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Inleiding 
 

Achtergrond. Discriminatiegronden worden vaak onbewust gehanteerd door werkgevers om 

sneller beslissingen te kunnen nemen en op die manier kosten uit te sparen. Daardoor gaat er 

echter economisch potentieel verloren voor de maatschappij.1 Eén van die discriminatiegronden 

is leeftijd, een diep geworteld criterium in veel arbeidsrechtelijke regelingen,2 ook in België.3 

Volgens SHARPSTON werd leeftijd aanvankelijk niet als een kennelijk verdachte grond 

beschouwd in het gemeenschapsrecht.4 Geleidelijk aan groeide echter het aantal verboden 

discriminatiegronden. Zo bevat artikel 21 van het Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie nu maar liefst vijftien verboden discriminatiegronden, waarvan leeftijd de 

voorlaatste is. Die positie wijst er op dat het leeftijdsdiscriminatieverbod zeker niet het oudste 

of het meest klassieke discriminatieverbod is.5 Volgens advocaat-generaal CRUZ VILLALÓN 

betekent die positie niet dat leeftijd minder zwaar weegt dan de andere gronden,6 maar betekent 

het wel dat deze discriminatiegrond, door zijn moderniteit, nog in opbouw is en dat over 

bepaalde facetten ervan nog sociale en politieke consensus moet worden bereikt.7 Dat het nog in 

opbouw is, zou kunnen blijken uit de omvangrijke rechtspraak over leeftijdsdiscriminatie. 

Leeftijd is zelfs de discriminatiegrond waarover het Hof van Justitie zich al het meest heeft 

moeten buigen.8  

 

                                                        
1 D. CUYPERS “There will never be equality in the servant’s hall. Gelijkheid in het arbeidsrecht” in Vrijheid en 
gelijkheid: de horizontale werking van het gelijkheidsbeginsel en de nieuwe antidiscriminatiewet, Antwerpen, Maklu, 
2003, (445) 454. 
2 F. HENDRICKX, “Age and European Employment Discrimination Law” in F. HENDRICKX (ed.), Active Ageing and 
Labour Law. Contributions in honour of Professor Roger Blanpain, Antwerpen, Intersentia, 2012, (3) 27.   
3 M. DE VOS, “De bestrijding van discriminatie in de arbeidsverhoudingen: van impasse naar doorbraak?”, RW 2006-
07, nr. 7, (323) 330. 
4 Concl. Adv. Gen. E. SHARPSTON bij HvJ 23 September 2008, nr. C-427/06, ECLI:EU:C:2008:517, Bartsch, punt 47.  
5 I.t.t. bijvoorbeeld gelijkheid van behandeling ongeacht geslacht. Zie concl. Adv. Gen. F.G. JACOBS bij HvJ 11 september 
2007, nr. C-227/04, ECLI:EU:C:2007:490, Lindorfer, punten 85 en 87. 
6 Niet iedereen is het hier echter mee eens. Zie concl. Adv. Gen. E. SHARPSTON bij HvJ 11 september 2007, nr. C-
227/04, ECLI:EU:C:2007:490, Lindorfer, punt 67: zij meent dat leeftijd minder zwaar doorweegt dan geslacht. 
7 Concl Adv. Gen. P. CRUZ VILLALÓN bij HvJ 13 september 2011, nr. C-447/09, ECLI:EU:C:2011:573, Prigge e.a., punt 
31-34. 
8 L. VERMEULEN, Discriminatie in arbeidsrelaties, Brussel, Larcier, 2015, 87. 
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Maatschappelijke relevantie. Leeftijdsdiscriminatie is een substantiële reden voor detachment 

from the labour force.9 Het ondermijnt ernstig enkele veelvoorkomende doelstellingen van 

werkgelegenheidsbeleid, zoals het bevorderen van de participatie van 50-plussers op de 

arbeidsmarkt,10 het verminderen van jeugdwerkloosheid en het promoten van scholing, 

opleiding en het aanpassingsvermogen van werknemers.11 Vandaar dat de concepten leeftijd en 

anciënniteit dringend anders bekeken moeten worden in arbeidsrelaties en in personeels- en 

arbeidsmarktbeleid.12  

 

Recent onderzoek aan de Universiteit Gent toont aan dat discriminatie een belangrijke drempel 

blijkt te zijn in de vergrijzingsproblematiek. Het is een belangrijke verklaring voor de lage 

tewerkstellingsgraad van ouderen, naast de twee andere theoretische verklaringen, namelijk 

een met de leeftijd afnemende productiviteit en een lagere werkgerichtheid van de werknemer. 

Het onderzoek toont aan dat sollicitanten die 6 of 12 jaar meer op de teller hebben staan 

gemiddeld minder uitnodigingen ontvingen voor een sollicitatiegesprek. Er werd ook 

vastgesteld dat oudere kandidaten minder kans hebben om aangeworven te worden dan jongere 

kandidaten, wanneer zij gelijke relevante ervaring hebben als de jongere kandidaten. Volgens 

het onderzoek zijn er twee economische theorieën die de nadelige behandeling van ouderen 

kunnen verklaren. Ten eerste kan zo’n behandeling te wijten zijn aan het feit dat werkgevers, 

collega’s of klanten een algemene voorkeur hebben om samen te werken met jongere 

werknemers. Ten tweede is het mogelijk dat werkgevers individuele oudere kandidaten 

bestraffen voor percepties omtrent de volledige groep van ouderen. Eerder onderzoek toonde 

bijvoorbeeld aan dat oudere werknemers beschouwd worden als minder energetisch, 

gemotiveerd, creatief, flexibel en stuurbaar.13  

 

Het mag duidelijk zijn dat leeftijdsdiscriminatie en de daarmee gepaard gaande stereotypes vaak 

voorkomen. Maatschappelijk gezien, zullen zeker nog extra inspanningen nodig zijn om de 

stereotypes waarmee oudere én jongere werknemers geconfronteerd worden te doen 

verdwijnen.14 Het mag immers niet uit het oog verloren worden dat ook jongeren het slachtoffer 

kunnen zijn van discriminatie, hoewel velen menen dat discriminatie tegen jongeren niet vaak 

voorkomt.15 Vele studies focussen ook op de discriminatie van ouderen. Jongeren worden echter 

ook geregeld gediscrimineerd, maar daar claimen de werkgevers vaak dat het gebrek aan 

ervaring doorslaggevend is.16 Het Europees recht biedt bescherming zowel voor jongeren als 

                                                        
9 B. HEPPLE QC, “Age as Discrimination in Employment” in S. FREDMAN en S. SPENCER, Age As an Equality Issue, 
Oxford, Hart, 2003 (71) 75. 
10 Cijfers tonen immers aan dat er in 2013 nog net geen 4 actieven waren voor elke gepensioneerde. Tegen 2024 zou 
dat 3 worden en tegen 2060 1.9. Zie OECD, Pensions at a Glance 2013: OECD and G20 Indicators, 2013, 182. 
11 B. HEPPLE QC, “Age as Discrimination”, 71-74. 
12 M. DE VOS, “De bestrijding”, 323. 
13  X., “Arbeidsmarktdiscriminatie van ouderen hangt af van hun carrièreverloop”, 1 oktober 2015, 
www.ugent.be/nl/actueel/persberichten/leeftijd-werknemer-ouder-discriminatie-solliciteren.htm en S. BAERT, J. 
NORGA, Y. THUY en M. VAN HECKE, Getting Grey Hairs in the Labour Market: An Alternative Experiment on Age 
Discrimination, IZA DP No. 9289, augustus 2015, 1-34. 
14 H. MEENAN, “Age Discrimination in the EU and the Framework Directive” in M. SARGEANT, The Law On Age 
Discrimination In the EU, Alphen a/d Rijn, Kluwer Law International, 2008, (9) 11, voetnoot 15 en AGE, Analysis of the 
State of Transposition of the Employment Directive, 2005, 19. Voor enkele stereotypes zie: W. BROMWICH en O. 
RYMKEVITCH, Report on the Conference on “Age, Ageing and Ageism in Working Life” organised by the Marco Biagi 
Foundation and ADAPT in collaboration with the European Commission, University of Modena and Reggio Emilia, 26 
November 2004, Int J Comp LLIR 2006, vol. 22/1, (129) 130.   
15 Special Eurobarometer 393, Discrimination in the EU 2012 Report, 46. 
16 B. HEPPLE QC, “Age as Discrimination”, 75-76. 
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voor ouderen.17 Dit is echter niet steeds evident, aangezien het recht voor ouderen om te werken 

vaak lijnrecht tegenover hetzelfde recht voor jongeren staat en het equally weighing rights zijn.18  

 

Het feit dat het Europees recht ouderen en jongeren gelijk beschermt, verschilt van de 

Amerikaanse aanpak. Daar focussen de meeste discriminatiewetten op ouderen, hoewel er in de 

VS reeds decennialang een hogere werkloosheidsgraad is bij jongeren dan bij ouderen.19 Zo 

beschermt de Age Discrimination in Employment Act (ADEA) alleen werknemers vanaf 40 jaar.20 

Aanvankelijk gold er ook een maximumleeftijd van 65 jaar voor de bescherming, maar deze 

werd in 1986 afgeschaft. Praktisch gezien betekende dit dat verplichte pensionering werd 

afgeschaft.21 Er gaan terecht stemmen op die ook de afschaffing van de minimumleeftijd voor de 

bescherming vragen.22  

 

Onderzoeksopzet. De bedoeling van deze masterproef is een grondige en overzichtelijke 

analyse te geven van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie met 

betrekking tot leeftijdsdiscriminatie in arbeidsbetrekkingen. Er wordt onderzocht hoe het Hof 

de rechtvaardigingstoets toepast en of dit verschilt naargelang de oorsprong van een potentieel 

geval van leeftijdsdiscriminatie in een cao ligt. De rechtspraak van het Hof van Justitie toont 

immers vele dilemma’s aan, waarvan de afweging van het collectieve belang tegenover het 

individuele er één is.23 Daarnaast wordt af en toe een vergelijking gemaakt met het standpunt 

van het Hof tegenover andere discriminatiegronden. Doorheen de masterproef komen ook 

rechtsvergelijkende elementen aan bod. Dit gebeurt zowel bij de korte theoretische achtergrond, 

als bij de rechtspraakanalyse. De focus ligt hierbij op België, Nederland, Frankrijk, het Verenigd 

Koninkrijk en de Verenigde Staten.  

 

Beperkingen. Deze masterproef focust op de situatie na de inwerkingtreding van richtlijn 

2000/78.24 De focus ligt bovendien op Europese rechtspraak. De vijf gekozen nationale staten 

komen doorheen de masterproef aan bod, maar worden niet exhaustief besproken. Ook op het 

fenomeen van positieve actie wordt niet ingegaan.25 Daarnaast wordt het procedurele aspect 

van leeftijdsdiscriminatiezaken – bv. artikel 9 van de kaderrichtlijn26 - niet behandeld. Zo wordt 

niet verder uitgeweid over de bewijslast. Het volstaat hier te verwijzen naar artikel 10, lid 1 van 

                                                        
17 F. HENDRICKX, “Age”, 27. Zie ook E. ELLIS en P. WATSON, EU Anti-Discrimination Law. Second edition, Oxford, 
Oxford University Press, 2012, 41 en voetnoot 226. 
18 F. HENDRICKX, “Age”, 27-28. 
19 A.L. GOLDMAN, “Age Discrimination Law – A Perspective from the USA” in F. HENDRICKX (ed.), Active Ageing and 
Labour Law. Contributions in honour of Professor Roger Blanpain, Antwerpen, Intersentia, 2012, (115) 145. 
20 Over de problemen die het toepassingsgebied met zich meebrengt zie bv. O'Connor v. Consolidated Coin Caterers 
Corp., 517 U.S. 308 (1996). Het Supreme Court besloot dat het feit dat de persoon ontslagen en vervangen werd door 
iemand die buiten de beschermde categorie van de ADEA viel geen ‘proper element of the … prima facie case’ is. Het feit 
dat de ontslagen werknemer vervangen wordt door een substantieel jongere persoon is een meer betrouwbare factor 
voor leeftijdsdiscriminatie dan het feit dat die persoon vervangen wordt door iemand buiten de beschermde 
categorie. 
21 L.M. FRIEDMAN, “Age Discrimination Law: Some Remarks on the American Experience” in S. FREDMAN en S. 
SPENCER, Age As an Equality Issue, Oxford, Hart, 2003, (175) 175. 
22 A.L. GOLDMAN, “Age Discrimination Law”, 146. 
23 F. HENDRICKX, “Age”, 27. 
24 Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep, Pb.L. 2 december 2000, afl. 303, 16, Pb.L. 2 december 2000, afl. 303, 16. 
25 Zie hierover: artikel 7 richtlijn 2000/78 en M. DE VOS, Beyond Formal Equality – Positive Action under Directives 
2000/43/EC and 2000/78/EC, 2007. Zie ook bv. General Dynamics Land Systems, Inc. v. Cline, 540 U.S. 581 (2004) en 
GwH 11 maart 2009, nr. 39/2009, www.const-court.be. 
26 Zie hierover bv. HvJ 8 juli 2010, nr. C-246/09, ECLI:EU:C:2010:418, Bulicke. 
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de kaderrichtlijn, dat een soort vermoeden van discriminatie voorziet. Ook in de Verenigde 

Staten bestaat dergelijke verlichting van de bewijslast.27 

 

Indeling. Eerst wordt kort de theoretische achtergrond van de thematiek geschetst. Zoals 

aangegeven, komen hierbij reeds enkele rechtsvergelijkende elementen aan bod. Er wordt onder 

meer stilgestaan bij de specificiteit van leeftijd als verboden discriminatiegrond en de vele 

rechtvaardigingsmogelijkheden die daarmee gepaard gaan. Het theoretische hoofdstuk wordt 

afgesloten met de discussie rond de eventuele horizontale werking van richtlijn 2000/78 en het 

beginsel van gelijke behandeling ongeacht leeftijd. Daarna volgt de hoofdbrok van dit werk, 

namelijk de analyse van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het is 

immers via die rechtspraak dat het Europese discriminatierecht zich organisch ontwikkeld 

heeft.28 De rechtspraak zal geordend worden aan de hand van een tewerkstellings-as. Dit 

betekent dat de Europese arresten gerangschikt worden naargelang het verloop van een 

loopbaan, beginnend bij de aanwerving en eindigend bij ontslag, pensionering en het 

overlevingspensioen. Doorheen deze analyse komen de topics aan bod die aangegeven werden 

in het stuk ‘onderzoeksopzet’ en wordt verwezen naar nationale rechtspraak. 

 

Er moet wel opgemerkt worden dat niet alle arresten een afzonderlijke bespreking krijgen. Soms 

volstaat een eenvoudige verwijzing, omdat de daarin vervatte rechtspraak bijvoorbeeld een 

herhaling is van eerdere rechtspraak. Dergelijke arresten worden dan bij het arrest geplaatst dat 

ze bevestigen, mits eventueel de nodige toevoegingen. Ook relevante rechtspraak rond andere 

discriminatiegronden wordt verwerkt bij de juiste leeftijdsdiscriminatierechtspraak. 

HOOFDSTUK 1: Korte theoretische achtergrond 
 
Het is niet de bedoeling van deze masterproef om de relevante theorie uitgebreid uiteen te 

zetten. Zo wordt er bijvoorbeeld van uitgegaan dat een aantal basisconcepten gekend zijn. De 

focus ligt in dit deel vooral op het overzicht van de rechtvaardigingsmogelijkheden die bestaan 

in het geval van leeftijdsdiscriminatie. Op die manier kan dan vlot overgegaan worden tot de 

analyse van de Europese rechtspraak. 

1.1. Richtlijn 2000/78 
 

1.   Op het niveau van de Europese Unie wordt deze thematiek beheerst door richtlijn 

2000/78/EG van 27 november 2000   tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 

behandeling in arbeid en beroep (hierna vaak ‘kaderrichtlijn’ genoemd). Onder dat beginsel van 

gelijke behandeling wordt de afwezigheid verstaan van elke vorm van directe of indirecte 

discriminatie op basis van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.29 

Voor het onderscheid tussen directe en indirecte discriminatie werd de inspiratie trouwens 

gevonden bij het US Supreme Court, waar disparate impact ook als discriminatoir wordt 

                                                        
27 M. DE VOS, “Worden Europese arbeidsrelaties Amerikaans? Kritische rechtsvergelijkende perspectieven bij de 
discriminatieverboden in het arbeidsrecht” in D. CUYPERS (ed.), Gelijkheid in het arbeidsrecht: gelijkheid zonder 
grenzen?, Antwerpen, Intersentia, 2003, (241), 261 en voetnoot 78.  
28 Ibid., 245. 
29 Artikel 2, lid 1 richtlijn 2000/78. 
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bestempeld.30 Het is echter pas in 2005 dat het Supreme Court geoordeeld heeft dat de systemic 

disparate impact-theorie ook in de context van de ADEA kan worden ingeroepen.31 

 

In dit kader wil ik enkel nog opmerken dat de Europese wetgever ervan uitgaat dat er sprake is 

van discriminatie wanneer iemand ongunstiger behandeld wordt.32 In de Verenigde Staten 

daarentegen is elke ongelijke behandeling van de beschermde werknemer verboden, of zij nu 

gunstig of ongunstig is.  Volgens DE VOS zou dit evident ook in Europa verboden moeten zijn.33  

1.2. Leeftijd als verboden discriminatiegrond 
 

2.   Leeftijd wordt in de kaderrichtlijn niet gedefinieerd,34 maar het is wel duidelijk dat de 

richtlijn enkel chronologische leeftijd beoogt en bijvoorbeeld niet sociale of psychologische 

leeftijd.35 Leeftijd is iets heel specifiek, aangezien het voor iedereen continu evolueert en het 

daardoor de meest veranderlijke discriminatiegrond uit de kaderrichtlijn is.36 In tegenstelling 

tot geslacht bijvoorbeeld, is leeftijd een punt op een schaal. Daardoor impliceert een 

verschillende behandeling op grond van geslacht volgens advocaat-generaal JACOBS zeer 

radicale generalisaties, terwijl discriminatie op grond van leeftijd gradueel en op meer subtiele 

generalisaties gebaseerd kan zijn.37 Leeftijd zou van nature geen verdachte grond zijn, of toch 

niet in dezelfde mate als bijvoorbeeld ras of geslacht. Het leeftijdscriterium is in beginsel 

eenvoudig toe te passen, duidelijk en transparant. Toch is leeftijd een onvast criterium, want het 

antwoord op de vraag of een verschillende behandeling leeftijdsdiscriminatie vormt, zal 

misschien niet enkel afhangen van de vraag of zij direct of indirect op leeftijd is gebaseerd, maar 

ook van de vraag op welke leeftijd zij betrekking heeft. Dit kan het moeilijker maken om vast te 

stellen wat nog te rechtvaardigen is en wat niet, moeilijker dan bijvoorbeeld bij geslachts-

discriminatie.38  

 

3.   Doordat een onderscheid op grond van leeftijd soms aanvaardbaar is en soms niet, is leeftijd 

een zeer genuanceerde discriminatiegrond.39 Leeftijd wordt gekenmerkt door een apart en 

flexibel regime, waardoor het een speciale positie kent tegenover de andere discriminatie-

gronden.40  Het beginsel van gelijke behandeling ongeacht leeftijd kent immers tal van 

nuanceringen en uitzonderingen, die niet alleen acceptabel, maar ook wenselijk en soms 

essentieel worden geacht.41 Volgens advocaat-generaal CRUZ VILLALÓN geldt die wenselijkheid 

zonder twijfel voor een dermate specifiek gebied als dat van de arbeidsverhoudingen.42 Het feit 

                                                        
30 Toch is er een conceptueel verschil tussen disparate impact en ons concept van onrechtstreekse discriminatie. Zie 
M. DE VOS, “Worden Europese arbeidsrelaties Amerikaans?”, 253-255. 
31 D. MARTIN, Égalité et non-discrimination dans la jurisprudence communautaire: étude critique à la lumière d'une 
approche comparatiste, Brussel, Bruylant, 2006, 586. Zie Smith v. City of Jackson, 544 U.S. 228 (2005). 
32 Zie de bewoordingen in artikel 2, lid 2 van richtlijn 2000/78. 
33 M. DE VOS, “Worden Europese arbeidsrelaties Amerikaans?”, 246-247, eigen cursivering. 
34 E. ELLIS en P. WATSON, EU Anti-Discrimination Law, 41. 
35 H. MEENAN, “Age Discrimination”, 20. 
36 M. DE VOS, “De bestrijding”, 329. 
37 Concl. Adv. Gen. F.G. JACOBS bij HvJ 11 september 2007, nr. C-227/04, ECLI:EU:C:2007:490, Lindorfer, punt 84. 
38 Concl. Adv. Gen. J. MAZÁK bij HvJ 5 maart 2009, nr. C-388/07, ECLI:EU:C:2009:128, Age Concern England (hierna 
Age Concern), punt 74. 
39 Zie punt 25 van de considerans van richtlijn 2000/78. 
40 M. DE VOS, “De bestrijding”, 329. Zie in die zin bijvoorbeeld ook concl. Adv. Gen. J. MAZÁK bij HvJ 16 oktober 2007, 
nr. C-411/05, ECLI:EU:C:2007:604, Palacios de la Villa (hierna: Palacios), punt 61-63 en concl. Adv.Gen. F.G. JACOBS 
bij Lindorfer, punt 83-84. 
41 Concl. Adv. Gen. F.G. JACOBS bij Lindorfer, punt 85-86. 
42 Concl Adv. Gen. P. CRUZ VILLALÓN bij HvJ 13 september 2011, nr. C-447/09, ECLI:EU:C:2011:573, Prigge e.a., punt 
34. 
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dat de rechtvaardigingsmogelijkheden voor leeftijd ruimer zijn dan die voor andere gronden 

betekent volgens advocaat-generaal MAZÁK echter niet dat leeftijd in een lagere rang zou staan 

dan de andere discriminatiegronden.43 O’CINNEIDE merkt op dat leeftijdsdiscriminatie vaak 

gezien wordt als een aspect van de  arbeidsmarkt en niet als een inbreuk op de gelijkheid en op 

fundamentele rechten. Dit zou de vormgeving van richtlijn 2000/78 - en meer specifiek de zeer 

ruime rechtvaardigingsmogelijkheid in artikel 6 - beïnvloed hebben.44 

1.3. De rechtvaardigingsmogelijkheden in verband met leeftijd 
 

4.   Wat de rechtvaardigingsmogelijkheden betreft, is het onderscheid tussen directe en indirecte 

discriminatie van belang.45 Samenvattend kan gesteld worden dat de Europese wetgever voor 

directe discriminatie geopteerd heeft voor een gesloten stelsel, terwijl zij voor indirecte 

discriminatie een open stelsel hanteert. Het gesloten stelsel impliceert dat elke vorm van directe 

discriminatie verboden is, tenzij in de limitatief in de richtlijn opgesomde gevallen. In het open 

stelsel is een objectief en redelijkerwijze gerechtvaardigd verschil in behandeling toegelaten.46 

 

1.3.1. Directe leeftijdsdiscriminatie 
 

5.   Uit deze masterproef zal blijken dat het Hof van Justitie zich vooral over directe 

leeftijdsdiscriminatie moet uitspreken. Deze discriminatievorm kan met betrekking tot leeftijd 

op drie manieren worden gerechtvaardigd.47  

 

6.   De eerste twee rechtvaardigingsgronden, namelijk artikel 2, lid 5 en 4, lid 1 van richtlijn 

2000/78, zijn algemene rechtvaardigingsgronden.48 Uit deze masterproef zal blijken dat artikel 

2, lid 5 in het kader van leeftijd slechts heel af en toe wordt ingeroepen. Artikel 4, lid 1 is de 

rechtvaardigingsgrond van de wezenlijke en bepalende beroepsvereiste, die dan nog een 

legitiem doel moet nastreven en evenredig moet zijn aan dat doel. In die lijn stelt men in de 

Verenigde Staten dat leeftijdsdiscriminatie is toegestaan ‘where age is a bona fide occupational 

qualification (BFOQ) reasonably necessary to the normal operation of the particular business’.49 De 

werkgever zal moeten aantonen dat hij een redelijke reden had om te geloven dat alle of toch 

bijna alle personen ouder dan een welbepaalde leeftijd niet in staat zouden zijn om veilig hun 

job uit te oefenen of dat het hoogst onpraktisch zou zijn om het kunnen van de oudere 

werknemers op een individuele manier te beoordelen.50 

 

7.   Ten derde geldt er ook een apart en flexibel regime specifiek voor leeftijd,51 dat 

teruggevonden kan worden in artikel 6, eerste lid van de kaderrichtlijn. De test die voorzien 

wordt in dit artikel wordt hier de ‘driestappentest’ genoemd. De eerste stap is het onderzoek 

naar de legitieme doelstellingen. De tweede stap zoekt uit of een maatregel geschikt is om het 

                                                        
43 Concl. Adv. Gen. J. MAZÁK bij Age Concern, punt 75-76. 
44 C. O’CINNEIDE, “Comparative European Perspectives on Age Discrimination Legislation” in S. FREDMAN en S. 
SPENCER, Age As an Equality Issue, Oxford, Hart, 2003 (195) 200. 
45 Het onderscheid tussen beide wordt hier niet meer herhaald. Zie art. 2, lid 2 richtlijn 2000/78. 
46 A. WITTERS en I. VERHELST, “Nieuwe discriminatieregels”, 172 en 174. 
47 Concl. Adv. Gen. J. KOKOTT bij HvJ 12 oktober 2010, nr. C-499/08, ECLI:EU:C:2010:600, Andersen, punt 31. Zie ook 
D. DE PRINS, S. SOTTIAUX en J. VRIELINK, Handboek discriminatierecht, Mechelen, Kluwer, 2005, 213. 
48 D.w.z. dat de rechtvaardigingsgrond ook voor de andere discriminatiegronden uit de richtlijn kan worden 
aangewend. Zie bv. concl. Adv. Gen. P. CRUZ VILLALÓN bij Prigge e.a., punt 39. 
49 B. HEPPLE QC, “Age as Discrimination”, 86. 
50 Western Airlines v Criswell, 472 U.S. 400 (1985). 
51 M. DE VOS, “De bestrijding”, 329. 
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doel te bereiken en ten derde wordt geanalyseerd of de maatregel noodzakelijk is. Het zal echter 

blijken dat de invulling van deze test heel erg uiteenloopt. Nochtans is het belangrijk dat het Hof 

een sterke lijn ontwikkelt, zo niet legaliseert artikel 6 volgens ELLIS leeftijdsdiscriminatie, wat 

problematisch kan zijn gezien de demografische evoluties.52  

 

Uit deze masterproef zal blijken dat de test van het legitiem doel vrij makkelijk wordt doorstaan. 

Het onderzoek naar de geschiktheid en noodzakelijkheid blijkt echter problematischer. Daar 

reageert het Hof heel onvoorspelbaar.53 Volgens HUMBLET zal het passend en noodzakelijk 

karakter vaak moeilijk te bewijzen zijn, omdat leeftijdsgrenzen vaak het gevolg zijn van 

beeldvorming en politieke compromissen. 54  Het staat sowieso vast dat er nog veel 

onduidelijkheden zijn over hoe de rechtvaardigingsgrond uit het eerste lid van artikel 6 precies 

moet worden doorstaan.55 Er zouden drie interpretaties mogelijk zijn. Ten eerste een liberale 

lezing, waarin het artikel als een open rechtvaardigingsbepaling wordt beschouwd. Ten tweede 

een restrictieve, gesloten interpretatie waarbij enkel de nationale wetgever (en dus niet een 

individuele werkgever) kan bepalen welke uitzonderingen mogelijk zijn. Ten slotte een 

interpretatie die een combinatie van de twee voorgaande mogelijkheden is, waarbij de nationale 

wetgever de legitieme doelstellingen zou kunnen aangeven op basis waarvan de individuele 

werkgever een uitzondering kan inroepen.56  

 

De onduidelijkheid blijkt ook het feit dat heel veel landen die bepaling op een andere manier 

aanpakken, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de gelijklopende aanpak van de lidstaten inzake het 

tweede lid van artikel 6. Het Verenigd Koninkrijk en Nederland bijvoorbeeld hanteren een open 

systeem voor de rechtvaardiging van directe discriminatie. Landen als België, Duitsland en 

Frankrijk hebben een open systeem mét voorbeelden. Daarnaast zijn er ook landen die letterlijk 

de bewoordingen van de richtlijn overgenomen hebben, die met een gesloten systeem werken of 

is er Hongarije dat enkel de wezenlijke en bepalende beroepsvereiste toelaat als rechtvaardiging 

voor directe discriminatie.57 

 

Het eerste lid van artikel 6 somt daarnaast nog een aantal voorbeelden58 van gerechtvaardigde 

verschillen in behandeling op. In het kader van artikel 6, lid 1 sub a hebben lidstaten 

bijvoorbeeld bepalingen opgenomen die de gezondheid en veiligheid van kinderen of 

adolescenten beogen. Slechts een minderheid van de lidstaten heeft ook financiële stimulansen 

voorzien voor werkgevers die jonge mensen tewerkstellen. België en het Verenigd Koninkrijk 

zijn hier voorbeelden van. Daarnaast voorzien vele lidstaten in maatregelen die beogen ouderen 

in de arbeidsmarkt te houden. Zo heeft Frankrijk een nationaal actieplan dat quota oplegt 

omtrent het aantal werknemers boven 50 jaar. België voorziet in subsidies en ontmoedigt 

vroegtijdig vertrek van de arbeidsmarkt. Datzelfde land maakt het, als een van de weinige 

lidstaten, ook moeilijker om ouderen te ontslaan. Zo’n maatregel streeft waarschijnlijk een 

                                                        
52 E. ELLIS en P. WATSON, EU Anti-Discrimination Law, 409. 
53 F. HENDRICKX, “Age”, 27. 
54 P. HUMBLET, noot onder HvJ 22 november 2005, RW 2007-08, nr. 5, 210. 
55 H. DE WAELE, “De Commissie-Hongarijeconfrontatie. Van vervroegd pensioen, leeftijdsdiscriminatie en rechterlijke 
onafhankelijkheid” (noot onder HvJ 6 november 2012), NTER 2013, (219) 221. 
56 A. WITTERS en I. VERHELST, “Nieuwe discriminatieregels in arbeidszaken”, Or. 2007, afl. 7, (166) 176-177 en C. 
BAYART, Discriminatie tegenover differentiatie, Gent, Larcier, 2004, 298-302. 
57 European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field (hierna: European Network), Age and 
Employment, 2011, 18-20. 
58 Zie bv. M. DO ROSARIO PALMA RAMALHO, “Age Discrimination, Retirement Conditions and Specific Labour 
Arrangements: The Main Trends in the Application of Directive 2000/78/EC in the Field of Age Discrimination”, ELLJ 
2013, (109) 112. Zij benadrukt dat het een open-ended list is. 
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legitiem doel na, aangezien het voor die categorie werknemers moeilijk kan zijn om een nieuwe 

job te vinden. Ook beschermingsmaatregelen voor werknemers die voor anderen moeten 

zorgen, lijken een legitiem doel te hebben.59 Wat artikel 6, lid 1 sub c betreft, werden in Frankrijk 

de bewoordingen overgenomen, maar werd ook bepaald dat het onwettig is dat een werkgever 

een leeftijdsbeperking hanteert, die niet in de wet voorzien is. De meeste landen voorzien ook in 

een minimumleeftijd voor tewerkstelling. Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk 

en dergelijke voorzien ook in maximum- en minimumleeftijden voor specifieke beroepen, 

waarbij die eerste twee landen een heel uitgebreide lijst van beroepen hebben opgesteld. Er zijn 

wel grote verschillen wat de toepassingssferen betreft waarin minimum- en maximumleeftijden 

toegestaan zijn en wat de vraag betreft of ieder beroep nog individueel die limieten moet 

rechtvaardigen of de wetgeving daarentegen bepaalt dat ze automatisch gerechtvaardigd zijn.60 

 

8.   Eerder werd reeds verwezen naar het tweede lid van artikel 6. Daarin worden bepaalde 

leeftijdsgrenzen in het kader van socialezekerheidsregelingen toegelaten, die zelfs niet objectief 

en redelijk verantwoord hoeven te worden.61 Bijna alle lidstaten (inclusief België, Nederland, 

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.62  

 

1.3.2. Indirecte leeftijdsdiscriminatie 
 

9.   De richtlijn bepaalt dat er geen sprake is van indirecte discriminatie indien een bepaling, 

maatstaf of handelwijze objectief wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel en de middelen 

voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.63 Rechtspraak over indirecte 

discriminatie op basis van leeftijd in de arbeidscontext komt nauwelijks voor. Eén keer was er 

bijna sprake van indirecte leeftijdsdiscriminatie, maar het Hof besloot dat de discriminatie toch 

geen verband hield met leeftijd.64 Het feit dat er heel weinig prejudiciële vragen over de 

interpretatie en toepassing van indirecte discriminatie aan het Hof gesteld worden, is misschien 

te wijten aan het feit dat de rechtspraak over indirecte discriminatie inzake gendergelijkheid 

goed gekend is.65  

  

10.   Over het verschil tussen de rechtvaardigingsmogelijkheden voor directe en indirecte 

discriminatie merkt advocaat-generaal KOKOTT op dat de mogelijkheden om een indirect 

verschil in behandeling op grond van de leeftijd te rechtvaardigen zeer algemeen verwoord zijn 

in vergelijking met deze voor directe leeftijdsdiscriminatie. Daaruit vloeit volgens haar voort dat 

de doelstellingen die mogen worden aangevoerd ter rechtvaardiging van een direct verschil in 

behandeling op grond van leeftijd, minder veelomvattend zijn dan die waarmee een indirect 

verschil in behandeling kan worden gerechtvaardigd, ook al zijn de vereisten voor de 

evenredigheidstoets in wezen dezelfde.66 Doordat het Hof zich bij mijn weten nog niet heeft 

uitgesproken over indirecte leeftijdsdiscriminatie, is het moeilijk in te schatten of deze stelling 

overeenkomt met de visie van het Hof.  

 

                                                        
59 European Network, Age and Employment, 32-40. 
60 Ibid., 49-55. 
61 D. DE PRINS, S. SOTTIAUX en J. VRIELINK, Handboek discriminatierecht, Mechelen, Kluwer, 2005, 213, nr. 548. 
62 European Network, Age and Employment, 28-29. 
63 Artikel 2, lid 2, sub b richtlijn 2000/78. 
64 HvJ 7 juni 2012, nr. C-132/11, ECLI:EU:C:2012:329, Tyrolean Airways, infra. 
65 European Network, The Evolution and Impact of the Case-Law of the Court of Justice of the European Union on 
Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC, 2012, 39. 
66 Concl. Adv. Gen. J. KOKOTT bij Andersen, punt 31. 
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Ook in het Age Concern-arrest werd gevraagd naar het verschil tussen de rechtvaardigingstoets 

uit artikel 2, lid 2, sub b en die uit artikel 6, lid 1.67 Aangezien laatstgenoemd artikel de 

toegestane afwijkingen beperkt tot maatregelen die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van hun 

‘objectief’ en ‘redelijk’ karakter, terwijl het eerstgenoemde artikel de term ‘redelijk’ niet 

gebruikt, werd gedacht dat artikel 6, lid 1 strenger zou zijn. De rechtvaardiging in het kader van 

artikel 6, lid 1 zou er op wijzen dat rechtvaardiging enkel mogelijk is wanneer er gewichtige 

redenen zijn, en in zeer uitzonderlijke en beperkte omstandigheden.68 Het Hof benadrukt dat de 

werkingssferen van beide artikelen niet volledig samenvallen, aangezien artikel 2, lid 2, sub b 

situaties van indirecte discriminatie beoogt, terwijl artikel 6, lid 1 handelt over directe leeftijds-

discriminatie.69 Volgens het Hof moet er echter geen bijzonder belang gehecht worden aan het 

feit dat de term ‘redelijk’ niet gebruikt wordt in artikel 2. Het is immers niet denkbaar dat een 

verschil in behandeling zou kunnen worden gerechtvaardigd door een legitiem doel, bereikt met 

passende en noodzakelijke middelen, maar dat die rechtvaardiging niet redelijk zou zijn.70 

 

Sommige nationale rechtbanken hebben wel geoordeeld dat er een hogere bewijslast geldt 

inzake evenredigheid in gevallen van rechtstreekse leeftijdsdiscriminatie. Zo werd in het 

Verenigd Koninkrijk geoordeeld dat ‘the overall discriminatory effect of a measure will necessarily 

be greater when there is direct as opposed to indirect discrimination’. De toepassing van het 

rechtvaardigingsconcept kan verschillen naargelang de vorm die de discriminatie aanneemt.71 

1.4. Horizontale werking voor richtlijn 2000/78 en het beginsel van gelijke behandeling 
ongeacht leeftijd? 
 

11.   Er worden vaak discussies gevoerd over het vraagstuk of richtlijn 2000/78 naast verticale 

werking ook horizontale werking heeft. Het is niet het oogmerk van deze masterproef om deze 

discussie volledig uiteen te zetten. Een heel korte verwijzing naar deze polemiek kan volstaan. 

Principieel hebben richtlijnen geen horizontale rechtstreekse werking.72 Een particulier kan zich 

echter in bepaalde omstandigheden op een richtlijn beroepen om zo te bekomen dat het met de 

richtlijn strijdige nationale voorschrift buiten toepassing wordt gelaten. Dit wordt ook wel 

incidentele rechtstreekse werking genoemd.73 Deze techniek werd bijvoorbeeld toegepast in de 

arresten Mangold en Kücükdeveci.74 Heel recent nog werd de incidentele werking erkend in het 

arrest Dansk Industri. Het rechtszekerheidsbeginsel en het beginsel van bescherming van het 

gewettigd vertrouwen doen geen afbreuk aan de verplichting tot het buiten toepassing laten, 

evenmin als de mogelijkheid van het slachtoffer om de lidstaat aansprakelijk te stellen.75 

 

12.   Aan het beginsel van non-discriminatie op grond van leeftijd zou daarentegen wel 

rechtstreekse horizontale werking toegekend zijn in het Mangold-arrest, aldus advocaat-

                                                        
67 HvJ 5 maart 2009, nr. C-388/07, ECLI:EU:C:2009:128, Age Concern, punt 53. 
68 Concl. Adv. Gen. J. MAZÁK bij Age Concern, punt 62. 
69 Age Concern, punt 58-63. 
70 Ibid., punt 65. 
71 Zie European Network, Age and Employment, 14 en voetnoot 19 en Seldon v. Clarkson Wright and Jakes (2009), 
IRLR 267.  
72 Concl. Adv. Gen. J. MAZÁK bij Palacios, punt 110. 
73 Ibid., punt 112. 
74 HvJ 22 november 2005, nr. C-144/04, ECLI:EU:C:2005:709, Mangold, punt 77 en HvJ 19 januari 2010, nr. C-555/07, 
ECLI:EU:C:2010:21, Kücükdeveci, punt 51. Zie hierover ook C. VAN DE HEYNING, noot onder HvJ 19 januari 2010, RW 
2011-2012, nr. 34, (1525) 1525 en concl. Adv. Gen. Y. BOT bij HvJ 19 januari 2010, nr. C-555/07, ECLI:EU:C:2010:21, 
Kücükdeveci, punten 71 en 88. 
75 HvJ 19 april 2016, nr. C-441/14, ECLI:EU:C:2016:278, Dansk Industri. 
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generaal MAZÁK.76 Dit zou betekenen dat werknemers het communautaire discriminatieverbod 

toch rechtstreeks tegen particuliere werkgevers kunnen inroepen, los van nationale 

omzettingswetgeving.77 Advocaat-generaal SHARPSTON meent echter dat het beginsel van gelijke 

behandeling ongeacht leeftijd enkel verticaal en horizontaal kan worden toegepast, voor zover 

dit binnen een gemeenschapsrechtelijk kader gebeurt. Het kan dus niet horizontaal worden 

ingeroepen om een privaatrechtelijke regel, die geen uitvoering van een gemeenschaps-

rechtelijke verplichting vormt, aan te vechten of om misbruik te maken van een krachtens het 

gemeenschapsrecht toelaatbare afwijking, voor zover er geen andere materiële regel van 

gemeenschapsrecht van toepassing is.78 

 

13.   De vraag naar inroepbaarheid tussen particulieren zal steeds prangender worden doordat 

het gemeenschapsrecht steeds meer invloed heeft op particuliere verhoudingen. Het Hof zal 

daarom moeten nadenken of het al dan niet mogelijk is om de inroepbaarheid van deze 

richtlijnen in gedingen tussen particulieren te versterken.79 Het is opmerkelijk dat het Hof zo 

veel moeite heeft om deze vraag naar horizontale werking te beantwoorden. Het erkennen van 

horizontale werking zou de bescherming voor de EU-burger immers vergroten.  

 

14.   In de Verenigde Staten zien we de omgekeerde beweging. Daar was de ADEA al van in het 

begin van toepassing op privé-werkgevers. Het is pas later dat men het toepassingsgebied ervan 

heeft uitgebreid naar staten. Daarentegen vormt de Equal Protection Clause uit het Veertiende 

Amendement van de Amerikaanse Grondwet80 in principe geen schild tegen louter private 

handelingen. Toch zijn deze handelingen niet helemaal immuun. Het Supreme Court heeft 

immers geoordeeld dat rechtbanken gebonden zijn door het Veertiende Amendement wanneer 

ze common law toepassen op individuele contracten.81 

HOOFDSTUK 2: Analyse van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie 
 

Het belangrijkste onderdeel van deze masterproef is de bespreking en analyse van de 

omvangrijke rechtspraak van het Hof van Justitie omtrent leeftijdsdiscriminatie in het kader van 

arbeid en beroep. Hierbij ligt de focus op de rechtspraak rond richtlijn 2000/78.  

 

Zoals reeds aangegeven, worden de arresten geordend volgens een tewerkstellings-as. Binnen 

de verschillende fases van de tewerkstellings-as wordt de rechtspraak chronologisch geordend 

om zo de evolutie in de houding van het Hof bloot te kunnen leggen. Relevante nationale 

rechtspraak komt ook aan bod. 

2.1. Aanwerving 

 
Het startpunt van tewerkstelling ligt logischerwijze bij de aanwerving. Zowel het Hof van Justitie 

als nationale rechterlijke instanties hebben zich reeds over leeftijdsdiscriminatie bij aanwerving 

moeten buigen. Het oudste arrest van het Hof hieromtrent is het bekende Mangold-arrest.  

                                                        
76 Concl. Adv. Gen. J. MAZÁK bij Palacios, punt 132, eigen cursivering. 
77 M. DE VOS, “De bestrijding”, 332. 
78 Concl. Adv. Gen. E. SHARPSTON bij HvJ 23 September 2008, nr. C-427/06, ECLI:EU:C:2008:517, Bartsch, punt 79-93 
en vnl. punten 87 en 93, eigen cursivering. 
79 Concl. Adv. Gen. Y. BOT bij HvJ 19 januari 2010, nr. C-555/07, ECLI:EU:C:2010:21, Kücükdeveci, punt 90. 
80 “No State shall ... deny to any person the equal protection of the laws...” 
81 European Network, Comparative Study of Anti-Discrimination and Equality Law of the US, Canada, South-Africa and 
India, 2012, 46-47 en Shelley v. Kraemer, 334 U.S. 1 (1948). 
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2.1.1. Mangold 
 

15.   In dit bekende arrest stond de Duitse wetgeving ter discussie die toeliet dat voor 

werknemers vanaf een bepaalde leeftijd er een onbeperkt aantal arbeidsovereenkomsten voor 

bepaalde tijd kon worden gesloten, zonder dat een objectieve reden vereist was. Beneden deze 

leeftijd waren de mogelijkheden tot het sluiten van overeenkomsten voor bepaalde duur veel 

beperkter. De heer Mangold vond dat deze regeling de kaderrichtlijn schond, hoewel de 

omzettingstermijn van die richtlijn toen nog niet verstreken was.82  

 

16.   Hoewel de nadruk in deze masterproef op de manier ligt waarop het Hof de rechtvaardiging 

van gevallen van leeftijdsdiscriminatie aanpakt, kan niet voorbijgegaan worden aan het feit dat 

het Hof in dit arrest erkende dat het beginsel van non-discriminatie op grond van leeftijd moet 

worden beschouwd als een algemeen beginsel van gemeenschapsrecht.83 Het is immers vooral 

om deze uitspraak dat het Mangold-arrest bekend – of misschien zelfs berucht – is. De passage 

lokte immers heel wat kritiek uit.84 Anderen vinden dan weer dat de erkenning van dit beginsel 

in lijn ligt met de ontwikkeling van het Unierecht, namelijk het feit dat leeftijd als een verboden 

discriminatiegrond werd ingeschreven in artikel 19 VWEU en de bevestiging van het verbod van 

discriminatie op grond van leeftijd als een grondrecht in artikel 21 van het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie. Bovendien zou deze rechtspraak stroken met de wil van de 

lidstaten en EU-instellingen om discriminatie op grond van leeftijd doeltreffend te bestrijden.85   

 

In het arrest Lindorfer stelde zich een gelijkaardig probleem. Het besluit dat door Lindorfer 

werd aangevochten was vastgesteld op een moment dat richtlijn 2000/78 nog niet in werking 

was.86 Deze situatie situeert zich dus nog op een vroeger tijdstip dan het nog niet verstreken zijn 

van de omzettingstermijn zoals in Mangold. Het Hof gebruikt noch richtlijn 2000/78, noch het 

beginsel van non-discriminatie op grond van leeftijd om zijn analyse uit te voeren. Volgens 

advocaat-generaal SHARPSTON is het arrest Mangold in deze context niet van betekenis, waarna 

ze ingaat op een aantal gevolgen van dat arrest. Volgens haar zou men door de erkenning als 

algemeen beginsel van gemeenschapsrecht kunnen denken dat het verbod van discriminatie op 

grond van leeftijd toch een lange traditie kent en stevig verankerd is. Toch vindt zij dat het 

verbod van leeftijdsdiscriminatie zowel wegens zijn aard als wegens zijn historie minder strikt 

zou moeten worden uitgelegd en toegepast dan het verbod van discriminatie op grond van 

geslacht.87 

 

17.   In het kader van dit onderzoek is de kernvraag echter hoe het Hof omgaat met het 

rechtvaardigen van leeftijdsdiscriminatie. Vooreerst stelt het Hof vast dat er een rechtstreeks op 

leeftijd gebaseerd onderscheid gemaakt wordt.88  Daarna onderzoekt het of de regeling 

gerechtvaardigd kan worden aan de hand van de test uit artikel 6, lid 1 van de kaderrichtlijn. 

