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Voorwoord
Deze scriptie heb ik geschreven in het kader van het afronden van mijn master arbeidsrecht aan de
Universiteit van Amsterdam. Het onderwerp van deze scriptie valt onder het rechtsgebied arbeidsrecht
en heeft betrekking op gelijke behandeling bij de arbeid, meer specifiek gelijke behandeling op grond van
geslacht.
Het keuzevak ‘gelijke behandeling bij de arbeid’ heeft mij geïnspireerd om een scriptieonderwerp in deze
richting te kiezen. Ik vind het een interessant onderwerp, omdat gelijke behandeling in de maatschappij
een belangrijk onderwerp is, maar veel mensen niet altijd precies weten wat het inhoudt.
Deze scriptie is bestemd voor een ieder, die interesse heeft in gelijke behandeling bij arbeid en hoe er
getoetst wordt, indien er een vermoeden van ongelijke behandeling bestaat.
Ik wil graag hierbij mijn afstudeerbegeleidster Saskia Peters bedanken voor haar tijd en voor het geven
van feedback op mijn scriptie. Ook wil ik iedereen bedanken die (samen met mij) naar mijn scriptie heeft
willen kijken. Uiteraard ook grote dank aan mijn ouders, zonder hen had ik nooit mijn studie kunnen
volgen en voltooien. Zij waren er altijd voor me als ik het even niet meer zag zitten of als ik thuis in
Hippolytushoef in alle rust aan mijn scriptie wilde werken. En als laatst, en zeker niet minst belangrijk,
mijn overige familieleden en vrienden, met name Linda Schot, die voor de nodige afleiding en
aanmoediging hebben gezorgd.
Amsterdam, februari 2011
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1. Inleiding
Tijdens de colleges van het vak ‘gelijke behandeling bij arbeid’ werd aangehaald dat een groot deel van
de oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling worden nageleefd. In 2008 blijkt bijna 80% van de
oordelen opgevolgd te worden. 1 Blijkbaar heeft deze commissie dus een groot aanzien bij individuele
burgers en bedrijven en stelt het partijen tevreden.
Ik ga onderzoeken wat gelijke behandeling bij de arbeid inhoudt, waarbij ik mij beperk tot gelijke
behandeling tussen mannen en vrouwen. Daarnaast kijk ik naar welke toetsingsmethode de Commissie
Gelijke Behandeling hanteert en de toetsingsmethode die het Hof van Justitie van de Europese Unie
hanteert. Daarbij kijk ik of deze toetsen verschillen vertonen.
De Commissie Gelijke Behandeling (de Commissie) en het Hof van Justitie van de Europese Unie (het Hof)
zijn twee zelfstandige instanties die niets met elkaar te maken hebben. Het Hof is de hoogste instantie
die oordeelt over gelijke behandeling en de Commissie is gespecialiseerd in gelijke behandeling. De
Commissie legt het gelijke behandelingsrecht uit zoals dat in Nederland geldt. Dit recht is vrijwel geheel
implementatieregelgeving van de Europese regels. Over de toepassing en interpretatie van deze
Europese regelgeving oordeelt het Hof. Daarnaast creëert duidelijkheid over de interpretatie en
toepassing van de geldende regels door deze instanties rechtszekerheid. Ik ga in deze scriptie
onderzoeken of de toepassing en interpretatie van wetten en regels van deze twee instanties
overeenkomen.
Mijn onderzoeksvraag is dan ook: welke toets hanteren de Commissie Gelijke Behandeling en het Hof
van Justitie van de Europese Unie voor het boordelen van gelijke behandeling en de rechtvaardiging
daarvan. Komt deze toets met elkaar overeen of vertoont de toets belangrijke verschillen? Om tot een
antwoord op de onderzoeksvraag te komen moeten eerst de volgende deelvragen worden behandeld:
‐ Wat is de plaats van gelijke behandeling in het arbeidsrecht?
‐ Wat houden de begrippen discriminatie, onderscheid en objectieve rechtvaardiging in?
