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Betreft: Verzoekschrift 302/2005, ingediend door Martin Baldwin-Edwards (Britse 
nationaliteit), over vermeende discriminatie met betrekking tot 
indienstneming door het Griekse instituut voor migratiebeleid

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beweert dat de indienstnemingsprocedures van het Griekse instituut voor 
migratiebeleid, een semi-overheidsbureau dat verantwoording aflegt aan het Griekse 
Ministerie van Binnenlandse Zaken, discrimineert omdat het kandidaten met een handicap, 
van ouder dan veertig jaar of leden van niet-Griekse etnische groepen niet eens in aanmerking 
neemt voor onderzoeksposten. Hij is van mening dat hij het slachtoffer is van discriminatie en 
dat de bepalingen van het EU-Verdrag inzake het vrij verkeer van werknemers bijgevolg zijn 
geschonden. Hij dringt er bij het Europees Parlement op aan om te garanderen dat de Griekse 
overheid de EU-wetgeving op dit gebied onverwijld naleeft, vooral Richtlijn 2000/78/EG van 
de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 augustus 2005. 

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 maart 2006

Indiener klaagt dat de indienstnemingsprocedures van het Griekse instituut voor 
migratiebeleid, een semi-overheidsbureau dat verantwoording aflegt aan het Griekse 
Ministerie van Binnenlandse Zaken, discriminerend waren. Hij beweert dat kandidaten met 
een handicap, van ouder dan veertig jaar of die tot niet-Griekse etnische groepen behoren niet 
eens in aanmerking worden genomen voor onderzoeksposten. Dit beschouwt hij als schending 
van o.a. Richtlijn 2000/78/EG van de Raad. 
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Richtlijn 2000/78/EG verbiedt discriminatie op grond van godsdienst en geloof, leeftijd, 
handicaps en seksuele geaardheid op het werk, in het beroep en tijdens de beroepsopleiding. 
De lidstaten waren verplicht om deze door de richtlijn gegarandeerde rechten uiterlijk 2 
december 2003 ten uitvoer te leggen.

Artikel 5 van de richtlijn stelt dat werkgevers gepaste maatregelen zullen nemen, indien nodig 
in specifieke gevallen, om personen met een handicap toegang te geven tot, deel te laten 
nemen aan of te bevorderen in het werk of scholing te laten volgen, tenzij dergelijke 
maatregelen een bovenmatige last voor de werkgever zouden vormen.

Artikel 6 van de richtlijn rechtvaardigt een verschillende behandeling op grond van leeftijd in 
bepaalde omstandigheden, mits dit objectief gerechtvaardigd is door een legitieme intentie, 
zoals werkgelegenheidsbeleid, en mits de middelen om dat doel te bereiken proportioneel en 
noodzakelijk zijn.

De Commissie zal de Griekse overheid schrijven met het verzoek om meer informatie om de 
door indiener aangehaalde kwesties op te helderen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juli 2007

De Commissie heeft in april 2006 de Griekse autoriteiten schriftelijk gevraagd om informatie 
betreffende de wervingsprocedures van het Griekse instituut voor migratiebeleid. De Griekse 
autoriteiten lieten daarop nog steeds na de verzochte aanvullende informatie te verstrekken, en 
de Commissie stuurde vervolgens in februari 2007 een toepasselijke herinneringsbrief, met 
bijgevoegd een kopie van het oorspronkelijke verzoek.

Op 23 april 2007 stuurden de Griekse autoriteiten een antwoord, met bijgevoegd een brief 
afkomstig van het Griekse instituut voor migratiebeleid. Het instituut verklaarde dat, toen zij 
de vacatures voor onderzoekers adverteerden, zij vereisten van de sollicitanten dat zij in het 
bezit waren van de juiste wetenschappelijke kwalificaties, alsmede van een universitair 
diploma, en dat zij tevens een vreemde taal beheersten. Daarnaast moesten de wetenschappers 
met een computer kunnen omgaan. Het instituut ontving 177 sollicitaties, waarvan 90 werden 
afgewezen omdat de sollicitanten naar verluidt niet voldeden aan bovengenoemde eisen. Het 
instituut gaf nadrukkelijk te kennen dat in hun optiek geen van de sollicitanten afgewezen 
werd vanwege invaliditeit of leeftijd.