Jammer genoeg voert het Hof slechts heel summier de eerste fase van die test uit. Het Hof leidt 

uit het voorgelegde dossier af dat de doelstelling van de wetgeving duidelijk de re-integratie is 

van werkloze oudere werknemers in het arbeidsproces, aangezien deze groep personen met 

                                                        
82 HvJ 22 november 2005, nr. C-144/04, ECLI:EU:C:2005:709, Mangold. 
83 Ibid., punt 75. 
84 Voor een overzicht van verschillende kritieken zie bv. concl. Adv. Gen. E. SHARPSTON bij HvJ 23 September 2008, 
nr. C-427/06, ECLI:EU:C:2008:517, Bartsch, punt 31-37.  
85 Concl. Adv. Gen. Y. BOT bij HvJ 19 januari 2010, nr. C-555/07, ECLI:EU:C:2010:21, Kücükdeveci, punt 76-77.  
86 Concl. Adv. Gen. F.G. JACOBS bij Lindorfer, punt 89-90 en concl. Adv. Gen. E. SHARPSTON bij Lindorfer, punt 65. 
87 Concl. Adv. Gen. E. SHARPSTON bij Lindorfer, punten 51-53 en 67. 
88 Mangold, punt 57, eigen cursivering. 
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veel moeite nieuw werk vinden. 89  Helaas deelt het Hof niet mee welke concrete 

dossierelementen tot deze stelling hebben geleid, maar de advocaat-generaal verduidelijkt dat 

de voorbereidende werkzaamheden deze doelstelling vermelden.90 Het zou de duidelijkheid en 

begrijpelijkheid van de rechtspraak ten goede komen indien het Hof ter zake wat meer 

informatie had verschaft. Door dit gebrek aan uitleg is het ook niet duidelijk of het Hof heeft 

geverifieerd of het naar voren geschoven doel ook het werkelijke doel van de regeling is. Het lijkt 

erop dat het Hof zichzelf deze moeite heeft bespaard.  

Het Hof is ook niet nagegaan of het werkelijk zo is dat ouderen moeilijk werk vinden. Nochtans 

kan dit eenvoudig gecontroleerd worden aan de hand van cijfers van Eurostat bijvoorbeeld.91 

Het zal doorheen deze masterproef echter blijken dat het Hof geen fan is van cijfergegevens ter 

ondersteuning van bepaalde stellingen. Nochtans zouden dergelijke gegevens de rechtspraak 

meer kunnen staven. De advocaat-generaal zet reeds een stap in de goede richting door te 

verwijzen naar statistieken die door de regeringscommissie openbaar zijn gemaakt.92 Jammer 

genoeg haalt hij hierbij geen exacte cijfers aan. Een eenvoudige opzoeking levert nochtans snel 

volgende tabel op, die de langdurige werkloosheid in verschillende leeftijdscategorieën 

weergeeft en die inderdaad de stelling kan onderschrijven dat langdurige werkloosheid zich 

sterk bij ouderen concentreert, ook in Duitsland. 

 

 

 

 

 

Niet iedereen vindt echter dat het aan het Hof is om dergelijke analyses uit te voeren. Zo stelt 

MARTIN zich de vraag of de analyse van de nationale economische omstandigheden niet beter 

aan een nationale rechter wordt overgelaten.93 

18.   De vraagt rest dan nog of het aangegeven doel ook legitiem is. Het Hof beantwoordt deze 

vraag positief. Zonder verdere uitleg wordt besloten dat het doel in staat is het verschil in 

behandeling objectief en redelijk te rechtvaardigen, zoals artikel 6, lid 1 vereist.94 Doorheen deze 

masterproef zal blijken dat het Hof ook in veel andere arresten vrij licht gaat over deze eerste 

                                                        
89 Ibid., punt 59. 
90 Concl. Adv. Gen. A. TIZZANO bij HvJ 22 november 2005, nr. C-144/04, ECLI:EU:C:2005:709, Mangold, punt 90.  
91 http://ec.europa.eu/eurostat. 
92 Concl. Adv. Gen. A. TIZZANO bij Mangold, punt 90. 
93 D. MARTIN, “L’arrêt Mangold – Verse une hiérarchie inversée du droit à l’égalité en droit communautaire?”, JTT 
2006, afl. 941, (109) 112. 
94 Mangold, punt 60-61. 

Tabel 1: Langdurige werkloosheid in verschillende EU-landen (2014) en de VS (2013) naargelang leeftijdscategorie, 
in procent. 

Bron: M. DE GRAAF-ZIJL, A. VAN DER HORST en D. VAN VUUREN, “Langdurige werkloosheid. Afwachten én 
hervormen”, CPB Policy Brief, 2015/11 (figuur 5). De auteurs baseerden zich bij het maken van de tabel op gegevens 

van Eurostat voor het jaar 2014 en wat betreft de VS op gegevens van de OESO voor het jaar 2013. 
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fase van de rechtvaardigingstest.  

19.   Zoals vaak, worden de tweede en derde stap van de rechtvaardigingstest in één adem 

genoemd.95 Nochtans zou het duidelijker zijn deze twee stappen afzonderlijk te behandelen, 

aangezien de vaststelling dat een maatregel geschikt is niet betekent dat ze daarom ook 

noodzakelijk is. Los daarvan, begint het Hof zijn analyse met het benadrukken van de ruime 

beoordelingsvrijheid van de lidstaten met betrekking tot maatregelen die geschikt zijn om 

doelstellingen van sociaal- en werkgelegenheidsbeleid te verwezenlijken. Deze bewoordingen 

zullen een klassieker in de rechtspraak van het Hof worden. Het Hof stelt echter vast dat het 

probleem met de betwiste regeling is dat zij  van toepassing is op alle werknemers van 52 jaar 

en ouder zonder onderscheid, ongeacht of zij vóór het sluiten van de overeenkomst werkloos 

waren en ongeacht de duur van deze eventuele werkloosheid. De regeling baseert zich dus enkel 

op leeftijd en niet op eventuele voorafgaande werkloosheid, terwijl de re-integratie van 

werklozen net de bedoeling was. Bovendien riskeren werknemers, gedurende een substantieel 

deel van hun loopbaan, uitgesloten te worden van het genot van vaste dienstbetrekkingen, wat 

net een essentieel onderdeel is van werknemersbescherming. Dit gaat dus verder dan wat 

passend en noodzakelijk is. Het Hof oordeelt terecht dat niet werd aangetoond dat de 

gehanteerde leeftijdsgrens op zich objectief noodzakelijk is om het doel te verwezenlijken.96 Het 

Hof eist met andere woorden dat er bewijzen op tafel komen. Dit lijkt niet meer dan logisch, 

maar het zal die vereiste in latere rechtspraak niet steeds herhalen.  

 

20.   Zoals reeds aangegeven, liet de Mangold-zaak veel inkt vloeien.97 Veel kritiek heeft 

betrekking op de extreem korte motivering en de gebruikte mysterieuze formuleringen.98 Ook 

bij de inhoudelijke gevolgen wordt in de rechtsleer stilgestaan. Volgens DE VOS betekent 

Mangold het einde van de evidentie waarmee de vele wetten, besluiten en cao’s in België leeftijd 

gebruiken voor de organisatie van een sociaal arbeidsmarktbeleid. De wetgever, de overheid en 

de sociale partners moeten nu niet enkel een legitiem belang bewijzen, maar ook een concrete 

en nauwe band van proportionaliteit die bijna een vereiste van noodzakelijkheid is. 99 

Ondertussen hebben de sociale partners het leeftijdscriterium vervangen door het 

ervaringscriterium in cao’s omtrent loonberekening bijvoorbeeld. Al sluit dat ervaringscriterium 

soms wel heel nauw aan bij leeftijd (infra nr. 66). 

 

In 2007 merkte DE VOS op dat het Hof in het kader van leeftijdsdiscriminatie strikter is bij de 

beoordeling van nationaal sociaal beleid en werkgelegenheidsbeleid dan in zaken rond 

seksediscriminatie.100 Later zal echter blijken dat het Hof zich niet steeds zo streng opstelt als 

het in Mangold deed vermoeden. 

 

                                                        
95 Ibid., punt 62.  
96 Ibid., punt 63-65. 
97 Getuige hiervan o.m. de omvangrijke literatuurlijst in Curia. Zie ook bv. European Network, The Evolution, 16-17. 
98 D. MARTIN, “L’arrêt Mangold – Verse une hiérarchie inversée du droit à l’égalité en droit communautaire?”, JTT 
2006, afl. 941, (109) 111. 
99 M. DE VOS, “De bestrijding”, 332.  
100 Hoewel er een conceptueel verschil is tussen beide discriminatiegronden. De rechtspraak rond seksediscriminatie 
gaat over onrechtstreekse discriminatie, waarvoor een algemene rechtvaardigingsgrond voorzien is in het concept 
zelf, terwijl het in Mangold gaat over rechtstreekse discriminatie, waarbij de rechtvaardiging een facultatieve 
uitzondering is op het non-discriminatie-principe. M. DE VOS, “De bestrijding”, 331-332. Er wordt verwezen naar C. 
BAYART, Discriminatie tegenover differentiatie, 204-226, waar de rechtvaardiging van indirecte geslachts-
discriminatie besproken wordt. 
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21.   De Mangold-rechtspraak kan ook relevant zijn op nationaal niveau. Zo kende Frankrijk heel 

kortstondig het Contrat Première Embauche voor jongeren onder 26 jaar. Bedoeling ervan was 

de werkgever meer flexibiliteit te geven op het vlak van ontslagrecht. Gedurende de eerste twee 

jaar kon hij/zij een jongere met dergelijk contract ontslaan zonder enige rechtvaardiging of 

zonder daarbij een specifieke procedure te moeten volgen. Werkgevers konden dit contract 

aanbieden aan jonge kandidaten, zelfs als deze geen moeilijkheden ondervonden bij hun 

zoektocht naar werk. Hoewel dit contract natuurlijk betrekking heeft op andere fase van de 

beroepsloopbaan dan diegene die hier besproken wordt, mag het duidelijk zijn dat de regeling in 

strijd is met Mangold. Leeftijd was immers ook hier het enige bepalende criterium.101 

 

2.1.2. Wolf 
 

22.   Ook het arrest Wolf heeft betrekking op aanwerving. Dit keer wordt een maximumleeftijd 

van 30 jaar voor de aanstelling van brandweermannen aangeklaagd.102 Er is dus duidelijk sprake 

van een rechtstreeks verschil in behandeling.103 Volgens het Hof draait deze kwestie rond de 

manoeuvreerruimte waarover een nationale wetgever beschikt om te bepalen dat een verschil 

in behandeling op basis van leeftijd geen door het gemeenschapsrecht verboden discriminatie is. 

Hoewel de nationale rechter peilt naar de verenigbaarheid van de regeling met artikel 6, lid 1 

van de kaderrichtlijn,104 besluit het Hof terecht om eerst te analyseren of de leeftijdsgrens in 

casu geen wezenlijke en bepalende beroepsvereiste is. Het komt er daarbij op neer te 

onderzoeken of fysieke bekwaamheid een leeftijdsgebonden kenmerk is en of die bekwaamheid 

een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste is, die aan de vereisten van legitimiteit en 

evenredigheid voldoet.105 

 

23.   De Duitse regering betoogt dat de leeftijdsgrens de volledige operationaliteit en de goede 

werking van het brandweerkorps wil verzekeren. Bepaalde interventies vergen immers fysieke 

capaciteiten van een bijzonder hoog niveau, waarover alleen de jongste ambtenaren kunnen 

beschikken. Vanaf 45 tot 50 jaar beschikt men niet meer over dergelijke capaciteiten. Men wil 

ook garanderen dat brandweermannen gedurende een redelijk lange termijn de fysiek 

veeleisende taken kunnen vervullen. Volgens het Hof zijn dit legitieme doelstellingen.106 De 

considerans bij de richtlijn verduidelijkt immers dat de richtlijn niet tot gevolg kan hebben dat 

noodhulpdiensten gedwongen worden personen in dienst te nemen/houden die niet over de 

vereiste capaciteiten beschikken om alle taken te kunnen verrichten die zij wellicht zullen 

moeten vervullen met het oog op de legitieme doelstelling van handhaving van het operationele 

karakter van deze diensten.107  

 

24.   Daarna besluit het Hof snel dat fysieke capaciteit voor brandweermannen een wezenlijke en 

bepalende beroepsvereiste is. Hun taken zijn overwegend van fysieke aard (brandbestrijding, 

noodhulpverlening aan personen en dieren, opdrachten in verband met milieubescherming). De 

cruciale vraag is dan natuurlijk of die fysieke capaciteit leeftijdsgebonden is. Het Hof oordeelt 

dat dit inderdaad het geval is. Het baseert zich hiervoor op wetenschappelijke gegevens, in 

                                                        
101 S. LAULOM, “France” in M. SARGEANT, The Law On Age Discrimination In the EU, Alphen a/d Rijn, Kluwer Law 
International, 2008, (55) 70-72. 
102 HvJ 12 januari 2010, nr. C‑229/08, ECLI:EU:C:2010:3, Wolf.  
103 Ibid., punt 26-29. Uit punten 5 en 28 kan afgeleid worden dat het om rechtstreekse discriminatie gaat.  
104 Ibid., punt 24. 
105 Ibid., punt 35-36. 
106 Ibid., punten 33-34 en 37-39. 
107 Punt 18 van de considerans van richtlijn 2000/78, eigen cursivering. 
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tegenstelling tot sommige andere zaken waar het zonder veel bewijzen een besluit neemt. Die 

gegevens tonen aan dat de longcapaciteit, de spieren en de weerstand van het menselijke 

lichaam afnemen naarmate men ouder wordt. Zo hebben slechts zeer weinig ambtenaren van 45 

jaar of ouder voldoende fysieke capaciteiten om deel te nemen aan brandbestrijding. Vanaf 50 

jaar beschikt men zelfs niet meer over de nodige fysieke capaciteiten.108  

 

Het Hof doet er goed aan wetenschappelijk bewijsmateriaal te gebruiken om een verband vast te 

stellen tussen fysieke capaciteit en leeftijd en om te besluiten dat het net de voor 

brandweermannen vereiste capaciteiten zijn die afnemen met ouder worden. FOUBERT heeft 

naar mijn mening echter wel gelijk, wanneer zij het opvallend vindt dat het Hof hier toelaat dat 

een leeftijdsgrens wordt gehanteerd op grond van de loutere wetenschap dat bepaalde fysieke 

capaciteiten gemiddeld afnemen bij het ouder worden, zonder dat die capaciteiten individueel 

getest worden. Ze merkt op dat in België, waar de maximumleeftijd van 30 jaar voor 

brandweermannen enige tijd geleden afgeschaft werd, de kandidaten wel telkens fysieke tests 

moeten uitvoeren en er regelmatig 40-plussers slagen.109 Ook ELLIS vindt dat het Hof onkritisch 

leeftijdsstereotypen aanvaardt in plaats van naar individuele verdiensten te kijken.110 

 

25.   Het Hof ziet in deze veralgemening echter geen graten en oordeelt dat de leeftijdsgrens ook 

passend is en niet verder gaat dan noodzakelijk. De goede werking van het middenkader van de 

brandweertechnische dienst kan vereisen dat de meerderheid van de brandweermannen in 

staat is fysiek veeleisende taken te vervullen en dat ze bijgevolg jonger zijn dan 45 of 50 jaar. 

Bovendien bepaalt de leeftijd waarop iemand wordt aangeworven hoe lang hij zware fysieke 

arbeid zal kunnen verrichten. Iemand die op zijn dertigste wordt aangeworven zal nog 15 tot 20 

jaar zware fysieke taken kunnen vervullen. Diens tweejarige opleiding zal dan de moeite waard 

geweest zijn.111 Het Hof kent via dit arrest een grote draagwijdte toe aan de uitzonderingsgrond 

uit artikel 4, wat ELLIS doet besluiten dat Wolf een ‘curiously laissez-faire decision’ is.112  

 

26.   Nu vaststaat dat artikel 4 soelaas biedt, acht het Hof het niet meer nodig om een 

rechtvaardigingsonderzoek op grond van artikel 6 te doen.113 Advocaat-generaal BOT vindt 

daarentegen dat er rechtvaardiging kan zijn op basis van beide artikelen. De invoering van een 

evenwichtige leeftijdsstructuur is volgens hem een legitieme doelstelling. De leeftijdsgrens zou 

ook passend en noodzakelijk zijn, gezien de ruime beoordelingsvrijheid van de lidstaten. Die 

vrijheid wordt, wat de noodhulpdiensten betreft, nog eens benadrukt in punt 18 van de 

considerans van de richtlijn.114 Hoewel dit natuurlijk niet de rechtspraak van het Hof is, is het 

jammer dat deze toets opnieuw eindigt met het benadrukken van de beoordelingsvrijheid, al kan 

dit wel meer aanvaardbaar overkomen in het kader van de noodhulpdiensten dan in andere 

contexten. 

 

 

 

                                                        
108 Wolf, punt 40-41. 
109 P. FOUBERT, noot onder HvJ 23 september 2008, HvJ 18 juni 2009, HvJ 12 januari 2010 en HvJ 19 januari 2010, 
TBP 2010/3, (136) 140, eigen cursivering. 
110 E. ELLIS en P. WATSON, EU Anti-Discrimination Law. Second edition, Oxford, Oxford University Press, 2012, 393. 
111 Wolf, punt 43-44. 
112 E. ELLIS en P. WATSON, EU Anti-Discrimination Law, 393. 
113 Wolf, punt 45. 
114 Concl. Adv. Gen. Y. BOT bij HvJ 12 januari 2010, nr. C‑229/08, ECLI:EU:C:2010:3, Wolf, punten 35 en 42-45. 
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2.1.3. Vital Pérez 
 
27.   De feiten die aan deze zaak ten grondslag liggen, zijn heel gelijkaardig als diegene in Wolf. 

Ook hier staat een maximumleeftijd van 30 jaar ter discussie, dit keer voor politieagenten.115 Het  

gaat dus opnieuw om een geval van rechtstreekse leeftijdsdiscriminatie.116 Op basis van het 

arrest Wolf komt het Hof tot de conclusie dat fysieke capaciteiten leeftijdsgebonden kenmerken 

zijn. Sommige taken van de lokale politie vergen een uitstekende fysieke geschiktheid (bv. 

bescherming van personen en zaken, arrestatie en bewaking van criminelen en preventie-

patrouilles). Fysieke tekortkomingen bij de uitoefening daarvan kunnen belangrijke gevolgen 

hebben voor de politieagenten zelf, voor derden en ook voor de handhaving van de openbare 

orde. Ook hier wordt geargumenteerd dat men de effectiviteit en het goed functioneren van de 

politie wil verzekeren door ervoor te zorgen dat nieuw aangeworven ambtenaren voldoende 

lang fysiek veeleisende taken kunnen vervullen.117 Net zoals in Wolf, besluit het Hof dat er 

sprake is van een legitieme doelstelling, gelet op punt 18 van de considerans van de richtlijn.118  

 

28.   In het kader van de evenredigheidtoets moet onderzocht worden of de bijzondere fysieke 

capaciteiten onlosmakelijk verbonden zijn met een bepaalde leeftijdsgroep en ze bijgevolg niet 

kunnen worden aangetroffen bij personen die een bepaalde leeftijdsgrens hebben 

overschreden.119 Gelukkig ziet het Hof hier de verschillen met de zaak Wolf. Het benadrukt 

immers dat in dat laatste arrest wetenschappelijke gegevens aan de basis lagen van de 

uitspraak.120 Dergelijke gegevens liggen volgens de advocaat-generaal in deze zaak niet voor. De 

stelling dat de fysieke conditie, die de lokale agenten moeten hebben, vergelijkbaar is met deze 

die vereist is voor brandweerlieden is gebaseerd op loutere beweringen en wordt niet 

onderbouwd.121 Volgens het Hof zijn de capaciteiten waarover lokale politieagenten moeten 

beschikken niet steeds vergelijkbaar met de vereisten voor brandweermannen.122 Ook de 

advocaat-generaal vindt dat de taken van lokale politieagenten aanzienlijk breder en 

gevarieerder zijn dan die van brandweermannen. Een groot deel van de taken van de lokale 

politie vereisen geen uitzonderlijke fysieke eigenschappen (bv. het regelen van het verkeer), 

terwijl de taken die de brandweertechnische dienst het meest kenmerken wel dergelijke fysieke 

eigenschappen vereisen.123 Ook het feit dat de Spaanse nationale politie de maximumleeftijd van 

30 jaar reeds heeft afgeschaft en dat ook bij de lokale politie de regelen inzake leeftijdsgrenzen 

heel hard uiteenlopen, spreekt niet in het voordeel van de leeftijdsgrens.124  

 

Waar reeds bij het arrest Wolf door rechtsgeleerden werd gesuggereerd dat er minder 

verregaande maatregelen denkbaar zijn (supra nr. 24), bewandelt het Hof hier nu ook deze piste. 

Fysieke eliminatietests zijn een voorbeeld van dergelijke maatregelen. Het Hof besluit dat er 

geen bewijs voorligt dat de maximumleeftijd vereist is voor de effectiviteit en het goed 

functioneren van de lokale politie. De regel is onevenredig en doorstaat bijgevolg de toets uit 

artikel 4, eerste lid niet. 125  Deze strengere invulling van de wezenlijke en bepalende 

                                                        
115 HvJ 13 november 2014, nr. C‑416/13, ECLI:EU:C:2014:2371, Vital Pérez. 
116 Ibid., punt 28-33, eigen cursivering. 
117 Ibid., punt 37-42. 
118 Ibid., punt 43-44.  
119 Ibid., punt 48. 
120 Ibid., punt 53. 
121 Concl. Adv. Gen. P. MENGOZZI bij HvJ 13 november 2014, nr. C‑416/13, ECLI:EU:C:2014:2371, Vital Pérez, punt 20. 
122 Vital Pérez, punt 54.  
123 Concl. Adv. Gen. P. MENGOZZI bij Vital Pérez, punten 18 en 20. 
124 Vital Pérez, punt 50-51. 
125 Ibid., punt 55-58. 
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beroepsvereiste verdient de voorkeur. Het Hof voert hier een degelijke en grondige toetsing uit 

van de rechtvaardiging. Het bekijkt de context van de regel, neemt geen genoegen met loutere 

beweringen en bekijkt vooral of er geen minder verregaande maatregelen mogelijk zijn. 

 

29.   Aangezien de leeftijdsgrens in casu geen wezenlijke en bepalende beroepsvereiste is, wordt 

hier wel onderzocht of artikel 6, lid 1 soelaas kan brengen. De Spaanse regering voert aan dat de 

leeftijdsgrens een evenwichtige leeftijdsopbouw beoogt. Het Hof besluit echter dat het deze 

maatregel niet kan kwalificeren als  een maatregel ter bevordering van doelstellingen inzake 

werkgelegenheid in de zin van artikel 6, lid 1 van de richtlijn, aangezien de regering niet 

aantoont dat de maatregel nieuwe aanwervingen probeert te stimuleren.126 Volgens de 

advocaat-generaal probeert de leeftijdsgrens zelfs nieuwe aanwervingen te beperken om zo de 

kosten te verlagen.127 Hij meent dat een evenwichtige leeftijdsstructuur enkel als legitiem doel 

bestempeld wordt door het Hof voor zover daarmee doelstellingen inzake werkgelegenheid 

worden beoogd.128 Volgens hem is de totstandkoming van een evenwichtige leeftijdsstructuur 

om de operationaliteit en de goede werking van de lokale politiedienst te verzekeren weliswaar 

een doelstelling van algemeen belang, maar geen doelstelling conform artikel 6, lid 1.129  

 

Volgens het Hof zijn opleidingsvereisten en de noodzaak om een redelijk aantal arbeidsjaren te 

vervullen vooraleer men op pensioen gaat of overschakelt naar een andere activiteit wél 

legitieme doelstellingen.130 Wanneer het hier echter om een privéwerkgever zou gaan, zijn dit 

volgens mij individuele beweegredenen, die niet onder artikel 6 zouden kunnen worden 

aangevoerd.131 

 

30.   Voor de volgende stap herhaalt het Hof de ruime beoordelingsvrijheid waarover lidstaten 

beschikken, maar die vrijheid mag er niet toe mag leiden dat het beginsel van non-discriminatie 

op grond van leeftijd zinloos wordt.132 Met betrekking tot het eerste doel (het zorgen voor 

opleiding van de politieagenten), vindt het Hof dat niet wordt aangetoond dat de leeftijdsgrens 

passend en noodzakelijk is, doordat nergens gespecifieerd wordt wat de opleiding precies 

inhoudt.133 Hieruit valt nauwelijks iets op te maken. Gelukkig licht de advocaat-generaal zijn 

redenering ter zake wél toe. Hij vindt dat, zelfs indien de opleiding meer dan 1 of 2 jaar zou 

duren, dit niet zou kunnen rechtvaardigen dat een grote groep werknemers wordt uitgesloten 

van de toegang tot het beroep van lokale politieagent. Werknemers wiens leeftijd dicht tegen de 

leeftijdsgrens aanleunt, lijden het meeste nadeel. Zij zijn immers nog ver van hun pensioen 

verwijderd en hebben een grotere kans op gezinslasten.134  

 

                                                        
126 Vital Pérez, punt 63, eigen cursivering. 
127 Kostenverlaging zou een ander regeringsdoel zijn, maar dit wordt door het Hof niet behandeld. De advocaat-
generaal stelt correct vast dat budgettaire overwegingen op zich geen legitiem doel zijn. Het gaat hier wel om het 
budget van de overheid, wat het besparingsdoel een doel van algemeen belang maakt, maar dit betekent niet meteen 
dat het ook een legitiem doel is. Concl. Adv. Gen. P. MENGOZZI bij Vital Pérez, punt 47-49. 
128 Namelijk het bevorderen van werkgelegenheid voor jonge mensen (HvJ 21 juli 2011, nr. C‑159/10 en C‑160/10, 
ECLI:EU:C:2011:508, Fuchs en Köhler, punt 68) en een betere werkverdeling tussen generaties (HvJ 16 oktober 2007, 
nr. C-411/05, ECLI:EU:C:2007:604, Palacios, punt 53). Het ging in die zaken ook over verplichte of ambtshalve 
pensionering, wat volgens hem een kleinere groep mensen treft dan een leeftijdsgrens voor toelating tot het beroep 
zoals in casu. Zie concl. Adv. Gen. P. MENGOZZI bij Vital Pérez, punt 50-52. 
129 Concl. Adv. Gen. P. MENGOZZI bij Vital Pérez, punt 42-43.  
130 Vital Pérez, punt 64-65. 
131 Naar analogie met Age Concern, punt 46. 
132 Vital Pérez, punt 67. Zie Age Concern, punt 51. 
133 Vital Pérez, punt 69-70.  
134 Concl. Adv. Gen. P. MENGOZZI bij Vital Pérez, punt 57-58. 
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Het Hof vindt de leeftijdsgrens evenmin noodzakelijk voor wat het verlangen betreft om een 

redelijk aantal arbeidsjaren aan pensionering vooraf te laten gaan. De pensioenleeftijd voor 

lokale politieagenten ligt immers op 65 jaar en vanaf 58 jaar bestaat de mogelijkheid om over te 

schakelen naar andere activiteiten.135 Het Hof stelt impliciet dat ook zonder dergelijke 

leeftijdsgrens er nog voldoende tijd is om een redelijk aantal arbeidsjaren op te bouwen 

vooraleer met pensioen te gaan. Artikel 6 van de kaderrichtlijn kan dus evenmin als 

rechtvaardiging dienen voor deze regeling.136  

 

De advocaat-generaal wijst ook op het feit dat dergelijke leeftijdsgrens niet wordt gesteld bij de 

nationale Spaanse politiedienst en bij andere lokale politiediensten. Verschillen tussen nationale 

en regionale regelgeving trekken ten eerste de noodzaak van zo’n maatregel in twijfel en ten 

tweede creëren ze een inconsistentie in de interne regelgeving van Spanje.137 

 

2.1.4. Nationale rechtspraak  
 

31.   Er bestaat vrij veel nationale rechtspraak omtrent leeftijdsdiscriminatie bij aanwerving, 

vandaar dat er een apart deel aan gewijd wordt. Enkel in de Verenigde Staten zijn hieromtrent 

weinig rechtszaken terug te vinden, omdat de bewijslast er vrij zwaar is.138  

 

32.   Ten eerste kan een Belgische beslissing aangehaald worden over een leeftijdsgrens van 36 

jaar voor promotie van scheidsrechters naar eerste klasse. Volgens de kortgedingrechter is dit 

een niet te rechtvaardigen discriminatie op grond van leeftijd. Er worden immers 

leeftijdsgrenzen gehanteerd, zonder dat leeftijd een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste is 

en zonder dat er objectieve en redelijke rechtvaardiging is door een legitiem doel.139 De 

voorzitter verschaft niet veel verdere uitleg, maar velde naar mijn mening een correcte 

uitspraak gelet op Vital Pérez. De leeftijdsgrens lijkt in casu niet noodzakelijk, aangezien men de 

kwaliteiten van scheidsrechters perfect kan controleren aan de hand van allerhande tests. 

 

Voor het Belgisch Grondwettelijk Hof werd dan weer een leeftijdsgrens van 62 jaar voor het 

mandaat van korpschef  aangevochten. Een kandidaat moest immers minimum 5 jaar verwijderd 

zijn van de pensioenleeftijd ex art. 383 § 1 Ger.W (nl. 67 jaar). Er wordt geargumenteerd dat die 

regel op een irrealistische en onjuiste opvatting van de opdracht van korpschef berust en er 

onterecht van uitgaat dat een tijdspanne van vijf jaar nodig zou zijn om die opdracht correct en 

efficiënt te vervullen. De gevolgen van de maximumleeftijd zouden ook onevenredig zijn, 

aangezien ervaren magistraten systematisch de mogelijkheid wordt ontnomen korpschef te zijn. 

Bovendien zou de niet-aanpassing van dergelijke regel getuigen van een onvolledige omzetting 

van richtlijn 2000/78. Het Hof volgt deze redeneringen echter niet. Volgens het Grondwettelijk 

Hof kon men redelijkerwijs eisen dat het mandaat zou worden uitgeoefend gedurende de 

periode die noodzakelijk is voor de uitvoering ervan, aangezien de wetgever wenste dat de 

aanwijzing tot korpschef voortaan zou gebeuren op basis van een beleidsplan. Het is niet 

                                                        
135 Vital Pérez, punt 71-72. Idem in concl. Adv. Gen. P. MENGOZZI bij Vital Pérez, punt 59. 
136 Vital Pérez, punt 73. 
137 Concl. Adv. Gen. P. MENGOZZI bij Vital Pérez, punt 62-64. 
138 W. BROMWICH en O. RYMKEVITCH, Report on the Conference, 134.   
139 Voorz. Arbrb. Brussel (KG) 21 november 2007, Soc.Kron. 2008, afl. 01, 51. Zie ook Arbh. Brussel (KG) 29 februari 
2008, Soc.Kron. 2009, afl. 02, 97. Wat deze laatste beslissing betreft, merkt ENGELS op dat er geen onderzoek gebeurt 
o.b.v. van de rechtvaardigingsmogelijkheid voorzien in art. 6, lid 1 van richtlijn 2000/78. Zie C. ENGELS, “Active 
Ageing and Labour Law in Belgium” in F. HENDRICKX (ed.), Active Ageing and Labour Law. Contributions in honour of 
Professor Roger Blanpain, Antwerpen, Intersentia, 2012, (157) 163. 
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onredelijk te eisen dat de kandidaat over voldoende tijd beschikt om het beleidsplan uit te 

voeren. Ook richtlijn 2000/78 doet het Hof niet van gedacht veranderen. Het wijst op artikel 6, 

lid 1, tweede alinea, sub c ter rechtvaardiging.140 Het Hof komt dus tot een mild oordeel aan de 

hand van een motivering die nogal wat vragen oproept. Het had ook kunnen besluiten dat de 

maatregel wel verder gaat dan noodzakelijk, gezien de vrij zware gevolgen voor de betrokkenen. 

Er is ook een arrest van het arbeidshof te Antwerpen, dat handelt over een vacature voor de 

functie van accountmanager. In het profiel stond vermeld dat men zocht naar een graduaat 

hoger technisch onderwijs of bachelor sales & marketing met polyvalente technische kennis en 

ervaring in een commercieel team. Een 51-jarige man solliciteert voor de job, maar krijgt te 

horen dat het bedrijf de voorkeur geeft aan jonge kandidaten met eerder beperkte ervaring. Het 

zou om een junior functie gaan. Het bedrijf stelt dat de loopbaan, ervaring en ambities van de 

man waarschijnlijk eerder in de richting gaan van een senior job. Het hof oordeelt dat er geen 

sprake is van directe leeftijdsdiscriminatie. Het feit dat het bedrijf op zoek was naar een junior 

accountmanager betekent niet dat het op zoek was naar een jonge persoon, maar wel naar een 

persoon die nog niet veel ervaring had. De 51-jarige man voldoet hier niet aan, aangezien hij al 

24 jaar ervaring op de teller had staan. Dat niet uitdrukkelijk in de vacature vermeld werd dat 

men een junior accountmanager zoekt, doet niet af aan dit oordeel. Uit de diplomavereisten en 

de vraag naar ervaring van het werken in een commercieel team, kan volgens het hof afgeleid 

worden dat het bedrijf op zoek was naar een persoon die niet veel ervaring had als 

accountmanager. Deze redenering komt nogal gekunsteld over. Het hof zet die trend echter 

voort wanneer het antwoordt op het argument dat er sprake zou zijn van indirecte 

discriminatie, aangezien het bedrijf op zoek was naar iemand met weinig ervaring en vooral 

jongere personen hieraan voldoen. Volgens het hof was het bedrijf niet op zoek naar een minder 

ervaren en dus jongere persoon, maar naar een persoon die minder ervaring heeft als 

accountmanager. Het hof voegt eraan toe dat het bedrijf een andere 49-jarige kandidaat, die wel 

het juiste profiel had, wel heeft uitgenodigd voor een gesprek en dat dit aantoont dat leeftijd 

geen criterium was.141 

33.   In Frankrijk besloot de Conseil d’État dat een minimumleeftijd van 40 jaar om een 

kandidatuur in te dienen voor het tweede vergelijkende nationale examen om een aggregaat te 

behalen in publiekrecht een rechtstreeks verschil in behandeling op grond van leeftijd uitmaakt. 

Er wordt niet aangetoond dat leeftijd een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste zou zijn.142 

Het is inderdaad moeilijk in te zien waarom een 40-plusser niet in staat zou zijn het beroep goed 

uit te oefenen. 

34.   In het Verenigd Koninkrijk was het een tijd lang toegelaten om een werknemer niet aan te 

nemen of onder minder gunstige voorwaarden wel aan te nemen, wanneer die de normale 

pensioenleeftijd of 65 jaar had bereikt of binnen 6 maanden na een jobapplicatie die leeftijd 

zouden bereiken.143 Deze bepaling vormde terecht het voorwerp van kritiek144 en werd 

ondertussen afgeschaft door The Employment Equality (Repeal of Retirement Age Provisions) 

Regulations 2011. 

                                                        
140 GwH 7 november 2007, nr. 137/2007, www.const-court.be. 
141 Arbh. Antwerpen 22 juni 2011, AR 2010/AA/456, www.unia.be, eigen cursivering. Zie ook L. VERMEULEN, 
Discriminatie in arbeidsrelaties, Brussel, Larcier, 2015, 132-133 en C. ENGELS, “Active Ageing”, 161-162. 
142 Conseil d’État 26 januari 2015, nr. 373746, www.conseil-etat.fr. 
143 The Employment Equality (Age) Regulations 2006, 7 (4) en The Equality Act 2010, 9 (1). 
144 M. SARGEANT, “United Kingdom” in M. SARGEANT, The Law On Age Discrimination In the EU, Alphen a/d Rijn, 
Kluwer Law International, 2008, (207) 220. 
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Nog in het Verenigd Koninkrijk werd een leeftijdsgrens van 36 jaar voor de opleiding tot 

luchtverkeersleider aangevochten.145 De naar voren geschoven doelen waren: het behalen van 

een hoge succesratio, het bekomen van een adequate groep luchtverkeersleiders, het verzekeren 

van een redelijke periode van dienst en het garanderen van de veiligheid. Het Employment 

Tribunal weet niet goed hoe het concept ‘legitimiteit’ ingevuld moet worden en besluit dat het 

voldoende is dat er sprake is van een doel ‘which relates to or is connected to a business need’. Het 

oordeelt dat de genoemde doelen daaraan voldoen. Het is echter sterk te betwijfelen of dit 

oordeel in lijn ligt met de Europese rechtspraak in Age Concern. Het Tribunal kijkt echter ook bij 

het bepalen van de noodzakelijkheid van de maatregel naar de bedrijfsbehoeftes. Het komt tot 

het besluit dat de leeftijdsgrens disproportioneel is. Het betrof immers een absolute 

leeftijdsgrens, die ertoe kan leiden dat een geschikt kandidaat uitgesloten wordt gewoon omdat 

hij 1 dag te oud is. Te veel mensen die de test wel degelijk zouden doorstaan, worden 

uitgesloten. Dit kan de doelstelling van het bereiken van een adequate groep 

luchtverkeersleiders verhinderen. Terecht wordt geoordeeld dat het slagen in de opleiding tot 

luchtverkeersleider niet voorspeld kan worden aan de hand van leeftijd. Bovendien was het niet 

bewezen dat er een link was met een redelijke periode van dienst en bleek ook niet dat de 

veiligheid in het gedrang komt bij oudere kandidaten. Die veiligheid kan gegarandeerd worden 

door een degelijke opleiding, testen en het opvolgen van de kandidaten. In lijn met de 

rechtspraak uit Vital Pérez komt het er dus op neer dat er minder verregaande middelen 

mogelijk zijn. Wat opvalt aan deze uitspraak is dat het Employment Tribunal echt naar bewijzen 

zoekt van het verband tussen de prestaties en de ouderdom van de luchtverkeersleiders. Er 

worden verschillende experten geraadpleegd en hun opinies worden uitgebreid weergegeven en 

tegenover elkaar afgewogen. Uit die expertises blijkt dat bepaalde relevante capaciteiten wel 

afnemen met leeftijd, maar dat deze afname gecompenseerd kan worden door ervaring. De 

cruciale vraag is dan natuurlijk hoe veel ervaring er nodig is om dit verlies aan capaciteiten te 

compenseren. Na een uitgebreide analyse komt het tot het oordeel dat in het algemeen een 

oudere persoon in staat kan zijn een jongere collega te overtreffen.  

2.2. Loonsbepaling 
 

Rekening houden met de leeftijd of anciënniteit van een werknemer bij diens loonsbepaling 

werd lang als vanzelfsprekend beschouwd, maar sinds het arrest Mangold liggen de zaken 

anders.146 In dat arrest ging het weliswaar om de mogelijkheid vanaf een bepaalde leeftijd 

contracten van bepaalde duur te sluiten. In dit onderdeel wordt de rechtspraak van het Hof 

behandeld die specifiek ingaat op de rol van leeftijd en anciënniteit bij het bepalen van het loon. 

 

2.2.1. Hütter 
 
35.   In deze zaak oordeelde het Hof dat een regeling die bepaalde dat geen rekening gehouden 

mocht worden met arbeidstijdvakken die voltooid werden voor het achttiende levensjaar om de 

salaristrap te bepalen, een rechtstreeks verschil in behandeling vormt op grond van de leeftijd 

waarop personen hun beroepservaring hebben verworven.147 Dit maakt duidelijk dat het Hof 

niet enkel kijkt naar de huidige leeftijd, maar ook naar de leeftijd op een welbepaald eerder 

                                                        
145 Baker v. National Air Traffic Services Ltd, ET/2203501/2007, zoals gevonden in European Network, Age and 
Employment, 103. 
146 P. HUMBLET, “Het gebruik van het criterium ‘anciënniteit’ in barema’s” (noot onder HvJ 3 oktober 2006), RW 
2007-2008, nr. 6, (226) 228. 
147 HvJ 18 juni 2009, nr. C-88/08, ECLI:EU:C:2009:381, Hütter, punt 38, eigen cursivering. 
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moment in het leven. 

 

36.   De Oostenrijkse wetgever schuift verschillende doelstellingen naar voren, die door het Hof 

vlot aanvaard worden als doelstellingen onder artikel 6, lid 1, sub a en b van richtlijn 2000/78. 

Ten eerste wil zij de benadeling vermijden van personen die een algemene middelbare 

schoolopleiding hebben gevolgd tegenover personen uit het beroepsonderwijs. De regering wil 

ook het voortzetten van de middelbare schoolopleiding stimuleren, aangezien Oostenrijk met 

een tekort aan mensen met een hogeronderwijsdiploma zou kampen.148 Daarnaast wil zij het 

beroepsonderwijs niet nog duurder maken voor de overheid en zo de integratie in de 

arbeidsmarkt bevorderen van jongeren die deze opleiding hebben gevolgd.149 Het wordt immers 

goedkoper om zo’n leerlingen aan te werven.150 

 

37.   In het kader van het geschiktheids- en noodzakelijkheidsonderzoek herhaalt het Hof 

wederom de ruime beoordelingsvrijheid van de lidstaten. Het wijst ook op de schijnbare 

tegenstrijdigheid tussen het feit dat de regering aan de ene kant scholieren wil aansporen 

algemeen voortgezet onderwijs te volgen in plaats van beroepsonderwijs, terwijl zij aan de 

andere kant de aanwerving van personen die beroepsonderwijs hebben gevolgd wil bevorderen 

in plaats van personen uit het algemene onderwijs. Op het eerste zicht kan dus bezwaarlijk 

worden aangenomen dat de betwiste regeling tegelijkertijd elk van de twee groepen ten koste 

van de andere kan bevoordelen.151 De vraag is natuurlijk of het bevoordelen van een groep 

werkelijk ten koste van de andere moet gaan: is het niet mogelijk het algemeen voortgezet 

onderwijs te promoten én de indienstneming van jongeren uit het beroepsonderwijs te 

stimuleren? Het Hof lijkt zelf de vermeende tegenstrijdigheid te vergroten door de 

gecursiveerde bewoordingen. De Commissie gaat er echter ook van uit dat het een sowieso ten 

koste van het ander gaat.152 

 

Het Hof beantwoordt de kwestie niet eenduidig en vervolgt dat het salaris in casu rust op het 

criterium beroepservaring. Het belonen van ervaring, die de werknemer in staat stelt zijn 

werkzaamheden beter te verrichten, wordt in de regel als legitiem doel erkend.153 Het probleem 

in deze zaak is echter dat ervaring wel beloond wordt, maar er een onderscheid gemaakt wordt 

naargelang de leeftijd waarop deze ervaring is verworven. Vandaar dat het leeftijdscriterium 

geen rechtstreeks verband houdt met het belonen van beroepservaring.154 Bovendien merkt het 

Hof op dat de regeling van toepassing is ongeacht het soort onderwijs dat werd gevolgd. Op die 

manier lijkt het leeftijdscriterium dan ook niet passend om ervoor te zorgen dat het algemene 

onderwijs niet benadeeld wordt ten opzichte van het beroepsonderwijs. Om dat doel te 

bereiken, kan men beter een criterium gebruiken dat op het soort studie berust.155 De 

Commissie maakt natuurlijk wel de terechte opmerking dat personen uit het algemeen 

onderwijs minder tot geen beroepservaring hebben voor hun achttiende in vergelijking met 

leerlingen uit het leerlingenstelsel.156 

 

                                                        
148 Ibid., punt 23. 
149 Ibid., punten 40 en 42. 
150 Ibid., punt 22. 
151 Ibid., punt 45-46, eigen cursivering. 
152 Ibid., punt 30. 
153 Zie HvJ 3 oktober 2006, nr. C-17/05, ECLI:EU:C:2006:633, Cadman, punt 34-35. 
154 Hütter, punt 47. 
155 Ibid., punt 48. 
156 Ibid., punt 30. 
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Wat de integratie van jongeren met een beroepsopleiding op de arbeidsmarkt betreft, volgt het 

Hof de Commissie, die de maatregel onevenredig vindt. De werknemer met ervaring voor zijn 

achttiende draagt immers gedurende zijn hele beroepsleven een nadeel mee. De regel treft dus 

ook ouderen, ongeacht de leeftijd waarop ze werden aangeworven.157 Het criterium van de 

leeftijd waarop beroepservaring is verworven slaagt er niet in jongeren te onderscheiden van 

andere werknemers om hen zo bijzondere aanstellingsvoorwaarden te bieden om hun integratie 

te bevorderen.158  

 

De verwerende partij voerde ook nog aan dat de maatregel het mogelijk maakt dat 

overheidsdiensten over een duidelijke en eenvormige structuur beschikken voor de vaststelling 

van salarissen.159 Het Hof gaat hier verder niet op in, maar de mening van de Commissie dat de 

maatregel niet passend en noodzakelijk is, kan gevolgd worden. Het berekeningsstelsel zou 

immers even eenvormig en logisch zijn zonder uitsluiting van de tijdvakken van arbeid vóór het 

achttiende levensjaar.160 

 

38.   Volgens VERMEULEN kan dit arrest als verantwoording dienen voor een Belgische cao in de 

sector van de zelfstandige kleinhandel, die bepaalt dat het loon van min-21-jarigen 4 tot zelfs 

20% lager ligt dan dat van een 21-jarige.161 Hij meent dat het Hof in punt 49 van het arrest 

impliciet lijkt te oordelen dat het aanmoedigen van jongeren om bijkomende opleidingen te 

volgen en het verbeteren van hun kansen op de arbeidsmarkt legitieme doelstellingen van 

sociaal beleid zijn en dat het toekennen van lagere lonen een passende maatregel is om die 

doelstellingen te bereiken.162 Men kan hier nog aan toevoegen dat het lagere loon bovendien 

tijdelijk is, in tegenstelling tot het loonnadeel dat Hütter zijn beroepsleven lang moest 

meedragen. 

 

2.2.2. Hennigs en Mai 
 
39. In deze samengevoegde zaken moet het Hof beantwoorden of een salarisregeling, die 

gebaseerd is op leeftijdstrappen, in strijd is met het verbod van discriminatie op grond van 

leeftijd. Belangrijk daarbij is of het feit dat de regeling vervat ligt in een cao een andere kijk kan 

geven op de problematiek, gezien het recht van de sociale partners op collectieve 

onderhandelingen uit artikel 28 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.163  

 

Volgens het Hof is er sprake van een rechtstreeks op het leeftijdscriterium gebaseerd verschil in 

behandeling. Het gehanteerde systeem leidt er immers toe dat het basissalaris van twee 

personen, die tegelijkertijd in dezelfde salarisgroep zitten en dus personen in een vergelijkbare 

situatie zijn, zal verschillen naargelang de leeftijd waarop ze werden aangeworven.164 

 

40.   Het Hof stelt dat cao’s evenzeer het discriminatieverbod moeten eerbiedigen en de sociale 

partners de richtlijn moeten respecteren. Net zoals de lidstaten, beschikken de sociale partners 

                                                        
157 Ibid., punt 31. 
158 Ibid., punt 49. 
159 Ibid., punt 21. 
160 Ibid.,, punt 29. 
161 Art. 10.2 van de cao van 14 december 2012 van PC 201 (zelfstandige kleinhandel) houdende coördinatie en 
wijziging van de arbeids- en loonvoorwaarden. 
162 L. VERMEULEN, Discriminatie, 128. 
163 HvJ 8 september 2011, nr. C‑ 297/10 en C‑ 298/10, ECLI:EU:C:2011:560, Hennigs en Mai (hierna: Hennigs). 
164 Ibid., punt 58-59, eigen cursivering. 
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over een ruime beoordelingsmarge, waarbinnen een op leeftijd gebaseerd verschil in 

behandeling passend en noodzakelijk moet zijn voor het bereiken van dat doel. De aard van de 

bij cao vastgestelde maatregelen verschilt in die zin van de aard van door de lidstaten 

unilateraal bij wet of besluit vastgestelde maatregelen, dat de sociale partners er, door de 

uitoefening van hun fundamentele recht op collectieve onderhandelingen, voor hebben gezorgd 

een evenwicht te bepalen tussen hun respectieve belangen. Het Hof lijkt cao’s aldus gunstig 

genegen te zijn en gaat ervan uit dat sociale partners telkens een goed evenwicht bereiken. Naar 

mijn mening eerder pro forma, herhaalt het Hof dat het recht op collectieve onderhandelingen in 

overeenstemming met het Unierecht moet worden uitgeoefend,165 wat natuurlijk niet meer dan 

normaal is. 

