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Betreft: Verzoekschrift 1290/2007, ingediend door Georg Schröder (Duitse 
nationaliteit), over mensen met een tweede X-chromosoom en zijn eigen 
situatie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over het feit dat er veel misvattingen bestaan over jongens en mannen 
met een extra X-chromosoom. Hoewel dit geen aangeboren ziekte of stoornis is die een 
geestelijke handicap veroorzaakt, worden XXY-zwangerschappen vaak afgebroken. Volgens 
indiener is er sprake van genetisch-racistische en seksistische discriminatie tegenover jongens 
en mannen. Indiener is in overheidsdienst en is van mening dat hij wordt gediscrimineerd. Hij 
beweert hiervan geen aangifte te kunnen doen omdat Duitsland de EU-wetgeving tegen 
discriminatie te laat heeft omgezet. Indiener denkt dat men tracht hem te ontslaan. Hij heeft al 
18 maanden lang geen salaris meer ontvangen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 april 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008.

Indiener beklaagt zich over discriminatie op grond van genetische kenmerken (Syndroom van 
Klinefelter of, in het onderhavige geval, XXY-syndroom). In zijn verzoekschrift klaagt hij 
over een "genetisch-racistische en seksistische discriminatie tegenover jongens en mannen" 
met een extra X-chromosoom. Bovendien beweert hij op zijn werk te worden 
gediscrimineerd.

De twee Europese antidiscriminatierichtlijnen, Richtlijn 2000/43/EG en Richtlijn 
2000/78/EG, onderscheiden de volgende vormen van discriminatie: ras of etnische 
afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid. 
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Met betrekking tot het toezicht op de omzetting van deze twee richtlijnen in Duits recht is er 
een aanmaningsbrief verstuurd, en de Commissie is bezig met het analyseren van de 
antwoorden van de Duitse autoriteiten. 

Niettemin valt het type discriminatie dat door indiener wordt beschreven, buiten de gronden 
van de daadwerkelijke communautaire wetgeving.

De discriminatie die door indiener wordt beschreven valt echter wel onder artikel 21, lid 1 van 
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie: "Iedere discriminatie, met name op 
grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, 
godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale 
minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, is verboden".

Tot op heden heeft het Handvest geen bindende kracht van wet, maar het nieuwe artikel 6, 
lid 1 van het EU-verdrag, dat voortvloeit uit het Verdrag van Lissabon, stelt dat "de Unie 
erkent de rechten, vrijheden en beginselen die zijn vastgesteld in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000, als aangepast op 12 december 
2007 te Straatsburg" en is op die datum plechtig en gezamenlijk afgekondigd door het 
Europees Parlement, de Raad en de Commissie. Bovenal wordt gesteld dat het Handvest 
vanaf dat moment "dezelfde rechtskracht als de Verdragen heeft". Dit zal echter pas het geval 
zijn bij de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Bovendien geldt deze maatregel, 
volgens de uitleg bij artikel 21 van het Handvest, alleen voor discriminatie door de 
instellingen en organen van de Unie en door lidstaten uitsluitend wanneer zij het recht van de 
Unie ten uitvoer brengen.

Het lijkt er daarom op dat de feiten die door indiener naar voren worden gebracht, geen 
inbreuk maken op het bestaande Gemeenschapsrecht. 


