewone rechter 
heeft nagelaten onderzoek te doen naar de criteria voor het selecteren van personen voor 
boventalligheid. De gewone rechter heeft ook niet geïnformeerd naar de aard van de nieuwe 
arbeidsplaatsen en de manier waarop deze verschilden van de geschrapte arbeidsplaatsen. Dit 
zou de gewone rechter hebben geholpen in het bepalen of de nieuwe kwalificatiecriteria 
daadwerkelijk enkel waren bedoeld om de ware grond voor ontslag — de leeftijd van de aan 
discriminatie blootstaande werknemers — te verhullen.

De Commissie concludeert derhalve dat de bestaande wetgeving naar behoren in Tsjechisch 
recht is omgezet.

De Commissie is zich er echter van bewust dat indiener niet beweert dat de bestaande 
wetgeving niet naar behoren is omgezet, maar dat hij verzoekt om een herziening van de 
richtlijn teneinde werkgevers te verplichten om afgewezen kandidaten van een motivering te 
voorzien (er wordt niet gespecificeerd of deze verplichting in alle gevallen of slechts op 
verzoek zou gelden). Hij is van mening dat wanneer een dergelijke verplichting ontbreekt, het 
moeilijk is om werk te vinden en dat het bovendien moeilijk is voor een afgewezen kandidaat 
die ongelijk is behandeld om aan te tonen dat er sprake is van discriminatie.

De vraag of werkgevers moeten worden verplicht een afgewezen kandidaat van een 
motivering te voorzien is onderzocht door het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-
EU) in zijn arrest in de zaak Galina Meister2. In deze zaak was de verzoekster van mening dat 
                                               
1 Zaaknummer: II. ÚS 1609/08, samengevat op pagina's 10 tot en met 11 van http://www.non-
discrimination.net/content/media/2011-CZ-Country%20Report%20LN_FINAL.pdf.

2 Zaak C-415/10, arrest van 19 april 2012 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121741&pageIndex=0&doclang=NL&mode=l
st&dir=&occ=first&part=1&cid=1609457.
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zij was gediscrimineerd op grond van haar leeftijd, geslacht en/of afkomst in het 
aanwervingsproces van een particuliere onderneming die twee opeenvolgende, identieke 
vacatures plaatste, waarop zij zonder succes solliciteerde, zonder dat zij voor een gesprek 
werd uitgenodigd. Zij meende dat zij geen feiten kon aanvoeren die discriminatie konden 
doen vermoeden omdat de werkgever geen informatie verstrekte over het aanwervingsproces 
en de uitkomst hiervan. Het HvJ-EU concludeerde dat de EU-wetgeving inzake non-
discriminatie een werknemer die aannemelijk maakt dat hij voldoet aan de in een vacature 
vermelde voorwaarden en die niet is geselecteerd niet het recht geeft om te vernemen of de 
werkgever een andere sollicitant in dienst heeft genomen. Het HvJ-EU voegde daaraan echter 
toe dat een weigering van de werkgever om dergelijke informatie te verstrekken een van de 
aspecten is waarmee rekening moet worden gehouden bij het bewijzen van het vermoeden dat 
leidt tot het verschuiven van de bewijslast.

Conclusie

De Commissie is, zoals hierboven vermeld, van mening dat de relevante EU-wetgeving naar 
behoren in Tsjechisch recht is omgezet. Het HvJ-EU heeft deze kwestie onderzocht en 
verduidelijkt dat een werkgever uit hoofde van de EU-wetgeving niet is verplicht dergelijke 
informatie aan een kandidaat te verstrekken. De lidstaten zijn vrij om een dergelijke maatregel 
in hun nationale wetgeving vast te stellen indien zij dit nodig achten.

De Commissie is van mening dat de bestaande bepaling inzake de bewijslast een geschikte 
manier is voor het behandelen van zaken waarin een persoon beweert ongelijk te zijn 
behandeld. De bepaling is in het voordeel van de verzoeker omdat deze slechts vereist dat de 
verzoeker de feiten aanvoert die discriminatie kunnen doen vermoeden en niet de 
discriminatie zelf. De Commissie is momenteel niet van plan om een herziening van Richtlijn 
2000/78/EG van de Raad op dit punt voor te stellen.

                                                                                                                                                  