 

41.   Er wordt aangevoerd dat de hogere bezoldiging gerechtvaardigd is door de langere 

beroepservaring van de arbeidscontractant en dat het een beloning vormt voor zijn trouw aan 

de onderneming. Bovendien zou het voor ouderen ook een compensatie zijn voor hun financiële 

behoeften die, gelet op hun sociale milieu, meestal hoger zijn. Deze laatste veronderstelling 

wordt door het Hof verworpen bij gebrek aan bewijs. Een jonge arbeidscontractant kan ook voor 

een grote familie moeten zorgen, terwijl zijn oudere collega mogelijks alleenstaand en 

kinderloos is. Bovendien wordt het basisloon reeds aangevuld door een ‘plaatselijke toeslag’, die 

afhankelijk is van gezinslasten en niet van leeftijd.166  

 

Het verdient de absolute voorkeur dat het Hof bewijzen verlangt om beweringen te verifiëren. 

Tegen het argument van het stijgen van de financiële behoeften naarmate het ouder worden, kan 

nog een eenvoudig tegenvoorbeeld ingebracht worden. Bij vele mensen zullen de financiële 

kosten en gezinslasten vanaf een bepaalde leeftijd opnieuw dalen, aangezien hun kinderen het 

huis verlaten. 

 

Daarnaast voert de Duitse regering aan dat een indeling op basis van leeftijd een gemakkelijkere 

manier is om rekening te houden met beroepservaring. Daarop herhaalt het Hof dat het belonen 

van beroepservaring, die een werknemer in staat stelt zijn werk beter te verrichten, een legitiem 

doel van loonbeleid is.167 Deze uit het Cadman-arrest overgenomen zinsnede betekent volgens 

ENGELS dat loonschalen op basis van anciënniteit alleen aanvaardbaar zijn als er een positieve 

correlatie is met de kwaliteit van het werk dat door de werknemer geleverd wordt.  Zo niet, 

zouden die loonschalen indirect discriminerend kunnen zijn op grond van leeftijd.168 Het Hof 

vindt dat de beloning de werknemers in casu wel degelijk in staat stelt hun werk beter te doen. 

Het neemt hierbij mee in rekening dat, bij aanstelling vanaf een bepaalde leeftijd, de leeftijdstrap 

niet meer alleen wordt gebaseerd op leeftijd an sich. Dit wordt volgens de regering 

gerechtvaardigd doordat op latere leeftijd aangestelde personen doorgaans niet beschikken over 

beroepservaring die volledig nuttig is voor de activiteiten die zij zullen uitoefenen.169 

 

42.   Wat de geschiktheid betreft, had een van de verwijzende rechters reeds opgemerkt dat 

beroepservaring niet altijd groeit met anciënniteit en soms zelfs afneemt.170 Het Hof antwoordt 

                                                        
165 Ibid., punt 62-68. Zie bv. ook HvJ 11 december 2007, nr. C‑438/05, ECLI:EU:C:2007:772, Viking Line, punt 44, en 

HvJ 18 december 2007, nr. C‑341/05, ECLI:EU:C:2007:809, Laval, punt 91. 
166 Hennigs, punt 69-70. 
167 Zie Cadman, punt 34. 
168 C. ENGELS, “Active Ageing”, 179. 
169 Hennigs, punt 71-72.  
170 Ibid., punt 32. 
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echter standaard dat anciënniteit en beroepservaring hand in hand gaan, waardoor anciënniteit 

in de regel een passend criterium is om beroepservaring te belonen.171 Het Hof haalde hiervoor 

zijn inspiratie onder meer bij het Cadman-arrest. Hoewel het daarin ging over 

geslachtsdiscriminatie, is het toch nuttig een korte zijsprong naar dat arrest te maken. De link 

tussen beide discriminatievormen is weliswaar niet evident,172 maar VERMEULEN kan zich 

moeilijk voorstellen dat het Hof zich, wat het belonen van beroepservaring betreft, anders zou 

opstellen naargelang de discriminatiegrond. De beoordeling van de legitimiteit van een doel 

staat volgens hem los van het onderscheidend criterium.173  

 

Los daarvan kan inderdaad de vraag gesteld worden of het wel degelijk zo is dat de prestaties en 

ervaring van een werknemer steeds blijven toenemen naarmate hij meer anciënniteit 

verkrijgt.174 Studies lijken erop te wijzen dat min-30-jarigen onder hun productiviteit betaald 

worden, terwijl 50-plussers boven hun productiviteit betaald worden.175 Het hogere loon 

correspondeert dus niet noodzakelijk met overeenkomstige prestaties. Het Hof is in Cadman 

echter niet blijven stilstaan bij dergelijke studies. Een werkgever mag volgens het Hof 

anciënniteit belonen zonder dat hij hoeft aan te tonen wat het belang ervan is voor de uitvoering 

van de specifieke werkzaamheden door de werknemer. Het sluit echter niet uit dat er situaties 

kunnen zijn waarin toepassing van het criterium anciënniteit door de werkgever omstandig 

moet worden gerechtvaardigd. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn wanneer de werknemer gegevens 

verschaft op grond waarvan ernstig kan worden betwijfeld of toepassing van het criterium 

beroepservaring in het betrokken geval geschikt is om het doel te bereiken. Het Hof besluit dat - 

bij het gebruik van het anciënniteitscriterium om beroepservaring te erkennen - niet moet 

worden aangetoond dat een werknemer, individueel beschouwd, gedurende de relevante periode 

ervaring heeft opgedaan die hem in staat heeft gesteld zijn werkzaamheden beter te verrichten. 

De aard van de werkzaamheden moet objectief in de beschouwing worden betrokken.176 

Cadman biedt dus geen basis om anciënniteitsgerelateerde beloningen aan te vechten. Het arrest 

gaat weliswaar over geslachtsdiscriminatie, maar de bewoordingen ervan werden zowel in 

Hütter als in Hennigs overgenomen, waardoor het Hof erkend heeft dat ook met betrekking tot 

leeftijd het belonen van ervaring legitiem is.177 BLANPAIN meent daarentegen dat het principe 

‘equal pay for equal work’ ook van toepassing zou moeten zijn wat betreft leeftijd en 

anciënniteit.178 

 

43.   Het Hof staat in het huidige arrest echter niet verder stil bij de bewoordingen die het 

overnam uit Cadman en schenkt zijn aandacht aan een ander aspect, namelijk het feit dat de 

aanvankelijke indeling in een salaristrap van een arbeidscontractant die geen enkele 

beroepservaring heeft, enkel op leeftijd gebaseerd is.179 Daardoor zal bijvoorbeeld een 30-jarige 

zonder beroepservaring een gelijk basissalaris ontvangen als een collega met dezelfde leeftijd 

maar die bijvoorbeeld al 9 jaar anciënniteit heeft. Dit gaat verder dan wat nodig is om rekening 

te houden met ervaring. Een criterium dat op beroepservaring berust zonder leeftijd hierbij in 

                                                        
171 Ibid., punt 74. Zie o.m. Cadman, punt 35. 
172 Gezien de rechtsgrond en de onderliggende problematiek verschilt. Zie P. HUMBLET, “Het gebruik”, 228. 
173 L. VERMEULEN, Discriminatie, 114. 
174 C. ENGELS, “Active Ageing”, 179. 
175 Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, Advies over het verband tussen loon en anciënniteit, oktober 2014, 62-63. 
176 Cadman, punt 33-39, eigen cursivering. Zie ook HvJ 1 juli 1986, nr. C-237/85, ECLI:EU:C:1986:277, Rummler, punt 
13. 
177 L. VERMEULEN, Discriminatie, 114-115. 
178 W. BROMWICH en O. RYMKEVITCH, Report on the Conference, 133.   
179 Hennigs, punt 75, eigen cursivering. 
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aanmerking te nemen, zou minder verregaand zijn. Het feit dat voor veel arbeidscontractanten 

die op jonge leeftijd zijn aangesteld, de indelingstrap overeenstemt met de verworven 

beroepservaring en dat het leeftijdscriterium in de meeste gevallen samenvalt met hun 

anciënniteit, doet geen afbreuk aan die beoordeling. Het Hof besluit correct dat het feit dat de 

cao-maatregel in casu niet gerechtvaardigd kan worden, geen afbreuk doet aan artikel 28 van 

het Handvest.180  

 

44.   De sociale partners vervingen daarom de betwiste regeling, maar de daarbij horende 

overgangsregeling geeft opnieuw aanleiding tot discussie. Ze bepaalt immers dat iedere 

arbeidscontractant, die door de herindeling geraakt wordt, een ‘referentiesalaris’ zal ontvangen 

ter hoogte van zijn oude salaris. Op die manier wordt echter het vroegere, zo net discriminerend 

bevonden, systeem bestendigd. Het verschil in behandeling kan zelfs blijven voortbestaan in het 

nieuwe systeem, want de definitieve herindeling is gebaseerd op het overgangssysteem. Zowel 

onder het overgangssysteem als onder de nieuwe regeling zijn er mensen die uitsluitend 

vanwege hun leeftijd bij aanstelling een lager salaris ontvangen, wat een rechtstreeks op leeftijd 

gebaseerd verschil in behandeling is.181 Vandaar dat de rechtvaardigingstoets uit artikel 6 

opnieuw moet worden uitgevoerd. 

 

45.   De bedoeling van het overgangssysteem was het discriminerende beloningsstelsel te 

vervangen door een stelsel gebaseerd op objectieve criteria. Tegelijk wilde men de verworven 

rechten van de arbeidscontractanten niet schaden. Om loonverlies te vermijden, moest hun 

vroegere beloning worden gehandhaafd. De Duitse regering benadrukt ook dat de regeling 

integraal deel uitmaakte van een compromis tussen sociale partners.182  

 

Het Hof had in de context van een beperking van de vrijheid van vestiging reeds geoordeeld dat 

de bescherming van verworven rechten een dwingende reden van algemeen belang is, mits de 

maatregel niet verder gaat dan noodzakelijk is.183 Het Hof trekt die rechtspraak door en besluit 

dat dit doel ook hier legitiem is. Het verwijst naar de flexibiliteit van de sociale partners om een 

evenwicht te bepalen tussen hun belangen. Elk van de partners kan immers de overeenkomst 

opzeggen.184 Voor die partners was het vermijden van salarisverliezen doorslaggevend om een 

overgang tussen de twee stelsels te kunnen verwezenlijken.185 

 

46.   Rekening houdend met de ruime beoordelingsmarge die sociale partners hebben op het 

gebied van de vaststelling van de beloningen, oordeelt het Hof dat de regeling niet onredelijk is 

en ook passend en noodzakelijk is. Het was immers de enige manier om salarisvermindering te 

voorkomen en bovendien treffen het overgangs- en nieuwe systeem enkel reeds aangestelde 

arbeidscontractanten. Volgens het Hof zullen de discriminerende gevolgen geleidelijk 

verdwijnen, aangezien vanaf de definitieve herindeling het leeftijdscriterium niet meer gebruikt 

wordt.186 Dit gaat natuurlijk in tegen de vaststelling dat het verschil in behandeling kan blijven 

voortbestaan in de nieuwe regeling (supra nr. 44). Het Hof sluit hiervoor de ogen en merkt nog 

                                                        
180 Ibid., punt 76-78. 
181 Ibid., punt 84-86, eigen cursivering. 
182 Ibid., punt 89 en 91. 
183 Zie HvJ 6 december 2007, nr. C‑456/05, ECLI:EU:C:2007:755, Commissie/Duitsland, punten 63 en 65. 
184 Palacios, punt 74 en HvJ 12 oktober 2010, C‑45/09, ECLI:EU:C:2010:601, Rosenbladt, punt 67. 
185 Hennigs, punt 92. 
186 Ibid., punt 85. 
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op dat de overgangsregeling beperkt is in de tijd.187 MAROCCHI merkt terecht op dat dit arrest de 

indruk wekt dat enkel en alleen door het feit dat de sociale partners de regeling hebben 

opgesteld, de beoordeling van het passend en noodzakelijk karakter minder strikt gebeurd.188 

Naar mijn mening had het Hof evengoed kunnen besluiten dat de regeling toch verder gaat dan 

noodzakelijk. Aangezien de betwiste systemen alle reeds aangestelde ambtenaren betreffen, 

gaat het waarschijnlijk niet om een marginale groep getroffen personen zoals het Hof laat 

uitschijnen.  

 

2.2.3. Tyrolean Airways 
 

47.   In deze zaak gaat het uitzonderlijk over indirecte discriminatie. Tyrolean Airways behoort 

samen met twee andere luchtvaartmaatschappijen tot hetzelfde concern. Voor het 

boordpersoneel van Tyrolean geldt – in tegenstelling tot voor de twee andere maatschappijen - 

een afzonderlijke cao, die bepaalt dat het personeel ingedeeld wordt in een hogere loonschaal 

drie jaar na hun aanstelling als lid van het cabinepersoneel. Er wordt niet verduidelijkt of de 

term ‘aanstelling’ verwijst naar de aanstelling door Tyrolean of in het algemeen door een van de 

drie maatschappijen van het concern, maar in de individuele arbeidsovereenkomsten van het 

cabinepersoneel van Tyrolean staat gewoonlijk dat de datum van indiensttreding die van 

indiensttreding bij Tyrolean is. De verwijzende rechter vindt dat de cao van Tyrolean tot een 

verschillende behandeling leidt naargelang de leeftijd waarop het cabinepersoneelslid de 

vereiste bekwaamheid en kennis heeft opgedaan. Volgens hem worden oudere werknemers 

indirect gediscrimineerd doordat er voor het bepalen van hun loon enkel rekening gehouden 

wordt met de bekwaamheid en kennis die zij hebben verworven bij een bepaalde 

luchtvaartmaatschappij, maar niet met de inhoudelijk gelijke bekwaamheid en kennis die zijn 

verworven bij een andere maatschappij van hetzelfde concern.189 Het cabinepersoneel dat reeds 

meerdere jaren beroepservaring binnen het concern kan aantonen, zou op een lagere loonschaal 

terugvallen wanneer zij werden aangesteld door Tyrolean. Het uitgangspunt lijkt dus te zijn dat 

leeftijdsdiscriminatie kan voortvloeien uit het feit dat tijdvakken bij andere maatschappijen van 

het concern niet in rekening werden gebracht.190  

 

48.   Het Hof erkent dat er wel sprake kan zijn van een verschil in behandeling op grond van de 

aanstellingsdatum door de betrokken werkgever, maar meent dat dit niet direct of indirect 

gebaseerd is op leeftijd of op een met de leeftijd verband houdend feit. Het is immers de ervaring 

die een personeelslid heeft opgedaan bij een andere maatschappij van hetzelfde concern die 

bepalend is voor het indelen in een loonschaal. Dit staat los van de leeftijd van dit personeelslid 

op het tijdstip van diens aanstelling. Het gehanteerde criterium houdt noch onlosmakelijk,191 

noch indirect verband met leeftijd. Het Hof merkt wel op dat het criterium in bepaalde 

bijzondere gevallen tot gevolg kan hebben dat de overgang naar een hogere loonschaal voor 

bepaalde personeelsleden op een latere leeftijd gebeurt dan bij werknemers die een 

gelijkwaardige ervaring hebben opgedaan bij Tyrolean.192  

 

                                                        
187 Ibid., punt 94-98.  
188 N. MAROCCHI, noot onder HvJ 21 juli 2011, HvJ 8 september 2011 en HvJ 13 september 2011, TBP 2012/7, (441) 
443. 
189 HvJ 7 juni 2012, nr. C-132/11, ECLI:EU:C:2012:329, Tyrolean Airways (hierna: Tyrolean), punt 7-20.  
190 Ibid., punt 26-27. 
191 A contrario HvJ 12 oktober 2010, nr. C-499/08, ECLI:EU:C:2010:600, Andersen, punt 23. 
192 Tyrolean, punt 29. 
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Volgens het European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field is dit arrest 

opmerkelijk, omdat er aangedrongen wordt op het feit dat het verschil in behandeling een 

specifieke groep, die wordt afgebakend aan de hand van hun leeftijd, moet beïnvloeden of 

duidelijk moet differentiëren tussen verschillende categorieën van personen op basis van een 

beschermde grond, vooraleer een vordering inzake onrechtstreekse discriminatie kan 

plaatsvinden.193 Deze uitspraak is tot dusver de enige verduidelijking van het Hof over indirecte 

leeftijdsdiscriminatie conform de kaderrichtlijn. 

 

49.   Ook in België werd een zaak behandeld omtrent indirecte discriminatie. Een man beweerde 

indirect gediscrimineerd te zijn op basis van leeftijd door de beslissing van diens werkgever om 

alle personeelsleden met 6 jaar anciënniteit bij het bedrijf te ontslaan om zo de loonkosten te 

reduceren. De rechtbank gaat echter niet mee in die redenering en stelt dat het beslissende 

criterium anciënniteit is en niet leeftijd. Volgens de rechter is er geen potentieel nadelig effect 

voor een bepaalde groep mensen gekenmerkt door het beschermde criterium op basis van 

leeftijd.194 Dit vonnis ligt dus in de lijn van wat later in Tyrolean door het Hof van Justitie beslist 

zou worden.  

50.   Ook het arbeidshof in Antwerpen verwierp een claim inzake indirecte discriminatie. Het 

oordeelde dat een systeem van strafpunten,195 waarmee bepaald werd wie gedwongen moest 

vertrekken bij een herstructurering, geen indirecte discriminatie op grond van leeftijd 

uitmaakte. De eisende werknemers argumenteerden immers dat oudere werknemers met meer 

anciënniteit meer kans hadden om zo’n strafpunten te hebben dan jongere werknemers. De 

ontslagcriteria waren volgens het hof pertinent, aangezien ze rechtstreeks geleid hebben tot de 

selectie. De potentiële onrechtstreekse leeftijdsdiscriminatie is te rechtvaardigen op grond van 

het objectieve en redelijke karakter van de gehuldigde techniek van strafpunten.196 Alhoewel de 

motivering vrij hol is, kan de conclusie van het arbeidshof wel gevolgd worden.  

DE VOS becommentarieerde het bestreden vonnis197 en stelde terecht dat de claim inzake 

onrechtstreekse leeftijdsdiscriminatie geforceerd overkomt. Tevens had de rechter volgens hem 

zelfs kunnen aannemen dat er toch sprake was van onrechtstreekse discriminatie en die dan 

achteraf rechtvaardigen. Het Europese recht vereist immers enkel een theoretische of potentiële 

discriminatie die ook mogelijk is wanneer er geen specifieke data voorhanden zijn die dit 

kunnen ondersteunen.198 Dit houdt in dat een neutrale bepaling, maatstaf of handelswijze als 

onrechtstreeks discriminerend zou kunnen worden beschouwd omwille van de potentiële of 

theoretische impact op een persoon uit een beschermde categorie. Statistisch bewijs in verband 

met de effectieve impact lijkt dan overbodig. Onder meer door de ontwikkeling van dit 

discriminatieconcept, is het maar de vraag of er op Europees niveau ook veel richtsnoeren 

ontwikkeld zullen worden omtrent het gebruik van statistisch bewijs, zoals het geval is in de 

VS.199 Vandaag is dit nog niet het geval. Volgens DE VOS heeft de Europese wetgever met artikel 

                                                        
193 European Network, The Evolution, 39-41. 
194 Arbrb. Brussel 20 juni 2011, AR nr. 10/11/A, www.unia.be. 
195 De ontslagcriteria waren gebaseerd op feiten uit het verleden, zoals ongewettigde afwezigheden en opgelopen 
sancties. 
196 Arbh. Antwerpen (afd. Hasselt) 3 september 2008, RABG 2009, afl. 14, 970. 
197 Arbrb. Tongeren 29 juni 2006, AR 3053/2004, Limb.Rechtsl. 2006, 340. 
198 M. DE VOS, “De bestrijding”, 337-338, eigen cursivering. 
199 M. DE VOS, “Worden Europese arbeidsrelaties Amerikaans?”, 257-259. 
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2, lid 2 van de kaderrichtlijn nu ook theoretische rechtstreekse discriminatie verboden.200 

Het concept potentiële discriminatie gaat in tegen het klassieke uitgangspunt in de VS dat 

gekeken moet worden naar de reële disproportionele impact. Hypothetische impact wordt er 

slechts uitzonderlijk in aanmerking genomen. 201  Daar vereist het Supreme Court dat 

impactverschillen significantly different of substantially disproportionate zijn. De impact moet 

dus voldoende hoog zijn om niet toevallig te kunnen zijn. Om toeval uit te sluiten, doet men er 

beroep op statistische gegevens. Dit steunt op het idee dat men met het verbod van disparate 

impact bestaande structurele of maatschappelijke discriminatie wil bestrijden. Als dit ook de 

doelstelling is in Europa, meent DE VOS dat eenzelfde aanpak aangewezen is in de EU.202 Het Hof 

van Justitie van de EU heeft met betrekking tot het gebruik van statistische gegevens in het 

kader van onrechtstreekse discriminatie enkel verduidelijkt dat statistische gegevens significant 

moeten zijn. Ze moeten dus voldoende personen betreffen en meer dan louter toevallige of 

tijdelijke fenomenen weergeven.203 Het is dan aan de nationale rechters om de bewijsvoering uit 

te werken. Bovendien moeten de statistische gegevens betrekking hebben op de concrete 

werkgever die men discriminatie verwijt in plaats van op de gehele arbeidsmarkt van een 

bepaalde lidstaat.204  

2.2.4. Specht 
 

51.   In dit arrest oordeelt het Hof, naar analogie met het arrest Hennigs,205 dat een nationale 

bepaling die, voor de berekening van het loon van ambtenaren rekening houdt met leeftijd, een 

direct op leeftijd gebaseerd onderscheid uitmaakt.206 Ter rechtvaardiging van dit onderscheid, 

voert de Duitse regering aan dat men een forfaitaire waarde wilde toekennen aan eerdere 

beroepservaring en een uniforme administratieve praktijk wilde garanderen.207 

 

Het Hof herhaalt dat het belonen van beroepservaring, die de werknemer in staat stelt zijn 

werkzaamheden beter te verrichten, een legitiem doel is.208 Het gaat echter niet in op het 

argument rond de uniforme administratieve praktijk. De advocaat-generaal meent echter dat dit 

alleen geen rechtvaardiging kan vormen,209 wat later ook door het Hof zal worden bevestigd.210  

 

52.   Het Hof vindt dat de regeling passend is om het doel van het belonen van beroepservaring 

te bereiken, aangezien anciënniteit hand in hand gaat met beroepservaring.211 Deze uitspraak is 

naar mijn mening te kort door de bocht. Zoals besproken in het kader van de arresten Hennigs 

en Cadman, kan men zich afvragen of die stelling wel steeds overeenstemt met de realiteit. Los 

hiervan, besluit het Hof echter dat de regel verder gaat dan noodzakelijk in de hypothese van 

een aanstelling van een ambtenaar zonder ervaring, want dan is de indeling puur op leeftijd 

                                                        
200 Ibid., 251, eigen cursivering. 
201 Nl. wanneer die impact representatief is voor de reële impact waarvoor bewijs ontbreekt, of wanneer de reële 
impact is vertekend door bewezen eerdere discriminatie of door bewezen anticipatie van discriminatie door 
werknemers. Zie M. DE VOS, “Worden Europese arbeidsrelaties Amerikaans?”, 259 en voetnoot 70. 
202 M. DE VOS, “Worden Europese arbeidsrelaties Amerikaans?”, 256-257. 
203 Zie bv. HvJ 27 oktober 1993, nr. C-127/92, ECLI:EU:C:1993:859, Enderby, punt 17. 
204 DE VOS verwijst bv. naar HvJ 31 maart 1981, nr. C-96/80, ECLI:EU:C:1981:80, Jenkins, punt 7. 
205 Hennigs, punt 58. 
206 HvJ 19 juni 2014, nr. C-501/12–C-506/12, ECLI:EU:C:2014:2005, Specht, punt 41-43, eigen cursivering. 
207 Ibid., punt 47.  
208 Ibid., punt 48. Zie Hennigs, punt 72; Cadman, punt 34; Hütter, punt 47. 
209 Concl. Adv.Gen. Y. BOT bij HvJ 19 juni 2014, nr. C-501/12–C-506/12, ECLI:EU:C:2014:2005, Specht, punt 74. 
210 Zie HvJ 11 november 2014, nr. C‑530/13, EU:C:2014:2359, Schmitzer, punt 41. 
211 Specht, punt 50. 
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gebaseerd.212 Het Hof is dus consistent met de rechtspraak in Hennigs. Ook de advocaat-generaal 

volgt de lijn die in dat arrest werd uitgezet wanneer hij aanvoert dat een criterium dat eveneens 

op anciënniteit en beroepservaring berust, maar zonder leeftijd in aanmerking te nemen, beter 

geschikt zou zijn.213 Het Hof heeft onlangs met betrekking tot een gelijkaardige loonregeling het 

Specht-arrest bevestigd.214 

 

53.   De parallel met de zaak Hennigs stopt echter nog niet. De discriminerende regeling werd 

hier immers ook vervangen door een ander systeem waarbij men opnieuw uitging van het 

salaris conform die oude regeling. Bij het nieuwe systeem hanteerde men dan het 

ervaringscriterium. 215  Opnieuw wordt aangevoerd dat dit de verworven rechten en 

gerechtvaardigde verwachtingen van de betrokkenen moet beschermen. Naast het feit dat dit 

legitiem is, oordeelt het Hof ook dat de maatregel geschikt is om dat doel te verwezenlijken. De 

handhaving van de vroegere salarissen zorgt er immers voor dat salarisverliezen vermeden 

worden, wat voor de vakbonden een noodzakelijke voorwaarde was.216 Het Hof lijkt de 

vakbonden vooralsnog veel krediet te geven. 

 

54. De vraag blijft natuurlijk of het gehanteerde systeem ook noodzakelijk is. Het Hof 

verduidelijkt dat de wet in haar context bekeken moet worden en dat de nadelen ervan in 

aanmerking genomen moeten worden om deze fase van de driestappentest tot een goed einde te 

brengen.217 Ook hier wordt door de regering benadrukt dat zij met dit nieuwe systeem 

leeftijdsdiscriminatie wil wegwerken, maar dat dit niet mag leiden tot een lager inkomen voor 

reeds benoemde ambtenaren. Nieuw tegenover Hennigs is echter dat de regering benadrukt dat 

excessieve administratieve kosten, en daarom ook individuele beoordelingen, vermeden 

moesten worden. Voor een vrij groot aantal ambtenaren was het daarenboven niet meer 

mogelijk a posteriori en individueel te bepalen welke arbeidstijdvakken voor hun benoeming 

nog nuttig waren. Het Hof oordeelt dat een verhoging van de financiële lasten en eventuele 

administratieve problemen in beginsel echter niet kunnen rechtvaardigen dat niet voldaan 

wordt aan artikel 2 van richtlijn 2000/78.218 Toch kan niet geëist worden dat elk geval apart 

onderzocht wordt. Dit zou de regeling technisch en economisch onbeheersbaar maken219 en het 

risico op fouten verhogen. De wetgever is bijgevolg zijn beoordelingsbevoegdheid niet te buiten 

gegaan. Bovendien bezorgt de regeling de betrokkenen geen al te grote nadelen. De omvang van 

de schade is bijzonder moeilijk te begroten, maar het verschil in bezoldiging blijft beperkt. Er 

zouden ook mechanismes zijn die het salarisverschil kunnen verzachten en zelfs uitschakelen.220 

Het is natuurlijk moeilijk te verifiëren of dit klopt, maar het is wel zo dat de advocaat-generaal 

meent dat de regeling toch verder gaat dan noodzakelijk, aangezien de discriminerende 

overgangsregeling voor onbepaalde tijd voortduurt, terwijl er andere overgangsregelingen 

denkbaar waren, die de discriminatie wel zouden laten verdwijnen.221  

 

                                                        
212 Ibid., punt 51. Zie ook Hennigs, punten 74-75 en 77. 
213 Concl. Adv.Gen. Y. BOT bij Specht, punt 73. Zie ook Hennigs, punt 77. 
214 HvJ 9 september 2015, nr. C-20/13, ECLI:EU:C:2015:561, Unland, punt 30-36. 
215 Specht, punt 53-54. 
216 Ibid., punt 63-68. 
217 Ibid., punt 71. Zie ook HvJ 11 april 2013, nr. C‑335/11 en C‑337/11, ECLI:EU:C:2013:222, HK Danmark, punt 89 en 

HvJ 6 december 2012, nr. C‑152/11, ECLI:EU:C:2012:772, Odar, punt 65. 
218 Specht, punt 72-77.  
219 Naar analogie HvJ 26 september 2013, nr. C-546/11, ECLI:EU:C:2013:603, Dansk Jurist- og Økonomforbund 
(hierna: Dansk Jurist), punt 70. 
220 Specht, punten 75-85. 
221 Concl. Adv.Gen. Y. BOT bij Specht, punten 81-84 en 88-90. 
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55.   Het Hof toont zich in het recente Unland-arrest niet bereid zijn rechtspraak omtrent 

dergelijke overgangsmaatregelen te veranderen. Ook daar werd rechtvaardiging gevonden in de 

bescherming van verworven rechten.222 Dat de bescherming daarvan legitiem is, staat buiten 

kijf. Over de noodzakelijkheid kan daarentegen gediscussieerd worden. Men zou hier evengoed 

de zonet weergegeven redenering van advocaat-generaal BOT kunnen doortrekken. 

 
56.   Het Specht-arrest is nog interssant omwille van het feit dat het Hof ingaat op een mogelijk 

rechtsgevolg van een schending van het non-discriminatiebeginsel op grond van leeftijd, 

namelijk levelling up. Dit houdt in dat de voordelen, die de bevoordeelde groep geniet, aan de 

benadeelde groep worden toegekend.223 Om deze techniek te kunnen toepassen is een 

referentiekader nodig en dit is er volgens het Hof niet, aangezien de regeling van toepassing was 

op elke ambtenaar.224 VERMEULEN heeft hier echter zijn bedenkingen bij. Volgens hem kan van 

elke regeling die discrimineert op grond van leeftijd gezegd worden dat zij van toepassing is op 

elke ambtenaar bij zijn aanstelling. De discriminatie kan een weerslag hebben op alle 

ambtenaren, behalve op die ambtenaar die op grond van zijn leeftijd in de hoogste salaristrap 

van de salarisgroep wordt ingedeeld bij zijn aanstelling. Men kan zich terecht afvragen of met 

dergelijke motivering niet elke levelling up uitgesloten kan worden die het gevolg is van de 

toepassing van discriminerende loonschalen.225 Ook volgens de advocaat-generaal is het wel 

mogelijk om de bevoordeelde en benadeelde groepen te identificeren, al zal het niet eenvoudig 

zijn. Doordat de discriminatie in het bezoldigingsstelsel op verschillende niveaus plaatsvond, 

bestaan er geen homogene groepen van bevoordeelden en benadeelden. Men zal alle groepen 

van personen met een verschillende leeftijd, maar met gelijkwaardige beroepservaring met 

elkaar moeten vergelijken.226 Het Hof bespaart zichzelf deze moeite. 

 

57.   Het Hof gaat ook in op de mogelijkheid om een aansprakelijkheidsvordering tegen een 

lidstaat te richten. Zoals gekend, is één van de voorwaarden hiervoor dat er een voldoende 

gekwalificeerde schending van een voorschrift van Unierecht voorligt.227 Het Hof verduidelijkt 

dat het pas sinds Hennigs is dat de aard en de omvang van de verplichtingen uit artikelen 2, lid 2 

en 6, lid 1 van richtlijn 2000/78 duidelijk en nauwkeurig zijn vastgesteld, waardoor een 

schending vóór de datum van dit arrest niet voldoende gekwalificeerd is.228  

 

2.2.5. Schmitzer  
 
58.   Ingevolge het arrest Hütter, voerde de Oostenrijkse wetgever een nieuwe regeling in die 

arbeidstijdvakken van voor het achttiende levensjaar wél meetelt voor de berekening van de 

salarisverhoging, maar tegelijk de wachttijd voor die verhoging verlengt voor personen met 

beroepservaring voor hun achttiende. Voor degenen die geen arbeid verricht hebben voor hun 

achttiende, geldt de verlenging van de wachttijd niet en wordt bepaald dat de nieuwe regeling 

niet tot een lager salaris kan leiden.229 Het mag duidelijk zijn dat hierdoor een rechtstreeks op 

leeftijd gebaseerd verschil in behandeling blijft bestaan tussen deze twee categorieën 

                                                        
222 Unland, punt 49. 
223 A. WITTERS en I. VERHELST, “Nieuwe discriminatieregels”, 180. 
224 Specht, punt 96, eigen cursivering. 
225 L. VERMEULEN, Discriminatie, 109. 
226 Concl. Adv.Gen. Y. BOT bij Specht, punten 100, 102-103 en 106-107.  
227 Specht, punt 99, eigen cursivering.  
228 Ibid., punt 103-106. 
229 HvJ 11 november 2014, nr. C‑530/13, EU:C:2014:2359, Schmitzer. 
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ambtenaren.230  

 

59.   In het kader van artikel 6 van richtlijn 2000/78 worden verschillende doelstellingen naar 

voren geschoven. Ten eerste beoogt de regel tot een begrotingsevenwicht en tot administratieve 

vereenvoudiging te komen. Het Hof stelt dat het Unierecht niet verhindert dat lidstaten, behalve 

met politieke, sociale of demografische overwegingen, ook rekening houden met 

begrotingsoverwegingen, voor zover zij het algemene verbod van discriminatie op grond van 

leeftijd respecteren. Begrotingsoverwegingen kunnen echter op zich geen legitiem doel zijn. 

Hetzelfde geldt voor de administratieve overwegingen.231 

 

Ten tweede wil men de verworven rechten en het gewettigd vertrouwen van onder de vroegere 

regeling bevoordeelde ambtenaren beschermen door de wachttijd voor hen niet met 

terugwerkende kracht te verlengen. Het Hof oordeelt dat dit legitieme doelstellingen zijn die – 

gedurende een overgangsperiode – kunnen rechtvaardigen dat de vroegere (discriminerende) 

regels inzake bezoldigingen worden gehandhaafd. 232  Ze kunnen echter geen maatregel 

rechtvaardigen die een verschil in behandeling op grond van leeftijd definitief handhaaft. De 

doelstelling van het invoeren van een niet-discriminerend bezoldigingsstelsel wordt zo niet 

bereikt.233 Op basis hiervan zou men hebben kunnen oordelen dat de loonregeling in het zonet 

besproken arrest Specht verder gaat dan noodzakelijk, in die hypothese natuurlijk dat werkelijk 

blijkt dat de discriminatie definitief voortduurt (supra nr. 54). 

 

60.   Het Hof bevestigde zijn rechtspraak in een later arrest, waarin dezelfde regeling ter 

discussie stond.234 Enige verschil nog met het Schmitzer-arrest is dat er nog een ander doel werd 

aangevoerd ter rechtvaardiging, namelijk de verschillende waardering van de werkervaring aan 

het begin van de loopbaan.235 Het Hof behandelt dit niet, maar advocaat-generaal BOT past de 

gebruikelijke rechtspraak toe. Compensatie voor ervaring opgedaan door de werknemer, 

waardoor deze beter presteert, is in het algemeen een legitiem doel van salarisbeleid.236 Ook zijn 

analyse struikelt echter bij de proportionaliteit, aangezien het verschil in behandeling blijft 

voortduren. Bovendien geeft het feit dat de verlenging van de wachttijd, die voor bevordering 

vereist is, niet geldt voor medewerkers die hun totale diensttijd na 18 jaar hebben vervuld op 

zich al aan dat de verschillende waardering van werkervaring aan het begin van de loopbaan 

niet het werkelijk nagestreefde doel is. Het werkelijke doel is volgens hem kostenneutraliteit. 

Oostenrijk zou de meerkost van een aangepaste regeling niet kunnen dragen zonder dat daaraan 

een wijziging van het bevorderingstempo gekoppeld werd.237  

 

61.   In België voorziet de eerder genoemde cao in de sector van de zelfstandige kleinhandel dat 

beroepservaring, die voor de leeftijd van 21 jaar wordt verworven, niet in aanmerking wordt 

genomen voor het bepalen van het loon.238 De cao motiveert dat deze regel gebaseerd is op de 

context van de handelssectoren en dat de baremastart op die manier voldoet aan het 

                                                        
230 Ibid., punt 33-35, eigen cursivering. 
231 Ibid., punt 39-41, eigen cursivering. Zie ook Fuchs en Köhler, punt 73-74. 
232 Schmitzer, punt 42-43, eigen cursivering. Zie ook Hennigs, punten 90 en 92.  
233 Schmitzer, punten 39 en 44, eigen cursivering. 
234 HvJ 28 januari 2015, nr. C‑417/13, ECLI:EU:C:2015:38, ÖBB Personenverkehr AG (hierna: ÖBB), punten 28-30 en 
36-40. 
235 Concl. Adv. Gen. Y. BOT bij ÖBB, punt 43. 
236 Hennigs, punt 72; Cadman, punt 34; Hütter, punt 47. 
237 Concl. Adv. Gen. Y. BOT bij ÖBB, punt 46-50. 
238 Art. 10.1 § 1 van de cao van 14 december 2012 van PC 201 (supra). 
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gewaarborgd minimum maandinkomenniveau. VERMEULEN merkt terecht op dat dergelijke 

regel meer dan waarschijnlijk in strijd is met het verbod van leeftijdsdiscriminatie in het licht 

van de arresten Kücükdeveci (infra) en Schmitzer.239 

 

2.2.6. Unland 
 
62.   Enkele onderdelen van dit arrest werden reeds toegelicht bij de bespreking van het arrest 

Specht. Toch is het interessant om nog op een ander aspect uit het Unland-arrest in te gaan. Er 

stond immers ook een nationale regeling ter discussie die bepaalt dat rechters, die op de 

peildatum voor de overgang naar een nieuw bezoldigingsstelsel een bepaalde leeftijd hadden 

bereikt, vanaf een bepaalde salaristrap sneller salarisverhoging krijgen. Voor rechters die op de 

peildatum nog geen 31 jaar waren, begint het tijdvak van ervaring op de datum van herindeling 

weer van voren af aan. Voor rechters ouder dan 31 jaar gold daarentegen de datum waarop zij in 

het oude stelsel de volgende leeftijdsklasse zouden hebben bereikt als tijdstip voor de overgang 

naar een hogere salaristrap. Bovendien kwam het nieuwe systeem er ook op neer dat enkel 

rechters die op de peildatum minstens 39 jaar waren in aanmerking komen voor een verkorting 

van de tijd die nodig is om de overgang naar een hogere salaristrap te maken. De regeling maakt 

aldus een rechtstreeks op leeftijd gebaseerd onderscheid.240 

 

63.   Het Hof maakt opnieuw niet veel woorden vuil aan de legitimiteitstest in het kader van 

artikel 6, eerste lid. Het geeft eerst een overzicht van de naar voren geschoven doelstellingen, 

namelijk het afstemmen van de bezoldiging van rechters op die van ambtenaren, het 

aantrekkelijker maken van het rechtersambt, het garanderen dat het inkomen in het begin van 

de loopbaan sneller stijgt, het vermijden van salarisverlies voor reeds aangestelde rechters en 

garanderen dat alle rechters op hun 49e de hoogste salaristrap hebben bereikt. Daarna 

benadrukt het Hof de ruime beoordelingsmarge van de lidstaten en besluit zo dat deze 

doelstellingen in beginsel passen bij diegenen die vereist zijn in artikel 6, lid 1.241 

 

64.   De regering laat rechters sneller de volledige bezoldigingsschaal doorlopen dan andere 

ambtenaren, rekening houdend met het feit dat rechters doorgaans een langere opleiding 

hebben en op een later tijdstip in dienst treden. Het inkomen van rechters kon om 

begrotingsredenen echter niet aanzienlijk worden verhoogd. Vandaar dat de salarisstijging in de 

tussenjaren weer vertraagd is. Volgens de Duitse regering moet het nieuwe systeem als een 

bonus gezien worden voor rechters tussen 31 en 39 jaar, aangezien de beroepservaring 

bijzonder snel toeneemt tijdens de eerste jaren van beroepsactiviteit. Bovendien is het een 

middel om te voorzien in de behoeften van de rechters, die in een levensfase zitten waarin ze 

volgens de regering doorgaans de hoogste kosten hebben. Het nieuwe systeem vertraagt 

daarentegen de bevordering van rechters op een vrij gevorderde leeftijd, maar er is wel een 

compensatie voorzien in de zin van een verkorting van de duur van de salaristrappen. De 

wetgever zou er met dit ingewikkelde systeem voor hebben willen zorgen dat de indeling in het 

nieuwe bezoldigingsstelsel voor geen enkele categorie van rechters overdreven voor- of nadelen 

meebrengt. Het Hof meent dat er geen gegevens verstrekt zijn die doen twijfelen aan het feit dat 

het nieuwe bevorderingsstelsel passend en noodzakelijk is. De wetgever heeft niet onredelijk 

                                                        
239 L. VERMEULEN, Discriminatie, 128 en L. VERMEULEN, “Lonen volgens ervaring i.p.v. leeftijd en sectorale 
loonschalen. Opgeruimd staat netjes?”, JTT 2010, (401) 404. Zie ook C. ENGELS, “Active Ageing”, 180. 
240 HvJ 9 september 2015, nr. C-20/13, ECLI:EU:C:2015:561, Unland, punt 51-54, eigen cursivering. 
241 Ibid., punt 56-58. 
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gehandeld, gelet op de beoordelingsmarge van de lidstaten.242 Het Hof lijkt leeftijdsgerelateerde 

lonen nog geen vaarwel te willen zeggen. 

 

 

2.2.7. Belgische rechtspraak en praktijken 
 

65.   Zoals gekend, worden anciënniteit en leeftijd in België vaak gebruikt als criteria om het loon 

te bepalen. Dit gaf bijvoorbeeld aanleiding tot een vonnis van de arbeidsrechtbank in Brussel. 

Een werkgever weigerde om aan een werkneemster achterstallig loon volgens haar leeftijd en 

anciënniteit op basis van barema’s uit een cao te betalen, omdat hij vond dat die barema’s 

discrimineren op grond van leeftijd, hoewel de werkneemster zelf niet claimde dat zij het 

slachtoffer was van discriminatie. Volgens de arbeidsrechtbank is dergelijke weigering in strijd 

met richtlijn 2000/78. De ratio legis van de richtlijn is het bieden van bescherming aan bepaalde 

categorieën personen, maar hier vindt de vrouw zelf niet dat zij gediscrimineerd wordt. De 

werkgever kan zich dan niet op een onwettigheid beroepen om zijn eigen verplichtingen ten 

aanzien van de werkneemster niet na te komen.243 

 

66. De Belgische sociale partners hebben er in alle sectoren waar de loonschalen gebaseerd 

waren op leeftijd voor gekozen om deze te vervangen door loonschalen gebaseerd op ervaring. 

Die beroepservaring wordt echter door sommige cao’s zeer ruim begrepen.244 Zo is er 

bijvoorbeeld een cao die stelt dat ervaring beschouwd wordt als algemene levenservaring. De 

cao vervolgt dat ook periodes waarin een werknemer helemaal niet actief is op de arbeidsmarkt 

kunnen zorgen voor bepaalde competenties.245 Ook andere cao’s hanteren dergelijke ruime 

bewoordingen. Zowat de enige periode die niet als ervaring wordt meegeteld, is de periode van 

tewerkstelling via een studentenovereenkomst.246  

 

VERMEULEN merkt terecht op dat, wanneer men voor de loonstijging iedere levensperiode 

gelijkstelt met een periode waarin men ervaring opdoet, er onmiskenbaar een oorzakelijk 

verband is tussen leeftijd en de hoogte van het loon. Dit terwijl het Hof van Justitie in Hennigs 

(punt 77) dit mechanisme net had afgekeurd.247 Zo’n cao’s gaan uit van de bedoeling om de 

ervaring van de werknemer te belonen, maar doordat ze ook periodes van inactiviteit 

gelijkstellen met ervaring laten ze de band die mag bestaan tussen beloning en beroepservaring 

los. Het gelijkstellen van verschillende soorten periodes van inactiviteit met beroepservaring is 

noch passend, noch pertinent om het legitieme doel te bereiken.248 Hij maakt ook de correcte 

vaststelling dat uit de arresten Rosenbladt, Odar (beide infra) en Hennigs (supra) blijkt dat 

sociale partners blijkbaar nog een grotere beoordelingsvrijheid hebben dan de nationale 

wetgevers. Anderzijds is het wel zo dat er een grote diversiteit bestaat binnen de Belgische cao’s 

met ervaringsbarema’s. Vandaar dat het niet duidelijk is hoe het Hof hiermee zou omgaan.249  

 

                                                        
242 Ibid., punt 61-65. 
243 Arbrb. Brussel 11 maart 2008, Soc.Kron. 2009, afl. 02, 106. 
244 L. VERMEULEN, Discriminatie, 113 en 116. 
245  Cao van 24 juni 2008 van PC 307 (makelarij en verzekerinsagentschappen) houdende loon- en 
arbeidsvoorwaarden, zie inleiding en motivering. De cao werd later aangevuld met art. 2bis, die licht afwijkt van de 
vroegere inleiding. Zie art. 2bis § 3. 
246 Zie L. VERMEULEN, Discriminatie, 116-118. 
247 Ibid., 124. 
248 Ibid., 127 en L. VERMEULEN, “Lonen volgens ervaring’, 404, eigen cursivering. 
249 L. VERMEULEN, Discriminatie, 127 
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ENGELS merkt ook terecht op dat de sociale partners in overeenstemming wilden zijn met de 

richtlijn, maar tegelijk zo weinig mogelijk aan de bestaande situatie wilden veranderen.250 

Afhankelijk van hoe de relevante ervaring wordt omschreven en beloond, zijn sommige 

loonschalen nog steeds een indirecte – en volgens VERMEULEN zelfs een directe251 - schending 

van het non-discriminatiebeginsel op grond van leeftijd. 252  Het Hof moet al te ruime 

interpretaties van het begrip ervaring afkeuren. Cao’s die het loon doen stijgen met de leeftijd 

prijzen oudere werknemers zelfs uit de markt, terwijl een essentiële doelstelling van het 

Europees leeftijdsdiscriminatieverbod net is om ouderen toe te laten ook met jongeren te 

concurreren op het vlak van loon.253 

 

67.   Los van het loonaspect, kent België ook enkele cao’s die voorzien in extra vakantiedagen 

volgens leeftijd of anciënniteit. Dit geldt bijvoorbeeld in de ziekenhuissector.254 VERMEULEN stelt 

dat voor verpleegkundigen en verzorgenden de maatregel redelijk verantwoord lijkt, gezien de 

fysieke eisen van het beroep en hun onregelmatige werkroosters. De cao voorziet echter vanaf 

een bepaalde leeftijd ook extra vakantie voor administratieve krachten of directieleden in die 

sector. Daar vindt hij moeilijker een rechtvaardiging voor.255 Volgens ENGELS lijken extra 

vakantiedagen voor ouderen rechtvaardigbaar, aangezien op die manier ouderen kunnen blijven 

werken op minder veeleisende wijze.256  

2.3. Bijdragen in een aanvullend pensioenstelsel 

Over leeftijdsdiscriminatie met betrekking tot dit specifieke aspect van het beroepsleven is er 

slechts één arrest van het Hof, namelijk het HK-Danmark-arrest.  

