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Geoffrey Léger/Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits 

des femmes en Établissement français du sang 

 

De permanente uitsluiting van bloeddonatie voor mannen die seksuele 
betrekkingen hebben gehad met mannen kan, gelet op de situatie in de 

betrokken lidstaat, gerechtvaardigd zijn 

Aangetoond moet worden dat deze personen een groot risico hebben om ernstige 
infectieziekten, zoals met name HIV, op te lopen en dat efficiënte detectietechnieken of 

minder belastende methoden om een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van 
de ontvangers te waarborgen, ontbreken 

Op 29 april 2009 heeft een arts van het Établissement français du sang in Metz (Frankrijk) 
de bloeddonatie die Léger wenste te doen, geweigerd, met als reden dat deze een seksuele 
relatie had gehad met een man en het Franse recht mannen die dergelijke relaties hebben 
gehad permanent uitsluit van bloeddonatie. Nadat Léger tegen dit besluit in beroep was 
gegaan, heeft het Tribunal administratif de Strasbourg (Frankrijk) aan het Hof van Justitie 
gevraagd of deze permanente uitsluiting in overeenstemming is met een Unierichtlijn1. 
Volgens die richtlijn worden personen wier seksuele gedragingen hen blootstellen aan een 
groot risico op het oplopen van ernstige bloedoverdraagbare infectieziekten permanent 
uitgesloten van bloeddonatie. 

In zijn arrest van vandaag verklaart het Hof allereerst dat het Tribunal adminstratif de 
Strasbourg zal moeten vaststellen of, in het geval van een man die seksuele 
betrekkingen heeft gehad met een man, in Frankrijk een groot risico bestaat op het 
oplopen van ernstige bloedoverdraagbare infectieziekten. Bij deze analyse zal het 
Tribunal adminstratif de Strasbourg rekening moeten houden met de epidemiologische 
situatie in Frankrijk, die volgens de Franse regering en de Commissie specifiek van aard 
is. In dat verband onderstreept het Hof dat volgens de hem verstrekte gegevens bijna alle 
HIV-besmettingen in de periode 2003-2008 veroorzaakt zijn door seksueel contact, waarbij 
de helft van de nieuwe besmettingen mannen betreft die seksuele betrekkingen hebben 
gehad met mannen. Nog in dezelfde periode vormden zij de groep die het meest geraakt 
werd door besmetting met HIV, met tweehonderd keer meer besmettingen dan onder Franse 
heteroseksuelen. Ten slotte zou in Frankrijk de prevalentie van HIV binnen de groep van 
mannen die seksuele betrekkingen hebben gehad met mannen de hoogste zijn van alle 
landen in Europa en Centraal-Azië. Het Tribunal adminstratif de Strasbourg zal dus moeten 
nagaan of, in het licht van de huidige medische, wetenschappelijke en epidemiologische 
kennis, deze gegevens betrouwbaar zijn en nog altijd ter zake doen. 

Ook indien het Tribunal administratif de Strasbourg van oordeel zou zijn dat mannen die 
seksuele betrekkingen hebben met mannen in Frankrijk zijn blootgesteld aan een groot 
risico op het oplopen van ziekten zoals HIV, zou de vraag rijzen of de permanente contra-
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indicatie voor bloeddonatie in overeenstemming is met de grondrechten van de Unie en, met 
name, het beginsel van non-discriminatie op grond van seksuele gerichtheid2. 

Gelet op het feit dat de Franse wetgeving ten aanzien van homoseksuele mannen 
discriminatie op grond van seksuele gerichtheid met zich kan meebrengen, herinnert het Hof 
eraan dat aan de uitoefening van de in het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie erkende rechten en vrijheden slechts beperkingen kunnen worden gesteld, indien zij 
noodzakelijk zijn en daadwerkelijk beantwoorden aan door de Unie erkende doelstellingen 
van algemeen belang of voorzien in de behoefte aan bescherming van de rechten en 
vrijheden van anderen. Dienaangaande is het Hof van oordeel dat, ofschoon de uitsluiting 
waarin de Franse regels voorziet, ertoe bijdraagt het risico op de overdracht van een 
infectieziekte op de ontvangers tot een minimum te beperken en derhalve bijdraagt tot de 
algemene doelstelling een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid te 
waarborgen, het evenredigheidsbeginsel mogelijk niet wordt gerespecteerd. Niet kan 
immers worden uitgesloten dat HIV kan worden gedetecteerd met efficiënte technieken 
waarmee een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de ontvangers kan 
worden gewaarborgd. De nationale rechter zal moeten nagaan of dergelijke technieken 
bestaan, met dien verstande dat de testen moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de 
meest recente wetenschappelijke en technische procedures. 

Indien dergelijke technieken niet bestaan, zal het Tribunal administratif de Strasbourg 
moeten nagaan of er geen minder belastende methoden dan de permanente uitsluiting 
van bloeddonatie bestaan om een hoog niveau van bescherming van de gezondheid 
van de ontvangers te waarborgen en met name of met behulp van de vragenlijst en het 
persoonlijke gesprek met een gezondheidswerker de seksuele risicogedragingen 
nauwkeuriger kunnen worden geïdentificeerd. 

 

NOTA BENE: De prejudiciële verwijzing biedt de rechterlijke instanties van de lidstaten de 
mogelijkheid, in het kader van een bij hen aanhangig geding aan het Hof vragen te stellen over de 
uitlegging van het recht van de Unie of over de geldigheid van een handeling van de Unie. Het Hof 
beslecht het nationale geding niet. De nationale rechterlijke instantie dient het geding af te doen 
overeenkomstig de beslissing van het Hof. Deze beslissing bindt op dezelfde wijze de andere 
nationale rechterlijke instanties die kennis dienen te nemen van een soortgelijk probleem. 

 

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt. 

De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA. 

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught  (+352) 4303 2170 

Beelden van de uitspraak van het arrest zijn beschikbaar via "Europe by Satellite"  (+32) 2 2964106 

 

                                                 
2
 Artikel 21, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.  
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