Richtlijn 2000/78/EG schept een algemeen kader voor de gelijke behandeling op het gebied 
van werkgelegenheid, beroep en beroepsopleidingen. De richtlijn verbiedt discriminatie op 
basis van leeftijd, invaliditeit, seksuele geaardheid en godsdienst of overtuiging. De richtlijn is 
van toepassing op het gebied van werkgelegenheid en beroepsopleidingen. Indien iemand
voor een rechtbank feiten presenteert die het bestaan van discriminatie suggereren, dan valt de 
bewijslast op de beschuldigde om aan te tonen dat er geen sprake is van discriminatie.

Wanneer een richtlijn eenmaal is omgezet in een nationale wet, zoals het geval is in 
Griekenland met wet 3304/05, dienen zij die van mening zijn dat hun rechten in het kader van 
de richtlijn in kwestie geschonden zijn hun zaak in te dienen bij de nationale gerechtelijke 
instanties. Daar het Griekse instituut voor migratiebeleid ontkent dat er ongelijke behandeling 
plaatsvond op grond van leeftijd, is er sprake van een kwestie van feiten en bewijs welke 
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alleen behandeld kan worden door de nationale gerechtelijke instanties.

De Commissie onderzoekt de wetgeving van alle lidstaten om te controleren of deze een juiste 
weergave is van de bepalingen van Richtlijn 2000/78/EG. Waar dit niet het geval is zal de 
Commissie de benodigde juridische stappen ondernemen.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008

Teneinde de door indiener aan de orde gestelde zaken verder op te helderen, heeft de 
Commissie de Griekse autoriteiten in april 2006 per brief om meer informatie verzocht en in 
februari 2007 een herinnering gestuurd. De Griekse autoriteiten stuurden in april 2007 een 
antwoord, met bijgevoegd een brief afkomstig van het Griekse instituut voor migratiebeleid. 
In het antwoord werd uitgelegd dat de sollicitatieprocedure gebaseerd was op objectieve 
criteria, zoals beschikken over de juiste wetenschappelijke kwalificaties, een universitair 
diploma, kennis van een vreemde taal en kunnen omgaan met computers; er was geen sprake 
van discriminatie bij de sollicitatieprocedure.

Bovendien is in een eerder antwoord aangegeven dat de Commissie een inbreukprocedure is 
gestart om te controleren of Richtlijn 2000/78/EG juist is omgezet in de Griekse wetgeving. In 
januari 2008 is een met redenen omkleed advies naar Griekenland gestuurd. Onderstreept 
moet echter worden dat de kwesties die in deze procedure aan de orde zijn gesteld niet 
relevant zijn voor dit verzoekschrift.

De lidstaten zijn er zelf voor verantwoordelijk de communautaire wetgeving daadwerkelijk en 
op de juiste wijze om te zetten in hun nationale wetgeving. Als hoedster van de Verdragen 
houdt de Commissie de tenuitvoerlegging van het Gemeenschapsrecht op nationaal niveau 
nauw in de gaten en neemt eventueel de benodigde, in het EG-Verdrag vastgelegde 
maatregelen indien blijkt dat de lidstaten het Gemeenschapsrecht niet naleven. Zodra de 
wetgeving echter op correcte wijze is omgezet, dient een individu zich zelf tot de nationale 
rechter te wenden, volgens de nationale wetgeving, om beroep aan te tekenen tegen eventuele 
schendingen van de wetgeving. De controle op de toepassing van de richtlijnen op individuele 
gevallen is in beginsel een taak van de nationale rechtbanken.

Aangezien een controle is gedaan van de omzetting van de relevante artikelen van Richtlijn 
2000/78/EG in de Griekse wetgeving (Wet 3304/05) en er geen sprake was van inbreuken, 
dienen zij die van mening zijn dat hun rechten in het kader van de richtlijn in kwestie 
geschonden zijn hun zaak in te dienen bij de bevoegde nationale gerechtelijke instanties.
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