2.3.1. HK Danmark 
 

68.   In casu betreft het een bedrijfspensioenregeling die inhoudt dat de werkgever, als 

bestanddeel van het salaris van de werknemer, pensioenbijdragen betaalt die hoger worden 

naargelang de leeftijd van de werknemer stijgt. Deze bedrijfspensioenverzekering werd 

ingeschreven in de individuele arbeidsovereenkomsten.257 Het Hof concludeert snel dat er 

sprake is van een verschil in behandeling. De verzoekster was op het moment van haar 

aanwerving jonger dan 35 jaar, waardoor de werkgeversbijdrage voor haar pensioen-

verzekering 6% van haar basissalaris bedroeg. Haar totale maandsalaris (basissalaris + 

werkgeversbijdragen) viel lager uit dan dat van een werknemer met hetzelfde basissalaris maar 

die ouder was dan 35 jaar. Werknemers tussen 35 en 45 jaar kregen immers 8% 

werkgeversbijdragen en diegenen ouder dan 45 jaar zelfs 10%. Dit toont een rechtstreeks 

verband aan tussen het lagere maandsalaris van jongere werknemers en hun leeftijd.258 

                                                        
250 C. ENGELS, “Active Ageing”, 178-179. 
251 L. VERMEULEN, “Lonen volgens ervaring”, 403 en 406. 
252 C. ENGELS, “Active Ageing”, 198-199. 
253 L. VERMEULEN, Discriminatie, 127 en O. VANACHTER, “Gelijke behandeling op grond van leeftijd, ras, etnische 
oorsprong, nationaliteit” in O. VANACHTER (ed.), Gelijke behandeling en arbeidsverhouding, Antwerpen, Intersentia, 
1999, (195) 208. 
254 Cao van 26 oktober 2005 (gezondheidsdiensten) betreffende de vrijstelling van arbeidsprestaties in het kader van 
de eindeloopbaan problematiek en de toekenning van bijkomende verloven ten voordele van bepaalde categorieën 
personeelsleden, gewijzigd door de cao van 6 september 2006. Algemeen verbindend verklaard door KB 1 oktober 
2008, BS 27 november 2008. 
255 L. VERMEULEN, Discriminatie, 129. Zie specifiek artikelen 4 tot 8 van de cao van 26 oktober 2005. 
256 C. ENGELS, “Active Ageing”, 180. 
257 HvJ 26 september 2013, nr. C-476/11, ECLI:EU:C:2013:590, HK Danmark. 
258 Ibid., punt 35-36, eigen cursivering. 
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69.   Eerder uitzonderlijk wordt hier artikel 6, tweede lid van de richtlijn naar voren geschoven 

door de verwijzende rechter. In tegenstelling tot heel wat andere taalversies van dit artikel, 

verwijst de Deense taalversie echter niet naar ‘pensioen- of invaliditeitsuitkeringen’. Het Hof 

komt terecht tot de conclusie dat deze bepaling enkel geldt voor ondernemings- en sectoriële 

regelingen inzake sociale zekerheid die de risico’s van ouderdom en invaliditeit dekken. Er moet 

immers gekeken worden naar het algemene opzet en de doelstelling van de regeling waarvan zij 

een onderdeel vormt. De bewoordingen uit andere taalversies suggereren bovendien dat artikel 

6, tweede lid slechts geldt voor de in die bepaling limitatief opgesomde gevallen. Er moet een 

restrictieve interpretatie gehanteerd worden.259 

 

In casu gaat het om een regeling die, zoals vereist, het ouderdomsrisico dekt. Daarnaast moet 

echter nog onderzocht worden of de progressiviteit van de werkgeversbijdragen valt onder ‘de 

vaststelling [...] van een toetredingsleeftijd of van een leeftijd voor het verkrijgen van het recht 

op pensioen-of invaliditeitsuitkeringen’. Het Hof stelt dat dit in casu niet het geval is, aangezien 

de werknemers automatisch bij de verzekering worden aangesloten nadat ze 9 maanden 

gewerkt hebben. Het argument dat de bepaling a fortiori voor minder ernstige vormen van 

discriminatie op grond van leeftijd moet gelden, wordt niet aanvaard door het Hof. Het vindt 

immers dat de pensioenbijdragen net verderstrekkende gevolgen kunnen hebben dan de 

vaststelling van een toetredingsleeftijd of leeftijd voor het verkrijgen van het recht op 

pensioenuitkeringen, aangezien die bijdragen een bestanddeel vormen van het salaris van de 

werknemers.260 Dat hierover getwist kan worden, blijkt onder meer uit de tegenovergestelde 

mening van de advocaat-generaal. Volgens haar zou het feit dat een jongere werknemer lagere 

bijdragen ontvangt minder verregaand zijn dan een volledige uitsluiting van deelname aan de 

bedrijfspensioenregeling tot een bepaalde leeftijd.261 Ik volg haar redenering. Het Hof denkt er 

echter anders over en besluit dat er ook geen sprake kan zijn van een ‘gebruik [...] van 

leeftijdscriteria in de actuariële berekeningen’, aangezien de regeling niet leidt tot een 

vaststelling van een toetredingsleeftijd of van een leeftijd voor het verkrijgen van het recht op 

pensioenuitkeringen. Het tweede lid van artikel 6 kan bijgevolg geen rechtvaardiging bieden.262 

Daarom onderzoekt het Hof of het eerste lid soelaas kan brengen. 

 

70.   De progressiviteit van de werkgeversbijdragen zou ten eerste oudere werknemers, die in 

een latere fase van hun loopbaan bij het bedrijf beginnen te werken, de mogelijkheid willen 

bieden om tijdens een relatief korte periode een redelijk pensioenbedrag bijeen te sparen. Ten 

tweede beoogt men jonge werknemers in dezelfde bedrijfspensioenverzekering te integreren, 

waarbij deze echter, gelet op de omstandigheid dat voor hen lagere bijdragepercentages gelden, 

over een groter deel van hun salaris kunnen beschikken in plaats van dit reeds in hun pensioen 

te investeren. Bovendien zou de regeling gerechtvaardigd zijn omdat de bijdrage deels dient om 

de risico’s van overlijden, arbeidsongeschiktheid en ernstige ziekte, waarvan de kosten 

toenemen met de leeftijd, te dekken.263 Helaas verwijst het Hof opnieuw naar de ruime 

beoordelingsvrijheid van de lidstaten en sociale partners en besluit het dat dit legitieme 

doelstellingen kunnen zijn. Dergelijke vrijheid geldt ook voor de doelstellingen van een 

bedrijfspensioenverzekering. De aangevoerde doelstellingen houden volgens het Hof rekening 

                                                        
259 Ibid., punt 40-48, eigen cursivering. Zie ook Dansk Jurist, punt 43. 
260 HK Danmark, punt 49-52. 
261 Concl. Adv.Gen. J. KOKOTT bij HvJ 26 september 2013, nr. C-476/11, ECLI:EU:C:2013:590, HK Danmark, punt 41.  
262 HK Danmark, punt 52-54. 
263 Ibid., punt 58-59. 
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met de belangen van de totaliteit van de werknemers om zo een redelijk pensioenbedrag bijeen 

te sparen.264 Het Hof verliest hier naar mijn mening uit het oog dat de bedrijfspensioenregeling 

voortvloeide uit individuele overeenkomsten tussen de werkgever en zijn werknemers.265 In die 

optiek en gelet op het Age Concern-arrest (punt 46) is het niet ondenkbaar dat het hier eerder 

om individuele beweegredenen van de werkgever gaat en er bijgevolg geen sprake is van 

doelstellingen van algemeen belang.  

 

71.   Aangezien het Hof wel vindt dat de regeling de eerste stap doorstaat, schakelt het over naar 

de geschiktheidstest. Helaas gebruikt het Hof de vage bewoordingen dat het niet onredelijk is 

ervan uit te gaan dat de leeftijdsafhankelijke progressiviteit de genoemde doelstellingen kan 

bereiken.266 De advocaat-generaal gaat akkoord en verduidelijkt dat een kennelijke toetsing 

gewenst is, gezien de ruime beoordelingsmarge van de lidstaten.267 Het Hof herhaalt gewoon dat 

de progressiviteit het voor oudere werknemers mogelijk maakt een redelijk pensioenbedrag 

bijeen te sparen, zelfs indien zij zich relatief laat bij de pensioenverzekering hebben aangesloten. 

Het herhaalt ook dat jongeren zo de kans krijgen zich bij de verzekering aan te sluiten, 

weliswaar met een minder grote financiële last. Bovendien zijn de hogere bijdragen voor 

ouderen in beginsel passend om te verzekeren dat een groter deel van deze bijdragen wordt 

voorbehouden voor het dekken van risico’s van overlijden, arbeidsongeschiktheid en ernstige 

ziekte, die vanuit statistisch oogpunt vaker voorkomen bij oudere werknemers.268 Echt 

verifiëren of de verschillende doelstellingen geschikt zijn, doet het Hof jammer genoeg niet. Het 

controleert ook niet of de regel coherent is, maar schuift die taak af op de nationale rechter.269  

 

72.   Diezelfde verwijzende rechter zal ook, in het kader van de noodzakelijkheidstest, moeten 

nagaan of de nadelige gevolgen van de verschillende behandeling gecompenseerd worden door 

de voordelen van de bedrijfspensioenverzekering. Volgens het Hof moet rekening gehouden 

worden met het feit dat de lagere werkgeversbijdragen overeenstemmen met de lagere 

werknemersbijdragen en met het feit dat de verzekering voordelig was voor de verzoekster, 

aangezien haar werkgever bijdragen voor haar heeft betaald.270 Dit laatste is opmerkelijk, 

aangezien ook ouderen profiteren van de verzekering, zij het in nog grotere mate. Het is jammer 

dat het Hof opnieuw het werk doorschuift naar de nationale rechter, voor wie nog steeds 

onduidelijkheden kunnen bestaan over de invulling van de rechtvaardigingstoets.  

 

De advocaat-generaal analyseert wel welke middelen mogelijks minder ingrijpend zouden zijn 

en meent dat er een drietal mogelijkheden zijn. Het is echter aan de nationale rechter om deze te 

onderzoeken.271 Indien die tot de conclusie komt dat het huidige systeem het minst verregaande 

is, moet volgens de advocaat-generaal nog onderzocht worden of jongere werknemers geen 

nadelen ondervinden die onevenredig zijn aan de nagestreefde doelstellingen.272 In dit kader 

merkt ze op dat de regeling verplicht is voor alle werknemers en men dus geen keuze heeft om 

zich niet aan te sluiten bij de pensioenverzekering en zich de bedragen te laten uitbetalen. Het 

argument dat jongeren die een hoger totaalsalaris wensen maar individueel moeten 

                                                        
264 Ibid., punt 60-62. 
265 Ibid., punt 12. 
266 Ibid., punt 66, eigen cursivering. 
267 Concl. Adv.Gen. J. KOKOTT bij HK Danmark, punt 61-62. 
268 HK Danmark, punt 64-65. 
269 Ibid., punt 67. 
270 Ibid., punt 68. 
271 Concl. Adv.Gen. J. KOKOTT bij HK Danmark, punt 64-69. 
272 Ibid., punt 70: het zogenaamde ‘evenredigheidsbeginsel’.  



37 
 

onderhandelen overtuigt haar niet, aangezien de werknemer doorgaans in een zwakkere 

onderhandelingspositie zit. Ook zij sluit echter niet uit dat deze nadelen gecompenseerd kunnen 

worden door het voordeel dat men heeft bij de maandelijkse pensioenbijdragen van de 

werkgever.273 

73.   Ook het Belgisch recht kent een gelijkaardige ‘trapjesregeling’ in artikel 12 § 2, 5° van de 

wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.274 STEVENS stelt 

vast dat onze 4% trapjesregel met glans het Europese examen, dat uit HK Danmark voortvloeit, 

doorstaat.275 

2.4. Voordelen na ontslag 
 

Bij de berekening van opzegtermijnen- en vergoedingen wordt vaak rekening gehouden met 

leeftijd. Ook bij het selecteren van wie ontslagen wordt, durven werkgevers dit criterium in acht 

te nemen.  

 

Het European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field stelt vast dat weinig 

landen hun regelgeving omtrent ontslagselectie- en vergoeding hebben veranderd ingevolge de 

richtlijn. Vooral het aantal dienstjaren wordt nog heel vaak in rekening gebracht. Zo wordt in 

België de ontslagvergoeding onder meer bepaald aan de hand van het vroegere loon van de 

werknemer. Aangezien oudere werknemers doorgaans van een hoger loon genieten, zal hun 

ontslag de werkgever waarschijnlijk meer kosten. In Frankrijk maken ontslagen werknemers 

boven 57 jaar aanspraak op speciale vergoedingen tot ze de pensioenleeftijd bereiken. Ook in 

het Verenigd Koninkrijk beïnvloeden leeftijd en het aantal dienstjaren de ontslagvergoeding.276 

In dit deel wordt besproken hoe het Hof tegen allerlei dergelijke nationale maatregelen staat. 

 

2.4.1. Kücükdeveci 
 

74.   In dit bekende arrest klaagt mevrouw Kücükdeveci een regeling aan, die de opzegtermijn 

verlengt naargelang de duur van het dienstverband, maar de arbeidstijdvakken die vóór het 

bereiken van de leeftijd van 25 jaar zijn vervuld niet in aanmerking neemt.277 Zo’n regeling voert 

een verschil in behandeling in tussen personen met dezelfde anciënniteit naar gelang van de 

leeftijd waarop zij in dienst traden van de onderneming. Bovendien worden jonge werknemers 

in het algemeen benadeeld door het feit dat zij mogelijkerwijs worden uitgesloten van de 

trapsgewijze verlenging van de opzegtermijnen, terwijl oudere werknemers met een 

vergelijkbare anciënniteit daar wel kunnen van genieten.278 Het is duidelijk dat het hier om een 

rechtstreeks verschil in behandeling gaat,279 alhoewel dit niet door het Hof geëxpliciteerd wordt.  

 

75.   De vraag is of rechtvaardiging gevonden kan worden in het feit dat voor jongere 

werknemers slechts een basisopzegtermijn hoeft te gelden, enerzijds om werkgevers de nodige 

flexibiliteit te bieden bij het personeelsbeheer en anderzijds omdat van jongeren redelijkerwijs 

                                                        
273 Ibid., punt 71-72. 
274 Zie ook L. VERMEULEN, Discriminatie, 107. 
275 Y. STEVENS, “Pensioenopinies: bedenkingen bij recente evoluties. Blijft de Belgische 4% trapjesregel overeind?”, 
Leergang Pensioenrecht 2013-2014, nr. 2, 20. 
276 European Network, Age and Employment, 84, 86 en 92-93. 
277 HvJ 19 januari 2010, nr. C-555/07, ECLI:EU:C:2010:21, Kücükdeveci. 
278 Ibid., punt 29-31.  
279 Zie concl. Adv. Gen. Y. BOT bij Kücükdeveci,  punt 36. 
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een grotere persoonlijke en professionele mobiliteit kan worden verlangd dan van oudere 

werknemers.280 De wetgever meende immers dat jongere werknemers er doorgaans beter in 

slagen om op het verlies van hun job te reageren. Bovendien zouden jongere werknemers sneller 

in dienst genomen worden als voor hen een kortere opzegtermijn geldt. Nadat het Hof een 

overzicht heeft gegeven van deze doelstellingen, besluit het zonder verdere uitleg dat de 

doelstellingen legitiem zijn.281  

 

Gelukkig pakt de advocaat-generaal de legitimiteitstoets grondiger aan. Hij maakt – in 

tegenstelling tot het Hof - een onderscheid tussen de maatregel die de opzegtermijn geleidelijk 

verlengt naargelang de duur van het dienstverband, en diegene die de minimumleeftijd van 25 

jaar vaststelt om in aanmerking te komen voor deze verlenging. Zo’n aanpak verdient de 

voorkeur. Volgens hem beantwoordt de eerste maatregel aan een legitieme doelstelling. Indien 

een werkgever beslist om een werknemer die sinds lang in zijn onderneming werkzaam is te 

ontslaan, vergemakkelijkt een verlengde opzegtermijn zeker de overgang van deze werknemer 

naar een nieuwe job. Voor de regel die de arbeidstijdvakken voor 25 jaar niet meetelt, vindt hij 

echter moelijker een legitiem doel. Dat zo’n maatregel een positieve invloed heeft op de 

aanwerving van jonge werknemers, lijkt hem - terecht - een theoretische stelling. Nergens wordt 

dit gestaafd. Daarentegen staat het volgens hem wel vast dat zo’n korte opzegtermijn 

noodzakelijkerwijs een negatieve impact heeft op de zoektocht van jonge werknemers naar een 

nieuwe baan. Dit bevordert de opname van dergelijke werknemers in het arbeidsproces niet.282 

 

Daarnaast gaat hij ook dieper in op het belang van de werkgevers om een categorie van 

werknemers flexibeler te kunnen beheren. Dit doet natuurlijk denken aan het arrest Age 

Concern.283 Volgens BOT kan echter moeilijk aanvaard worden dat flexibiliteit voor de 

werkgever op zich een legitiem doel vormt, aangezien het Hof gepreciseerd heeft dat de 

legitieme doelstellingen in de zin van artikel 6, lid 1 van algemeen belang zijn. Het algemeen 

belang lijkt in casu te ontbreken. Ook de stelling dat jonge werknemers met minder moeite en 

sneller op het verlies van hun baan reageren dan andere werknemers trekt hij in twijfel. 

Vandaag is werkloosheid bij jongeren immers een belangrijk aspect van onze samenleving.284 Ik 

volg de redenering van de advocaat-generaal, die trouwens een veel meer genuanceerd 

antwoord biedt dan het Hof, dat zichzelf die moeite heeft bespaard. 

 

76.   Gelukkig toont het Hof zich wel wat kritischer wat de geschiktheidstest betreft. Het oordeelt 

immers dat de regeling niet passend is om de werkgever meer flexibiliteit bij het 

personeelsbeheer te geven door diens lasten te verlagen bij ontslag van jonge werknemers. De 

regeling geldt immers voor alle werknemers die vóór het bereiken van de leeftijd van 25 jaar in 

dienst traden van de onderneming, ongeacht hun leeftijd op het tijdstip van ontslag. De regeling 

is evenmin geschikt om meer bescherming te bieden aan werknemers naargelang de duur van 

hun tewerkstelling. De verlenging van de opzegtermijn naargelang anciënniteit geldt immers 

niet voor werknemers die vóór het bereiken van de leeftijd van 25 jaar in dienst traden van de 

onderneming, ook niet wanneer die werknemer er bij zijn ontslag een groot aantal arbeidsjaren 

heeft opzitten. Bovendien treft de regeling jonge werknemers op een ongelijke manier, 

aangezien zij specifiek die jongeren treft die op jonge leeftijd zonder of slechts na een korte 

                                                        
280 Kücükdeveci, punt 18. 
281 Ibid., punt 35-36. 
282 Concl. Adv. Gen. Y. BOT bij Kücükdeveci,  punt 42-45. 
283 Age Concern, punt 46. 
284 Concl. Adv. Gen. Y. BOT bij Kücükdeveci,  punt 46-48, eigen cursivering. 
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beroepsopleiding gaan werken.285  

 

De advocaat-generaal benadrukt dat er in casu geen enkel tastbaar gegeven is waaruit blijkt dat 

de maatregel geschikt is. Hij bekritiseert ook dat alle werknemers die vóór hun 25 jaar een 

arbeidsverhouding zijn aangegaan en kort na hun 25e worden ontslagen, op algemene wijze, 

ongeacht hun persoonlijke en gezinssituatie en hun opleidingsniveau, worden uitgesloten van 

het voordeel van verlenging van de opzegtermijn. Bovendien is deze algemene uitsluiting, die 

reeds dateert van 1926, gehandhaafd zonder dat is aangetoond dat die leeftijdsgrens nog steeds 

aan de huidige economische en sociale situatie van deze categorie van werknemers is 

aangepast.286 

 

77.   VAN DE HEYNING besluit dat dit arrest de druk op de lidstaten verhoogt om hun nationaal 

recht in overeenstemming te brengen met richtlijnen, in het bijzonder wanneer deze 

fundamentele rechten concretiseren.287 Deze zaak laat de indruk na dat een sterke fundamental 

rights approach van het Hof veel meer kracht geeft aan het verbod op leeftijdsdiscriminatie, 

waarbij de uitzonderingen en rechtvaardigingen beperkt moet blijven.288 Zo’n aanpak, die gelijkt 

op diegene in zaken rond geslachtsdiscriminatie bijvoorbeeld, verdient de voorkeur.  

 

78.   In het Belgisch recht vinden we geen kortere opzegtermijnen voor jongeren terug. Voor 

bedienden die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, voorzag artikel 83 § 1 AOW wel in 

kortere termijnen.289 Deze bepaling is sinds 1 januari 2014 echter opgeheven,290 hoewel het 

Grondwettelijk Hof aanvankelijk geen graten zag in deze regeling.291 Ook artikel 82 AOW hield 

rekening met leeftijd, maar werd tevens opgeheven.292 Zoals eerder in deze masterproef al aan 

bod kwam, bestaat er ook een Belgische cao die beroepservaring verworven voor 21 jaar niet in 

aanmerking neemt bij de loonsbepaling.293 Hoewel het in die cao dus niet gaat om het bepalen 

van voordelen na ontslag, vertoont de regel toch gelijkenis met de zaak Kücükdeveci. Ik volg 

VERMEULEN wanneer hij besluit dat die cao meer dan waarschijnlijk in strijd is met het verbod 

van leeftijdsdiscriminatie in het licht van Kücükdeveci en Schmitzer.294 

 

2.4.2. Andersen 
 

79.   In dit arrest draait de discussie rond een nationale regel die luidt dat er geen ontslag-

vergoeding moet betaald worden aan werknemers, die in aanmerking komen voor een pensioen 

dat door de werkgever betaald wordt krachtens een pensioenregeling, waarbij de werknemers 

                                                        
285 Kücükdeveci, punt 38-42. 
286 Concl. Adv. Gen. J. MAZÁK bij Age Concern, punt 51-52. 
287 C. VAN DE HEYNING, noot onder HvJ 19 januari 2010, RW 2011-2012, nr. 34, (1525) 1526. 
288 F. HENDRICKX, “Age”, 25. 
289 P. VAN DEN BERGH, “Eeuwig jong?”, Soc.Weg. 2010, afl. 7, (5) 6. Voor een overzicht van de vroegere rechtspraak 
omtrent dit artikel zie C. ENGELS, “Active Ageing”, 172-174. 
290 Zie art. 51 van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders 
en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen, BS 31 december 2013. 
291 GwH 30 september 2010, nr. 107/2010, www.const-court.be. 
292 Art. 50 van de wet van 26 december 2013. In 2006 had het hof van beroep te Antwerpen nog over art. 82 § 3 AOW 
geoordeeld: ‘Door rekening te houden met de weerslag van de leeftijd van de bediende op zijn tewerkstellingskansen, 
komt de rechter immers precies tegemoet aan de verplichting tot gelijke behandeling en verbod van discriminatie, 
inzonderheid door aan elke bediende precies die termijn/vergoeding toe te kennen, die hem in staat moet stellen om een 
nieuwe, aangepaste en evenwaardige betrekking te vinden’. Zie Arbh. Antwerpen 7 juni 2006, Soc.Kron. 2008, afl. 01, 13. 
293 Art. 10.1 § 1 van de cao van 14 december 2012 van PC 201 (supra). 
294 L. VERMEULEN, Discriminatie, 128 en L. VERMEULEN, “Lonen volgens ervaring”, 404. Zie ook C. ENGELS, “Active 
Ageing”, 180. 
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zich vóór hun 50e hebben aangesloten. Om het pensioen te ontvangen geldt dan weer een 

minimumleeftijd, die voor Andersen in een cao op 60 jaar werd vastgesteld. Het Hof stelt vast 

dat deze bepaling gebaseerd is op een criterium dat onlosmakelijk met de leeftijd van de 

werknemers is verbonden. Er is sprake van een verschil in behandeling dat rechtstreeks295 is 

gebaseerd op het leeftijdscriterium. Opnieuw wordt rechtvaardiging gezocht in artikel 6 van 

richtlijn 2000/78.296 

 

80. Volgens de voorbereidende stukken dient de speciale ontslagvergoeding ervoor om de 

overgang naar een nieuwe dienstbetrekking voor oudere werknemers met een aanzienlijk aantal 

dienstjaren bij dezelfde werkgever te faciliteren. De uitsluiting van de ontslagvergoeding voor 

oudere werknemers berust op de vaststelling dat pensioengerechtigden over het algemeen 

besluiten de arbeidsmarkt te verlaten. De Deense regering wijst erop dat die beperking 

garandeert dat de werkgevers geen dubbele vergoeding moeten betalen aan ontslagen 

werknemers met veel dienstjaren, terwijl dit geen enkel doel op het gebied van 

werkgelegenheidsbeleid zou dienen. Helaas is het Hof opnieuw zeer kort in haar analyse van de 

legitimiteit en stelt het dat het beschermen van werknemers met een groot aantal dienstjaren en 

het helpen bij hun herintreding in het arbeidsproces legitieme doelstellingen zijn op het terrein 

van werkgelegenheid en de arbeidsmarkt conform artikel 6.297  

 

81.   Volgens het Hof is de beperking van de speciale ontslagvergoeding niet onredelijk in het 

licht van het nagestreefde doel en voegt eraan toe dat de regeling misbruiken kan beperken. Er 

moet ervan worden uitgegaan dat dergelijke bepaling niet kennelijk ongeschikt is om het legitiem 

doel te bereiken.298 Opnieuw wordt deze marginale toetsing volgens de advocaat-generaal 

verantwoord door de beoordelingsvrijheid van de lidstaten.299 Het is jammer dat het Hof zich 

beperkt tot dergelijke marginale controle, die naar mijn mening geen werkelijk onderzoek van 

de geschiktheid is. Voor de nationale rechters blijft er nog veel onduidelijkheid bestaan, mede 

doordat het Hof geen inzicht geeft in haar redenering. 

 

82.   De regeling gaat volgens het Hof niet verder dan noodzakelijk indien de werknemers een 

ouderdomspensioen van hun werkgever zullen ontvangen. De wetgever heeft, bij de uitoefening 

van zijn ruime beoordelingsvrijheid, een evenwicht proberen te bereiken tussen legitieme maar 

tegengestelde belangen. De bescherming van de werknemers die wegens hun anciënniteit in de 

onderneming over het algemeen tot de oudsten behoren, zou afgewogen zijn tegen de belangen 

van de jongere werknemers die uitgesloten worden van de speciale ontslagvergoeding. 

Voorbereidende stukken tonen aan dat de wetgever rekening heeft gehouden met de 

omstandigheid dat de speciale ontslagvergoeding een ongelijke behandeling oplevert ten 

aanzien van jongere werknemers. De Deense regering merkt ook op dat de beperking van de 

speciale ontslagvergoeding waarborgt dat een sociale beschermingsmaatregel, die niet bedoeld 

                                                        
295 De advocaat-generaal stelt vast dat het op het eerste zicht slechts over een indirect verschil in behandeling op 
grond van leeftijd lijkt te gaan. Zij benadrukt echter dat er toch sprake is van directe discriminatie. Er is namelijk niet 
alleen sprake van directe discriminatie wanneer iemand uitdrukkelijk op grond van zijn leeftijd ongunstiger wordt 
behandeld, maar ook wanneer hij op deze wijze wordt behandeld op grond van een criterium dat onlosmakelijk 
samenhangt met leeftijd. Zie concl. Adv. Gen. J. KOKOTT bij HvJ 12 oktober 2010, nr. C-499/08, ECLI:EU:C:2010:600, 
Andersen, punt 33-36. 
296 HvJ 12 oktober 2010, nr. C-499/08, ECLI:EU:C:2010:600, Andersen, punt 23-25, eigen cursivering.  
297 Ibid., punt 27-31. 
298 Ibid., punt 34-35, eigen cursivering. 
299 Concl. Adv. Gen. J. KOKOTT bij Andersen, punt 54. 



41 
 

is om op jongere werknemers te worden toegepast, niet verder gaat dan noodzakelijk is.300 

Volgens de conclusie van de advocaat-generaal echter, heeft de Deense regering verduidelijkt 

dat het de bedoeling is dat de ontslagvergoeding in werkelijkheid ten goede komt aan alle 

werknemers die relatief lang voor eenzelfde werkgever gewerkt hebben, aangezien de overgang 

naar een nieuwe dienstbetrekking voor hen los van hun leeftijd bijzonder moeilijk is.301 Het Hof 

verwijst echter nergens naar die verduidelijking. Het vermeldt het betoog van de Deense 

regering dat de maatregel de bescherming van de werknemers en de belangen van de 

werkgevers met elkaar in evenwicht probeert te brengen. Men wil waarborgen dat de speciale 

ontslagvergoeding enkel betaald wordt aan de personen die willen blijven werken, maar die, 

gezien hun leeftijd, over het algemeen meer problemen ondervinden bij het vinden van een 

nieuwe job. Daarbij moest vermeden worden dat een werkgever én een speciale 

ontslagvergoeding én een pensioen zou moeten betalen. Door te bepalen dat de uitsluiting niet 

geldt voor werknemers die zich na hun 50e bij de pensioenregeling hebben aangesloten, 

voorkomt de Deense wetgever bovendien een excessieve inbreuk op de gerechtvaardigde 

aanspraken van de werknemers. Personen die niet lang genoeg aangesloten zijn geweest om 

aanspraak te kunnen maken op een redelijk vervangingsinkomen kunnen de ontslagvergoeding 

toch krijgen.302  

 

Daarentegen is het wel zo dat een werknemer die voldoet aan de voorwaarden om een pensioen 

te krijgen, maar daar tijdelijk wil van afzien om nog verder te werken, geen speciale ontslag-

vergoeding zal kunnen ontvangen, die toch bedoeld is om hem te beschermen. Zo’n werknemers 

krijgen geen vergoeding enkel en alleen omdat zij wegens hun leeftijd over een pensioen kunnen 

beschikken. De verdere uitoefening van hun recht om te werken wordt op die manier 

bemoeilijkt. Bovendien verbiedt de maatregel dat werknemers tijdelijk zouden afzien van de 

uitbetaling van hun pensioen in ruil voor de ontslagvergoeding. Op die manier kunnen 

werknemers ertoe gedwongen worden een pensioen te accepteren dat lager is dan datgene 

waarop zij aanspraak zouden kunnen maken wanneer zij langer blijven werken. Dit kan een 

aanzienlijk verlies aan inkomsten op lange termijn met zich meebrengen. In die optiek maakt de 

maatregel een excessieve inbreuk op de gerechtvaardigde aanspraken van werknemers en kan 

artikel 6, lid 1 geen soelaas bieden.303 Het Hof heeft dit in de recente zaak Dansk Industri 

bevestigd. Een gelijkaardige regel kon er niet gerechtvaardigd worden, aangezien zij geen 

onderscheid maakte naargelang de werknemer ervoor opteert op de arbeidsmarkt te blijven dan 

wel met pensioen te gaan.304  

 

In Ingeniørforeningen i Danmark/Tekniq werd een gelijkaardige regeling als in Andersen 

aangevochten. Toch merkt het Hof tijdens de noodzakelijkheidstest een belangrijk verschil op 

met dat laatste arrest. In Andersen liep de werknemer het risico dat het uitbetaalde bedrag zou 

worden verlaagd vanwege vervroegde pensionering. In de zaak tegen Tekniq werden echter  

werknemers, die aanspraak konden maken op het algemeen pensioen, uitgesloten van een 

ontslagvergoeding. Zo’n werknemer loopt in beginsel geen risico op een lager uitgekeerd bedrag 

vanwege vervroegde pensionering. Het Hof besluit dan ook dat, voor zover de speciale 

ontslagvergoeding een eenmalige vergoeding betreft die overeenkomt met één tot drie maanden 

salaris, de betwiste regeling niet lijkt te kunnen leiden tot een aanzienlijk verlies aan inkomsten 

                                                        
300 Andersen, punt 37-38, eigen cursivering. 
301 Concl. Adv. Gen. J. KOKOTT bij Andersen, punt 58, eigen cursivering. 
302 Andersen, punt 37-42. 
303 Ibid., punt 43-48. 
304 HvJ 19 april 2016, nr. C-441/14, ECLI:EU:C:2016:278, Dansk Industri. 
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op lange termijn. Daarin ligt ook het verschil met het arrest Dansk Jurist, waarin ambtenaren 

uitgesloten werden van het recht om hun salaris gedurende drie jaar te blijven ontvangen.305 

 

Terug bij de zaak Andersen, voegt de advocaat-generaal nog toe dat de betwiste regel 

werkgevers uitnodigt om pensioengerechtigde werknemers te ontslaan, aangezien dit financieel 

aantrekkelijker is. Zij noemt daarnaast een aantal minder verstrekkende regelingen. Zo had de 

wetgever de uitbetaling van de ontslagvergoeding afhankelijk kunnen maken van het feit dat de 

werknemer zich gedurende een minimumperiode als werkzoekende laat registreren en tot na 

afloop van deze periode ook niet de uitbetaling van zijn pensioen aanvraagt. Men had ook de 

werknemer kunnen verplichten zijn ontslagvergoeding terug te betalen indien hij daar 

oneigenlijk of door misbruik aanspraak op heeft gemaakt.306  

 

KOKOTT merkt ook op dat de regeling geen enkel onderscheid maakt tussen werknemers die de 

wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt en diegenen die slechts de minimale 

pensioengerechtigde leeftijd hebben. Nochtans zijn er normaal aanzienlijke verlagingen van 

toepassing voor het vervroegd pensioen.307 Dit is ook het verschil met de Palacios-zaak,308 

waarin er niet gerefereerd werd aan de minimale pensioengerechtigde leeftijd, maar aan de 

wettelijke pensioenleeftijd en de verzoeker reeds de voor hem maximaal haalbare 

pensioenaanspraak had bereikt.309 Bovendien zou het feit dat de ontslagvergoeding in casu 

afhankelijk is van een jarenlang ononderbroken dienstverband erop kunnen wijzen dat de 

regeling ook trouwe dienst beoogt te belonen, wat een aanvullende dwingende reden is om de 

ontslagvergoeding niet te ontzeggen aan werknemers om de enkele reden dat zij reeds 

pensioengerechtigd zijn.310 

 

83.   Verschillende rechtsgeleerden merken op dat de proportionaliteitsmotivering uit 

Rosenbladt (infra), een arrest dat op dezelfde datum als het huidige is geveld, tot een totaal 

tegenovergestelde uitspraak had geleid in deze zaak.311 Andersen was immers niet verplicht om 

op pensioen te gaan en mocht bij het zoeken naar nieuw werk niet gediscrimineerd worden op 

basis van leeftijd. Het omgekeerde geldt volgens VERMEULEN ook: Rosenbladt kon, nog meer dan 

Andersen, gedwongen worden een pensioen te aanvaarden dat lager was dan hetgeen waarop zij 

aanspraak kon maken indien zij langer was blijven werken.312 VERHELST en RAETS vinden het 

opmerkelijk dat het Hof in arresten inzake gedwongen pensionering (Palacios, Rosenbladt) 

benadrukte dat het aanspraak kunnen maken op een ouderdomspensioen een element was dat 

een clausule van gedwongen pensionering kon rechtvaardigen, terwijl het Hof het louter in 

aanmerking komen voor een pensioen zonder het daadwerkelijk te ontvangen niet aanvaardt als 

rechtvaardiging wanneer de werknemer daardoor een ontslagvergoeding wordt ontzegd.313  

 

                                                        
305 HvJ 26 februari 2015, nr. C-515/13, ECLI:EU:C:2015:115, Ingeniørforeningen i Danmark/Tekniq, punt 37-44, eigen 
cursivering. 
306 Concl. Adv. Gen. J. KOKOTT bij Andersen, punten 61, 64 en 65. 
307 Zie ook HvJ 26 februari 2015, nr. C-515/13, ECLI:EU:C:2015:115, Ingeniørforeningen i Danmark/Tekniq, punt 38-
40. 
308 Palacios, punten 24, 27 en 30.  
309 Concl. Adv. Gen. J. KOKOTT bij Andersen, punten 76 en 79. 
310 Ibid., punten 87 en 89. 
311 L. VERMEULEN, Discriminatie, 104 en C. CANAZZA, “L’arrêt ‘Andersen’: un pas plus loin dans la protection des 
travailleurs âgés”, JDE 2011, afl. 1, (13) 14, nr. 3. 
312 L. VERMEULEN, Discriminatie, 104. 
313 I. VERHELST en S. RAETS, “Discriminatie op de arbeidsplaats gewikt en gewogen. Een overzicht van de rechtspraak 
van de arbeidsgerechten betreffende de discriminatiewetten van 10 mei 2007”, Or. 2011, (90) 110. 
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2.4.3. Odar 
 

84.   In Odar werd een sociaal plan aangevochten, waarin de ontslagvergoeding bepaald werd 

aan de hand van het aantal dienstjaren, de leeftijd en het loon. Dit werd de standaardformule 

genoemd. Voor werknemers ouder dan 54 jaar werd de uitkomst van die berekening vergeleken 

met het resultaat van een andere formule die gebaseerd was op het aantal maanden dat nog 

moest verstrijken tot de vroegst mogelijke pensioendatum. Het laagste van die twee bedragen 

vormde dan de ontslagvergoeding, met als minimum de helft van het bedrag dat men uitkwam 

aan de hand van de standaardformule.314  

 

Het Hof benadrukt dat de sociale partners rekening moeten houden met richtlijn 2000/78, 

aangezien het sociaal plan van invloed is op de ontslagvoorwaarden zoals bedoeld in artikel 3, 

lid 1, sub c van die richtlijn.315 Het vindt dat het sociaal plan in casu een rechtstreeks verschil in 

behandeling invoert. Odar kreeg een lagere vergoeding gewoon omdat hij ouder was dan 54 jaar 

en daardoor de vergelijkende methode is toegepast.316 Advocaat-generaal SHARPSTON is het hier 

niet mee eens. Volgens haar voert het sociaal plan geen werkelijke differentiatie in op grond van 

leeftijd. Zij verwijst hiervoor naar een mathematische uitleg. De verwijzing naar de leeftijd van 

54 jaar zou gewoon een ongelukkig gekozen formulering zijn.317 Deze overwegingen zijn 

natuurlijk moeilijk te verifiëren, maar de conclusie van het Hof lijkt mij meer plausibel. 

 

85.   Aangezien het Hof er wel van uitgaat dat er een verschil in behandeling is, moet onderzocht 

worden of rechtvaardiging mogelijk is. Het gemaakte leeftijdsonderscheid zou gebaseerd zijn op 

de vaststelling dat bepaalde werknemers, die geen of weinig nadeel zullen ondervinden van het 

verlies van hun job, in algemene zin van die vergoedingen kunnen worden uitgesloten. De Duitse 

regering argumenteert dat een sociaal plan moet voorzien in de verdeling van beperkte 

middelen, zodat het voor de werknemers als groep, en niet enkel voor de oudsten onder hen, een 

overbruggingsfunctie kan vervullen. Dergelijk plan mag het voortbestaan van een onderneming 

of de resterende banen in beginsel niet in gevaar brengen. Het plan wil een compensatie voor de 

toekomst toekennen, jongere werknemers beschermen, hen helpen bij de re-integratie in het 

arbeidsproces en daarbij rekening houden met een rechtvaardige verdeling van de beperkte 

financiële middelen. Het Hof aanvaardt dit alles als legitieme doelstellingen, evenals het 

voorkomen dat personen die geen nieuwe job zoeken en een pensioen zullen krijgen toch een 

ontslagvergoeding zouden krijgen.318 De advocaat-generaal voegt toe dat het legitiem is om een 

groter deel van de beperkte middelen aan jongere mensen te geven, waarvan men inschat dat zij 

dringendere behoeften hebben aangezien zij geen duidelijk identificeerbare toekomstige bron 

van inkomsten hebben (i.t.t. ouderen die weldra met pensioen gaan). Dit zijn volgens haar geen 

louter individuele beweegredenen eigen aan de situatie van de werkgever.319  

 

86.   Jammer genoeg beperkt het Hof zich in het kader van het onderzoek naar de geschiktheid 

van de maatregel opnieuw tot een marginale toetsing. Het besluit dat ervan moet worden 

uitgegaan dat de bepaling van het sociaal plan niet kennelijk ongeschikt is om het doel van het 

werkgelegenheidsbeleid te bereiken. De verlaging van de ontslagvergoeding voor werknemers 

                                                        
314 L. VERMEULEN, Discriminatie, 70 en HvJ 6 december 2012, nr. C-152/11, ECLI:EU:C:2012:772, Odar. 
315 Odar, punt 33-34. 
316 Ibid., punt 36, eigen cursivering. 
317 Concl. Adv.Gen. E. SHARPSTON bij HvJ 6 december 2012, nr. C-152/11, ECLI:EU:C:2012:772, Odar, punt 42-43.  
318 Odar, punt 39-44.  
319 Concl. Adv.Gen. E. SHARPSTON bij Odar, punt 59-60. 
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die ten tijde van hun ontslag economisch beschermd zijn lijkt niet onredelijk, aangezien het 

sociaal plan vooral werknemers wil beschermen voor wie de overgang naar een nieuwe job 

vanwege hun beperkte financiële middelen moeizaam zal verlopen.320  

 

87.   Ook tijdens de noodzakelijkheidstest breekt het Hof geen heilige huisjes af, zeker niet indien 

ze gebouwd werden door sociale partners. Het benadrukt immers andermaal dat het plan het 

resultaat is van onderhandelingen tussen sociale partners, die zo hun grondrecht op collectieve 

onderhandelingen uitoefenen. Het is dan ook de taak van die partners om een evenwicht tussen 

alle belangen te bepalen en daarbij hebben ze een niet te verwaarlozen flexibiliteit.321 Het Hof 

merkt ook op dat werknemers sowieso recht hebben op de helft van de vergoeding volgens de 

standaardformule, zelfs al is de vergoeding berekend volgens de alternatieve formule gelijk aan 

nul.322 Opnieuw heel milde rechtspraak van het Hof dus. 

 

2.4.4. Dansk Jurist- og Økonomforbund 
 

88.   Dansk Jurist- og Økonomforbund, optredend voor de heer Toftgaard, bestrijdt een bepaling 

uit de Deense ambtenarenwet die het recht op wachtgeld na ontslag weigert aan 

pensioengerechtigde ambtenaren. Toftgaard was 65 jaar op het moment van zijn ontslag en 

kwam in aanmerking voor het ambtenarenpensioen. Hij wilde echter blijven werken, wat hij ook 

kon aangezien de verplichte pensioneringsleeftijd pas op 70 jaar lag.323  

 

Met een verwijzing naar het Barber-arrest,324 stelt het Hof eerst vast dat het wachtgeld een 

beloning is in de zin van artikel 157, lid 2 VWEU. In ruil voor het wachtgeld moet de ambtenaar 

zich 3 jaar lang ter beschikking houden van zijn werkgever en indien die hem een passende 

vervangende post aanbiedt, moet hij dat aanvaarden. Doet de ambtenaar dit niet, dan verliest hij 

het recht op wachtgeld. Bijgevolg gaat het hier om beloningsvoorwaarden bedoeld in artikel 3, 

lid 1, sub c van richtlijn 2000/78.325 De regeling omtrent het wachtgeld leidt bovendien tot een 

rechtstreeks op leeftijd gebaseerd verschil in behandeling, aangezien zij ambtenaren die 65 jaar 

zijn geworden het recht op wachtgeld ontzegt.326 

 

89.   Het Hof oordeelt dat artikel 6, lid 2 van de richtlijn in casu niet aangewend kan worden ter 

rechtvaardiging van dit verschil, aangezien het wachtgeld geen risico’s van ouderdom en 

invaliditeit dekt.327 Vandaar dat het Hof terugvalt op de klassieke toets uit het eerste lid van 

datzelfde artikel. 

 

90.   Met deze regeling wil men langs de ene kant ambtenaren beschikbaar houden zodat ze in 

een vervangende post kunnen worden tewerkgesteld en het openbaar bestuur efficiënt kan 

verlopen. Langs de andere kant wil de regeling ook ambtenaren tegen ongeoorloofde politieke 

en persoonlijke druk beschermen en zo hun onafhankelijkheid verzekeren. De uitsluiting met 

betrekking tot pensioengerechtigde ambtenaren beoogt dan weer misbruik te voorkomen. 

Dergelijke ambtenaren zullen doorgaans minder snel een andere post aanvaarden en hebben 

                                                        
320 Odar, punt 47-49, eigen cursivering. Zie ook concl. Adv.Gen. E. SHARPSTON bij Odar, punt 64. 
321 Odar, punt 53.  
322 Ibid., punt 52. 
323 HvJ 26 september 2013, nr. C-546/11, ECLI:EU:C:2013:603, Dansk Jurist- og Økonomforbund (hierna: Dansk Jurist). 
324 HvJ 17 mei 1990, nr. C-262/88, ECLI:EU:C:1990:209, Barber, punt 12. 
325 Dansk Jurist, punt 26-30. 
326 Ibid., punt 33, eigen cursivering. 
327 Ibid., punt 35-45. 
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minder bescherming nodig, aangezien ze al in aanmerking komen voor een pensioen. De 

lidstaten hebben een ruime beoordelingsmarge in het kader van de nagestreefde doelstellingen. 

Zonder er veel woorden aan vuil te maken, besluit het Hof tot de legitimiteit van deze 

doelstellingen conform artikel 6, lid 1 sub a.328 Nochtans is er echter ook iets te zeggen voor de 

stelling van de advocaat-generaal. Zij vindt dat de algemene uitsluiting van het wachtgeld voor 

ambtenaren, die niet voor een nieuwe post ter beschikking staan, uitsluitend betrekking heeft op 

de interne belangen van de werkgever en bijgevolg geen doelstelling van sociaal beleid is die het 

algemeen belang dient.329 Voor een private werkgever is dit zeker het geval. Doordat de 

werkgever hier nu de overheid is, kan het Hof zich echter vlug indekken door te verwijzen naar 

bijvoorbeeld de goede werking van het openbaar bestuur om zo te verantwoorden dat het om 

een doelstelling van algemeen belang zou gaan. 

 

91.   Tot vervelens toe beperkt het Hof zich daarna, bij het beoordelen van het passend karakter 

van de maatregel, opnieuw tot een marginale controle: de regeling is niet kennelijk ongeschikt. 

Het feit dat het wachtgeld slechts wordt toegekend aan ambtenaren die niet in aanmerking 

komen voor een pensioen is niet onredelijk, gelet op het doel van een betere bescherming van 

diegene die geen stabiel en blijvend vervangingsinkomen hebben. De regeling lijkt ook passend 

om ervoor te zorgen dat ambtenaren beschikbaar blijven. Indien niet-pensioengerechtigde 

ambtenaren geen wachtgeld zouden krijgen, zouden ze een nieuwe job moeten zoeken en dus 

niet meer beschikbaar zijn. Daarentegen zijn ambtenaren die wel reeds pensioengerechtigd zijn 

doorgaans minder bereid om terug te keren in overheidsdienst om een nieuwe post te bekleden, 

wegens de eventueel aan herintegratie verbonden ongemakken in het beroeps- en privéleven. 

Dit lijkt mij echter een flauwe veralgemening, die niet geverifieerd wordt. Het Hof gaat echter 

verder en benadrukt dat de regel ook misbruiken kan vermijden, in die zin dat een ambtenaar 

toch wachtgeld ontvangt hoewel hij met pensioen zal gaan.330  

 

92.   De betwiste regel struikelt echter tijdens de noodzakelijkheidstest,331 aangezien ze geen 

onderscheid maakt tussen ambtenaren die effectief met pensioen willen gaan en diegene die er 

wel recht op hebben, maar nog willen blijven werken. Beide categorieën ambtenaren ontvangen 

geen wachtgeld, waarbij de nog werkwillige ambtenaren uitgesloten worden louter omdat zij 

wegens hun leeftijd pensioengerechtigd zijn. Op die manier kunnen zij zich verplicht zien een 

lager pensioen te aanvaarden dan dat waarop zij aanspraak zouden kunnen maken wanneer zij 

tot op latere leeftijd blijven werken.332 Het Hof gaat hier dus voort op het elan uit het arrest 

Andersen. Bovendien kunnen zowel het Hof333 als de advocaat-generaal334 minder beperkende 

maatregelen bedenken. Deze laatste maakt dezelfde opmerking als in de Andersen zaak, 

namelijk dat de huidige regeling het voor werkgevers financieel aantrekkelijker maakt om 

diegenen te ontslaan die de pensioenleeftijd hebben bereikt.335 Het Hof verduidelijkt wel dat niet 

vereist kan worden dat elk geval afzonderlijk wordt onderzocht om te bepalen wat het best aan 

de specifieke behoeften van elke ambtenaar beantwoordt, want het geheel moet technisch en 

                                                        
328 Dansk Jurist, punt 49-52, eigen cursivering. 
329 Concl. Adv. Gen. J. KOKOTT bij HvJ 26 september 2013, nr. C-546/11, ECLI:EU:C:2013:603, Dansk Jurist, punt 54, 
eigen cursivering. 
330 Dansk Jurist, punt 55-58, eigen cursivering. 
331 Ibid., punt 72-73. 
332 Ibid., punt 64-68. 
333 Ibid., punt 69. 
334 Concl. Adv. Gen. J. KOKOTT bij Dansk Jurist, punt 65. 
335 Ibid., punt 66. 
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economisch beheersbaar blijven.336  

 

De advocaat-generaal meent echter dat de analyse hier niet stopt. Volgens haar moet nu nog de 

evenredigheid in de enge zin beoordeeld worden. Er moet onderzocht worden of een bepaling 

geen onevenredige benadeling van de belangen van de ambtenaren tot gevolg heeft. Een 

ambtenaar kan er belang bij hebben te blijven doorwerken, bijvoorbeeld om financiële of 

persoonlijke redenen, terwijl de betwiste bepaling dit op zijn minst bemoeilijkt.337 Aan de 

andere kant werd in Palacios wel beslist dat gedwongen pensionering op een bepaalde leeftijd 

gerechtvaardigd kan zijn, waardoor een minder ingrijpende maatregel als het weigeren van een 

financiële compensatie bij het zoeken naar een nieuwe job evenzeer gerechtvaardigd zou 

kunnen zijn. Men kan trouwens ook pensioenrechten blijven opbouwen in de periode waarin 

men geen wachtgeld heeft gekregen. Toch kan er nog steeds een onevenredige benadeling zijn 

indien het verschil tussen het recht op pensioen en het wachtgeld, dat anders was betaald, 

aanzienlijk is. De leeftijdsgrens van 65 jaar lijkt ook incoherent met het feit dat de Deense 

wetgever in 2008 de verplichte pensioenleeftijd van 70 jaar heeft geschrapt. Op die manier geeft 

de wetgever te kennen dat zij het bereiken van een bepaalde leeftijd niet als een geschikt 

criterium voor de kwestie van de pensionering ziet.338  

 

2.4.5. Belgische rechtspraak  
 

93.   Een zaak voor het Grondwettelijk Hof betrof een regeling die ertoe leidt dat 50-plussers, die 

hun arbeidsprestaties hebben verminderd op basis van het systeem van tijdskrediet, slechts 

recht hebben op een opzeggingsvergoeding berekend op basis van het loon voor de 

verminderde arbeidsprestaties. Dit terwijl werknemers jonger dan 50 jaar, die niet van deze 

regeling gebruik kunnen maken, recht hebben op een opzeggingsvergoeding berekend op basis 

van het loon voor niet-gereduceerde prestaties. 50-plussers kunnen hun arbeidsprestaties 

verminderen tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, terwijl het tijdskrediet voor jongere 

werknemers in de tijd beperkt is. Het Hof oordeelt dat de opzeggingsvergoeding geen 

verschillende behandeling hanteert naargelang het gaat om een werknemer van meer of minder 

dan 50 jaar. Het is logisch dat wanneer een werknemer wordt ontslagen in een periode waarin 

hij zijn arbeidsprestaties heeft verminderd, er zal worden uitgegaan van het lopende loon voor 

zijn verminderde arbeidsprestaties. Net zoals het logisch is dat er wordt uitgegaan van het 

lopende loon voor de niet-verminderde arbeidsprestaties, indien hij wordt ontslagen in een 

periode waarin hij zijn arbeidsprestaties niet heeft verminderd.339 Het Hof lijkt dus te zeggen dat 

het al dan niet opnemen van tijdskrediet het onderscheidend criterium is en niet leeftijd. Er 

gelden weliswaar bepaalde leeftijdsvoorwaarden om van dat systeem gebruik te maken, maar 

dit lijkt mij vrij ver gezocht om een claim inzake indirecte leeftijdsdiscriminatie te doen slagen. 

94.   Ook wat de opzegtermijnen betreft, is er reeds rechtspraak over het gebruik van het 

leeftijdscriterium. Zo weigerde de arbeidsrechtbank te Turnhout de formule Claeys toe te 

passen, omdat de rechter vond dat deze een ongelijke behandeling op grond van leeftijd inhoudt. 

De rechtbank volgde daardoor de eerdere visie van het arbeidshof te Antwerpen340 niet, dat had 

gesteld dat het in rekening brengen van leeftijd een positieve discriminatie van oudere 

                                                        
336 Dansk Jurist, punt 70. 
337 Concl. Adv. Gen. J. KOKOTT bij Dansk Jurist, punt 72. Zie ook Andersen, punt 45. 
338 Concl. Adv. Gen. J. KOKOTT bij Dansk Jurist, punt 70-78, eigen cursivering. 
339 GwH 10 november 2011, nr. 167/2011, NJW 2011, nr. 253, 769. 
340 Arbh. Antwerpen 7 juni 2006, Soc.Kron. 2008, afl. 01, 13, supra. 
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werknemers zou zijn. De rechter vond dat men met dergelijke redenering in een proces 

terechtkomt dat zichzelf versterkt. Volgens de rechtbank is positieve actie een 

contraproductieve actie, aangezien oudere werknemers bij gelijke anciënniteit ‘duurder’ worden 

bij ontslag dan jongere werknemers en dus minder gegeerd zijn op de arbeidsmarkt. De rechter 

vervolgt dat in het algemeen een toepassing van de formule Claeys trouwens altijd tot een 

‘zelfbestendigende situatie’ zal leiden.341 

2.5. Transitievergoedingen 
 
Het Hof van Justitie velde ook reeds een arrest over transitievergoedingen. Deze zijn bedoeld om 

de onzekere situatie van de werknemer te compenseren wanneer diens contractuele verhouding 

van bepaalde duur niet met een overeenkomst voor onbepaalde tijd worden voortgezet.342 Zij 

situeren zich dus nog in andere context dan opzegvergoedingen, vandaar dat de rechtspraak er 

rond apart behandeld wordt. 

 

2.5.1. O/Bio Philippe Auguste SARL 
 
95.   Hier werd aan het Hof gevraagd of het feit dat een transitievergoeding niet verschuldigd is 

aan een jongere die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten voor een tijdvak binnen zijn 

school- of universitaire vakantie, verenigbaar is met het non-discriminatiebeginsel op grond van 

leeftijd. Dit arrest is interessant, omdat de zaak voor één keer reeds struikelt in het kader van de 

vergelijkbaarheid die vereist is op dat er sprake kan zijn van discriminatie. De vraag in casu is of 

de situatie van een student, die werkt op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

gedurende zijn vakantie, objectief kan worden vergeleken met die van werknemers die in 

aanmerking komen voor de transitievergoeding. Volgens de nationale wetgever is het antwoord 

negatief. Zij heeft overwogen dat studenten, bij het einde van dergelijke overeenkomst, 

beroepsmatig niet in een onzekere situatie verkeren. Hun werk tijdens de schoolvakantie wordt 

immers gekenmerkt door de tijdelijke en bijkomstige aard ervan, omdat zij als leerling hun 

opleiding na de vakantie moeten voortzetten. Volgens het Hof is de wetgever niet buiten zijn 

beoordelingsmarge getreden toen hij oordeelde dat dergelijke situatie niet vergelijkbaar is met 

die van andere werknemers. Dit wordt ook gestaafd doordat andere soorten werknemers, die 

qua onzekerheid in een vergelijkbare situatie zitten als de verzoekende student, ook worden 

uitgesloten van een transitievergoeding. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om seizoensarbeiders of 

werknemers die aangeworven zijn om iemand te vervangen.343  

2.6. Einde van de arbeidsverhouding bij het bereiken van de pensioenleeftijd 
 

In dit onderdeel wordt de rechtspraak behandeld met betrekking tot pensioenleeftijden die 

impliceren dat de werknemer kan of zelfs moet stoppen met werken. Zo kennen België en 

Frankrijk bijvoorbeeld een verplichte pensioenleeftijd van 65 jaar voor ambtenaren.344 De 

meeste lidstaten laten echter niet toe dat een werkgever een leeftijd zou bepalen waarop de 

arbeidsverhouding gedwongen beëindigd kan worden, alhoewel er grote verschillen tussen de 

lidstaten bestaan. 345  Zo maakt Ierland bijvoorbeeld geen probleem van verplichte 

                                                        
341 Arbrb. Turnhout 22 maart 2010, AR nr. 07/69529/A, zoals gevonden in C. ENGELS, “Active Ageing”, 171-172 en I. 
VERHELST en S. RAETS, “Discriminatie op de arbeidsplaats”, 111-112. 
342 Zie HvJ 1 oktober 2015, nr. C-432/14, ECLI:EU:C:2015:643, O/Bio Philippe Auguste SARL. 
343 Ibid., punt 33-39. 
344 European Network, Age and Employment, 66-67. 
345 Ibid., 71-81. 
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pensioenleeftijden. Het idee daar is dat leeftijd een proces is dat iedereen treft en dat een 

verplichte pensioenleeftijd een onpersoonlijk criterium is waardoor een individu de 

arbeidsmarkt kan verlaten zonder gestigmatiseerd te worden als iemand die incapabel is, te 

weinig aanpassingsvermogen heeft of te traag is voor de arbeidsmarkt. Helemaal 

tegenovergesteld is de situatie in de VS, waar verplichte pensioenleeftijden verboden zijn. Dat 

weerspiegelt dan weer het idee dat gelijke behandeling op grond van leeftijd even fundamenteel 

is als gelijke behandeling op grond van geslacht of ras en dat verplichte pensionering leeftijd 

stigmatiseert op een arbitraire manier zonder rekening te houden met individuele 

omstandigheden.346 

 

Het mag duidelijk zijn dat pensioenleeftijden fel bediscussieerd zijn. Getuige hiervan is de vrij 

omvangrijke rechtspraak van het Hof van Justitie die straks besproken wordt. Het zal blijken dat 

er allerlei argumenten naar voren geschoven worden door de lidstaten om dergelijke 

leeftijdsgrenzen toch maar te kunnen rechtvaardigen. Het besef rijst echter wat de invloed van 

verplichte pensionering kan zijn op de oudere dag van de Europese werknemers, wat het belang 

van dat thema waarschijnlijk zal doen toenemen.347 Zo heeft BLANPAIN reeds verklaard dat 

pensionering een recht moet zijn en geen verplichting.348 Dit lijkt mij inderdaad een goede 

uitgangspositie: wie wil werken, moet dat kunnen ongeacht zijn of haar leeftijd. De vraag is 

natuurlijk hoe het Hof dit alles beoordeelt. 

 

2.6.1. Palacios de la Villa 
 

96.   In een van de bekendste zaken omtrent de pensioneringsproblematiek, vroeg de 

verwijzende rechter zich af of een cao, die de pensioenleeftijd op 65 jaar vaststelt, geoorloofd is 

in het licht van richtlijn 2000/78.349   

 

Het Hof schept eerst wat duidelijkheid over punt 14 van de considerans van de richtlijn. Dit punt 

zou immers kunnen laten uitschijnen dat de richtlijn hier niet toepasselijk is, aangezien het stelt 

dat de richtlijn nationale bepalingen waarin de pensioengerechtigde leeftijd wordt vastgesteld 

onverlet laat..350 Het Hof verduidelijkt echter dat dit enkel betekent dat de richtlijn niet in de 

bevoegdheid van de lidstaten treedt om de pensioengerechtigde leeftijd vast te stellen. Punt 14 

verzet zich geenszins tegen de toepassing van deze richtlijn op nationale maatregelen 

betreffende de voorwaarden voor ontbinding van een arbeidsovereenkomst wanneer de 

pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt.351 Daarna stelt het Hof vast dat er sprake is van 

directe discriminatie.352  

 

97.   De pensioenregeling zou beogen de hoge werkloosheid tegen te gaan. Het uitgangspunt lijkt 

dus te zijn dat er door gedwongen pensionering plaatsen vrijkomen voor werklozen. Het Hof 

oordeelt dat uit de context wel degelijk blijkt dat dit het doel is van de pensioenleeftijd. Die 

beoordeling vindt ook steun in het feit dat de cao uitdrukkelijk de ‘bevordering van de 

                                                        
346 B. HEPPLE QC, “Age as Discrimination”, 89-90. 
347 H. MEENAN, “Age Discrimination”, 25. 
348 W. BROMWICH en O. RYMKEVITCH, Report on the Conference, 133.   
349 HvJ 16 oktober 2007, nr. C-411/05, ECLI:EU:C:2007:604, Palacios de la Villa (hierna: Palacios). 
350 Zie concl. Adv. Gen. J. MAZÁK bij HvJ 16 oktober 2007, nr. C-411/05, ECLI:EU:C:2007:604, Palacios de la Villa, o.m. 
punten 65 en 67. 
351 Palacios, punt 44.  
352 Ibid., punt 51, eigen cursivering. 
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werkgelegenheid’ noemt als doel van de maatregel.353 Het Hof oordeelt correct dat die 

bewoordingen (slechts) een steunelement zijn. Men moet daarnaast verifiëren of er ook 

overeenstemming is met de realiteit. Los hiervan, oordeelt het Hof dat het bevorderen van 

werkgelegenheid en bestrijden van werkloosheid zonder twijfel legitieme doelstellingen zijn.354  

 

98.   Zoals meestal, situeert het probleem met de rechtspraak van het Hof zich op het niveau van 

de geschiktheids- en noodzakelijkheidstest. Het Hof benadrukt eerst de ruime beoordelings-

vrijheid van de lidstaten en sociale partners. Zo’n vrijheid geldt zeker voor beslissingen om de 

duur van het arbeidsleven te verlengen of om integendeel in vroegtijdige pensionering te 

voorzien, waartoe de nationale autoriteiten zich genoodzaakt kunnen zien om politieke, 

economische, sociale, demografische en/of budgettaire redenen en op grond van de concrete 

situatie op de arbeidsmarkt. Het is dan aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten om het 

juiste evenwicht te vinden tussen de verschillende betrokken belangen. Op die manier komt het 

Hof tot de conclusie dat het niet onredelijk lijkt dat de autoriteiten van de lidstaten een maatregel 

zoals in casu passend en noodzakelijk kunnen achten voor het bereiken van het legitieme doel. 

Volgens het Hof is er ook geen sprake van een excessieve inbreuk op de gerechtvaardigde 

aanspraken van de betrokkenen, aangezien de regel niet enkel gebaseerd is op leeftijd, maar ook 

rekening houdt met het feit dat de betrokkenen recht hebben op een pensioen. Ten slotte wordt 

de flexibiliteit benadrukt die het middel van de collectieve overeenkomsten met zich meebrengt. 

Door cao’s kan niet alleen rekening worden gehouden met de globale situatie op de 

arbeidsmarkt, maar ook met de kenmerken van de betrokken arbeidsplaatsen.355  

 

99.   Er zijn verschillende punten van kritiek mogelijk op dit arrest. Een eerste punt heeft 

betrekking op de losse standaard (‘het lijkt niet onredelijk’) die hier gebruikt wordt om te 

beoordelen of de maatregel passend en noodzakelijk is. In vele reeds besproken arresten 

werden deze bewoordingen overgenomen. Nochtans is de tegenstelling met Mangold groot. Daar 

oordeelde het Hof immers dat niet werd aangetoond dat de leeftijdsgrens op zich objectief 

noodzakelijk is om het doel te verwezenlijken.356 Daar waar het Hof in Mangold bewijs vereiste 

van een nauwe link tussen de leeftijdsgrens en het doel van werkgelegenheidsbevordering, 

beperkt het zich nu tot de conclusie dat de leeftijdsgrens niet onredelijk lijkt.357 Mocht het Hof in 

Palacios verder gaan in de lijn van Mangold, dan zou dat betekenen dat een pensioenleeftijd van 

65 jaar slechts gerechtvaardigd kan worden als het bewijs wordt geleverd dat het op pensioen 

stellen van mensen die deze leeftijd hebben bereikt er werkelijk toe leidt dat er zo kansen voor 

andere mensen worden gecreëerd op de arbeidsmarkt. Een verklaring voor deze verschillende 

aanpak is er niet, behalve dan dat het Hof nog geen vaarwel lijkt te durven zeggen aan de 

verplichte pensionering. Dit is merkwaardig in een tijd waarin demografische uitdagingen en 

budgettaire beperkingen uitdagen om langer werken.358 Het Hof lijkt het politieke besef dat er 

langer gewerkt moet worden, juridisch nog niet te willen volgen.359  

 

                                                        
353 Ibid., punt 54-63.  
354 Ibid., punt 64-66. 
355 Ibid., punt 68-74, eigen cursivering. 
356 Mangold, punt 65, eigen cursivering: het Hof verwijst hierin ook naar het evenredigheidsbeginsel. 
357 Dit ruime verschil in benadering wordt ook opgemerkt in concl. Adv. Gen. E. SHARPSTON bij Bartsch, punt 40. 
358 Concl. Adv. Gen. J. MAZÁK bij Palacios, punt 77.  
359 Opmerking M. DE VOS in het vak European Labour and Employment Law, UGent  2015. 
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BREDT benadrukt echter dat het moeilijk is om uit te maken wat redelijk is, zeker gezien de vele 

verschillen die bestaan in de pensioensystemen van de lidstaten.360 Bovendien kan men zich 

afvragen of de ‘perfecte match’ uit Mangold wel realistisch is. Het is in die optiek logisch dat het 

Hof milder wordt, maar het had misschien beter voor een middenweg gekozen.361 Een andere 

illustratie van die mildheid is het gebruik van de bewoordingen ‘excessieve inbreuk’. Die 

zinsnede kan wijzen op een marginale toetsing, wat opnieuw in contrast staat met Mangold. 

Toch is dergelijke toetsing volgens de advocaat-generaal de juiste werkwijze. Het is volgens hem 

niet aan het Hof om zich in de plaats te stellen van de nationale autoriteiten. Voor een dergelijke 

censuur zou hooguit plaats zijn in het geval van een kennelijk onevenredige nationale 

maatregel.362  

 

100.   Dit leidt tot het volgende punt van kritiek, namelijk dat het Hof in punt 74 van zijn arrest 

een voorkeursbehandeling voor de sociale partners en hun cao’s lijkt in te voeren.  Wat de ruime 

beoordelingsmarge betreft die aan lidstaten en sociale partners zou toekomen, is het m.i. nuttig 

te verwijzen naar de conclusie van advocaat-generaal KOKOTT bij een arrest dat weliswaar over 

geslachtsdiscriminatie handelt. KOKOTT merkt daar immers op dat wat voor de democratisch 

gelegitimeerde wetgever geldt, stellig niet in dezelfde mate van toepassing is op de sociale 

partners. Zij vindt wel dat de sociale partners een zekere beoordelingsmarge moeten krijgen, 

mits de cao’s die zij sluiten een normatief karakter hebben.363 Het Hof scheert sociale partners 

en wetgevers vaak over dezelfde kam, waarbij aan eerstgenoemden soms nog een extra 

legitimiteit toegekend wordt. Volgens DE VOS is er echter geen objectieve reden om cao’s milder 

te behandelen dan instrumenten die uitgaan van de nationale wetgever. Het arrest ontgoochelt, 

omdat het de indruk wekt dat cao’s onschuldig zijn. Toch is het geen toeval dat cao’s anders 

behandeld worden. Discriminatierecht kijkt immers op een individuele manier naar 

werknemers, terwijl vakbonden denken in groepen en het individuele ondergeschikt achten. Iets 

wat collectief fair is, is dat niet noodzakelijk individueel, wat een spanningsveld creëert.364  

 

101.   Onder het mom van dit alles vermijdt het Hof de cruciale vraag, namelijk of het werkelijk 

zo is dat een pensioenleeftijd de werkloosheid bestrijdt en de werkgelegenheid (bijvoorbeeld 

van jongeren) bevordert. Volgens de lump of labour fallacy-theorie is het antwoord negatief. 

Volgens die redenering is het immers een misvatting dat er op de arbeidsmarkt een vaste 

hoeveelheid jobs is, die verdeeld moet worden onder de werkwilligen.365 De opvatting van een 

vaste hoeveelheid werk zou op oudere economische analyses en opinies berusten.366 De 

meerderheid van de huidige economische literatuur meent dat het creëren van meer 

werkgelegenheid, inclusief meer tewerkstelling voor ouderen, net voordelig is voor de 

maatschappij, inclusief jonge werkzoekenden, aangezien het de kosten van de sociale zekerheid 

vermindert en zo een positieve invloed heeft op de economische groei.367 Ook HEPPLE 

                                                        
360 S. BREDT, “Compulsory retirement as an instrument to strengthen labour market opportunities for young 
employment seekers? An annotation to the European Court of Justice’s decision C-411/05 – Palacios de la Villa”, EJSS 
2008, (190) 194-195. 
361 Opmerking M. DE VOS in het vak European Labour and Employment Law, UGent, 2015. 
362 Concl. Adv. Gen. J. MAZÁK bij Palacios, punt 74. 
363 Die marge zou in het bijzonder de mogelijkheid moeten omvatten om individuele gevallen te classificeren op grond 
van algemene criteria. Concl. Adv. Gen. J. KOKOTT bij HvJ 9 december 2004, nr. C-19/02, ECLI:EU:C:2004:779, Hlozek, 
punt 57-58.  
364 Opmerkingen M. DE VOS in het vak European Labour and Employment Law, UGent , 2015. 
365 M. DE VOS, “Van baanzekerheid naar werkzekerheid op de Belgische arbeidsmarkt – Ideeën voor een New Deal 
voor arbeid in België”, Or. 2007, afl. 8, (187) 198. 
366 S. BREDT, “Compulsory retirement”, 196 en voetnoot 24. 
367 Ibid., 196-197. 
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waarschuwt voor de lump of labour fallacy, maar is wel van mening dat in individuele 

ondernemingen het waar kan zijn dat er slechts een beperkt aantal senior positions is en dat het 

dan essentieel kan zijn om nieuwe ideeën en ervaring van buitenaf toe te voegen door een 

oudere werknemer te vervangen368  

 

De huidige economische literatuur kan gevolgd worden. Zo tonen ook statistieken in verband 

met de tewerkstellingsgraad per leeftijd aan dat landen met een hoge tewerkstellingsgraad bij 

ouderen (55-64 jaar) vaak ook een hoge tewerkstellingsgraad kennen voor jongeren (15-24 

jaar) (bijvoorbeeld Noorwegen, Nieuw-Zeeland, IJsland).369 

 

102.   Het fenomeen dat zich hier opnieuw voordoet, is dat het Hof weinig verifieert, 

voornamelijk in het kader van het geschiktheidsonderzoek. Ook VERMEULEN stelt dat het Hof 

aan zijn eigen theorie voorbijgaat en hier vrede neemt met niet-onderbouwde veronder-

stellingen over de werking van de arbeidsmarkt.370 Daarnaast benadrukt BREDT dat de 

interpretatie van de artikelen 2 en 6 van de richtlijn, die hier vooropgesteld wordt, 

problematisch is in het licht van de huidige economische literatuur over de gevolgen van vroege 

pensionering op de arbeidsmarkt en het feit dat de European Employment Strategy van de 

lidstaten verlangt dat zij ouderen meer laten deelnemen aan de arbeidsmarkt.371 Hij begrijpt niet 

hoe het Hof een verplichte pensioenleeftijd als voordelig kan beschouwen voor jongeren, 

wanneer dit op Europees niveau beschouwd wordt als iets dat een negatieve impact heeft op de 

tewerkstelling.372 Het arrest vermindert helaas het recht op gelijke behandeling voor oudere 

werknemers en ondersteunt het idee dat pensionering van ouderen de kansen van jongeren op 

de markt verbetert.373 Het arrest laat verregaande discriminatie tegenover oudere werknemers 

toe.374 Het blijkt volgens hem ook duidelijk dat leeftijdsgrenzen in een cao ook geldig zullen zijn, 

zelfs al wordt de gepensioneerde niet vervangen. Het arrest verschaft daarnaast geen duidelijk 

criterium van wat nu precies gerechtvaardigd kan worden onder het eerste lid van artikel 6.375 

Gelijkaardig stelt HENDRICKX dat dit arrest illustreert dat het Hof heel onvoorspelbaar reageert 

bij het onderzoek naar het gegeven of de middelen wel passend en noodzakelijk zijn voor het 

bereiken van het doel.376 Theoretisch blijven de drie stappen uit de rechtvaardigingstest gelijk, 

maar de invulling blijkt heel erg te verschillen naargelang de case.377 

 

2.6.2. Age Concern England 
 

103.   Een Engelse regeling liet toe dat werknemers vanaf 65 jaar ontslagen werden wegens 

pensionering en bovendien gediscrimineerd mochten worden bij aanwerving. Voor werknemers 

jonger dan 65 jaar moest ieder ontslag dan weer beschouwd worden als discriminerend, tenzij 

de werkgever aantoonde dat er sprake was van een evenredig middel om een legitiem doel te 

bereiken. Belangrijk volgens het Hof is dat het hier niet zou gaan om een dwingend stelsel van 

ambtshalve pensionering, wat niet wegneemt dat deze regeling onder artikel 3, lid 1, sub c van 

                                                        
368 B. HEPPLE QC, “Age as Discrimination”, 90-91. 
369 Zie https://data.oecd.org/emp/employment-rate-by-age-group.htm. 
370 L. VERMEULEN, Discriminatie, 86. 
371 S. BREDT, “Compulsory retirement”, 190. 
372 Ibid., 198. 
373 Ibid., 190. 
374 Ibid., 193. 
375 Ibid., 195. 
376 F. HENDRICKX, “Age”, 27. 
377 Opmerking M. DE VOS in het vak European Labour and Employment Law, UGent , 2015. 
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de kaderrichtlijn valt.378 Er is logischerwijze ook sprake van een rechtstreeks verschil in 

behandeling.379 

  

104.   Het Hof verduidelijkt dat artikel 6, lid 1 niet van de lidstaten verlangt dat zij op specifieke 

wijze de soorten verschillen in behandeling op grond van leeftijd noemen die zich aan het non-

discriminatiebeginsel kunnen onttrekken. Uit de woorden ‘met inbegrip van’ blijkt overigens dat 

de legitieme doelstellingen die worden opgesomd in dat artikel een indicatieve waarde 

hebben.380 Het Hof volgt daardoor de Commissie niet. Zij meende dat artikel 6, eerste lid als een 

beperkte uitzondering op het fundamentele beginsel van non-discriminatie op basis van leeftijd 

gezien moest worden,381 wat bijgevolg de vaststelling zou vereisen van een specifieke nationale 

maatregel die een geheel van bijzondere omstandigheden en doelstellingen weerspiegelt.382 Het 

Hof heeft door zijn oordeel een einde gemaakt aan de discussie of artikel 6, lid 1 liberaal dan wel 

restrictief gelezen moet worden.383  

 

105.   Wat de rechtvaardigingstest zelf betreft, schuift het Hof het werk opnieuw door naar de 

nationale rechter. Het verduidelijkt echter wel – en dit zal in veel latere rechtspraak herhaald 

worden - dat legitieme doelstellingen zich door hun karakter van algemeen belang 

onderscheiden van louter individuele beweegredenen die eigen zijn aan de situatie van de 

werkgever, zonder dat echter valt uit te sluiten dat een nationale regel, bij het nastreven van die 

legitieme doelstellingen, de werkgever een zekere mate van flexibiliteit toekent.384 Het Hof 

benadrukt wel dat het legitieme karakter van het nagestreefde doel met een hoge bewijsdrempel 

vastgesteld moet worden.385  

 

106.   Voor de beoordeling van de geschiktheid en noodzakelijkheid, wordt opnieuw verwezen 

naar de ruime beoordelingsvrijheid van de lidstaten,386 maar het Hof voegt er wel aan toe dat dit 

het beginsel van non-discriminatie op grond van leeftijd niet van haar inhoud mag beroven. 

Eenvoudige algemene verklaringen inzake de geschiktheid volstaan niet.387 MARTIN merkt op 

dat het Hof wat dit betreft een gelijkaardige houding aanneemt zoals het op vlak van de 

gelijkheid tussen mannen en vrouwen heeft gedaan, maar dat dit arrest dan weer niet in de lijn 

van Mangold ligt. Zoals gezien, voerde het Hof daar zelf een strikte proportionaliteitscontrole uit, 

terwijl het in Age Concern deze taak doorschuift naar de nationale rechter zonder te verklaren 

waarom. Zo’n divergentie388 schept natuurlijk niet de nodige duidelijkheid voor de nationale 

rechters, zeker aangezien het onderzoek naar rechtvaardiging zich vooral in deze stap situeert. 

MARTIN merkt terecht op dat het Hof coherente en transparante criteria moet uitwerken zodat 

                                                        
378 HvJ 5 maart 2009, nr. C‑388/07, ECLI:EU:C:2009:128, Age Concern England (hierna: Age Concern), punt 26-30, 
eigen cursivering.  
379 Ibid., punt 34, eigen cursivering. 
380 Ibid., punt 42-43.  
381 Zoals vastgesteld in Mangold, punt 75 en art. 21 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. 
382 Age Concern, punt 40. 
383 I. VERHELST en S. RAETS, “Discriminatie op de arbeidsplaats”, 104. 
384 Age Concern, punt 46-48.  
385 Ibid., punt 65. 
386 Mangold, punt 63. Zie ook concl. Adv. Gen. J. MAZÁK bij Age Concern, 85-87. 
387 Age Concern, punt 50-51. Zie naar analogie HvJ 9 februari 1999, nr. C-167/97, ECLI:EU:C:1999:60, Seymour-Smith 
en Perez, punt 75-76. 
388 MARTIN merkt immers op dat, indien het Hof in Age Concern dezelfde aanpak had gehanteerd als in Mangold, de 
betwiste regeling  hoogstwaarschijnlijk niet verenigbaar bevonden zou worden met de kaderrichtlijn. Daarentegen 
zou de toepassing van de redenering uit Age Concern op de situatie in Mangold er waarschijnlijk toe geleid hebben dat 
de betwiste regeling wél verenigbaar bevonden werd met de richtlijn. Zie D. MARTIN, “Contrôle de proportionnalité 
des discriminations et politique sociale des Etats membres – Réflexions à partir de l’ârret Age Concern”, JTT 2009, afl. 
1040, (241) 246. 
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de nationale rechters, wetgevers én burgers van de EU op voorhand weten wie de 

proportionaliteitscontrole moet uitvoeren en met welke intensiteit dit moet gebeuren. Indien het 

Hof geen zo’n criteria ontwikkelt, leidt dit tot een puur casuïstische rechtspraak, die uiteindelijk 

willekeurig wordt. Volgens hem zijn de nationale rechters het meest geschikt om het passend en 

noodzakelijk karakter van de middelen om een nationaal doel van sociaal beleid te bereiken, te 

beoordelen in het kader van leeftijdsdiscriminatie.389 Hij voegt er aan toe dat het paradoxaal zou 

zijn dat het Hof een strikte proportionaliteitscontrole zou vereisen van de nationale rechters, 

gezien het genuanceerde karakter van leeftijd als discriminatiegrond.390  

 

Het is naar mijn mening echter niet de bedoeling dat het Hof een veel mildere aanpak hanteert 

tegenover leeftijd. Bovendien is het feit dat het Hof hier nalaat zelf de driestappentest uit te 

voeren, een gemiste kans om duidelijkheid te scheppen tegenover de lidstaten. Onder het mom 

van beleidsvrijheid lijkt het de verantwoordelijkheid af te schuiven op de nationale autoriteiten. 

Het voert zelfs geen marginale toetsing uit en beperkt zich tot enkele richtlijnen die de rechter 

moet gebruiken om zelf tot een oplossing voor het vraagstuk te komen. Dat het Hof uiteindelijk 

wel stelt dat eenvoudige algemene verklaringen niet volstaan, is natuurlijk positief, maar toch 

vereist dit arrest m.i. niet dat er harde bewijzen van een goede link tussen middel en doel op 

tafel komen, zoals het in Mangold deed. 

 

107.   Ter afronding kan erop gewezen worden dat het Verenigd Koninkrijk ondertussen deze 

regeling heeft afgeschaft via The Employment Equality (Repeal of Retirement Age Provisions) 

Regulations 2011. De regeling stond bovendien alle lang tijd voor het Age Concern-arrest ter 

discussie.391 

 

2.6.3. Petersen 
 

108.   Als gevolg van een regeling die de maximumleeftijd voor gecontracteerde tandartsen 

vastlegt op 68 jaar, kreeg Petersen geen toelating meer om zorg te verstrekken onder de 

verplichte zorgverzekering.392 Het Hof oordeelt dat er sprake is van een rechtstreeks393 verschil 

in behandeling op grond van leeftijd, aangezien diegenen die 68 jaar zijn geworden minder 

gunstig worden behandeld dan hun jongere collega’s.394 

 

109.   In globo komt het erop neer dat er drie grote doelstellingen naar voren geschoven worden 

ter verantwoording van de leeftijdsgrens. Ten eerste zou men op die manier kunnen besparen, 

aangezien de constante stijging van het aantal gecontracteerde (tand)artsen zou zorgen voor 

                                                        
389 D. MARTIN, “Contrôle de proportionnalité”, 246-247. Bij discriminatie op grond van ras of etnische afstamming 
lijkt het hem daarentegen moeilijker om alles over te laten aan de nationale rechters. Hij haalt daarvoor de redenering 
aan dat, hoe meer een criterium een internationaal gedeelde waarde weerspiegelt, hoe minder toelaatbaar het is de 
juridische controle over te laten aan de nationale rechters. 
390 D. MARTIN, “Contrôle de proportionnalité”, 247. Over het genuanceerde karakter van het criterium leeftijd: zie bv. 
concl. Adv.Gen. F.G. JACOBS bij Lindorfer, punt 85. 
391 In verschillende zaken werd geargumenteerd dat de regeling indirect discriminerend is op basis van geslacht, maar 
dit werd niet aanvaard. Zie Harvest Town Circle Ltd v. Rutherford (2001), IRLR 591, EAT; Bentley v. Secretary of State 
for Trade and Industry (2002), IRLR 768; Rutherford v. Secretary of State for Trade and Industry (no 2) (2004), IRLR 
892 en Rutherford v. Secretary of State for Trade and Industry (no 2) (2006), IRLR 551. Zie ook B. HEPPLE QC, “Age as 
Discrimination”, 93-94 en M. SARGEANT, “United Kingdom” in M. SARGEANT, The Law On Age Discrimination In the 
EU, Alphen a/d Rijn, Kluwer Law International, 2008, (207) 208. 
392 HvJ 12 januari 2010, nr. C‑341/08, ECLI:EU:C:2010:4, Petersen. 
393 Dit blijkt uit Petersen, punten 5 en 34. 
394 Petersen, punt 35. 
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buitensporige stijgingen van de uitgaven van het verplichte zorgverzekeringsstelsel.395 Een 

andere doelstelling zou zijn dat de regering op die manier patiënten wil beschermen tegen de 

risico’s die verbonden zijn aan gecontracteerde tandartsen op leeftijd die niet meer optimaal 

presteren.396 Ten derde zou men aan de hand van de leeftijdsgrens een verdeling van de 

werkgelegenheidskansen tussen generaties mogelijk maken.397 

 

Het Hof neemt de doelstellingen van de patiëntenbescherming en het financiële evenwicht 

samen. Het is immers zo dat, naast de handhaving van een hoogwaardige medische dienst-

verlening, ook het voorkomen van een ernstige aantasting van het financiële evenwicht van het 

socialezekerheidsstelsel onder de doelstelling van bescherming van de volksgezondheid valt.398 

Hoewel de verwijzende rechter zijn vraagstelling beperkt tot artikel 6 van de richtlijn, vindt het 

Hof het nuttig om deze twee doelstellingen in het licht van artikel 2, lid 5 te bekijken.399 De 

hypothese uit artikel 4 onderzoekt het Hof daarentegen niet. Volgens DEWALLENS en 

RAYMAEKERS is het moeilijk denkbaar dat een leeftijdsonderscheid een wezenlijke en bepalende 

beroepsvereiste is in de gezondheidszorg. Dit zou enkel zo kunnen zijn voor sommige disciplines 

met een zware wachtbelasting.400 Dergelijk zware wachtbelasting lijken tandartsen niet te 

hebben. 

 

Wat de volksgezondheid betreft, beschikken de lidstaten over een beoordelingsmarge omtrent 

het beschermingsniveau dat zij willen bereiken en hoe zij dat willen bereiken.401 Het uittreden 

van de oudste tandartsen kan de uitgaven van het zorgstelsel terugdringen en een ernstige 

aantasting van het financiële evenwicht van het socialezekerheidsstelsel voorkomen. Bovendien 

is een leeftijd van 68 jaar voldoende vergevorderd om een einde te stellen aan de toelating voor 

gecontracteerd tandarts. Gelet op deze elementen, kan een lidstaat dergelijke leeftijdsgrens 

instellen.402 Het Hof gaat echter verder in zijn noodzakelijkheidstoets. Een regeling kan maar de 

verwezenlijking van een bepaald doel waarborgen, wanneer zij daadwerkelijk ertoe strekt, dat 

doel coherent en stelselmatig te bereiken.403 Vandaar dat het Hof verifieert of de vier 

uitzonderingen die in casu bestaan op de leeftijdsgrens geen afbreuk doen aan de coherentie van 

de regeling.404 Die uitzonderingen luiden als volgt:405 

 

1. Indien de tandarts op zijn 68e minder dan 20 jaar als gecontracteerde tandarts 

werkzaam was en vóór 1 januari 1993 toelating daarvoor had gekregen, wordt zijn 

toelating verlengd uiterlijk tot wanneer deze periode van 20 jaar verstreken is; 

2. Indien in bepaalde gebieden een tekort aan medische zorg is ontstaan of dreigt te 

                                                        
395 Ibid., punt 15. 
396 Ibid., punt 23. 
397 Ibid., punt 38. 
398 Ibid., punt 44-45. Zie ook concl. Adv. Gen. Y. BOT bij HvJ 12 januari 2010, nr. C‑341/08, ECLI:EU:C:2010:4, 
Petersen, punt 53; HvJ 10 maart 2009, nr. C-169/07, ECLI:EU:C:2009:141, Hartlauer, punt 46-47; HvJ 16 mei 2006, nr. 
C-372/04, ECLI:EU:C:2006:325, Watts, punt 103-104. 
399 Petersen, punt 50. Zie ook concl. Adv. Gen. Y. BOT bij Petersen, punt 55. De bescherming van de volksgezondheid 
kan volgens volgens hem moeilijk gelijkgesteld worden aan een doelstelling van sociaal beleid uit artikel 6, lid 1. 
400 F. DEWALLENS en K. RAYMAEKERS, “Nooit te oud om te leren? Over de geoorloofdheid van het verschil in 
behandeling van zelfstandige ziekenhuisartsen op grond van leeftijd” (noot onder Arbh. Brussel 26 juli 2013), T. Gez. 
14/15, (213) 217. 
401  Zie bv. Hartlauer, punt  29-30 en HvJ 19 mei 2009, nr. C-171/07 en C-172/07, ECLI:EU:C:2009:316, 
Apothekerkammer des Saarlandes e.a., punt 18-19. 
402 Petersen, punt 47-52. 
403 Zie Hartlauer, punt 55. 
404 Petersen, punt 53. 
405 Ibid., punt 16 en concl. Adv. Gen. Y. BOT bij Petersen, punt 61. 
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ontstaan, geldt de leeftijdsgrens niet; 

3. Bij ziekte, tijdens vakanties of bij deelneming aan een nascholingsprogramma mag een 

gecontracteerde tandarts zich laten vervangen door een tandarts ouder dan 68 jaar; 

4. De tandartsen kunnen hoe dan ook na het verstrijken hun 68e levensjaar buiten het 

verzekeringsstelsel werkzaam zijn. 

De bedoeling van de eerste uitzondering is benadeling vermijden van tandartsen die hun beroep 

niet lang genoeg hebben uitgeoefend om een ouderdomspensioen op te bouwen. Deze 

uitzondering is slechts voorlopig en beoogt enkel een beperkte groep personen. De tweede en 

derde uitzondering beogen een gebrek aan gecontracteerde tandartsen op te vangen. Volgens 

het Hof doen deze uitzonderingen geen afbreuk aan de bescherming van de gezondheid. Ze 

zullen er ook niet toe leiden dat er opnieuw een overaanbod aan tandartsen zou ontstaan 

waardoor het financiële evenwicht terug verstoord wordt. Deze eerste drie uitzonderingen doen 

bijgevolg geen afbreuk aan de coherentie van de regeling.406 De advocaat-generaal merkt echter 

terecht op dat - in de veronderstelling dat men er werkelijk van uitging dat het verder 

uitoefenen van het tandartsberoep door 68-plussers de gezondheid van de patiënt zou kunnen 

schaden - het moeilijk is deugdelijke redenen te vinden waarom deze tandartsen hun beroep 

toch mogen blijven uitoefenen in geval van de eerste drie uitzonderingssituaties.407  

 

Het Hof ziet echter enkel graten in de vierde uitzondering. Deze zou noch coherent noch 

noodzakelijk zijn om de gezondheid van de patiënten te beschermen. Aangezien het gaat om een 

afwijking van het beginsel dat discriminaties verboden zijn, moet een restrictieve interpretatie 

gevolgd worden. In casu is de afwijking echter zo ruim dat ze niet als essentieel kan worden 

beschouwd voor de bescherming van de volksgezondheid. Ze beschermt de patiënt niet, is niet 

in de tijd beperkt en is potentieel op alle tandartsen van toepassing zodat zij een niet gering 

aantal patiënten lijkt te betreffen. De uitzondering is echter wel coherent in het licht van de 

doelstelling van het financiële evenwicht van het openbaar gezondheidsstelsel. Het feit dat 68-

plussers nog kunnen blijven werken in de particuliere gezondheidszorg, doet aan die doelstelling 

geen afbreuk. In het licht van die laatste doelstelling, kan de regel wel verenigbaar zijn met 

artikel 2, lid 5 van de richtlijn.408 

 

110.   Dan rest nog de doelstelling van de verdeling van werkgelegenheidskansen tussen 

generaties. Deze wordt klassiek behandeld in het licht van artikel 6, eerste lid.409 Er wordt 

verwezen naar Palacios, waarin het bevorderen van het aantal arbeidsplaatsen als een 

doelstelling van sociale politiek of werkgelegenheidsbeleid bestempeld werd. Dit geldt ook voor 

instrumenten van nationaal werkgelegenheidsbeleid waarmee een betere integratie van 

bepaalde categorieën werknemers in het beroepsleven beoogd wordt. In casu poogt de 

maatregel de toegang van jongeren tot het beroep van gecontracteerd tandarts te bevorderen, 

wat als een maatregel van werkgelegenheidsbeleid beschouwd kan worden.410 Vraag is 

natuurlijk of dit geen lump of labour fallacy is. 

 

111.   In het licht van die doelstelling en gelet op de beoordelingsbevoegdheid van de lidstaten, 

kan volgens het Hof een leeftijdsgrens ingesteld worden, in geval van een overaanbod aan 

gecontracteerde tandartsen of een latent risico op zo’n overaanbod. De nationale rechter zal 

                                                        
406 Petersen, punt 54-57. 
407 Concl. Adv. Gen. Y. BOT bij Petersen, punt 50. 
408 Petersen, punt 60-64, eigen cursivering. 
409 Ibid., punt 66. 
410 Ibid., punt 68. 
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moeten analyseren of er sprake is van zo’n situatie.411 Het Hof spreekt zich trouwens niet uit 

over de incoherentie die erin kan bestaan dat de leeftijdsgrens nog steeds in stand gehouden 

wordt, alhoewel de quota voor tandartsen reeds zijn afgeschaft.412 Het analyseert daarentegen 

wel opnieuw de uitzonderingen en besluit dat geen enkele uitzondering een probleem vormt. 

Ook de vierde uitzondering niet, aangezien deze doelt op de privésector terwijl de doelstelling 

betrekking heeft op de verplichte zorgverzekering.413  

 

De vraag is echter of de nadelen voor de betrokken tandartsen niet te verregaand zijn. 90% van 

de bevolking valt immers onder het verplichte zorgverzekeringsstelsel, waardoor de 

leeftijdsgrens ervoor kan zorgen dat tandartsen die aan de slag willen blijven zeer veel nadelen 

kunnen ondervinden.414 Helaas gaat het Hof hier in de noodzakelijkheidstest niet verder op in, 

hoewel het, bij het analyseren of de kwestie onder de werkingssfeer van de richtlijn valt, had  

erkend dat het niet meer verkrijgen van een toelating om in die context het beroep uit te 

oefenen de vraag naar de diensten door de betrokkenen kan beperken.415 Het Hof stelt zich dus 

opnieuw niet streng op bij de meest gebruikte rechtvaardigingsgrond. 

 

112.   Voor het arbeidshof te Brussel werd een gelijkaardige zaak gevoerd. De aannemings-

overeenkomst tussen een 76-jarige arts en een ziekenhuis werd plots beëindigd, aangezien het 

ziekenhuis sinds enkele jaren een absolute leeftijdsgrens van 75 jaar hanteert voor 

ziekenhuisartsen. Het hof besluit dat de leeftijdsgrens geen wezenlijke en bepalende 

beroepsvereiste is en dat er tevens geen sprake is van een legitiem doel. Het ziekenhuis had vier 

doelstellingen aangehaald. Ten eerste wou het haar logistiek en ruimte ter beschikking stellen 

van ziekenhuisartsen met een ‘gewoon’ statuut en was er geen plaats meer voor een médecin 

honoraire. Ten tweede werd door de beëindiging van de overeenkomst een einde gesteld aan het 

voorrecht dat de arts in casu was toegekend. Ten derde was de beslissing noodzakelijk om te 

kunnen voorzien in de continuïteit van de zorg en in een voldoende rotatie van het artsenkorps. 

Ten slotte wou het hospitaal vermijden dat het de bekwaamheid van oudere ziekenhuisartsen 

actief zou moeten controleren om patiëntveiligheid te garanderen. Het arbeidshof oordeelt dat 

de continuïteit van de zorg wel een legitiem doel had kunnen zijn, maar dat dit niet de 

daadwerkelijke reden voor ontslag was. Er was immers een tekort aan artsen die dezelfde 

specialisatie hadden als de 76-jarige arts. Door het ontslag kon het ziekenhuis dus net niet 

langer voorzien in de continuïteit van de zorg. Bovendien had het hospitaal voorafgaand geen 

overleg gepleegd met de arts om de gevolgen voor diens patiënten te bespreken. Zelfs indien er 

sprake was van een legitiem doen, was de in casu gehanteerde opzegtermijn van 6 maanden niet 

passend en noodzakelijk om de continuïteit van de zorg te waarborgen.416  

 

De andere aangevoerde doelstellingen komen eerder als individuele beweegredenen ten 

voordele van de werkgever over. Los daarvan, kan wel nog verwezen worden naar de Europese 

arresten Specht en Dansk Jurist voor wat het vermijden van actieve controles van de 

bekwaamheid van de artsen betreft. In die arresten werd immers geoordeeld dat niet geëist kan 

worden dat elk geval apart onderzocht wordt, aangezien de regeling technisch en economisch 

                                                        
411 Ibid., punt 73-74, eigen cursivering. 
412 Ibid., 39-42. 
413 Ibid., punt 76.  
414 Ibid., punt 26. 
415 Ibid., punt 33. 
416 F. DEWALLENS en K. RAYMAEKERS, “Nooit te oud” (noot onder Arbh. Brussel 26 juli 2013), 213-218.  
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beheersbaar moet blijven.417 In die zaken ging het natuurlijk om ambtenaren die geen functie 

hadden in het kader van de volksgezondheidbescherming. Dat de volksgezondheid nu wel 

meespeelt, zou het Hof tot andere rechtspraak kunnen brengen. In het licht van de gelijkaardige 

doelstelling ‘veiligheid’, heeft het US Supreme Court, in een zaak omtrent een leeftijdsgrens voor 

piloten, geoordeeld dat het onmogelijk of hoogst onhaalbaar is om op een individuele basis 

ouderen te beoordelen. De werkgever moet dan maar aantonen dat leeftijd een rechtmatige 

proxy is voor veiligheidsgerelateerde jobvereisten.418  

 

2.6.4. Rosenbladt 
 

113.   Een nationale bepaling laat clausules toe, die voorzien in een automatische beëindiging 

van de arbeidsovereenkomst wanneer de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. 

Het is duidelijk dat hier sprake is van een direct op leeftijd gegrond verschil in behandeling. Net 

zoals in Age Concern, benadrukt het Hof dat het hier echter niet gaat om een dwingend stelsel 

van verplichte pensionering. De regeling laat werkgevers- en nemers gewoon toe om, op basis 

van individuele of collectieve overeenkomsten, een beëindiging van de arbeidsbetrekking 

overeen te komen die is gebaseerd op de pensioengerechtigde leeftijd.419 

 

114.   De Duitse regering benadrukt dat automatische beëindigingsclausules een afspiegeling 

vormen van een lange politieke en sociale consensus, die berust op het idee van rechtvaardige 

arbeidsverdeling over de generaties. De beëindiging van de overeenkomsten met ouderen komt 

rechtstreeks de jongeren ten goede, terwijl ouderen adequaat worden beschermd door een 

vervangend inkomen.420 De regering geeft op die manier een toonvoorbeeld van een lump of 

labour-redenering.421 Het Hof stelt vast dat dergelijk mechanisme al lang bestaat in veel lidstaten 

en op grote schaal gebruikt wordt.422 Nochtans is dergelijke vaststelling naar mijn mening niet 

relevant in het kader van het legitimiteitsonderzoek. Het Hof gaat echter verder met een 

verwijzing naar het Palacios-arrest en komt zo snel tot de conclusie dat de doelstellingen 

legitiem zijn.423  

 

115.   Ook bij de volgende stappen van de rechtvaardigingstest grijpt het Hof terug naar de 

Palacios-rechtspraak. Het vindt dat dergelijke clausules in beginsel geen excessieve inbreuk 

maken op de gerechtvaardigde belangen van de betrokken werknemers. De regeling is immers 

niet alleen gebaseerd op leeftijd, maar houdt ook rekening met het recht op 

ouderdomspensioen.424 Dit wordt echter bekritiseerd door ELLIS, die van mening is dat iemands 

financiële situatie niet de omvang van diens gelijkheidsrechten mag bepalen.425  

 

Het Hof gaat verder en benadrukt dat het mechanisme op een contractuele grondslag berust en 

dus niet toelaat dat werkgevers eenzijdig de arbeidsverhouding beëindigen.426 Men kan zich 

natuurlijk wel afvragen in welke mate werknemers, die zich doorgaans in een zwakkere 

                                                        
417 Specht, punt 78-79 en Dansk Jurist, punt 70. 
418 Western Airlines v. Criswell, 472 U.S. 400 (1985). Zie ook B. HEPPLE QC, “Age as Discrimination”, 86. 
419 HvJ 12 oktober 2010, nr. C-45/09, ECLI:EU:C:2010:601, Rosenbladt, punt 36-39, eigen cursivering. 
420 Ibid., punt 43. 
421  Voor een ander voorbeeld zie concl. Adv. Gen. V. TRSTENJAK bij HvJ 12 oktober 2010, nr. C-45/09, 
ECLI:EU:C:2010:601, Rosenbladt, punt 85. 
422 Rosenbladt, punt 44. 
423 Ibid., punt 44-45 en Palacios, punt 69. 
424 Rosenbladt, punt 47-48. 
425 E. ELLIS en P. WATSON, EU Anti-Discrimination Law. Second edition, Oxford, Oxford University Press, 2012, 501. 
426 Rosenbladt, punt 49, eigen cursivering. 
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onderhandelingspositie bevinden, dergelijke clausule zullen kunnen weren uit hun 

arbeidsovereenkomst. Ook hier staat het Hof echter niet verder bij stil. 

 

Het stelt daarna dat de nationale bepaling toelaat dat er zowel met de globale situatie op de 

arbeidsmarkt als met de kenmerken van de betrokken beroepen rekening kan worden 

gehouden. Het Hof benadrukt ook opnieuw de niet te verwaarlozen flexibiliteit die verbonden is 

aan cao’s. In dit kader lijkt het niet onredelijk dat de nationale autoriteiten van mening zijn dat de 

maatregel passend en noodzakelijk is om legitieme doelstellingen te bereiken. Het Hof voegt er 

wel aan toe dat dit er niet toe leidt dat dergelijke cao-clausules onttrokken zijn aan 

daadwerkelijke rechterlijke toetsing in het licht van de kaderrichtlijn. Voor elke overeenkomst 

die een mechanisme van automatische beëindiging bevat, moet gecontroleerd worden of 

voldaan is aan artikel 6 van de richtlijn.427 Het lijkt wel alsof het Hof – onder het mom van de 

ruime beoordelingsvrijheid - carte blanche geeft aan de nationale autoriteiten, maar dit toch 

enigszins wil verdoezelen door haar toevoeging omtrent de rechterlijke toetsing. Doordat het 

zelf een heel losse toetsing uitvoert, geeft het Hof echter niet het goede voorbeeld aan nationale 

rechters. Andermaal benadrukt de bevoegde advocaat-generaal dat een uitgebreide toetsing niet 

aan het Hof besteed is, aangezien het niet op de stoel van de nationale wetgever mag gaan 

zitten.428  

 

116.   Het feit dat leeftijdsgrenzen voor ouderdomspensioen door het Hof niet per se als 

ontoelaatbaar beschouwd worden voor de verwezenlijking van doelstellingen van 

werkgelegenheidsbeleid en werkloosheidsbestrijding, wordt in de rechtsleer nochtans 

bekritiseerd.429 Rechtsgeleerden verwijzen naar de lump of labour fallacy. De stelling dat 

leeftijdsgrenzen jongere werknemers kansen op een job bieden, zou op ouder wetenschappelijk 

onderzoek berusten. Recenter onderzoek daarentegen stelt veeleer dat een uitbreiding van de 

werkgelegenheid, inclusief die van ouderen, de economische groei positief beïnvloedt en dat dit 

ook gunstig is voor de werkgelegenheid voor jongeren. De advocaat-generaal durft het aan om - 

opnieuw onder het mom van de ruime beoordelingsvrijheid - deze kritiek van de hand te doen. 

Zij stelt immers dat de beoordelingsvrijheid ook de vrijheid impliceert om prognoses te maken 

en de economische studies te kiezen waarop men zich zal baseren. Het is volgens haar niet aan 

het Hof om de economische aannames van de nationale wetgever in twijfel te trekken onder 

verwijzing naar deze recentere studies.430 Naar mijn mening gaat het echter een brug te ver om 

het Hof te adviseren de ogen te sluiten voor recente en toch vrij vaak gevonden 

onderzoeksresultaten. De advocaat-generaal lijkt duidelijk geen heilige huisjes te willen 

afbreken. 

 

Dit is ook te merken aan het feit dat ze de kritiek weerlegt, dat aan artikel 6, lid 1 van de richtlijn 

een autonome gemeenschapsrechtelijke inhoud gegeven moet worden.431 Die kritiek luidt meer 

bepaald dat leeftijdsgrenzen voor ouderdomspensioen niet verenigbaar zijn met het Europees 

werkgelegenheidsbeleid. Zo verwijst de considerans van de richtlijn naar het steunen van 

oudere werknemers zodat zij meer kunnen deelnemen aan het arbeidsproces en naar het feit dat 

het leeftijdsdiscriminatieverbod essentieel is om de diversiteit de bevorderen en de 

                                                        
427 Ibid., punt 50-52, eigen cursivering. Zie ook Palacios, punt 72-74 en Petersen, punt 70.  
428 Concl. Adv. Gen. V. TRSTENJAK bij Rosenbladt, punten 86, 89 en 96. 
429 Zie concl. Adv. Gen. V. TRSTENJAK bij Rosenbladt, punt 87. Zij verwijst o.m. naar S. BREDT, “Compulsory 
retirement”, 195 e.v.  
430 Concl. Adv. Gen. V. TRSTENJAK bij Rosenbladt, punt 88-89. 
431 Bv. S. BREDT, ‘Compulsory retirement”, 197-199. 
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doelstellingen uit de werkgelegenheidsrichtsnoeren432 te bereiken.433 Volgens TRSTENJAK leidt 

dit echter niet tot de ontoelaatbaarheid van leeftijdsgrenzen voor het ouderdomspensioen op 

het niveau van de uitlegging van de richtlijn.  De richtsnoeren beperken de beoordelingsvrijheid 

van de lidstaten niet. Ze verwijst naar het niet-limitatieve karakter van de opsomming in het 

eerste lid van artikel 6, waaruit zij afleidt dat de EU-wetgever er kennelijk van uitgaat dat de 

lidstaten bevoegd blijven om te bepalen welke verschillen in behandeling op grond van leeftijd 

geen discriminatie zijn. Bovendien stelt punt 25 van de considerans dat verschillen in 

behandeling op grond van leeftijd in bepaalde omstandigheden gerechtvaardigd kunnen zijn en 

derhalve specifieke bepalingen nodig maken die ‘naargelang de situatie in de lidstaten kunnen 

verschillen’. Dit zou aantonen dat een autonome gemeenschapsrechtelijke inhoud niet gewenst 

is. De toelaatbaarheid van een maatregel kan bijgevolg enkel worden beantwoord door de 

objectieve rechtvaardigheidstoets uit te voeren en rekening te houden met de ruime 

beoordelingsvrijheid van de lidstaten.434 Toch blijft het moeilijk te begrijpen hoe er zo’n verschil 

kan zijn tussen enerzijds de vele Europese incentives om langer te werken en anderzijds de 

milde houding van het Hof en diens advocaten-generaal met betrekking tot pensioenleeftijden. 

 

117.   Rest nu nog de vraag of een cao, die op basis van de zonet besproken wettelijke bepaling 

werd vastgesteld, wel verenigbaar is met artikel 6 van de kaderrichtlijn. Langs werkgeverszijde 

wordt betoogd dat dergelijke clausule een adequate en voorzienbare planning van het 

personeelsbestand beoogt. De werkgevers wilden personeelsaanwerving ook zwaarder laten 

doorwegen dan het belang van de werknemers bij handhaving van hun economische situatie. De 

verwijzende rechter voegt eraan toe dat Duitse rechtspraak ook de vergemakkelijking van de 

aanstelling van jongeren en het bereiken van een goede leeftijdsstructuur als doelstellingen zou 

hebben aangevoerd.435 Met opnieuw een verwijzing naar Palacios,436 besluit het Hof dat dit 

legitieme doelstellingen zijn.437 Het Hof voert dus helaas geen zelfstandig onderzoek uit. 

Bovendien lijkt het alle aangevoerde doelstellingen over eenzelfde kam te scheren, wat niet echt 

gepast is.  

 

Daarentegen geeft de conclusie van de advocaat-generaal blijk van een diepere en meer 

genuanceerde analyse. Zij maakt wél een onderscheid tussen de verschillende doelstellingen. 

Ook zij vindt dat de doelstellingen van werkgelegenheidsbeleid en werkloosheidsbestrijding 

zonder meer legitiem zijn. Wat daarentegen de andere doelstellingen betreft, is ze kritischer. Het 

beleid van ondernemingen inzake de inzet van jongere werknemers, de algemene 

personeelsplanning en een evenwichtige leeftijdsopbouw binnen de onderneming zijn volgens 

haar op het eerste zicht individuele beweegredenen. Het is aan de verwijzende rechter om na te 

gaan of ook doelstellingen van algemeen belang worden nagestreefd. Indien die vaststelt dat niet 

alle doelstellingen zonder meer legitiem zijn, dan is het volgens TRSTENJAK voldoende dat de 

ongelijke behandeling op basis van leeftijd vanuit een legitieme doelstelling gerechtvaardigd is. 

Het toekennen van een zekere mate van flexibiliteit voor de werkgever is daarbij geen 

probleem.438 

 

                                                        
432 Zie de Employment Guidelines in het kader van de European Employment Strategy. 
433 Punten 7, 8 en 25 van de considerans bij Richtlijn 2000/78. 
434 Concl. Adv. Gen. V. TRSTENJAK bij Rosenbladt, punt 90-95. 
435 Rosenbladt, punt 59-60. 
436 Palacios, punten 53, 65 en 66. 
437 Rosenbladt, punt 62. 
438 Concl. Adv. Gen. V. TRSTENJAK bij Rosenbladt, punt 116-118. Zie ook Age Concern, punt 46. 
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118.   Het oordeel van het Hof inzake de geschiktheid van de clausules lijkt opnieuw een 

vrijgeleide te zijn voor de sociale partners en hun cao’s. Het Hof benadrukt andermaal dat de 

clausule het resultaat is van sociale onderhandelingen en dat de sociale partners op die manier 

hun grondrecht hebben uitgeoefend. Cao’s bieden bovendien de nodige flexibiliteit, aangezien 

elk van de partijen de overeenkomst eventueel kan opzeggen.439 Het is aan de sociale partners 

om een evenwicht te bepalen tussen de verschillende belangen.440 In casu hebben de partners 

volgens het Hof een evenwicht tot stand gebracht tussen de werknemers, die arbeidsstabiliteit 

en een vooruitzicht op pensioen op lange termijn verkrijgen, en de werkgevers, die flexibiliteit in 

het personeelsbeheer krijgen. Dit zijn allemaal legitieme belangen. Gezien de ruime 

beoordelingsmarge van de sociale partners, lijkt het niet onredelijk dat zij kunnen aannemen dat 

dergelijke maatregel passend is om de aangehaalde doelstellingen te bereiken.441 Onder het 

mom van die beoordelingsvrijheid, gaat het Hof opnieuw voorbij aan een werkelijke 

inhoudelijke analyse. Zo onderzoekt het bijvoorbeeld niet of de leeftijdsgrens wel degelijk plaats 

maakt voor andere werknemers. De theorieën omtrent de lump of labour fallacy komen niet aan 

bod. 

 

Ook de advocaat-generaal lijkt de sociale partners gunstig gezind te zijn en voegt toe dat bij het 

sluiten van een cao er in beginsel moet van worden uitgegaan dat de rechten van de 

werknemers, dus ook die van de oudere werknemers, door de bij de cao betrokken werknemers 

mee in aanmerking worden genomen.442 Het vertrekpunt blijkt dus te zijn dat sociale partners 

onschuldig zijn. Mijns inziens eerder pro forma herhaalt TRSTENJAK daarna dat de ruime 

beoordelingsvrijheid en de onderhandelingsautonomie van de sociale partners er niet toe mag 

leiden dat het beginsel van het verbod van discriminatie op grond van leeftijd wordt uitgehold. 

Algemene beweringen dat een leeftijdsgrens passend zou zijn, volstaan niet. Ze benadrukt dat de 

objectieve rechtvaardiging specifiek voor de betrokken economische sector getoetst moet 

worden.443 

 

Dergelijke milde aanpak gaat in tegen de strenge manier waarop het Hof geslachtsdiscriminatie-

zaken aanpakt. Daar vereist het immers dat cao’s ten volle moeten overeenstemmen met het 

verbod op geslachtsdiscriminatie.444 In het kader van leeftijdsdiscriminatie oordeelt het echter 

dat het feit dat het pensioenbeleid door een cao werd ingevoerd net een legitimerende factor 

is.445 

 

119.   Het Hof oordeelt ook dat de maatregel niet verder gaat dan wat noodzakelijk is. Er is 

immers geen sprake van een dwingend stelsel van ambtshalve pensionering. Een 65-jarige mag 

zijn beroepsactiviteit voortzetten, ondanks zijn pensioengerechtigdheid. Dergelijke werknemer 

blijft ook van bescherming tegen leeftijdsdiscriminatie genieten, aangezien het verboden is een 

arbeidsplaats te weigeren op grond van leeftijd aan personen wiens arbeidsovereenkomst op 65 

                                                        
439 Rosenbladt, punt 67. Er wordt verwezen naar Palacios, punt 74. 
440 Voor een nauwkeurige belangenafweging, zoals die door de sociale partners zou zijn gebeurd, zie concl. Adv. Gen. 
V. TRSTENJAK bij Rosenbladt, punt 120. 
441 Rosenbladt, punt 68-69, eigen cursivering. 
442 Concl. Adv. Gen. V. TRSTENJAK bij, Rosenbladt, punt 121. 
443 Ibid., punt 131-133. Zie ook Age Concern, punt 51. 
444 SCHIEK (voetnoot hieronder) verwijst naar HvJ 27 juni 1990, nr. C-33/89, ECLI:EU:C:1990:265, Kowalska, punt 12-
13; HvJ 7 februari 1991, nr. C-184/89, ECLI:EU:C:1991:50, Nimz, punt 20-21; HvJ 18 november 2004, nr. C-284/02, 
ECLI:EU:C:2004:722, Sass, punt 59. 
445 D. SCHIECK, “Age discrimination before the ECJ – Conceptual and theoretical issues”, CML Rev. 2011, (777) 792. 
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jaar werd beëindigd.446 Zowel HENDRICKX447 als VERMEULEN wijzen op het theoretische karakter 

van dit laatste. VERMEULEN vindt het terecht verbazingwekkend dat het belang van de 

werknemer met dergelijke theoretische mogelijkheid van een nieuwe job wordt ingevuld.448  

 

Het Hof slaat m.i. een stap over, doordat het niet rechtstreeks ingaat op het nadeel van de 

pensioenleeftijd voor de betrokkenen en het voordeel voor de samenleving. Het enige wat het 

Hof doet is het nadeel voor de betrokkenen minimaliseren, aangezien ze toch niet verplicht zijn 

om met pensioen te gaan. De vraag is natuurlijk of een 65-jarige die ontslagen werd wegens deze 

cao, snel in een nieuwe job zal worden aangeworven. Werkgevers mogen hen weliswaar niet 

omwille van hun leeftijd discrimineren, maar de werknemer zelf moet ook bereid zijn nog te 

herintegreren in een nieuwe job. Dit staat dan nog los van het feit of het voormelde niet-

discriminatiegebod in de praktijk wel gerespecteerd wordt en werkgevers geen drogredenen 

naar voren schuiven bij niet-aanwerving van een 65-plusser. 

 

2.6.5. Georgiev 
 
120.   Het Hof moest in deze zaak onderzoeken of een nationale regeling, die bepaalt dat 

hoogleraren op hun 68e ambtshalve worden gepensioneerd en dat zij hun activiteiten na het 

bereiken van de leeftijd van 65 jaar uitsluitend kunnen voortzetten op basis van 

overeenkomsten voor bepaalde tijd van één jaar, die ten hoogste tweemaal kunnen worden 

vernieuwd, verenigbaar is met de kaderrichtlijn.449 Het Hof stelt vast dat beide elementen van 

die regeling een rechtstreeks verschil in behandeling op grond van leeftijd teweegbrengen.450 Het 

Hof geeft op die manier terecht geen gehoor aan het argument dat de regeling niet ongunstig zou 

zijn voor de betrokkenen, aangezien zij nog 3 jaar kunnen blijven werken na de 

pensioengerechtigde leeftijd. Dit gegeven doet immers geen afbreuk aan het feit dat de 

arbeidsvoorwaarden van de betrokkenen minder zeker worden door de regeling. Er moet dus 

onderzocht worden of artikel 6 van de richtlijn rechtvaardiging kan bieden.451  

 

121.   De universiteit en de Bulgaarse regering stellen dat deze regeling een doelstelling van 

sociaal beleid nastreeft, die verband houdt met de opleiding van en de werkgelegenheid voor 

onderwijzend personeel. Er zou ook een verband zijn met een concreet arbeidsmarktbeleid, in 

het kader waarvan rekening wordt gehouden met de bijzondere situatie van het personeel van 

de betrokken discipline, de behoeften van de betrokken universitaire instelling en de 

professionele kwaliteiten van de betrokken persoon. Gelukkig ziet het Hof dat de universiteit en 

de regering hiermee niet duidelijk aangeven wat de doelstelling van de nationale regeling is en 

ze eigenlijk slechts stellen dat daarmee het in artikel 6, lid 1, van richtlijn 2000/78 vermelde 

soort doelstelling wordt nagestreefd. Los hiervan, voeren de interveniënten een andere 

doelstelling aan, namelijk het verzekeren van de kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek 

                                                        
446 Rosenbladt, punt 72-76. De advocaat-generaal geeft toe dat dit de verwezenlijking van de doelstellingen van 
werkgelegenheidsbeleid en werkloosheidsbestrijding beperkt, maar benadrukt dat op deze manier de regel ook 
verzacht wordt in vergelijking met een gedwongen pensionering. Dit zorgt niet voor een kennelijke incoherentie. De 
leeftijdsgrens beoogt jongeren jobkansen te geven, maar in het belang van werkgevers en werknemers wordt evenwel 
niet star aan deze ene doelstelling vastgehouden, wanneer de 65-jarige de beste kandidaat voor een vacature blijkt te 
zijn. Zie Concl. Adv. Gen. V. TRSTENJAK bij Rosenbladt, punt 143-146. 
447 F. HENDRICKX, “Age”, 18. 
448 L. VERMEULEN, Discriminatie, 93. 
449 HvJ 18 november 2010, nr. C‑250/09 en C‑268/09, ECLI:EU:C:2010:699, Georgiev. 
450 Ibid., punt 29-33. Wat de regel inzake overeenkomsten van bepaalde duur betreft, verduidelijkt het Hof echter niet 
expliciet dat het om directe discriminatie gaat. 
451 Georgiev, punt 34-35. 
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door verjonging van het hooglerarenkorps. Bovendien zouden de posten zo evenwichtig 

verdeeld kunnen worden tussen generaties.452  

 

Het Hof erkent dat de werkgelegenheidsbevordering in het hoger onderwijs door de aanbieding 

van leerstoelen aan jongere personen een legitiem doel kan zijn. Het samenleven van 

verschillende generaties docenten en onderzoekers bevordert de vernieuwing en de 

uitwisseling van ervaring en bijgevolg ook de kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek.453 

Het Hof kan echter niet vaststellen dat deze doelstellingen, die naar voren geschoven worden 

door de interveniënten, overeenstemmen met die van de Bulgaarse wetgever. Ook Georgiev 

meent dat het bevorderen van werkgelegenheid niet de doelstelling kan zijn van deze regeling. 

De wetgeving zou niet stroken met de reële arbeidsmarkt, waar er hooguit 1000 hoogleraren 

zijn met een gemiddelde leeftijd van 58 jaar. Volgens hem is er een gebrek aan belangstelling bij 

jongeren voor deze baan. Helaas verifieert het Hof deze verklaringen niet en laat het aan de 

nationale rechter over om te onderzoeken of de aangehaalde doelstellingen overeenstemmen 

met de werkelijke.454 Gelukkig onderzoekt het Hof wel nog of de regeling passend en 

noodzakelijk is, voor mocht de nationale rechter oordelen dat de aangehaalde doelstellingen 

legitiem zijn en overeenstemmen met de realiteit.  

 

122.   Ten eerste behandelt het Hof de leeftijdsgrens van 68 jaar en stelt dat de redenering uit 

het arrest Petersen ook voor hoogleraren relevant kan zijn. In dat arrest werd een leeftijdsgrens 

van 68 jaar voor gecontracteerde tandartsen niet als onredelijk bestempeld, gezien de 

ontwikkeling van de werkgelegenheid in de betrokken sector. Jongere beroepsbeoefenaars 

krijgen zo meer kansen en bovendien lijkt de leeftijd van 68 jaar voldoende vergevorderd om de 

toelating tot het beroep te eindigen.455 Wat hoogleraren betreft, is het aantal leerstoelen in het 

algemeen beperkt en kunnen ze slechts bekleed worden door personen die de hoogste 

kwalificaties hebben op het betrokken gebied. Er moet een leerstoel vrij zijn, opdat men iemand 

nieuw in dienst kan nemen. Daarom kan een lidstaat een leeftijdsgrens van 68 jaar passend 

achten. Opnieuw is het aan de nationale rechter om na te gaan of de situatie van hoogleraren in 

Bulgarije overeenstemt met de algemene situatie.456 Het Hof past hier duidelijk de lump of labour 

toe. Hoewel ik ervan overtuigd ben dat de lump of labour in het algemeen een misvatting is, lijkt 

de opvatting dat het aantal arbeidsplaatsen vast is meer waar te zijn in het geval van 

hoogleraren aan de universiteit dan wanneer men die opvatting toepast op de economie in haar 

geheel. 

 

Jammer genoeg gaat het Hof in dit arrest niet verder in op wat de mogelijke relatie tussen de 

leeftijdsgrens en de kwaliteit van het onderwijs precies inhoudt. In de Verenigde Staten zijn er in 

dit kader immers studies die aantonen dat de doeltreffendheid van het lesgeven niet afneemt 

naarmate de professor ouder wordt. Ook de onderzoeks-output zou niet noodzakelijk afnemen 

naarmate de leeftijd toeneemt.457 

 

                                                        
452 Ibid., punt 41-43. 
453 Ibid., punt 45-46. Zie ook Palacios, punt 65; Petersen, punt 68. 
454 Georgiev, punt 47-48. 
455 Petersen, punt 70. Volgens de advocaat-generaal dringt eenzelfde beoordeling zich op voor een leeftijdsgrens van 
65 jaar (zoals in Palacios, punt 72). Zie Concl. Adv. Gen. Y. BOT bij Georgiev, punt 33. 
456 Georgiev, punt 52-53, eigen cursivering. 
457 G. GOODHART, An Examination of Early Retirement Incentives: A Study of Retirement Rates and Average Retirement 
Age of Full-time Higher Education Faculty in Postsecondary Institutions, 2009. Zie ook A.L. GOLDMAN, “Age 
Discrimination Law”, 149-150. 
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Het Hof meent ook dat de leeftijdsgrens van 65 jaar geen excessieve inbreuk is op de 

gerechtvaardigde aanspraken van werknemers, aangezien de normale wettelijke pensioen-

leeftijd in Bulgarije 63 jaar is. Hoogleraren kunnen dus reeds relatief langer blijven werken dan 

anderen. Bovendien is leeftijd niet het enige criterium, aangezien er ook rekening gehouden 

wordt met pensioengerechtigdheid.458 Opnieuw krijgt de nationale rechter de taak om na te gaan 

of de leeftijdsgrens werkelijk de aangehaalde doelstellingen coherent en stelselmatig kan 

bereiken.459  

 

123.   Daarnaast moet nog het tweede onderdeel van de betwiste maatregel onderzocht worden, 

namelijk dat vanaf 65 jaar enkel overeenkomsten van bepaalde duur kunnen worden gesloten. 

Dit doet natuurlijk denken aan het arrest Mangold, waar geoordeeld werd dat dergelijke regel 

verder ging dan nodig.460 De leeftijdsgrens in Georgiev ligt echter veel hoger dan de grens van 52 

jaar in Mangold. Bovendien gaat het nu om overeenkomsten van één jaar die ten hoogste 

tweemaal kunnen worden vernieuwd.461 Het Hof oordeelt dan ook dat de huidige regeling wel 

degelijk kan beantwoorden aan de doelstelling om het hooglerarenkorps te verjongen. Door de 

beperkte verlengbaarheid kunnen jongere hoogleraren binnen een relatief korte termijn de 

oudere vervangen. Daarnaast wordt het gebruik van overeenkomsten van bepaalde duur niet 

enkel afhankelijk gesteld van een leeftijdscriterium zoals in Mangold, maar ook van het feit of 

men recht heeft op een pensioen.462 Advocaat-generaal BOT voegt toe dat de regeling in Mangold 

algemene gelding had, in tegenstelling tot deze zaak waarin de regeling beperkt is tot een 

bijzondere categorie werknemers. Bovendien is de mogelijkheid om nog enkele jaren door te 

werken een verzachting van het verschil in behandeling.463 Het Hof besluit dat de regeling 

passend en noodzakelijk kan zijn. Ze verzoent de wensen van hoogleraren om hun activiteiten 

nog even voort te zetten met de behoeften van universiteiten aan een jaarlijkse beoordeling van 

de invloed van dergelijke verlenging op de juiste verdeling van de werkgelegenheidskansen 

tussen de generaties.464 De nationale rechter zal nog de coherentie van de regeling moeten 

onderzoeken.465 

 

2.6.6. Fuchs en Köhler 
 

124.   De discussie in Fuchs en Köhler is heel gelijkaardig aan diegene in Georgiev. De zaak betrof 

een leeftijdsgrens van 65 jaar voor pensionering van ambtenaren, in casu procureurs. Een 65-

jarige ambtenaar krijgt wel de mogelijkheid om uitstel van zijn pensioen te verzoeken, indien 

het belang van de dienst dit vereist. Dit uitstel kan voor tijdsvakken van maximum 1 jaar en de 

leeftijd van 68 jaar mag hierbij niet overschreden worden.466 Het Hof stelt dat de leeftijdsgrens 

een direct op leeftijd gebaseerd onderscheid is,467 maar maakt nog geen gewag van de 

                                                        
458 Georgiev, punt 54. Zie ook Palacios, punt 73. 
459 Georgiev, punt 56. Er zal specifiek moeten worden onderzocht of er een onderscheid met betrekking tot 
ambtshalve pensionering wordt gemaakt tussen docenten en hoogleraren aan de ene kant, en het ander onderwijzend 
personeel aan de andere kant. Men zal moeten kijken of zo’n onderscheid noodzakelijk is, dan wel of daaruit een 
incoherentie waardoor de wetgeving niet voldoet aan artikel 6, lid 1 van richtlijn 2000/78. 
460 Georgiev, punt 57-59. Zie ook Mangold, punt 65, eigen cursivering. 
461 Zie Georgiev, punt 65. 
462 Ibid., punt 61-63. 
463 Concl. Adv.Gen. Y. BOT bij Georgiev, punt 37-38. 
464 Georgiev, punt 66 en concl. Adv.Gen. Y. BOT bij Georgiev, punt 40. 
465 Georgiev, punt 67-68. Zoals bij de andere betwiste regel, zal onderzocht moeten worden of er een onderscheid 
wordt gemaakt tussen docenten en hoogleraren aan de ene kant, en het ander onderwijzend personeel aan de andere 
kant.  
466 HvJ 21 juli 2011, nr. C-159/10 en C-160/10, ECLI:EU:C:2011:508, Fuchs en Köhler. 
467 Ibid., punt 33-34, eigen cursivering. 
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mogelijkheid om te blijven doorwerken tot 68 jaar. 

 

125.   Het waarborgen van een passende leeftijdsstructuur zou het hoofddoel van de regeling 

zijn. Die structuur zou worden gevormd door de gelijktijdige aanwezigheid van verschillende 

leeftijden en beroepservaringen in het betrokken beroep. Op die manier kunnen oudere 

werknemers hun ervaring doorgeven aan jongeren, die op hun beurt hun recent verworven 

kennis kunnen meedelen. Dit komt de kwaliteit van de rechterlijke macht ten goede. Andere 

doelstellingen zoals een efficiënte planning van de vertrekken en nieuwe aanstellingen, het 

aanmoedigen van de aanstelling en de bevordering van jonge mensen en het voorkomen van 

geschillen over de geschiktheid van de werknemer om zijn activiteit na die leeftijd uit te oefenen 

houden met dat hoofddoel verband. Het Hof erkent dat dit alles niet alleen een kwalitatief 

hoogstaande rechterlijke macht beoogt te waarborgen, maar ook een legitiem doel van het 

werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid kan vormen. Het verwijst ook naar Georgiev,468 

waarin de bevordering van de werkgelegenheid, zeker voor jongeren, als legitiem werd 

bestempeld en geoordeeld werd dat het samenleven van generaties kan bijdragen tot de 

kwaliteit, met name door de uitwisseling van ervaring te bevorderen.469  

 

De verwijzende rechter vraagt zich echter af of de betwiste maatregel niet eerder het individuele 

belang van de werkgever dient, aangezien zij slechts een beperkte groep treft, zijnde de 

ambtenaren in vaste dienst van één bepaald Land. Het Hof beantwoordt deze vraag negatief. 

Aangezien men een kwalitatief hoogstaande rechterlijke macht wil verzekeren, gaat het hier wel 

degelijk om doelstellingen van algemeen belang. Bovendien sluit het feit dat de leeftijdsgrens 

hier regionaal is vastgesteld niet uit dat er sprake kan zijn van een legitiem doel. In Palacios 

werd reeds geoordeeld dat de bevoegde autoriteiten, bijvoorbeeld op regionaal niveau, de 

ingezette middelen om het legitieme doel te bereiken moeten kunnen aanpassen aan de 

ontwikkeling van de specifieke werkgelegenheidssituatie.470 

 

Daarnaast oordeelt het Hof dat er naast politieke, sociale of demografische overwegingen ook 

rekening gehouden kan worden met budgettaire overwegingen, voor zover men hierbij het 

leeftijdsdiscriminatieverbod niet met de voeten treedt. Op zich kunnen budgettaire 

overwegingen echter geen legitiem doel zijn. 471  Volgens de verwijzende rechter waren 

budgettaire besparingen immers één van de redenen voor de leeftijdsgrens, aangezien de 

pensionering van procureurs niet steeds een nieuwe aanwerving zou inhouden.472  

 

Het Hof pakt hier de legitimiteitstoets uitzonderlijk uitgebreid aan. Waar het zich in vele andere 

arresten beperkt tot de loutere conclusie dat de aangevoerde doelstellingen legitiem zijn, geeft 

het hier eindelijk wat meer inzicht in zijn redeneringen. Op die manier verschaft het nuttige 

informatie aan de nationale rechters.  

 

 126.   Daarna rijst logischerwijze de vraag of een principieel verplichte pensionering wel 

passend en noodzakelijk is. Het Land Hessen en de Duitse regering stellen dat aantal 

beschikbare procureursposten beperkt is, zeker op de hoogste niveaus (in casu gaat het om 

hoofdprocureurs). Door budgettaire omstandigheden kunnen er niet veel nieuwe posten 

                                                        
468 Georgiev, punt 45-46. 
469 Fuchs en Köhler, punt 47-50. 
470 Ibid., punt 51-55. Zie Palacios, punt 70. 
471 Fuchs en Köhler, punt 69-74, eigen cursivering. 
472 Ibid., punt 26. 
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gecreëerd worden. Bovendien zijn procureurs voor het leven benoemd en verlaten zij slechts 

uitzonderlijk vroegtijdig hun functie. Bijgevolg is een verplichte pensioenleeftijd volgens hen de 

enige manier om het werk op een billijke manier tussen de generaties te verdelen. Het Hof heeft 

eerder473 reeds aanvaard dat een verplichte pensioenleeftijd de toegang voor jongeren tot 

beroepen, waar het aantal beschikbare plaatsen beperkt was, vergemakkelijkt. De toegang tot 

het beroep van procureur in Duitsland is beperkt, gezien de bijzondere kwalificaties waaraan 

men moet voldoen. In die omstandigheden lijkt het volgens het Hof niet onredelijk dat de 

bevoegde autoriteiten menen dat de leeftijdsgrens de mogelijkheid kan bieden om de eerder 

genoemde doelstellingen te bereiken.474 Ook wat de noodzakelijkheid betreft, gaat het Hof uit 

van de lump of labour.475 Net als in Georgiev, zou hier geargumenteerd kunnen worden dat die 

redenering al meer opgaat in heel specifieke vakgebieden, zoals dat van hoofdprocureur 

bijvoorbeeld. Natuurlijk hangt alles af van eventuele bewijzen omtrent de samenstelling van die 

beroepsbeoefenaars. De verwijzende rechter haalt cijfers naar boven die zouden aantonen dat, 

in het Land waarvan de regel betwist wordt, jongeren reeds een aanzienlijk deel van de 

personeelsleden van het O.M. vormen. Hij verwijst ook naar studies die geen verband aantonen 

tussen verplichte pensionering op een bepaalde leeftijd en de aanstelling van jongere mensen.476 

Jammer genoeg gaat het Hof hier niet op en laat het zich opnieuw niet in met cijfermateriaal. 

 

127.   Het Hof komt ook tot de conclusie dat de regel niet verder gaat dan noodzakelijk is. 

Daartoe verwijst het naar de eerder behandelde arresten Palacios en Rosenbladt. Daar werden 

verplichte pensioenleeftijden aanvaard, rekening houdend met het feit dat de betrokkene een 

vervangend inkomen ter beschikking heeft. In Rosenbladt betrof het dan nog een sector waarin 

deze maatregel volgens de verwijzende rechter een groot financieel nadeel voor de betrokkenen 

kon veroorzaken. In de huidige zaak ontvangen de betrokkenen een volledig pensioen (ongeveer 

72% van hun laatste salaris), is er nog een mogelijkheid om te blijven werken tot 68 jaar en 

kunnen de betrokkenen nog andere functies uitoefenen zonder leeftijdsgrens.477  

 

De vraag rest dan nog of de leeftijdsgrens wel coherent is. Het is immers mogelijk om wegens 

omstandigheden toch te blijven werken tot 68 jaar, terwijl er bij het invoeren van de 

leeftijdsgrens een onweerlegbaar vermoeden bestond dat iemand vanaf 65 jaar ongeschikt is om 

te werken. Bovendien worden vrijwillige vertrekken vóór 65 jaar bemoeilijkt en voorzien 

bepaalde wetteksten reeds in een verhoging van de pensioenleeftijd.478  

 

Eerst gaat het Hof in op de mogelijkheid om tot 68 jaar te werken. Het herhaalt dat, wanneer een 

wet in uitzonderingen voorziet, dit de coherentie ervan kan aantasten, namelijk wanneer die 

uitzonderingen zo ruim zijn dat zij een met het doel van die wet strijdig resultaat opleveren.479 

Dit is volgens het Hof hier echter niet het geval. Deze uitzondering lijkt het nagestreefde doel – 

het waarborgen van een evenwichtige leeftijdsstructuur om een kwalitatief hoogstaande dienst 

te verzekeren - niet aan te tasten. De mogelijkheid om tot 68 jaar te blijven werken is slechts van 

toepassing indien het belang van de dienst dit vereist en indien de betrokkene erom verzoekt. 

Bovendien kan dergelijke uitzondering de strenge wet verzachten in het belang van de openbare 

                                                        
473 Zie Petersen en Georgiev. 
474 Fuchs en Köhler, punt 56-60, eigen cursivering. 
475 Ibid., punt 64. 
476 Ibid., punt 25. 
477 Ibid., punt 66-68. 
478 Ibid., punten 27 en 84. 
479 Petersen, punt 61. 
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dienst. De wet laat enerzijds toe de vertrekken en aanstellingen te plannen om zo tot een goede 

werking van de dienst te komen, maar door de uitzondering erop kan men het hoofd bieden aan 

concrete problemen die zouden ontstaan door het absolute vertrek van een procureur.480  

 

Wat het bemoeilijken van eerder vrijwillig pensioen betreft, stelt het Hof dat dit net coherent is 

met de verplichte pensioneringsleeftijd. Afwijkingen op het principe van verplichte pensionering 

moeten immers beperkt blijven. Volgens het Hof is de regeling ook niet incoherent met de 

geleidelijke verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar 67 jaar. Op het moment 

van de feiten was zo’n verhoging reeds gepland in het Land Hessen, maar nog niet vastgesteld. 

Dergelijk plan kan echter niet reeds de onwettigheid van de bestaande wet meebrengen, 

aangezien de overgang tussen verschillende wetten enige tijd vereist. Dit wijzigingstempo kan 

verschillen naargelang de bijzondere situatie van de lidstaten of regionale bijzonderheden, wat 

op zich dan ook niet kan betekenen dat de wetgeving incoherent zou zijn.481 Het Hof ziet 

opnieuw geen graten in een leeftijdsgrens van pensionering. Dit ondanks de vele tekenen aan de 

wand dat dergelijke limieten op het recht om te werken niet meer van deze tijd zijn, gezien het 

vergrijzingsproces. 

 

128.   Het Hof biedt ten slotte nog verduidelijking omtrent de gegevens die een lidstaat moet 

voorleggen om aan te tonen dat een maatregel passend en noodzakelijk is. Zoals gekend, werden 

in Age Concern al een aantal zaken toegelicht hierover.482 Nu verwijst het Hof eerst naar punt 15 

van de considerans van de kaderrichtlijn en stelt dat er rekening gehouden moet worden met de 

ruime beoordelingsmarge van de lidstaten om de vereiste mate van precisie van de 

bewijselementen te beoordelen. Een keuze kan berusten op economische, sociale, demografische 

en/of budgettaire overwegingen, die naast bestaande en verifieerbare gegevens, ook 

voorspellingen kunnen inhouden. Een keuze is vaak ook politiek gemotiveerd, wat opnieuw een 

onzeker element draagt. Er zal pas aangetoond zijn dat een maatregel passend en noodzakelijk 

is, wanneer deze gelet op het nagestreefde doel niet onredelijk lijkt en gebaseerd is op gegevens 

waarvan de nationale rechter de bewijswaarde moet beoordelen.483 Dit komt er eigenlijk op neer 

dat de lat niet al te hoog ligt, in tegenstelling tot wat men eventueel kon afleiden uit Age Concern. 

 

2.6.7. Prigge e.a. 
 

129.   In Prigge staat een cao ter discussie die de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van 

piloten bij Deutsche Lufthansa voorschrijft wanneer zij 60 jaar worden.484 Het is duidelijk dat dit 

een geval van rechtstreekse leeftijdsdiscriminatie is.485 Toch meent MOK bijvoorbeeld dat er 

helemaal geen sprake is van een verschil in behandeling.486 Omdat ook sociale partners het 

                                                        
480 Fuchs en Köhler, punt 86-90, eigen cursivering. 
481 Ibid., punt 93-97. 
482 Age Concern, punten 51, 65 en 67. 
483 Fuchs en Köhler, punt 77-83, eigen cursivering. 
484 Het feit dat cao’s, die van toepassing zijn op de piloten van andere maatschappijen binnen de groep waartoe 
Deutsche Lufthansa behoort, geen leeftijdsgrens op 60 jaar vaststellen, schendt het gelijkheidsbeginsel niet. Die cao’s 
zijn immers het resultaat van onderhandelingen tussen andere sociale partners en voor andere ondernemingen. Zie 
HvJ 13 september 2011, nr. C-447/09, ECLI:EU:C:2011:573, Prigge e.a. (hierna: Prigge), punt 30. 
485 Prigge, punt 45, eigen cursivering. 
486 Hij leidt uit de nationale en internationale voorschriften (infra) af dat het uitvoeren van een commerciële vlucht als 
piloot door iemand van 60 jaar niet vergelijkbaar is met het uitvoeren van zo’n vlucht door een jongere piloot. Zie M.R. 
MOK, ”Gelijke en ongelijke behandeling van personen van verschillende leeftijd in het recht van de EU”, SEW 2012, 
(336) 338. 
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Unierecht moeten respecteren,487 wordt de bij cao vastgestelde leeftijdsgrens geanalyseerd in 

het licht van richtlijn 2000/78.488 

 

130.   Ten eerste wordt onderzocht of artikel 2, lid 5 van de richtlijn van betekenis kan zijn. 

Aangezien het een afwijking op het beginsel van het verbod van discriminatie betreft, moet dit 

artikel strikt geïnterpreteerd worden.489 Volgens het Hof zijn maatregelen die de veiligheid van 

het luchtverkeer beogen ontegenzeglijk maatregelen ter waarborging van de openbare 

veiligheid in de zin van artikel 2, lid 5.490 Er is ook vereist dat er sprake is van een ‘nationale 

wettelijke bepaling’. Volgens het Hof kunnen cao’s hieronder ressorteren.491 Het probleem in 

casu is echter dat leeftijdsgrens van 60 jaar niet noodzakelijk is voor de openbare veiligheid en 

voor de bescherming van de gezondheid, aangezien de nationale en internationale voorschriften 

vanaf die leeftijd enkel beperkingen aan de uitoefening van het beroep van piloot leggen zonder 

die uitoefening te verbieden.492 

 

131.   Aangezien het vijfde lid van artikel 2 geen soelaas kan bieden, wordt onderzocht of er 

sprake kan zijn van een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste conform artikel 4, lid 1 van de 

kaderrichtlijn. Het Hof heeft ter zake eerder verduidelijkt dat niet het motief voor het verschil in 

behandeling (bv. leeftijd), maar wel een kenmerk van dit motief (bv. bepaalde fysieke of 

psychische competenties, waarvan het verlies in verband wordt gebracht met het vorderen van 

de leeftijd) een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste moet vormen.493 Voor piloten is het 

essentieel dat zij over bijzondere fysieke capaciteiten beschikken, aangezien fysieke tekort-

komingen belangrijke gevolgen kunnen hebben in dit beroep. Met een verwijzing naar het arrest 

Wolf,494 stelt het Hof dat het niet ontkend kan worden dat dergelijke capaciteiten afnemen 

naarmate men ouder wordt. Het concludeert dat het beschikken over bijzondere fysieke 

capaciteiten een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste is voor piloten en dat dit leeftijds-

gebonden is.495 Naar mijn mening volstaat een loutere verwijzing naar de rechtspraak uit Wolf 

niet om tot dit besluit te komen. In Wolf lag er immers specifiek wetenschappelijk bewijs voor 

dat de fysieke capaciteiten vereist voor brandweermannen afnamen na een bepaalde leeftijd. 

Wanneer het over piloten gaat, zijn echter andere fysieke capaciteiten relevant en zou er 

specifiek bewijs moeten voorliggen dat deze afnemen naarmate men ouder wordt.  

 

Los hiervan, vereist artikel 4, lid 1 dat er sprake is van een legitiem doel en dat de 

beroepsvereiste evenredig is aan dat doel. Het verzekeren van de veiligheid van het 

luchtverkeer496 is volgens het Hof een legitiem doel.497 Wat de evenredigheid betreft, benadrukt 

het dat een strikte interpretatie van dit artikel gehanteerd moet worden498 Zoals gezegd, 

beperken de nationale en internationale voorschriften slechts de uitoefening van het beroep van 

                                                        
487 Zie Rosenbladt, punt 53; Enderby, punt 22; Viking Line, punt 44 en Laval, punt 91. 
488 Prigge, punt 46-51. 
489 Ibid., punt 56. 
490 Ibid., punt 58. 
491 I.t.t. concl Adv. Gen. P. CRUZ VILLALÓN bij HvJ 13 september 2011, nr. C-447/09, ECLI:EU:C:2011:573, Prigge, punt 
53-54. 
492 Prigge, punten 61 en 63, eigen cursivering. 
493 Zie Wolf, punt 35 en concl Adv. Gen. P. CRUZ VILLALÓN bij Prigge, punt 59. 
494 Zie Wolf, punt 41.  
495 Prigge, punt 65-67. 
496 Ibid., punt 51. 
497 Ibid., punt 69. 
498 Ibid., punt 71-72. Het Hof verwijst hiervoor o.m. naar punt 23 van de considerans van de richtlijn en naar het arrest 
Petersen (waar het Hof zich weliswaar over artikel 2, lid 5 uitsprak).  
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piloot tussen 60 en 65 jaar, zonder het te verbieden. Dit betekent volgens het Hof dat men 

daarbij van mening was dat piloten tot het bereiken van de leeftijd van 65 jaar over de fysieke 

capaciteiten beschikken om een vliegtuig te besturen, ook al kunnen zij dit tussen 60 en 65 jaar 

slechts doen als lid van een bemanning waarvan de andere piloten jonger zijn dan 60 jaar. In 

casu waren de sociale partners daarentegen van oordeel dat men al vanaf 60 jaar niet langer in 

staat is zijn beroep uit te oefenen. Het Hof vindt echter nergens de redenen terug waarom men 

aangenomen heeft dat piloten vanaf die leeftijd reeds fysiek ongeschikt zijn om een vliegtuig te 

besturen. Het besluit daarom terecht dat de sociale partners een onevenredige vereiste hebben 

opgelegd aan de betrokken piloten.499  

 

HEPPLE merkt op dat er in de Verenigde Staten veel strikter wordt omgegaan met de wezenlijke 

en bepalende beroepsvereiste. In een zaak over de verplichte pensionering van boordwerktuig-

kundigen op 60-jarige leeftijd, oordeelde het Supreme Court dat de werkgever moet aantonen 

dat leeftijd een rechtmatige proxy is voor veiligheidsgerelateerde jobvereisten, in die zin dat het 

onmogelijk of hoogst onhaalbaar is om de ouderen op een individuele basis te beoordelen.500 In 

een andere zaak oordeelde het Supreme Court dat leeftijd geen bona fide occupational 

qualification is voor dezelfde functie van boordwerktuigkundige. In die zaak voorzag het 

pensioenplan dat piloten hun functie als captain moesten neerleggen op 60-jarige leeftijd. 

Piloten die deze leeftijd bijna hadden bereikt, konden echter een applicatie indienen (to submit a 

‘standing bid’) om boordwerktuigkundige te worden. Zij konden deze functie enkel effectief 

invullen indien er een plaats vrij kwam voor zij 60 jaar waren geworden. Zo niet, werden ze 

gepensioneerd. Het Supreme Court oordeelde dat het pensioensysteem niet bona fide was, 

aangezien het er toe kon leiden dat piloten onvrijwillig met pensioen moesten gaan, omwille van 

hun leeftijd. Het systeem zorgde ervoor dat piloten onder de 60 nog konden blijven werken, 

terwijl dit niet meer kon eens men die leeftijd had bereikt.501 

 

132.   Ten slotte verduidelijkt het Hof dat de veiligheid van het luchtverkeer geen legitieme 

doelstelling in de zin van artikel 6, lid 1 van de richtlijn is, aangezien het daar om doelstellingen 

van sociaal beleid gaat, zoals die in verband met het beleid op het terrein van de 

werkgelegenheid, de arbeidsmarkt of de beroepsopleiding.502 

 

De advocaat-generaal meent echter dat de toets uit artikel 6, lid 1 hier niet stopt. Hij wijst op de 

invloed van het feit dat het hier een cao betreft en het recht op collectieve onderhandelingen zo 

werd uitgeoefend.503 De vrijheid van collectieve onderhandeling is immers een sleutelelement 

voor het begrip van de ontwikkeling van het Europese arbeidsrecht en geniet een bijzondere 

erkenning in de verschillende lidstaten.504 CRUZ VILLALÓN begint daarna met een opsomming 

van de voordelen van cao’s. Ze kunnen kostbare arbeidsconflicten voorkomen, de 

transactiekosten verlagen door een collectief en geregeld onderhandelingsproces en de 

voorspelbaarheid en doorzichtigheid bevorderen. Wanneer beide partijen bij de 

onderhandelingen in zekere mate aan elkaar gewaagd zijn, levert dit voor beide zijden en voor 

de gehele samenleving een evenwichtiger resultaat op.505 Er moet wel een redelijk evenwicht 

                                                        
499 Prigge, punt 72-76, eigen cursivering. 
500 Western Airlines v. Criswell, 472 U.S. 400 (1985) en B. HEPPLE QC, “Age as Discrimination”, 86. 
501 World Airlines, Inc. v. Thurston, 469 U.S. 111 (1985). 
502 Prigge, punt 80-82.  
503 Concl Adv. Gen. P. CRUZ VILLALÓN bij Prigge, punten 41 en 77-78. 
504 Ibid., punt 42 en voetnoot 23. 
505 Voetnoot 25 van concl Adv. Gen. P. CRUZ VILLALÓN bij Prigge verwijst naar concl. Adv. Gen. JACOBS bij HvJ 21 
september 1999, nr. C-67-96, ECLI:EU:C:1999:430, Albany, punt 181. 
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bewaard worden tussen de collectieve arbeidsovereenkomsten en het Unierecht.506 Zo heeft het 

Hof eerder beslist dat lidstaten de verwezenlijking van doelstellingen van sociale politiek uit 

richtlijn 2000/78 mogen overlaten aan de sociale partners, maar dat dit de lidstaten niet van de 

verplichting ontslaat om ervoor te zorgen dat alle werknemers van de gemeenschap ten volle de 

door de richtlijn voorziene bescherming kunnen genieten.507 Hij concludeert dat de toepassing 

van het Unierecht op cao’s niet is uitgesloten, maar dat de vrijheid van collectieve 

onderhandelingen toch een adequate bescherming op het terrein van de Unie verdient.508  

 

De advocaat-generaal geeft naar mijn mening een foutief signaal met deze conclusie. Door steeds 

te benadrukken hoe belangrijk het recht op collectieve onderhandelingen wel is, laat hij 

uitschijnen dat het voor sociale partners minder belangrijk is het Unierecht te respecteren. 

Volgens mij zou het daarentegen net evident moeten zijn dat de sociale partners de regelgeving 

even strikt  moeten respecteren als de nationale wetgevers.  

 

De advocaat-generaal gaat echter nog verder en stelt voor aan het Hof om in bepaalde 

omstandigheden de bescherming van een eigen ruimte voor de collectieve onderhandelingen als 

mogelijk legitiem doel van sociale politiek te aanvaarden. Het feit dat collectieve 

onderhandelingen zijn gevoerd over dit onderwerp, is al een belangrijke stap naar legitimering 

van hetgeen in die onderhandelingen is bepaald. Hij staaft zijn voorstel door te verwijzen naar 

arresten als Rosenbladt en Palacios, die volgens hem niet op een logische en volledige manier 

kunnen worden begrepen zonder rekening te houden met het feit dat zij een bepaling betreffen 

die het resultaat is van collectieve onderhandelingen, wat de legitimiteit alleen nog maar 

versterkt. Volgens hem is de vordering van de piloten om te mogen blijven vliegen tot hun 65e 

gebaseerd op het feit dat elke ruimte voor legitiem onderhandelen met de sociale partners op dit 

concrete punt is vervallen.509 Waar de advocaat-generaal eerder liet uitschijnen dat de 

uitoefening van het recht op collectieve onderhandelingen voor hem als het ware een extra 

legitimerende factor is, stelt hij nu zelfs expliciet dat de uitoefening ervan op zich een legitiem 

doel moet kunnen zijn. Ik zie echter geen enkele reden in waarom deze wijze van 

totstandkoming van een bepaalde discriminerende regeling milder zou moeten behandeld 

worden. 

 

Tenslotte voert de advocaat-generaal nog een coherentietoets uit. Er werd immers 

geargumenteerd dat de leeftijdsgrens incoherent zou zijn, omdat ze niet op alle Duitse piloten en 

zelfs niet op alle piloten van het Lufthansaconcern, maar alleen op die van Deutsche Lufthansa, 

van toepassing is. Het arrest Enderby zou duidelijk gemaakt hebben dat, binnen dezelfde 

onderneming en met dezelfde vakbond, de vrijheid van collectieve onderhandelingen 

onvoldoende zou zijn om niet te hoeven voldoen aan de eis van coherentie tussen twee 

verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten.510 Het antwoord van CRUZ VILLALÓN hierop 

verrast niet. Volgens hem is de eis van onderlinge coherentie tussen cao’s bijna niet te stellen, 

aangezien vrijheid van onderhandeling inherent is aan collectieve onderhandelingen.511  

 

                                                        
506 Concl Adv. Gen. P. CRUZ VILLALÓN bij Prigge, punt 43. 
507 Hij verwijst naar HvJ 30 januari 1985, nr. C-143/83, ECLI:EU:C:1985:34, Commissie/ Denemarken, punt 8 en HvJ 
10 juli 1986, nr. C-235/84, ECLI:EU:C:1986:303, Commissie/Italië, punt 20. 
508 Concl Adv. Gen. P. CRUZ VILLALÓN bij Prigge, punt 44-46. 
509 Ibid., punt 79-85. 
510 Er wordt verwezen naar Enderby, punt 22. 
511 Concl Adv. Gen. P. CRUZ VILLALÓN bij Prigge, punt 86. 
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Uiteindelijk strandt de regeling ook voor hem bij de evenredigheidstoets. De vervroeging van de 

leeftijdsgrens ten belope van 5 jaar in vergelijking met de nationale en internationale 

voorschriften heeft een buitengewoon ingrijpend karakter. Toch vindt hij dat de leeftijd van 60 

jaar niet willekeurig gekozen is. Vanaf die leeftijd bepalen nationale en internationale 

voorschriften dat de aanwezigheid van een jongere copiloot verplicht is, wat volgens hem 

duidelijk maakt dat er wel degelijk aandacht gevestigd wordt op het verouderingsproces van het 

menselijk lichaam.512 

 

133.   In Nederland kwam een gelijkaardige zaak voor de Hoge Raad. Daar stond een cao ter 

discussie die het verplichte pensioenontslag van KLM-piloten voorzag, wanneer deze de leeftijd 

van 56 jaar bereikten. Volgens de feitenrechter was de doelstelling van dit pensioenontslag 

echter niet de verkeersveiligheid, zoals in het arrest Prigge. De werkelijke én legitieme 

doelstellingen waren volgens die rechter het bereiken van een regelmatige en voorspelbare 

doorstroming van piloten tussen de rangen, kostenbeheersing en een evenwichtige 

personeelsopbouw. De Raad volgt de opvatting van de feitenrechter dat deze doelstellingen 

voldoen aan werkelijke en zwaarwegende behoeften van KLM, namelijk kunnen beschikken over 

voldoende gekwalificeerde piloten tegen aanvaardbare loonkosten enerzijds en anderzijds een 

loopbaanperspectief kunnen bieden aan instromende piloten (die daarbij een groot belang 

hebben vanwege de door hen gemaakte kosten voor de vliegopleiding) met de mogelijkheid van 

volledige pensioenopbouw. Volgens de Raad heeft de feitenrechter die doelstellingen niet 

uitsluitend bekeken in het licht van de behoeften van KLM, maar ook tegen de achtergrond van 

de bevordering van de werkgelegenheid en de verdeling daarvan tussen de generaties, waarbij 

hij de brede consensus die binnen KLM over deze doelstellingen bestaat mee in aanmerking 

heeft genomen. Aldus werden de doelstellingen beoordeeld als doelstellingen van sociaal beleid. 

De Raad erkent wel dat het Hof van Justitie in Age Concern heeft geoordeeld dat de legitieme 

doelstellingen uit art. 6, lid 1 van de richtlijn van algemeen belang moeten zijn, maar daaruit 

volgt volgens haar niet dat zij een doel van nationaal overheidsbeleid moeten zijn, noch dat 

overwegingen in casu niet zijn aan te merken als van algemeen belang. De Raad verwijst naar de 

arresten Rosenbladt en Palacios de la Villa, waarin het Hof van Justitie erkend heeft dat 

bevordering van de toegang tot arbeid door een betere verdeling van de werkgelegenheid 

tussen de generaties in beginsel een legitiem doel is. Net zoals het Hof, benadrukt de Raad ten 

slotte de ruime beoordelingsvrijheid van de lidstaten en sociale partners.  De Raad besluit dat de 

leeftijdsgrens ook passend en noodzakelijk is. De feitenrechter had daartoe overwogen dat 

enerzijds de verplichte pensioenleeftijd, gelet op het feit dat promoties plaatsvinden aan de 

hand van strikte senioriteitscriteria, tot de beoogde doorstroming tussen de rangen en een 

evenwichtige personeelsopbouw leidt en anderzijds dat het loslaten van de verplichte 

pensioenleeftijd zou leiden tot een zodanige stagnatie van de doorstroming dat deze doelen niet 

meer gerealiseerd zouden kunnen worden.513  

 

Dit arrest illustreert dat de milde rechtspraak van het Hof op nationaal niveau navolging krijgt. 

VERMEULEN merkt terecht op dat men zich niet van de indruk kan ontdoen dat het hier eerder 

om individuele beweegredenen eigen aan de situatie van KLM gaat.514 Volgens mij heeft de Raad 

Age Concern foutief geïnterpreteerd of is ze er tenminste via een eerder kunstmatige redenering 

aan voorbijgegaan. Toch vindt HIEMSTRA dat men makkelijk kan beargumenteren dat het 

                                                        
512 Ibid., punt 90-92. 
513 Hoge Raad Nederland 13 juli 2012, nr. 10/04128, www.rechtspraak.nl. 
514 L. VERMEULEN, Discriminatie, 97. 
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argument van doorstroming in verband kan worden gebracht met het werkgelegenheidsbeleid, 

de arbeidsmarkt of de beroepsopleiding van piloten, ook al kan het argument primair ten gunste 

van KLM worden uitgelegd.515 Hij legt echter verder niet uit hoe dit dan beargumenteerd moet 

worden, wat de stelling naar mijn mening inhoudsloos maakt. De opinie van VERMEULEN 

verdient de voorkeur. 

 

134.   Ook in België werd het ontslag van enkele piloten boven de 60 jaar betwist. Op het 

moment van het ontslag, mochten personen vanaf 60 jaar geen captain meer zijn op 

commerciële vluchten. Het arbeidshof stelt dat bepaalde medische risico’s meer voorkomen bij 

oudere personen. Sommige van die risico’s kunnen door regelmatige medische controles 

vermeden worden, maar voor anderen is dit minder evident. Vandaar dat er een legitiem doel is. 

Wat de proportionaliteit betreft, wordt mee in rekening gebracht dat de reeds besproken regel, 

die het mogelijk zou maken om onder voorwaarden tot 65 jaar te vliegen, 6 maanden later in 

werking zou treden. Het hof haalde ook aan dat de betrokken luchtvaartmaatschappij reeds 

piloten had toegestaan na hun 60e te vliegen en ook piloten had aangenomen die dicht tegen de 

60 jaar oud waren. De luchtvaartmaatschappij had zelfs aan bepaalde ontslagen piloten een 

nieuw contract aangeboden om rechtszaken te vermijden.516 ENGELS merkt op dat deze 

rechtspraak in lijn van het Prigge-arrest ligt. Volgens hem lijkt het arbeidshof ook te suggereren 

dat er een verplichting is tot redelijke aanpassingen, ook in de context van leeftijdsdiscriminatie, 

terwijl noch het Belgisch recht noch de Europese richtlijn zo’n verplichting expliciet voorzien.517 

 

135.   In Frankrijk worden vrij weinig zaken omtrent leeftijdsdiscriminatie voor de rechter 

gebracht.518 Eén van de weinige arresten had betrekking op de leeftijdslimiet van 57 jaar voor 

luchtverkeersleiders. De Conseil d’État bevond de leeftijdsgrens verenigbaar met richtlijn 

2000/78. Het verbreekt daarmee een eerder arrest waarin geoordeeld werd dat er sprake was 

van discriminatie die niet proportioneel was ten aanzien van het legitieme doel van 

luchtveiligheid. De leeftijdsgrens maakte het immers voor iedere luchtverkeersleider onmogelijk 

om zijn of haar job verder uit te oefenen, zonder daarbij een onderscheid te maken tussen 

diegenen die binnen de controlekamer werkten en diegenen die erbuiten actief waren. De 

Conseil d’État stelt daarentegen dat ook het beperkte aantal mensen dat normaal niet in de 

controlekamer werkt, in staat moet zijn om te interveniëren in die controlekamer indien dat 

nodig zou zijn. De Raad oordeelt dat de leeftijdslimiet wel degelijk beantwoordt aan het doel om 

de luchtveiligheid te bewaren, onder meer gezien de concentratie, waakzaamheid en het goede 

visueel vermogen die van luchtverkeersleiders verwacht worden. De maatregel is ook 

proportioneel en noodzakelijk, rekening houdend met ‘des contraintes particulièrement 

importantes attachées à l’exercice de leurs missions’. De Conseil houdt ook rekening met het feit 

dat de betrokkenen in andere functies tewerkgesteld kunnen worden na hun 57e. Zij wijst er ook 

op dat, hoewel enkele lidstaten een leeftijdsgrens van 65 jaar hanteren, verschillende landen ook 

een limiet van 55 tot 58 jaar gebruiken. De maatregel voldoet niet enkel aan een doelstelling van 

                                                        
515 L.M. HIEMSTRA, “Van oude piloten, de dingen die voorbij gaan... De rechtsontwikkeling van het verbod op 
leeftijdsdiscriminatie in de Europese en Nederlandse rechtspraak”, NTER 2013/1-2, (52) 54. 
516 Arbh. Brussel 17 november 2009, AR 2008/AB/50.769, AR 2008/AB/50.766, AR 2008/AB/50.768 en AR 
2008/AB/50.770, zoals gevonden in C. ENGELS, “Active Ageing”, 165. In deze zaak had de arbeidsrechtbank eerst 
geoordeeld dat de leeftijdsgrens een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste is, gezien de internationale 
voorschriften de leeftijdsgrens op 60 jaar vastleggen omwille van veiligheidsredenen. Zie Arbrb. Brussel 11 februari 
2008, AR 14.500/06, AR 14.501/06 en AR 14.504/06, Or. 2011 (weergave I. VERHELST en S. RAETS), 108. 
517 C. ENGELS, “Active Ageing”, 166. De redelijke aanpassingen in casu zouden dan zijn dat de 60-plussers naar de 
meest gewenste bestemmingen mogen vliegen en geen stand-by-verplichting meer hebben. 
518 S. LAULOM, “France” in M., The Law On Age Discrimination In the EU, Alphen a/d Rijn, Kluwer Law International, 
2008, (55) 64. Dit leert ook het overzicht van discriminatierechtspraak op www.defenseurdesdroits.fr. 
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publieke veiligheid, maar de leeftijd is daarnaast ook een wezenlijke en bepalende 

beroepsvereiste.519 Hoewel er inderdaad ‘verzachtende omstandigheden’ bestaan (vooral het 

feit dat men in een andere functie tewerkgesteld kan worden), had de Raad naar mijn mening 

evengoed kunnen aannemen dat de maatregel toch disproportioneel was, aangezien medische 

tests een minder ingrijpend middel zouden kunnen vormen. 

 

136.   Hetzelfde rechtscollege besloot in 2006 dat de regel dat stewards en airhostesses niet meer 

op vliegtuigen mochten werken na 55 jaar geen verboden discriminatie inhield. De Raad nam 

opnieuw in beschouwing dat de betrokkenen nog terecht konden in andere jobs, die zich buiten 

het vliegtuig afspelen. Ze merkt op dat de leeftijdsgrens werd vastgesteld met het oog op de 

specifieke taken die het cabinepersoneel moet vervullen en dat zij overeenstemt met de grens 

die weerhouden wordt in andere lidstaten. De leeftijdsgrens vervult een legitiem doel, namelijk 

het goed functioneren van het luchtverkeer en de bescherming van de werknemers, en voldoet 

aan de proportionaliteitsvereiste. Het feit dat piloten tot hun 60e mogen werken, doet geen 

afbreuk aan deze conclusie.520 Ook de Franse Raad van State neemt dus geen strenge positie in. 

 

2.6.8. Hörnfeldt 
 
137.   In deze zaak werd de zogenaamde ‘67-jaarregel’ aangevochten. Die Zweedse regel houdt in 

dat elke werknemer het onvoorwaardelijke recht heeft te werken tot en met de laatste dag van 

de maand van zijn/haar 67e verjaardag. Op die dag kan de arbeidsovereenkomst dan worden 

beëindigd zonder opzegging. Krachtens die regel is het ook verboden om bij individuele 

overeenkomst of bij cao een verplichte pensioenleeftijd van minder dan 67 jaar vast te stellen.521 

Volgens het Hof gaat het hier inderdaad om een verschillende behandeling op grond van 

leeftijd.522 Alhoewel dit niet wordt verduidelijkt, is het logisch dat het ook hier om rechtstreekse 

discriminatie gaat.  

 

138.   De 67-jaarregel zou ingevoerd zijn om personen het recht te geven langer te werken en zo 

hun pensioen te verhogen. Vroeger lag de pensioenleeftijd immers maar op 65 jaar. De regel is 

het resultaat van afwegingen tussen doelstellingen van overheidsfinanciën, werkgelegenheids- 

en arbeidsmarktbeleid. Men wilde ook de krapte op de arbeidsmarkt als gevolg van komende 

pensioneringen compenseren. Daarnaast oordeelde de Zweedse ombudsman tegen 

discriminatie dat dergelijke regel gerechtvaardigd is, omdat er op die manier plaatsen voor 

jongeren vrijkomen.523 Op het eerste zicht lijkt het mij echter tegenstrijdig te stellen dat 

enerzijds jongeren de vrijgekomen plaatsen kunnen invullen en anderzijds ouderen het recht 

krijgen om langer te werken om zo de krapte op de arbeidsmarkt op te vangen. Ook VERMEULEN 

vindt dat het inspelen op het risico van een krapte op de arbeidsmarkt niet echt te verzoenen 

lijkt met de noodzaak om de toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt te bevorderen.524  

 

De Zweedse regering voegt nog toe dat de 67-jaarregel vernederende beëindigingen van 

arbeidsovereenkomsten wegens gevorderde leeftijd kan vermijden, dat men met de regel ook 

een aanpassing van de pensioenregelingen wil mogelijk maken die gebaseerd is op het 

                                                        
519 Conseil d’État 4 april 2014, nr. 362785, 362787, 362806, 362811, 362813, 362815, 362817, 362819, 36282, 
www.conseil-etat.fr. 
520 Conseil d’État 25 april 2006, nr. 278105, www.conseil-etat.fr. 
521 HvJ 5 juli 2012, nr. C-141/11, ECLI:EU:C:2012:421, Hörnfeldt. 
522 Ibid., punt 20. 
523 Ibid., punten 16 en 25-26. 
524 L. VERMEULEN, Discriminatie, 99. 
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levensinkomenbeginsel en men tenslotte wil inspelen op demografische evoluties. Bovendien 

voorziet de 67-jaarregel in een recht en geen verplichting om tot 67 jaar te werken. De 

leeftijdsgrens zou ook de consensus tussen de sociale partners belichamen, die eruit bestaat om 

oudere werknemers aan te moedigen hun loopbaan voort te zetten. Zo wordt een evenwicht 

bereikt tussen de belangen van de werknemer om langer te werken en de wens om een 

geleidelijke overgang tussen het beroepsleven en het pensioen aan te moedigen.525 

 

Het Hof herhaalt eerst zijn rechtspraak uit Rosenbladt, waarin vastgesteld werd dat dergelijke 

automatische beëindiging van de arbeidsovereenkomst sinds lange tijd deel uitmaakt van het 

arbeidsrecht van een groot aantal lidstaten. Het is een mechanisme dat berust op een evenwicht 

tussen politieke, economische, sociale, demografische en/of budgettaire overwegingen.526 Het 

bevorderen van werkgelegenheid, zeker die van jongeren, is een legitiem doel.527 Zo komt het 

Hof meteen tot de conclusie dat de doelstellingen van de Zweedse regering legitiem zijn.528 Veel 

verdere uitleg wordt niet verschaft.  

 

139.   Jammer genoeg zet het Hof die trend ook voort in de latere fases van het onderzoek. Het 

gebruikt opnieuw de vage zinsnede dat het niet onredelijk lijkt te oordelen dat de 67-jaarregel 

passend kan zijn, gelet op de ruime beoordelingsmarge van de lidstaten en de sociale 

partners.529 Het Hof aanvaardt zonder veel meer alle zonet beschreven argumenten, net zoals 

het aanvaardt dat, naargelang de situatie op de arbeidsmarkt of in een onderneming, wanneer 

het aantal banen beperkt is, deze regel de situatie van jongeren op de arbeidsmarkt verbetert.530 

Het Hof schaart zich dus opnieuw achter de lump of labour-redenering, maar doet dit zonder 

ondersteunend bewijs. Zo betrekt het geen statistieken, die de situatie op de arbeidsmarkt 

kunnen verduidelijken. 

 

140.   Bij het onderzoek naar de noodzakelijkheid, bekijkt het Hof de context van de 67-jaarregel. 

Het stelt vast dat die regel de werknemer het onvoorwaardelijke recht geeft om tot 67 jaar te 

werken en zo zijn pensioen te verhogen, aangezien het de sociale partners verboden wordt een 

lagere verplichte pensioenleeftijd vast te stellen. Ten tweede gaat het in casu niet over een 

dwingend stelsel van automatische pensionering, maar biedt het enkel de mogelijkheid aan de 

werkgever om de arbeidsovereenkomst te beëindigen op grond dat de werknemer 67 jaar is 

geworden. De Zweedse regering voegt nog toe dat de werkgever de werknemer nog een 

overeenkomst voor bepaalde duur kan aanbieden, waarvan de duur vrij te bepalen is en 

verlengd kan worden. Ten derde zou de 67-jaarregel wel degelijk rekening houden met de 

pensioengerechtigdheid van de betrokkenen.531 Ten vierde kan men vanaf 65 jaar onder 

bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een gegarandeerd pensioen, een huisvestings-

toelage en/of een ouderdomstoelage.532  

 

Het Hof maakt de vergelijking met het arrest Rosenbladt. Daar werd geoordeeld dat er geen 

excessieve inbreuk op de gerechtvaardigde belangen van de betrokken werkneemster was, 

hoewel de pensioenleeftijd in die zaak lager was dan diegene in het huidig geding en het 

                                                        
525 Hörnfeldt, punten 26-27. 
526 Rosenbladt, punt 44. 
527 Het Hof verwijst naar Georgiev punt 45 en Fuchs en Köhler, punt 49. 
528 Hörnfeldt, punt 28-30. 
529 Ibid., punt 32, eigen cursivering. Zie ook Rosenbladt, punt 41 en 69. 
530 Hörnfeldt, punt 33-34. 
531 Naar analogie: Rosenbladt, punt 48. 
532 Hörnfeldt, punt 39-44. 
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pensioen van Rosenbladt ook minder bedroeg dan dat van Hörnfeldt. De nationale rechter moet 

de juistheid van deze omstandigheden nagaan, maar volgens het Hof ‘kan niet op goede gronden 

staande worden gehouden’ dat richtlijn 2000/78 zich verzet tegen deze nationale regel.533  

 

Bij deze korte analyse ziet het Hof een aantal zaken over het hoofd. Zo gaat het bijvoorbeeld niet 

in op de mogelijkheid om verder te blijven werken via overeenkomsten van bepaalde duur. Het 

Hof verduidelijkt niet of dit als een verzachting op de 67-jaarregel beschouwd kan worden en 

geeft ook geen uitleg over hoe de arresten Mangold en Georgiev hier eventueel een rol kunnen 

spelen. In die arresten ging het immers ook over de mogelijkheid om na een bepaalde leeftijd 

met overeenkomsten van bepaalde duur te werken. In de zaak Mangold kon dit niet 

gerechtvaardigd worden, maar toen lag de leeftijd vanaf dewelke dit kon ook veel lager. In 

Georgiev lag de leeftijd op 65 jaar, wat al veel gelijkaardiger is als in deze zaak, maar het aantal 

verlengingen werd er wel beperkt. In Hörnfeldt kunnen de partijen vrij de duur overeenkomen 

en, indien nodig, verlengen. Het feit dat er geen beperkingen zijn en de leeftijd vanaf dewelke het 

kan vrij hoog is, kunnen in het voordeel spelen van een eventuele rechtvaardiging. 

 

2.6.9. Commissie/Hongarije 
 

141.   In Hongarije werd de maximumleeftijd waarop rechters, officieren van justitie en 

notarissen hun werkzaamheden moeten beëindigen verlaagd van 70 naar 62 jaar.534 Het 

atypische aan deze zaak is dat het voor één keer de Commissie is die een inbreukprocedure start 

inzake leeftijdsdiscriminatie en dus geen individu.535  

 

Het Hof oordeelt dat er sprake is van directe discriminatie. Dit vloeit voort uit de vaststelling dat 

diegene die de betrokken beroepen uitoefenen en die de leeftijd van 62 jaar hebben bereikt zich 

in een vergelijkbare positie bevinden als hun collega’s die een jongere leeftijd hebben en dat 

enkel die eersten hun overeenkomst van rechtswege eindigt op grond van hun leeftijd.536 Het feit 

dat deze ambtenaren vroeger onder een gunstigere regeling vielen dan andere ambtenaren 

betekent niet dat er geen sprake kan zijn van discriminatie. Hongarije had immers aangevoerd 

dat de verlaging bedoeld was als correctie op de positieve discriminatie die deze personen 

genoten. Rechters, officieren van justitie en notarissen konden ten eerste langer blijven werken 

dan andere ambtenaren. Ten tweede konden ze in vele gevallen ook hun salaris cumuleren met 

het pensioen waarop zij recht hadden vanaf het bereiken van de pensioenleeftijd. Dit argument 

wordt dus niet gevolgd door het Hof. Het oordeelt juist dat het verschil in behandeling op grond 

van leeftijd gebaseerd is op het bestaan zelf van een maximumleeftijd, los van de vraag op welke 

leeftijd die grens is vastgesteld en dus los van de leeftijd die voorheen gold.537  

                                                        
533 Ibid., punt 45-46. 
534 HvJ 6 november 2012, nr. C-286/12, ECLI:EU:C:2012:687, Commissie/Hongarije. 
535 H. DE WAELE, “De Commissie-Hongarijeconfrontatie”, 221-222. De zaak is volgens hem nog atypisch, vanwege de 
schaal waarop gediscrimineerd wordt en de specifieke doelgroep die erdoor klem komt te zitten. Daarnaast vindt hij 
het opmerkelijk dat de Commissie zich in casu baseert op secundair EU-recht, terwijl het zich ook had kunnen baseren 
op bv. art. 2 VEU, aangezien het beginsel van onafhankelijke rechtspraak in het gedrang komt. Het had ook kunnen 
kiezen voor een gecombineerde aanpak. Volgens hem laat de hier gevolgde benadering een onbevredigende nasmaak 
achter. 
536 Commissie/Hongarije, punt 50-51, eigen cursivering.. Zie naar analogie Fuchs en Köhler, punt 34 en Prigge, punt 
44. De advocaat-generaal stelt dat de beëindiging van het dienstverband bij het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd altijd een verschil in behandeling op grond van leeftijd vormt en dat dit des te meer geldt voor een verlaging 
van de leeftijdsgrens. Zie standpuntbepaling Adv. Gen. J. KOKOTT bij HvJ 6 november 2012, nr. C-286/12, 
ECLI:EU:C:2012:687, Commissie/Hongarije, punten 27 en 29. 
537 Commissie/Hongarije, punten 24-25 en 52-53. 
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142.   Er moet dus onderzocht worden of deze drastische verlaging van de leeftijdsgrens 

gerechtvaardigd kan worden. De doelstellingen van de verlaging van de leeftijdsgrens worden 

niet precies weergegeven, dus kijkt het Hof naar andere aanknopingspunten, ontleend aan de 

algemene context van de regel. 538  Volgens de advocaat-generaal kunnen aan deze 

aanknopingspunten geen bovenmatig strenge eisen worden gesteld. Volgens haar liggen de 

mogelijke doelstellingen deels voor de hand, ook al zijn ze niet uitdrukkelijk vermeld.539 Eerder 

had diezelfde advocaat-generaal al verklaard dat voor artikel 6, lid 1 van de richtlijn geen al te 

zware eisen aan het bewijs mogen worden gesteld, gelet op de ruime beoordelingsvrijheid van 

de lidstaat. 540  Opnieuw toont een advocaat-generaal zich dus heel mild tegenover de 

rechtvaardigingstest. 

 

Het Hof onderzoekt de twee doelstellingen die Hongarije in de administratieve fase zou hebben 

aangevoerd. De primaire doelstelling zou het eenvormig maken van de pensioenregels zijn, 

waarbij de levensvatbaarheid van het pensioenstelsel, een hoog werkgelegenheidsniveau en de 

verbetering van de kwaliteit en de efficiëntie van de rechtsbedeling gewaarborgd moeten 

blijven. Daarnaast wordt ook geargumenteerd dat men jongeren een makkelijkere toegang wil 

geven tot rechterlijke ambten om zo een evenwichtige leeftijdsstructuur te bekomen.541 

 

De primaire doelstelling kan volgens het Hof een legitieme doelstelling van werkgelegenheids-

beleid zijn, voor zover met het nastreven van eenvormigheid het beginsel van gelijke 

behandeling voor alle personen in een bepaalde sector in acht kan worden genomen en deze in 

verband staat met een wezenlijk aspect van hun arbeidsbetrekking (bv. het moment van 

pensionering). 542  De advocaat-generaal voegt toe dat de onderlinge aanpassing van 

leeftijdsgrenzen de samenhang van het systeem in zijn geheel kan versterken. Een nationale 

regeling is immers slechts geschikt om een doel te verwezenlijken, wanneer dat doel ook op 

coherente en systematische wijze wordt nagestreefd.543  

 

Wat de doelstelling van een evenwichtige leeftijdsstructuur betreft, is de Commissie van mening 

dat het vervangen van oudere rechters door jongere en de kwaliteit van de rechterlijke macht 

verbeteren ‘volstrekt algemene’ argumenten zijn. Ze wijst erop dat dit argument ook verworpen 

zou zijn in het arrest Fuchs en Köhler en bovendien een vooroordeel is op basis van leeftijd.544  

Het Hof deelt deze mening niet en trekt de tegenovergestelde conclusie uit dat arrest: het 

creëren van een evenwichtige leeftijdsstructuur tussen jonge en oudere ambtenaren beoogt niet 

alleen een kwalitatief hoogstaande rechterlijke macht te waarborgen, maar kan ook een legitiem 

doel van het werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid zijn.545  

 

143.   De Commissie meent ook dat de maatregel niet geschikt is om eenvormigheid te bereiken, 

aangezien het dienstverband van de rechters en de officieren van justitie eindigt zodra zij de 

pensioenleeftijd hebben bereikt, terwijl de arbeidsrelatie van de overige ambtenaren pas eindigt 

                                                        
538 Zie Fuchs en Köhler, punt 39 en Hörnfeldt, punt 24.  
539 Standpuntbepaling Adv. Gen. J. KOKOTT bij Commissie/Hongarije, punt 38.  
540 Ibid., punt 35. 
541 Commissie/Hongarije, punten 28, 31 en 59.  
542 Ibid., punt 61. Zie ook standpuntbepaling Adv. Gen. J. KOKOTT bij Commissie/Hongarije, punt 63. 
543 Standpuntbepaling Adv. Gen. J. KOKOTT bij Commissie/Hongarije, punt 62. Er wordt verwezen naar Petersen, 
punt  53; Fuchs en Köhler, punt 85 en ter illustratie naar Hütter, punt 46. 
544 Commissie/Hongarije, punt 30. 
545 Ibid., punt 62. Zie Fuchs en Köhler, punt 50. 
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wanneer zij én deze leeftijd hebben bereikt én het noodzakelijke aantal dienstjaren hebben 

volbracht om een volledig pensioen te krijgen.546 Bovendien zijn er nog uitzonderingen op die 

regel en kunnen de getroffen ambtenaren niet verzoeken om ‘in het belang van de dienst’ te 

mogen blijven werken na de pensioenleeftijd.547  

 

Het Hof antwoordt heel kort dat deze bepalingen in beginsel geschikt zijn om eenvormigheid te 

bereiken, juist omdat zij beogen de verscheidenheid aan maximumleeftijden op te heffen, zo niet 

toch sterk terug te brengen.548 Dit is echter een inhoudsloze redenering, die erop neer komt dat 

het Hof zegt dat de maatregel geschikt is om doel X te bereiken, omdat de maatregel beoogt doel 

X te bereiken. Het feit dat een maatregel een bepaald doel naar voren schuift, betekent niet dat 

die maatregel ook geschikt is ter verwezenlijking van dat doel. Dit staat dan nog los van de vraag 

of eenvormigheid het werkelijke doel is van de maatregel. Volgens DE WAELE is het aannemelijk 

dat het werkelijke doel de aanstelling van een grote hoeveelheid regimegetrouwe juristen 

was.549 

 

Het Hof is ook van mening dat de verlaging van de maximumleeftijd ervoor zal zorgen dat een 

groot aantal posten zal vrijkomen voor jonge juristen en dat dit de personeelsrotatie binnen de 

betrokken beroepsgroepen zal versnellen. Aldus lijkt het op het eerste zicht in de lump of labour 

fallacy te trappen. Gelukkig analyseert het Hof ook nog de gevolgen op langere termijn van deze 

verlaging van de pensioenleeftijd. Het stelt dat de ogenschijnlijk positieve effecten op korte 

termijn afbreuk kunnen doen aan een evenwichtige leeftijdsstructuur op middellange en lange 

termijn. Het volgt daarbij de redenering van de Commissie dat de drastische verlaging in 2012 

wel voor een versnelling van het personeelsverloop zal zorgen,550 maar dit nadien steeds zal 

vertragen mede door de verhoging van de maximumleeftijd van 62 naar 65 jaar. Volgens 

Hongarije is dit geen incoherentie. Het argument luidt dat in vrijwel alle lidstaten de 

maximumleeftijd wordt verhoogd ‘zodat dit niet afdoet aan de interne logica van de litigieuze 

wetgeving’.551 Dit argument houdt geen steek en het Hof gaat dan ook terecht niet mee in dit 

verhaal. Het oordeelt dat de drastische verlaging met daarop volgend een verhoging van de 

algemene maximumleeftijd zelfs zal leiden tot een verslechtering van de jobkansen voor jonge 

juristen. De bepaling is bijgevolg niet geschikt om een meer evenwichtige leeftijdsstructuur te 

verkrijgen.552  

 

Op de doelstelling die erin bestaat de levensvatbaarheid van het pensioenstelsel te waarborgen, 

gaat het Hof niet expliciet in. Advocaat-generaal KOKOTT merkt ter zake echter terecht op dat de 

verlaging van de leeftijdsgrens er net voor zorgt dat er meer mensen een pensioen moeten 

krijgen en er minder personen tot de financiering ervan kunnen bijdragen. De maatregel is in die 

zin zeker niet geschikt.553 KOKOTT twijfelt ook of de regel een grotere doeltreffendheid van de 

rechterlijke macht en het notariaat met zich zal meebrengen. Het risico van een 

leeftijdsgebonden vermindering van het prestatievermogen neemt wel af, maar ze betwijfelt of 

jongeren de betrokken beroepen beter kunnen uitoefenen dan de ouderen, die toch enige 

ervaring en autoriteit bezitten. Ze vreest ook dat er juristen van een lager niveau zullen moeten 

                                                        
546 Zie ook standpuntbepaling Adv. Gen. J. KOKOTT bij Commissie/Hongarije, punt 67. 
547 Commissie/Hongarije, punt 32-33. 
548 Ibid., punt 64. 
549 H. DE WAELE, “De Commissie-Hongarijeconfrontatie”, 219-220. 
550 Acht leeftijdscategorieën zullen immers door één enkele worden vervangen. 
551 Commissie/Hongarije, punt 38-39. 
552 Ibid., punt 76-79. 
553 Standpuntbepaling Adv. Gen. J. KOKOTT bij Commissie/Hongarije, punten 39 en 41. 
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aangenomen worden om de buitengewone aanwervingsbehoefte in te vullen. Volgens mij zijn dit 

echter louter twijfels die geuit worden, zonder dat er bewijzen naar voren geschoven worden. 

De advocaat-generaal verwerpt echter wel terecht het argument van de Hongaarse regering dat 

jonge juristen over actuelere juridische kennis beschikken. Zelfstudie of bijscholing is immers 

een minder ingrijpend middel om actuele juridische kennis toe te voegen aan het 

ambtenarenkorps.554  

 

144.   Aangezien het Hof vond dat de maatregel wel geschikt kon zijn om eenvormigheid te 

bereiken, moet in het licht van deze doelstelling nog de noodzakelijkheidstoets worden 

uitgevoerd. Volkomen terecht komt het hier tot de conclusie dat deze abrupte en aanzienlijke 

verlaging van de leeftijdsgrens niet noodzakelijk is.555 De nieuwe regeling leidt ertoe dat de 

betrokkenen binnen de 6 maanden à 2 jaar hun ambt moeten neerleggen. In die tijdsspanne 

kunnen zij geen financiële en economische maatregelen nemen om hun inkomensverlies te 

compenseren.556 De stelling van Hongarije dat de toepasselijke overgangsperiodes al voor de 

aanname van de betwiste wetgeving bekend waren,557 wordt door het Hof verworpen doordat 

Hongarije niet gepreciseerd heeft dat de betrokkenen met voldoende zekerheid de 

voorgenomen wijzigingen in hun pensioenregeling konden voorzien en de nodige maatregelen 

konden treffen. Bovendien heeft Hongarije ook niet geprobeerd te bewijzen dat er geen minder 

beperkende maatregelen geschikt waren.558 Het heeft daarnaast niet gemotiveerd waarom het 

de pensioenleeftijd ineens met 8 jaar verlaagt zonder de wijziging geleidelijk aan door te voeren, 

waarvan de advocaat-generaal terecht aanvoert dat dit een betere oplossing was geweest.559  

 

Het Hof neemt dit alles samen met de context, namelijk een andere wet die de pensioenleeftijd 

van 62 naar 65 jaar optrekt over een periode van 8 jaar en bovendien in werking is getreden 4 

jaar voordat de betwiste wetgeving van toepassing zou worden. Volgens het Hof wijzen de 

verschillen tussen deze twee regelingen erop dat de belangen van degenen die door de verlaging 

van de uiterste pensioenleeftijd worden geraakt, niet op dezelfde wijze in aanmerking zijn 

genomen als die van het overige overheidspersoneel waarvoor de leeftijdgrens wordt 

verhoogd.560  

 

145.   Volgens DE WAELE vindt in dit arrest eigenlijk een verkapte proportionaliteitsanalyse 

plaats, die tot een negatief resultaat leidt vanwege de buitensporige nadelen voor de 

betrokkenen. Hij leidt uit latere rechtspraak af dat het Hof echter niet de bedoeling had om zijn 

controle te beperken tot het nagaan of er geen minder belastende route had kunnen worden 

gekozen. Het wilde het vaste stramien niet afzwakken en onderzoekt nog steeds primair of er 

objectieve en redelijke gronden zijn die het verschil in behandeling kunnen rechtvaardigen.561 

Hij betreurt ook dat het Hof zich enkel focust op richtlijn 2000/78 en niet uit eigen beweging het 

algemene beginsel van non-discriminatie ter sprake heeft gebracht. Dit laatste staat in groot 

contrast met de arresten Mangold en Kücückdeveci, die volgens hem van een avant-gardistische 

                                                        
554 Ibid., punt 50-58. 
555 Ibid., punt 75.  
556 Ibid., punt 68-70. 
557 Zie ibid., punt 37. 
558 Ibid., punt 71-72. 
559 Standpuntbepaling Adv. Gen. J. KOKOTT bij Commissie/Hongarije, punt 46, 65 en 73. Ze stelt dat een onmiddellijke 
onderlinge aanpassing van de pensioenleeftijd binnen de gehele overheid niet meer legitiem is, omdat het 
gerechtvaardigd vertrouwen van de betrokkenen zo wordt geschaad zonder dat Hongarije verklaart waarom zij 
belang heeft bij die onmiddellijke verlaging. Het is ook niet noodzakelijk.  
560 Commissie/Hongarije, punt 73-74. Zie standpuntbepaling Adv. Gen. J. KOKOTT bij Commissie/Hongarije, punt 66. 
561 H. DE WAELE, “De Commissie-Hongarijeconfrontatie”, 221-222.  
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benadering getuigden. Dergelijke arresten zullen enkel nog hoogst uitzonderlijk navolging 

krijgen. Het Hof lijkt niet meer zo snel te willen teruggrijpen naar het generieke verbod op 

leeftijdsdiscriminatie wanneer er een specifiek wettelijk kader is.562 Deze vaststellingen uit 2013 

blijken vandaag nog steeds te kloppen.  

 

2.6.10. SCDM 
 

146.   In het kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de 

pensioengerechtigde leeftijd, kan nog verwezen worden naar het recente arrest SCDM. Daarin 

werd geoordeeld dat de artikelen 2, lid 2 en 3, lid 1 van richtlijn 2000/78 niet van toepassing 

zijn op een nationale wettelijke regeling, die voorziet in de beëindiging van rechtswege van de 

arbeidsverhouding van overheidspersoneel dat een ouderdomspensioen ontvangt dat hoger is 

dan het gemiddelde brutoloon en niet binnen een bepaalde termijn ervoor heeft gekozen om die 

arbeidsverhouding voort te zetten.563 

 

147.   Als tussenconclusie kan nog even gewezen worden op de houding van het Hof in zaken 

rond geslachtsdiscriminatie. Het Hof lijkt immers in die context veel strenger te zijn voor een 

pensionering op een vastgestelde leeftijd, dan wanneer het om een geval van leeftijds-

discriminatie gaat. Zo oordeelde het Hof dat een nationale regeling die, ter bevordering van de 

toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt, een werkgever het recht geeft pensioengerechtigde 

werknemers te ontslaan, terwijl dit recht door vrouwen wordt verworven op een leeftijd die vijf 

jaar onder de leeftijd ligt waarop het voor mannen ontstaat, een door richtlijn 76/207 verboden 

directe discriminatie op grond van geslacht vormt.564 In tegenstelling tot leeftijdsdiscriminatie, 

lijkt het bevorderen van de toegang voor jongeren tot de arbeidsmarkt geen voldoende 

rechtvaardiging te kunnen bieden.565 

 

2.6.11. Enkele rechtsvergelijkende aspecten 

148.   In Frankrijk zijn clausules die voorzien in een automatische beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst wanneer de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt reeds 

verboden sinds 1987. 566  Ook in België verbiedt artikel 36 AOW automatische 

beëindigingsbedingen bij het bereiken van de pensioenleeftijd. In Nederland werd daarentegen 

geoordeeld dat de bepaling die ontslag toelaat, wanneer de werknemer de algemene 

pensioenleeftijd van 65 jaar bereikt, gerechtvaardigd is.567 De Nederlandse regering meende dat 

deze bepaling a priori gerechtvaardigd is en dat de driestappentest daardoor niet moet 

uitgevoerd worden. Dit zou in strijd kunnen zijn met de strikte aanpak in Mangold.568 Vandaag is 

                                                        
562 Ibid., 222-223. 
563 HvJ 21 mei 2015, nr. C-262/14, ECLI:EU:C:2015:336, SCMD. 
564 HvJ 18 november 2010, nr. C‑356/09, ECLI:EU:C:2010:703, Kleist, punt 46. 
565 D. SCHIECK, “Age discrimination before the ECJ – Conceptual and theoretical issues”, CML Rev. 2011, (777) 797. 
566 S. LAULOM, “France” in M., The Law On Age Discrimination In the EU, Alphen a/d Rijn, Kluwer Law International, 
2008, (55) 63. 
567 Bv. Hoge Raad Nederland 1 november 2002, nr. C01/076HR, www.rechtspraak.nl. 
568 M. GIJZEN, “The Netherlands” in M. SARGEANT, The Law On Age Discrimination In the EU, Alphen a/d Rijn, Kluwer 
Law International, 2008, (159) 171. 
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het in Nederland nog steeds mogelijk om iemand te ontslaan wanneer hij/zij de zogenaamde 

AOW-leeftijd heeft bereikt, die ondertussen op 67 jaar ligt.569 

149.   Het US Supreme Court sprak zich in 1993 uit over het verband tussen leeftijd en 

pensioenstatus.570 Het oordeelde dat, hoewel pensioenstatus kan samenhangen met leeftijd, het 

er analytisch verschillend van is. Om die reden is het ontslaan van een werknemer, omdat die x-

aantal jaren dienst heeft vervuld, niet noodzakelijk gebaseerd op leeftijd.   

Als algemene opmerking over de VS kan nog verwezen worden naar de vaststelling MARTIN dat 

het Supreme Court in haar interpretatie van de ADEA blijk geeft van de wens om aan de 

werkgevers een zo groot mogelijke manoeuvreerruimte te geven.571 Die rechtsinstantie zou 

weerstand bieden tegen het toepassen van de strict scrutiny-test op gevallen van potentiële 

leeftijdsdiscriminatie. Rational basis review wordt voldoende geacht in die context.572 Een 

indeling gebaseerd op leeftijd moet enkel een rationele band tonen met een staatsbelang.573  

150.   Ook in het Verenigd Koninkrijk werd reeds een verplichte pensioenleeftijd van 65 jaar 

aangevochten, die werd opgelegd aan partners in een welbepaalde onderneming.574 De 

betrokken werkgever voerde aan dat hij wilde verzekeren dat collega’s na een redelijke tijd de 

kans kregen om het partnerschap te verkrijgen, waarbij hij wilde vermijden dat zij de 

onderneming zouden verlaten. Redenen van personeelsbeheer speelden mee, net als het 

beperken van ontslagen op basis van prestaties. Dit zou tot de gemoedelijke en ondersteunende 

sfeer in de onderneming bijdragen. De Court of Appeal vond dat dit legitieme doelstellingen 

waren. De maatregel verhoogde de werkgelegenheidskansen voor jonge mensen en beoogde een 

‘happy work place’ te creëren. Dit laatste kan bezwaarlijk als een doelstelling van algemeen 

belang, zoals verduidelijkt in Age Concern, worden gezien. Ik volg RODGERS wanneer zij stelt dat 

uit dit arrest blijkt dat de prioriteit nog steeds gaat naar het toekennen van flexibiliteit aan 

werkgevers in plaats van werkelijk naar het algemeen belang te kijken. Zij voegt hieraan toe: ‘It 

appears then, that in practical terms, the restriction of the age discrimination derogation to ‘social 

policy’ hardly represents a check on private action at all’.575  

151.   Belgische rechters behandelden ook al een aantal zaken waarin de tewerkstelling van 

personen werd beëindigd bij het bereiken van een bepaalde leeftijd, al gaat het in de besproken 

gevallen niet om de pensioengerechtigde leeftijd. Zo oordeelde de arbeidsrechtbank te Gent dat 

er sprake is van een niet te rechtvaardigen discriminatie wanneer een 52-jarige werknemer 

wordt ontslagen om plaats te maken voor een 18- tot 30-jarige werknemer in het kader van het 

Generatiepact. De leeftijd was geen wezenlijke en bepalende beroepsvereiste, aangezien de 

werkgever net heel tevreden was over het werk dat geleverd werd door de man in kwestie. De 

rechtbank oordeelt dat de werkgever niet verplicht was om de man te ontslaan. Ook budgettaire 

                                                        
569 Zie artikel 7:669, lid 4 Nederlands Burgerlijk Wetboek. Zie over dit artikel: Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 24 maart 
2016, nr. 200.181.264/01, www.rechtspraak.nl. 
570 Hazen Paper Company v. Biggins, 507 U.S. 604 (1993). 
571 D. MARTIN, Égalité et non-discrimination, 585. 
572 European Network, Comparative Study, 2012, 32.  
573 Ibid., 72. 
574 Seldon v. Clarkson Wright and Jakes (2010) EWCA Civ 899; (2011) 1 CMLR 5.  
575 L. RODGERS, “Labour Law and the ‘Public Interest’: Discrimination and Beyond”, ELLJ 2011, afl. 4, (302) 320. 
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redenen kunnen deze discriminatie niet rechtvaardigen, gelet op de rechtspraak van het Hof van 

Justitie.576  

De arbeidsrechtbank te Tongeren oordeelde daarentegen dat de beëindiging van een 

arbeidsovereenkomst van een 30-jarige, omwille van het feit dat de subsidies in het kader van 

een tewerkstellingsprogramma eindigen op 30 jaar, geen leeftijdsdiscriminatie is.  De 

aanwerving en het ontslag kaderen volgens de rechter in een nationale maatregel van sociaal 

beleid die poogt de tewerkstelling van laaggeschoolde jongeren te bevorderen. De betrokkene 

heeft zo’n kans gekregen dankzij die maatregel en mede door de voorziene opleiding en de 

opgedane ervaring, heeft hij betere kansen op de arbeidsmarkt, wat nu net de doelstelling van 

de nationale wetgever was.577 Ik volg echter de kritiek van MAROCCHI. Zij leidt uit het zonet 

besproken vonnis van de arbeidsrechtbank te Gent578 af dat een werknemer die ontslagen wordt 

wegens ‘het wegvallen van subsidies’ wel degelijk het slachtoffer is van rechtstreekse 

leeftijdsdiscriminatie. Ze betreurt ook dat arbeidsrechtbank de eventuele rechtvaardiging in het 

kader van economische of budgettaire redenen niet heeft onderzocht, aangezien het bekend is 

dat de social profitsector wordt gesubsidieerd en er dus weinig eigen middelen zijn. MARROCHI 

leidt uit Fuchs en Köhler579 en Prigge580 af dat dit legitieme doelstellingen zijn indien ze gelinkt 

zijn aan het sociaal beleid.581 Ik betwijfel echter of de aangehaalde passages uit deze twee 

arresten zomaar met elkaar vermengd mogen worden. MARROCHI doet dit wel en volgens haar is 

de link met het sociaal beleid in casu aanwezig, aangezien de werkgever actief is in de 

gezondheidssector. Volgens haar kan het ontslag ook passend zijn, indien de redenen ervoor 

financiële overwegingen waren. Op die manier kan de werkgever een nieuwe persoon 

aanwerven, die wel terug gesubsidieerd kan worden. Bovendien worden er zo andere 

laaggeschoolde jongeren geholpen. Uiteindelijk besluit zij dat het ontslag echter niet 

noodzakelijk is omwille van financiële overwegingen, aangezien er alternatieven, in de vorm van 

andere financiële voordelen, mogelijk waren.582 

152.   Het arbeidshof te Brussel oordeelde dan weer dat een cao-bepaling, die een verregaande 

ontslagbescherming bood aan bepaalde werknemers tot zij een bepaalde leeftijd hadden bereikt, 

niet discriminerend was.583 VERMEULEN benadrukt terecht dat de beknopte stelling dat ‘tous les 

travailleurs…sont traités de la même façon dans des situations comparables, perdant tous la 

protection renforcée contre le licenciement lorsqu'ils atteignent ou vont atteindre l'âge de 60 ans 

au cours d'une période déterminée’ eigenlijk betekent dat een werknemer nooit op basis van zijn 

leeftijd kan worden gediscrimineerd aangezien hij ooit jong is geweest en hopelijk ooit oud zal 

worden.584 Het hof oordeelt dat de werknemers enkel hun ontslagbescherming verliezen omwille 

van hun leeftijd, maar dat leeftijd geen reden is voor het ontslag zelf. Volgens VERMEULEN 

verliest het hof hier echter uit het oog dat de betrokkene in casu, naast zijn ontslagbescherming, 

ook zijn job was verloren omwille van zijn leeftijd.585 Het beperken van de ontslagbescherming 

is volgens het hof niet abnormaal of onwettig en het beroep op de criteria leeftijd en anciënniteit 

                                                        
576 Arbrb. Gent 20 september 2010, www.unia.be en Soc.Kron. 2011, afl. 02, 90, noot C. CANAZZA. 
577 Arbrb. Tongeren 22 maart 2012, www.unia.be en Limb.Rechtsl. 2012, 213, noot N. MAROCCHI. 
578 Arbrb. Gent 20 september 2010, www.unia.be en Soc.Kron. 2011, afl. 02, 90, noot C. CANAZZA. 
579 Punt 74 
580 Punt 81. 
581 N. MAROCCHI, noot onder arbrb. Tongeren 22 maart 2012, Limb.Rechtsl. 2012, (222) 228-229. 
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583 Arbh. Brussel 28 mei 2013, JTT 2013, 324 en  www.unia.be. Dit arrest hervormt Arbrb. Brussel 19 maart 2008, AR 
nr. 1430/07 en 1429/07, www.unia.be. 
584 L. VERMEULEN, Discriminatie, 130. 
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is proportioneel en noodzakelijk. Deze gebrekkige motivatie leidde ertoe dat het arrest 

verbroken werd door het Hof van Cassatie. Cassatie benadrukt dat het arbeidshof niet wettelijk 

rechtvaardigt dat het ontslag geen verschillende behandeling op grond van leeftijd is. Het 

bekritiseert ook dat het arbeidshof niet reageert op het argument dat er geen rechtvaardiging 

zou zijn wanneer de betrokkenen niet pensioengerechtigd zijn.586 Zoals reeds gebleken, is die 

pensioengerechtigdheid immers een element waar het Hof van Justitie vaak belang aan hecht. 

153.   In een andere zaak vocht een langdurig zieke werkneemster aan dat haar werkgever 

stopte een vrijwillige aanvullende ziektevergoeding te betalen met de motivering dat zij 60 jaar 

was geworden. Kort na de mededeling van die stopzetting ervan werd ze ook ontslagen. Volgens 

de rechtbank werd de vrouw echter niet ongunstiger behandeld dan een andere persoon in een 

vergelijkbare situatie. De rechter oordeelt dat de referentie naar de leeftijd van 60 jaar objectief 

en redelijk is, omdat een zieke werknemer vanaf die leeftijd aanspraak maakt op uitkeringen 

vanwege de groepsverzekering aanvullend pensioen. 587  De rechter heeft de mosterd 

waarschijnlijk bij het Palacios-arrest gehaald, waar ook rekening gehouden werd met de 

pensioengerechtigdheid. Opvallend is wel dat de rechter oordeelt dat er geen verschil in 

behandeling is, maar toch onderzoekt of rechtvaardiging mogelijk is.  

154.   Er is ook vrij veel Belgische rechtspraak over leeftijdsgrenzen voor professionele 

scheidsrechters. Zo oordeelde de arbeidsrechtbank te Brussel dat het feit dat een professionele 

45-jarige scheidsrechter niet meer gevraagd wordt om te fluiten eigenlijk ontslagen wordt om 

discriminatoire reden. De leeftijdsgrens is in casu geen wezenlijke en bepalende 

beroepsvereiste. Men kan wel aannemen dat een behoorlijke fysieke conditie noodzakelijk is, 

maar die conditie kan evengoed gemeten worden aan de hand van fysieke tests. Dit maakt het 

hanteren van een leeftijdsgrens onnodig discriminerend. Een specifiek gegeven in deze zaak was 

dat de Wet Bestrijding Discriminatie, die de implementatie vormt van twee Europese richtlijnen, 

nog niet van toepassing was op het moment van het ontslag. De rechter benadrukt echter de 

verplichting tot richtlijnconforme interpretatie, die ook geldt voordat de omzettingstermijn 

verstreken is.588 In hoger beroep wordt hieromtrent opgemerkt dat het bestreden vonnis de 

toen nog niet geïmplementeerde richtlijn horizontaal toepast, aangezien geen enkele maatregel 

naar Belgisch recht aangeduid wordt op basis waarvan de leeftijdsdiscriminatie wettelijk 

geïnstitutionaliseerd zou zijn. Het hof oordeelt dat noch uit richtlijn 2000/78, noch uit het arrest 

Mangold een algemeen rechtsbeginsel kan worden afgeleid dat horizontaal kan worden 

toegepast en op grond waarvan elke leeftijdsdiscriminatie in arbeidsbetrekkingen tussen 

particulieren verboden wordt.589 

 

155.   Ook in Nederland ontstond reeds discussie over leeftijdsgrenzen voor scheidsrechters, dit 

keer van 47 en 49 jaar. Op die manier wou men de kwaliteit van het scheidsrechterskorps 

handhaven. Het gerechtshof in Amsterdam is echter ook niet te overtuigen en oordeelt dat de 

leeftijdsgrens een disproportioneel middel is, aangezien er een uitgebreid arsenaal aan testen 

bestaat om de geschiktheid van de scheidsrechters te beoordelen.590 Ook in het Verenigd 

Koninkrijk werd een gelijkaardige leeftijdsgrens van 48 jaar voor assistent-scheidsrechters 
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succesvol aangevochten. Het Employment Tribunal oordeelde dat het doel, dat uit verzekeren 

van de voortdurende beschikbaarheid van wedstrijdofficials voor matchen op het hoogste 

niveau bestond, een puur privaat ondernemingsdoel was en niet tegemoet kwam aan een 

vereiste van sociaal beleid. Het past hier met andere woorden de Age Concern-rechtspraak 

correct toe. In het mogelijk maken van een carrièreverloop in stijgende lijn vond het Tribunal 

dan weer wel een element van sociaal beleid, namelijk het verdelen van 

werkgelegenheidskansen onder de verschillende generaties. Toch kon de leeftijdsgrens niet 

gerechtvaardigd worden, aangezien ze disproportioneel is. Het was immers mogelijk om de 

kwaliteit van de scheidsrechters te verzekeren door fysieke testen. Diegene die daarvoor niet 

slaagden, kunnen dan plaats maken voor andere kandidaten.591 

 

156.   Terug naar België oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het feit dat de ontslagbescherming 

voor personeelsafgevaardigden niet meer geldt vanaf 65 jaar niet discriminerend is.592 Het Hof 

vindt dat het verschil in behandeling op legitieme doelstellingen berust. De wetgever heeft 

immers het ophouden van de bescherming willen koppelen aan de leeftijd waarop een 

werknemer niet langer verkiesbaar is als personeelsafgevaardigde. Het vindt de regeling ook 

redelijk, aangezien de keuze voor de leeftijd van 65 jaar niet willekeurig is, maar overeenstemt 

met de pensioengerechtigde leeftijd. ENGELS twijfelt echter of het Hof van Justitie van de 

Europese Unie zich tevreden zou stellen met deze verwijzing naar de pensioenleeftijd.593 Het 

Grondwettelijk Hof vervolgt dat de regeling ook coherent is. De uitzondering die van toepassing 

kan zijn ‘wanneer de onderneming de gewoonte heeft de categorie van werknemers, waartoe zij 

behoren, in dienst te houden’, is immers in de tijd beperkt volgens Hof, namelijk tot de leeftijd 

waarop de onderneming de gewoonte heeft de categorie van werknemers waartoe de 

personeelsafgevaardigden behoren, in dienst te houden na het bereiken van de leeftijd van 65 

jaar. Vooral dit laatste laat een wrange smaak na. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat het 

Hof zich er vlug heeft willen vanaf maken en zijn oordeel niet voldoende motiveert. Het voegt er 

daarna nog snel aan toe dat een beoordeling op grond van artikel 6, lid 1 van de kaderrichtlijn 

niet tot een ander besluit zou leiden.  

 

Diezelfde rechtsinstantie velde eerder een gelijkaardig oordeel. Het Hof vond het niet 

discriminatoir dat de kortere opzegtermijnen voor piloten die personeelsafgevaardigde zijn 

slechts gelden vanaf 65 jaar, terwijl voor andere piloten die kortere termijnen al gelden vanaf 55 

jaar. Opnieuw wordt benadrukt dat het onderscheid gebaseerd is op de pensioenleeftijd en 

daarmee ook op het feit dat piloten vanaf die leeftijd niet meer verkozen kunnen worden. De 

leeftijdsvereiste die geldt om verkozen te kunnen worden, wil vermijden dat personen hun 

arbeidsovereenkomst kunnen verlengen door herverkozen te worden in de sociale 

verkiezingen.594 ENGELS twijfelt opnieuw aan de verenigbaarheid van deze redenering met de 

Europese rechtspraak.595 

 

157.   Ook het arbeidshof in Gent toonde zich mild toen het oordeelde dat het collectief ontslaan 

van alleen werknemers van 55 jaar en ouder objectief en redelijk gerechtvaardigd kan worden 

door een herstructurering van het bedrijf en het collectief ontslag. Daarbij werd naar een 
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oplossing gezocht om de sociale gevolgen en de naakte ontslagen zoveel mogelijk te beperken 

door maximaal gebruik te maken van het vervroegd brugpensioen. Het hof meent dat het ontslag 

het gevolg is van de door de sociale partners overeengekomen begeleidingsmaatregel van het 

vervroegd brugpensioen bij herstructurering en niet het gevolg is van de leeftijd van 55 jaar of 

ouder. In het arrest staat ook dat het duidelijk is waarom de sociale partners niet gekozen 

hebben voor andere maatregelen, maar dit is niet relevant volgens het hof. Gezien de Europese 

rechtspraak hieromtrent is dit naar mijn mening net wel relevant om te kunnen besluiten of een 

regel noodzakelijk is of niet. Het hof beperkt zich hierbij tot de vaststelling dat de sociale 

partners het vervroegd brugpensioen voor de beide partijen voordeliger hebben geacht dan 

naakte ontslagen of andere maatregelen ten aanzien van collega’s van de appellant die niet de 

vereiste leeftijd van 55 jaar bereikten op het ogenblik van het ontslag.596  

Ook het arbeidshof te Gent lijkt de sociale partners en hun cao’s dus gunstig gezind te zijn. De 

motivering laat echter een wrang gevoel na, in die zin dat ze voor mij niet volstaat om effectief in 

te zien hoe het hof nu precies tot het oordeel gekomen is dat deze praktijk te rechtvaardigen is. 

DE RIDDER betwijfelt bijvoorbeeld of de betwiste maatregel de noodzakelijkheidstest wel 

doorstaat.597 ENGELS merkt terecht op dat het arrest niet in lijn lijkt te zijn met de Europese 

rechtspraak.598  

158.   Als tussentijdse conclusie, kan gewezen worden op de kritiek die de rechtspraak van het 

Europees Hof over pensioneringsleeftijden heeft uitgelokt. Er wordt het Hof verweten dat het 

staten een excessieve mate van beoordelingsvrijheid geeft wat betreft het vaststellen van 

pensioenleeftijden. Het European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field stelt 

vast dat het Hof in de context van leeftijd de objectieve rechtvaardigingstest minder veeleisend 

toepast dan in andere gebieden.599 

2.7. Het berekenen van pensioenrechten 

 
Als we kijken naar de Verenigde Staten, dan zien we dat het Supreme Court heeft geoordeeld dat 

de ADEA zich niet verzet tegen leeftijdsonderscheiden in pensioenplannen, onder meer omdat 

de betwiste pensioenregeling niet op stereotiepe ideeën omtrent de werkkracht van ouderen 

tegenover jongeren berustte.600 Op niveau van de Europese Unie is er voorlopig nog maar één 

uitspraak die specifiek handelt over een eventuele leeftijdsdiscriminatie bij het berekenen van 

de pensioenrechten. 

 

2.7.1. Felber 
 
159.   In deze zaak stond een regel ter discussie die studietijdvakken, die door een ambtenaar 

vervuld werden voor zijn/haar achttiende, niet meetelt voor de toekenning van het 

pensioenrecht en voor de berekening van het pensioenbedrag.601 De vergelijking met het arrest 

Hütter is niet veraf. Naar analogie met dat arrest komt het Hof tot het besluit dat de regeling wel 

degelijk een rechtstreeks verschil in behandeling invoert op grond van de leeftijd waarop de 
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ambtenaren hun studie hebben voltooid. Het gehanteerde criterium kan er zelfs toe leiden dat 

twee personen die hetzelfde type opleiding hebben gevolgd verschillend behandeld worden, 

uitsluitend op grond van hun leeftijd.602 

 

160.   Het verbaast geenszins dat het Hof in het kader van artikel 6, lid 1 opnieuw benadrukt 

welke ruime beoordelingsmarge de lidstaten hebben.603 De bedoeling van de regeling zou zijn 

dat men hoger opgeleide ambtenaren niet wil benadelen tegenover hun collega’s aan wie geen 

opleidingsvereisten gesteld werden en die dus onmiddellijk na hun achttiende in dienst konden 

treden. De pensioenregeling is zodanig ontworpen dat de totale loopbaan, die in aanmerking 

moet worden genomen, teruggaat tot de minimumleeftijd die is vereist om aangeworven te 

worden bij de staat (18 jaar). Men wil de aanvangsdatum van de bijdrage aan de pensioen-

regeling en bijgevolg de handhaving van de pensioengerechtigde leeftijd eenvormig maken. Het 

niet meetellen van de studietijdvakken wordt dan gerechtvaardigd door het feit dat de 

betrokkene gedurende deze tijdvakken in beginsel geen activiteit verricht heeft die aanleiding 

geeft tot betaling van bijdragen aan de pensioenregeling. Met een verwijzing naar het hiervoor 

besproken arrest Commissie/Hongarije, oordeelt het Hof dat het nastreven van een gelijke 

behandeling van alle personen in een bepaalde sector in verband met een wezenlijk aspect van 

hun arbeidsbetrekking een legitieme doelstelling is.604 

 

161.   Het Hof vindt het niet meetellen van studietijdvakken voor het achttiende levensjaar 

bovendien ook passend om zo alle aangesloten ambtenaren op dezelfde leeftijd te laten 

beginnen bijdragen tot de pensioenregeling en zo een gelijke behandeling te bekomen. Zoals 

reeds aangehaald is de minimumleeftijd om bij de overheid aan de slag te gaan vastgesteld op 18 

jaar en kan een persoon ook maar vanaf dan beginnen bijdragen aan de pensioenregeling.605 

 

162.   Wat de noodzakelijkheid dan betreft, wordt benadrukt dat de regeling geen betrekking 

heeft op arbeidstijdvakken, maar wel op onderwijstijdvakken. Het Hof vindt dat dit coherent lijkt, 

gelet op de bedoeling om tijdvakken waarin de betrokkene geen bijdragen heeft betaald (in casu 

onderwijstijdvakken), uit te sluiten voor de pensioenberekening.606 Op het eerste zicht is dit een 

rare redenering, omdat studerende 18-plussers normaal ook nog geen bijdragen moeten 

betalen. Er wordt echter verduidelijkt dat studietijdvakken die vervuld worden na het 

achttiende levensjaar in casu enkel meegeteld kunnen worden, indien een buitengewone 

bijdrage betaald wordt. Die bijdrage heeft een compenserende functie: het is een tegenprestatie 

voor het ontbreken van bijdragen.607 

 

2.8. Het toekennen van een overlevingspensioen 
 

In dit laatste onderdeel wordt het arrest Bartsch besproken. De zaak is uniek in die zin dat het 

een discriminatieclaim betreft op grond van relatieve leeftijd.  

 

                                                        
602 Ibid., punt 27, eigen cursivering. 
603 Ibid., punten 30 en 39. 
604 Ibid., punt 31-32. 
605 Ibid., punt 34-35. 
606 Ibid., punt 36-37, eigen cursivering. 
607 Ibid., punt 38. 
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2.8.1. Bartsch 
 

163.   De zaak Bartsch betrof een bedrijfspensioenregeling die echtgenoten, die meer dan 15 jaar 

jonger waren dan de bij die regeling aangesloten overleden voormalige werknemer, uitsloot van 

een overlevingspensioen.608  Het Hof komt echter niet tot een werkelijke analyse van deze 

kwestie in het licht van het verbod op leeftijdsdiscriminatie. Het ontkent immers dat het 

gemeenschapsrecht een verbod van discriminatie op grond van leeftijd bevat, waarvan de 

rechters van de lidstaten de naleving dienen te waarborgen, wanneer de mogelijk 

discriminerende behandeling geen band met het gemeenschapsrecht heeft.609  

 

Dit lijkt natuurlijk lijnrecht tegenover de gekende Mangold-rechtspraak te staan. VERMEULEN 

drukt nog zacht uit dat het Hof duidelijk wat gas terugneemt tegenover Mangold.610 MARTIN stelt 

dat het Hof zich mogelijks heeft laten beïnvloeden door de talrijke kritieken op Mangold.611 Het 

Hof verantwoordt dit verschil echter door te stellen dat Mangold in die zin verschillend was dat 

de daarin betwiste regeling wel een maatregel ter uitvoering van een gemeenschapsrichtlijn 

was.612 Die band is er volgens het Hof niet in Bartsch, aangezien de pensioenregeling geen 

maatregel ter uitvoering van de kaderrichtlijn is, de heer Bartsch overleden is vóór het 

verstrijken van de omzettingstermijn voor de betrokken lidstaat en het huidige artikel 19 VWEU 

evenmin de situatie onder de werkingssfeer van het gemeenschapsrecht kan brengen.613 Uit dit 

arrest vloeit voort dat er dus slechts een verbod van discriminatie op grond van leeftijd is, indien 

er een band met het gemeenschapsrecht is. Het Hof staakt dus vroegtijdig zijn analyse. Uiteraard 

is dit een spijtige zaak, aangezien er interessante vraagstukken beantwoord konden worden, 

zoals de vraag naar horizontale werking van het verbod van discriminatie op grond van leeftijd 

en het feit of een behandeling op grond van een bepaald leeftijdsverschil (relatieve leeftijd) 

leeftijdsdiscriminatie vormt.614  

 

164.   Advocaat-generaal SHARPSTON neemt echter de taak op zich om de analyse te maken, in de 

hypothese waarin de huidige situatie wel onder het gemeenschapsrecht zou vallen. Zij meent dat 

het gelijkheidsbeginsel en de kaderrichtlijn ook betrekking hebben op relatieve leeftijd, zoals 

hier aan de orde. Er wordt wel degelijk een leeftijdsgebonden criterium gebruikt, namelijk een 

leeftijdsverschil van meer dan vijftien jaar. Het nabestaandenpensioen is bovendien een 

beloning in de zin van artikel 3, lid 1 van de richtlijn. Volgens SHARPSTON is er dan ook sprake 

van directe discriminatie, zowel ten aanzien van meneer Bartsch als diens weduwe. Het is wel 

opmerkelijk in het relaas van de advocaat-generaal dat zij het evident vindt dat nabestaanden 

die meer dan 15 jaar jonger zijn dan de overleden werknemer minder gunstig behandeld 

                                                        
608 HvJ 23 september 2008, nr. C‑ 427/06, ECLI:EU:C:2008:517, Bartsch. 
609 Ibid., punt 25, eigen cursivering. Zie ook concl. Adv. Gen. E. SHARPSTON bij HvJ 23 september 2008, nr. C‑427/06, 
ECLI:EU:C:2008:517, Bartsch, punt 66. 
610 L. VERMEULEN, Discriminatie, 88. 
611 D. MARTIN, “De Mangold à Bartsch: heurts et malheurs du principe d’égalité en droit cummunautaire”, JTT 2008, 
afl. 1021 (425) 427-428. Voor een overzicht van die kritieken zie bv. concl. Adv. Gen. E. SHARPSTON bij Bartsch, punt 
31-37. 
612 Bartsch, punt 24. Zie ook concl. Adv. Gen. E. SHARPSTON bij Bartsch, punt 70. BOT verduidelijkt dat het in Mangold 
ging om de uitvoering van richtlijn 1999/70. MARTIN bekritiseert dit echter. Hij leidt uit punten 52 en 54 af dat het 
Hof in Mangold net het tegenoverstelde heeft geoordeeld. Zie D. MARTIN, “De Mangold à Bartsch”, 429 en voetnoot 23. 
613 Bartsch, punt 17-18. Voor een kritische visie hierop zie D. MARTIN, “De Mangold à Bartsch”, 428. 
614 P. FOUBERT, noot onder HvJ 23 september 2008, HvJ 18 juni 2009, HvJ 12 januari 2010 en HvJ 19 januari 2010, 
TBP 2010/3, (136) 137. 
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worden dan personen die minder dan 15 jaar jonger zijn.615 Dit lijkt een brug te ver. Men kan 

inderdaad argumenteren dat jongere nabestaanden zelf meer mogelijkheden hebben om in hun 

levensonderhoud te voorzien en vandaar minder nood hebben aan een nabestaandenpensioen. 

Toch is dit een algemene stelling, die niet als een evidentie mag worden beschouwd. Bovendien 

kan iemand die meer dan 15 jaar jonger is dan diens overleden echtgeno(o)t(e) ook al de 

pensioenleeftijd bereikt hebben en vrij beperkte middelen hebben. Deze problematiek komt 

later echter nog aan bod. 

 

165.   Los hiervan, moet nog onderzocht worden of de bedrijfspensioenregeling gerechtvaardigd 

kan worden door artikel 6, eerste lid van de kaderrichtlijn. Volgens SHARPSTON kan het belang 

van een werkgever bij een beperking van de risico’s (lees: kosten) die een 

bedrijfspensioenregeling op zich neemt een legitieme doelstelling zijn, gelet op de ruime 

beoordelingsvrijheid van de lidstaten en de sociale partners.616 De wens van de werkgever om 

de risico’s beter meetbaar te maken, wordt door de advocaat-generaal niet verder behandeld. Zij 

vindt immers dat wanneer een risico meetbaar is geworden, het niet langer een risico is, maar 

een voorzienbare verplichting waarvoor maatregelen kunnen worden getroffen.617 Zoals gekend, 

heeft het Hof later geoordeeld dat de legitieme doeleinden uit artikel 6 zich onderscheiden van 

louter individuele beweegredenen die eigen zijn aan de situatie van de werkgever, zoals de 

vermindering van de kosten.618 In casu zijn de aangevoerde doelstellingen eerder individuele 

redenen ten behoeve van de werkgever en zou de analyse dus hier al moeten stranden. 

Kostenbesparing ten voordele van de werkgever is op zich geen legitiem doel. 

166.   SHARPSTON merkt wel op dat, bijvoorbeeld in Barber, pensioenregelingen die bepaalde 

categorieën personen uitsluiten streng werden benaderd. 619  Hoewel Barber over 

geslachtsdiscriminatie ging, is het nuttig er toch kort bij stil te staan. Heel summier omschreven, 

betrof die zaak een vervangende bedrijfspensioenregeling die verschillende pensioenleeftijden 

hanteerde naargelang het geslacht van de werknemer. Er werden ook verschillende leeftijden 

gehanteerd voor het recht op een onmiddellijk ingaand pensioen bij gedwongen ontslag.620  

Daar waar het zich bij leeftijdsdiscriminatie vaak mild opstelt, toont het Hof zich in de Barber-

zaak streng tegenover geslachtsdiscriminatie. Het Hof benadrukt dat artikel 119 EG (nu artikel 

157 VWEU) elke discriminatie tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers verbiedt op het 

gebied van de beloning, ongeacht het stelsel waarvan deze ongelijkheid het gevolg is. Dat artikel 

verzet zich tegen deze naar geslacht verschillende leeftijdsvoorwaarde.621 Artikel 119 is 

rechtstreeks van toepassing op alle vormen van discriminatie die reeds als zodanig zijn te 

herkennen met behulp van de in dat artikel vermelde criteria gelijke arbeid en gelijke beloning, 

zonder dat nationale of communautaire maatregelen nodig zijn om die criteria met het oog op 

hun toepassing nader te omschrijven. 622 623  Deze strenge veroordeling van geslachts-

                                                        
615 Concl. Adv. Gen. E. SHARPSTON bij Bartsch, punt 93-106, eigen cursivering. 
616 Ibid., punt 117-118. 
617 Ibid., punt 107.  
618 Age Concern, punt 46. 
619 Concl. Adv. Gen. E. SHARPSTON bij Bartsch, punt 116 
620 HvJ 17 mei 1990, nr. C-262/88, ECLI:EU:C:1990:209, Barber. 
621 Ibid., punt 31-32. 
622 Zie ook HvJ 31 maart 1981, nr. C-96/80, ECLI:EU:C:1981:80, Jenkins, punt 17. 
623 Barber, punten 37-38 en 45. Op de rechtstreekse werking van dat artikel kan echter geen beroep worden gedaan 
om aanspraak te maken op een pensioen vanaf een tijdstip gelegen vóór de datum van dit arrest, behalve in het geval 
van werknemers of hun rechtverkrijgenden die vóór die datum een rechtsvordering hebben ingesteld.  
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discriminatie is een wereld van verschil tegenover sommige arresten van het Hof over 

leeftijdsdiscriminatie. 

167.   Advocaat-generaal SHARPSTON merkt daarnaast op dat het Hof terughoudend is om 

rechtvaardigingsgronden gebaseerd op actuariële berekeningen te aanvaarden.624 Zo is er het 

arrest Lindorfer – een geval van rechtstreekse geslachtsdiscriminatie625 - waarin het Hof 

oordeelde dat de noodzaak van een gezond financieel beheer van een pensioenstelsel niet kon 

worden aangevoerd ter verdediging van de noodzaak van hogere actuariële waarden voor 

vrouwen.626 In die zaak merkte de advocaat-generaal op dat het waarschijnlijk is dat vrouwen 

als groep het pensioenstelsel meer zullen kosten, aangezien zij gemiddeld langer leven dan 

mannen.627 Dit is volgens hem echter een onvoldoende rechtvaardiging.628 Men schrijft immers 

een gemiddeld kenmerk van een categorie, namelijk de gemiddelde levensverwachting van 

vrouwen, toe aan individuen.629 Er wordt niet gewerkt met kenmerken die het individu 

werkelijk van andere individuen onderscheiden en daarom een verschil in behandeling kunnen 

rechtvaardigen.630 De advocaat-generaal neemt op die manier een sterk standpunt in tégen 

geslachtsdiscriminatie. Dergelijke strenge houding is echter zelden terug te vinden bij zijn 

collega’s in zaken rond leeftijdsdiscriminatie. Advocaat-generaal JACOBS benadrukt ook dat het 

irrelevant is hoeveel iemand op het moment van overlijden in totaal aan pensioen uitgekeerd 

heeft gekregen. Een pensioen dient immers om de rechthebbende een regelmatig vast inkomen 

te verzekeren zolang hij of zij leeft. 631 Deze redenering zou men ook kunnen doortrekken naar 

het nabestaandenpensioen in Bartsch. Nabestaanden die minstens 15 jaar jonger zijn dan de 

overleden echtgenoot zullen gemiddeld gezien langer leven, al is dit niet noodzakelijk zo. Ze 

zullen het pensioensysteem gemiddeld gezien meer kosten. Bedoeling van het nabestaanden-

pensioen is echter dat men op een bepaalde levenstandaard kan blijven voortleven na het 

overlijden van een echtgeno(o)t(e). Ook in die optiek kan dus gezegd worden dat het geen rol 

speelt hoe veel een persoon dan uiteindelijk aan pensioengeld uitgekeerd krijgt. Een verschil is 

wel dat het in Lindorfer ging over ambtenaren, terwijl het in Bartsch een private werkgever 

betreft. Men zou echter perfect kunnen argumenteren dat de redenering van advocaat-generaal 

JACOBS a fortiori geldt wanneer het gaat om een bedrijfspensioenregeling. Het blijft helaas gissen 

wat het uiteindelijke oordeel ten gronde zou geweest zijn in Bartsch. 

168.   Na deze zijsprong, komt de advocaat-generaal terug tot de klassieke rechtvaardigingstest. 

Aangezien zij meende dat er sprake was van een legitiem doel, wordt ook onderzocht of het 

leeftijdsverschilbeding geschikt is om de kosten te beperken. Dit is volgens haar het geval. Hoe 

jonger de nabestaanden zijn tegenover hun overleden echtgenoot, hoe langer de werkgever 

                                                        
624 Concl. Adv. Gen. E. SHARPSTON bij Bartsch, punt 116 en voetnoot 111. 
625 Zie ook concl. Adv. Gen. F.G. JACOBS bij Lindorfer, punt 55. 
626 HvJ 11 september 2007, nr. C‑227/04, ECLI:EU:C:2007:490, Lindorfer, punt 56.  
627 Concl. Adv. Gen. F.G. JACOBS bij Lindorfer, punt 68. 
628 Ibid., punt 53. 
629 Ibid., punt 58. Daar wordt verwezen naar Los Angeles Department of Water and Power/Manhart, 435 U.S. 702 
(1978)  dat stelt: ‘Vrouwen leven inderdaad in het algemeen langer dan mannen. [...] Het is echter ook zo dat dit 
algemene kenmerk niet opgaat voor alle tot de ene of de andere categorie behorende individuen. Veel vrouwen leven 
niet zo lang als de gemiddelde man en veel mannen leven langer dan de gemiddelde vrouw’. 
630 Concl. Adv. Gen. F.G. JACOBS bij Lindorfer, punt 59-60. JACOBS illustreert de onrechtmatigheid hiervan aan de hand 
van een fictief voorbeeld. Stel dat statistieken aantonen dat leden van een bepaalde etnische groep gemiddeld langer 
leven dan die van een andere, dan zou het toch volstrekt onaanvaardbaar zijn om bij de bepaling van de verhouding 
tussen bijdragen en prestaties in het kader van het gemeenschappelijk pensioenstelsel rekening te houden met dit 
verschil in levensverwachting. Hij ziet niet in waarom het gebruik van ‘geslacht’ op minder weerstand zou moeten 
stuiten dan ‘etniciteit’. 
631 Ibid., punt 68. 
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doorgaans nabestaandenpensioen zal moeten betalen. Het belang van de werkgever bij een 

algemene beperking van de kosten van vrijwillige pensioenregelingen houdt nauw verband met 

het leeftijdsverschilbeding.632 Het is natuurlijk logisch dat de kosten beperkt worden wanneer 

een bepaalde categorie nabestaanden uitgesloten wordt.  

169.   De cruciale vraag blijft of het beding ook evenredig is en dit keer is het antwoord van de 

advocaat-generaal negatief. Het is inderdaad eenvoudig om minder extreme maatregelen te 

bedenken, bijvoorbeeld een lagere uitkering voor jongere nabestaanden of betalingen die pas 

starten wanneer de nabestaanden een bepaalde leeftijd bereiken. Terecht merkt zij op dat uit 

niets blijkt dat het nabestaandenpensioen enkel wordt betaald indien de werknemer op of na 

een bepaalde leeftijd overlijdt. Stel dat de werknemer en diens echtgeno(o)t(e) even oud zijn en 

de werknemer sterft wanneer hij 40 jaar is, dan krijgt de nabestaande een pensioen. Terwijl in 

een situatie waar de nabestaande bijvoorbeeld 16 jaar jonger is dan de werknemer, die stierf op 

56-jarige leeftijd, deze nabestaande geen pensioen ontvangt. Beide nabestaanden zijn 40 jaar, 

waardoor er geen relevant onderscheid tussen hen is qua levensverwachting en periode 

gedurende dewelke zij een nabestaandenpensioen kunnen ontvangen.633 Uiteindelijk komt 

SHARPTSON tot de juiste conclusie dat het leeftijdsverschilbeding niet gerechtvaardigd is, maar 

naar mijn mening had de regeling al veel vroeger in de rechtvaardigingstest kunnen stranden. 

Conclusie 
 

Bijna alle zaken die in het kader van leeftijdsdiscriminatie in de arbeidscontext voor het Hof van 

Justitie worden gebracht, hebben betrekking op de rechtstreekse variant van deze discriminatie. 

De bedoeling was dat rechtstreekse leeftijdsdiscriminatie slechts uitzonderlijk gerechtvaardigd 

kon worden. De uitzonderingen die bestaan, belichamen de opvatting dat sommige vormen van 

leeftijdsdiscriminatie sociaal en economisch noodzakelijk zijn.634 De rechtvaardigingsmogelijk-

heden blijken echter ruim en maken net een weinig intense toetsing mogelijk.635 In plaats van 

het beschermingsprincipe te versterken, heeft het Hof van Justitie eerder uitzonderingen op het 

principe van gelijke behandeling op basis van leeftijd uitgewerkt.636  

 

Het verbod op leeftijdsdiscriminatie wordt door het Hof van Justitie over het algemeen 

inderdaad mild behandeld.637 Daar waar het zich nog vrij strikt toont wanneer de artikelen 2, lid 

5 en 4, lid 1 worden ingeroepen, is deze houding minder streng wanneer artikel 6 van de 

kaderrichtlijn wordt ingeroepen. Bij die eerste twee artikelen wordt er met objectieve criteria 

gewerkt, die makkelijker te beoordelen zijn en bovendien kan het Hof inspiratie opdoen in de 

lange traditie van gelijkaardige rechtspraak in het kader van geslachtsdiscriminatie. De open-

ended criteria uit het eerste lid van artikel 6, die nationaal ingevuld worden, lijken daarentegen 

veel moeilijker te beoordelen door het Hof.638 Er zijn bijvoorbeeld grote verschillen tussen de 

lidstaten wat betreft het eerste lid van artikel 6, terwijl over het tweede lid van dat artikel 

weinig discussie bestaat. Dit doet sommigen besluiten dat, indien het de bedoeling was dat 

rechtvaardiging van directe discriminatie uitzonderlijk was, een gesloten lijst duidelijker zou 

                                                        
632 Concl. Adv. Gen. E. SHARPSTON bij Bartsch, punt 117, eigen cursivering. 
633 Ibid., punt 119-123. 
634 European Network, Age and Employment, 96. 
635 D. DE PRINS, S. SOTTIAUX en J. VRIELINK, Handboek discriminatierecht, Mechelen, Kluwer, 2005, 102. 
636 Wat volgens hem ook het speciale karakter van de discriminatiegrond leeftijd bevestigt. F. HENDRICKX, “Age”, 29. 
637 C. ENGELS, “Active Ageing”, 199. 
638 M. DO ROSARIO PALMA RAMALHO, “Age Discrimination”, 118. 
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zijn voor de lidstaten dan de huidige open lijst met voorbeelden.639 Het feit dat de voorwaarden, 

waaronder een verschillende behandeling op grond van leeftijd gerechtvaardigd kan zijn, heel 

erg op nationale standaarden rusten, doet twijfelen of controle van dergelijke discriminatie door 

de EU wel mogelijk of zelfs gewenst is. Een auteur stelt zelfs vast dat de Europese Unie het 

extensieve gebruik van alle rechtvaardigingsmogelijkheden door de lidstaten niet meer onder 

controle heeft.640 Ook DE VOS bekritiseert dat de gebruikte ‘containerbegrippen’ te veel ruimte 

laten voor onvoorspelbare rechtspraak.641 

 

Bovendien kan men zich niet van de indruk ontdoen dat het Hof in het kader van de 

rechtvaardigingstest vaak genoegen neemt met vrij eenvoudige algemene verklaringen, hoewel 

het in Age Concern had geponeerd dat dit niet volstond.642 Zo concludeert RODGERS: “It is largely 

assumed that all employment policy is ‘legitimate’, even where the evidence used by governments to 

support this legitimacy is well out of date, or, indeed absent”.643 Hier kan bijvoorbeeld aan de lump 

of labour gedacht worden, waarvan recente economische literatuur aantoont dat dit een 

misvatting is. RODGERS merkt ook op dat de proportionaliteitstoets geen belangrijke 

belemmering vormt voor de lidstaten om leeftijdsdiscriminatie te verantwoorden, zoals wel 

verwacht kon worden. Het is zelfs nauwelijks een hinderpaal.644 Bovendien krijgen collectieve 

belangen blijkbaar de bovenhand, wanneer het Hof in deze fase nagaat of de maatregel de 

belangen van een werknemer niet op excessieve wijze schaadt.645 

 

Het is nog vrij onduidelijk wat de situatie omtrent onrechtstreekse leeftijdsdiscriminatie in het 

kader van richtlijn 2000/78 is. De reden voor de weinige prejudiciële vragen ter zake ligt 

waarschijnlijk in het feit dat men inspiratie kan putten uit de vele rechtspraak over 

onrechtstreekse geslachtsdiscriminatie.646 

 

De krachtlijnen van deze masterproef kunnen dan ook als volgt geformuleerd worden: 

 

1. Het Hof van Justitie toont zich in het kader van de rechtvaardiging van 

leeftijdsdiscriminatie over het algemeen mild, hoewel zijn aanvankelijke rechtspraak uit 

Mangold dit niet deed vermoeden. 

2. De rechtspraak is helaas ook onvoorspelbaar. Het is naar mijn mening nog steeds niet 

duidelijk waarom het Hof soms zelf de volledige rechtvaardigingsanalyse uitvoert en in 

andere gevallen deze taak doorschuift naar de nationale rechter en zich beperkt tot het 

geven van enkele summiere richtlijnen. Bovendien is het ook gokken met welke 

intensiteit het Hof de test zal afwerken.647  

3. Ook omtrent het bewijs dat aangevoerd moet worden om een handeling te kunnen 

rechtvaardigen, bestaan vele onduidelijkheden. Het Hof verklaart wel dat het geen 

genoegen neemt met eenvoudige algemene verklaringen, maar volgt in de praktijk zijn 

eigen verklaringen niet steeds. 

                                                        
639 European Network, Age and Employment, 96. 
640 M. DO ROSARIO PALMA RAMALHO, “Age Discrimination”, 115. 
641 M. DE VOS, “De bestrijding”, 323. 
642 L. VERMEULEN, Discriminatie, 110. 
643 L. RODGERS, “Labour Law and the ‘Public Interest’: Discrimination and Beyond”, ELLJ 2011, afl. 4, (302) 321.  
644 Ibid., 315. Zie ook L. VERMEULEN, Discriminatie, 111. 
645 L. VERMEULEN, Discriminatie, 111 (m.u.v. Mangold en Andersen volgens VERMEULEN). Zie ook F. HENDRICKX, 
“Age”, 28. 
646 European Network, The Evolution, 39. 
647 Zie ook D. MARTIN, “Contrôle de proportionnalité”, 246-247. 
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4. Het Hof toont zich extra mild tegenover cao’s. Het lijkt wel alsof het Hof steeds vertrekt 

vanuit de veronderstelling dat deze instrumenten onschuldig zijn en net dat tikkeltje 

extra legitimiteit kennen dan wetgeving. Het is volstrekt onduidelijk waarom het Hof dit 

echter zou mogen aannemen.  

5. Het is minder duidelijk hoe het Hof zal omgaan met indirecte leeftijdsdiscriminatie in het 

kader van richtlijn 2000/78. 
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