‐ Wat zijn de Commissie Gelijke Behandeling en het Hof van Justitie van de Europese Unie?
‐ Wat houdt de verbodsgrond onderscheid op grond van geslacht in?
‐ Wat is objectieve rechtvaardiging van onderscheid op grond van geslacht?
‐ Hoe toetst het Hof van Justitie van de Europese Unie?
‐ Hoe toetst de Commissie Gelijke Behandeling?
‐ Wat zijn de overeenkomsten / verschillen tussen de toets van het Hof en de Commissie?
Deze scriptie zal ik schrijven naar aanleiding van literatuur, overheidsstukken en rechtspraak over
arbeidsrecht en gelijke behandeling.
In hoofdstuk 2 zal ik ingaan op de plaats van gelijke behandeling in het arbeidsrecht en enkele begrippen
uitleggen die van belang zijn, zoals discriminatie, onderscheid en objectieve rechtvaardiging. Ook komen
de Commissie Gelijke Behandeling en het Europese Hof van Justitie aan bod. Hoofdstuk 3 gaat specifiek
over discriminatie op grond van het geslacht. In hoofdstuk 4 zal ik de toetsing van gelijke behandeling
door de Commissie Gelijke Behandeling en het Hof van Justitie van de Europese Unie, zoals die in de
literatuur wordt beschreven, bespreken, waarna ik bekijk of dit ook daadwerkelijk in de meest recente
jurisprudentie (laatste 6 à 7 jaar) wordt toegepast. Mijn scriptie zal afgesloten worden met een

1

http://www.cgb.nl/nieuws/12‐06‐2009‐jaarcijfers‐cgb‐oordelen‐over‐discriminatie‐vinden‐gehoor
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conclusie, waarin ik uiteenzet of er belangrijke verschillen zijn in de toets van het Hof en de toets van de
Commissie.
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2. Gelijke Behandeling
2.1 Wat is de plaats van gelijke behandeling in het arbeidsrecht?
Bepalingen omtrent gelijke behandeling zijn opgenomen in verschillende nationale én internationale
wetten en verdragen. In Nederland moeten we ons niet alleen houden aan hetgeen in de Nederlandse
wet is geregeld, maar ook aan de Europese regelgeving, zoals bijvoorbeeld het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens.
De grondslag voor gelijke behandeling in Nederland is vastgelegd in het eerste artikel van de Grondwet.
Dit artikel houdt in, dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen, gelijk behandeld dient te worden en
dat discriminatie, op welke grond dan ook, niet is toegestaan. Het gaat hier om de twee meest
fundamentele beginselen van onze rechtsorde: het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod.
In het Burgerlijk Wetboek (BW) staan, in artikel 7:646 e.v. specifieke regels voor gelijke behandeling bij
arbeid. Daarnaast zijn de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB), Wet gelijk behandeling mannen en
vrouwen (WGBm/v), Wet gelijk behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL), Wet gelijke
behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, van belang. In voornoemde regelingen zit een
zekere overlap, artikel 4 AWGB regelt de verhouding tussen deze wetten. Artikel 4 regelt dat de AWGB
de WGBm/v en de artikelen 646, 647, 667 en 670 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek onverlet laat.
Dit betekent dat de AWGB van toepassing is in die gevallen welke buiten het bereik van de WGBm/v en
Boek 7 BW vallen. De wetten strekken ertoe bescherming te bieden tegen aantasting van de menselijke
waardigheid. 2 De Algemene wet gelijke behandeling is dan ook een uitwerking van het in artikel 1
Grondwet neergelegde verbod van discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht, hetero‐ of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. De AWGB beoogt op
een aantal terreinen deelneming van het individu aan het maatschappelijk leven te bevorderen, althans
belemmeringen (gelegen in discriminatoir handelen) weg te nemen. 3 Ook is gelijke behandeling door de
Hoge Raad als algemeen rechtsbeginsel erkend. De Hoge Raad erkent dit in een uitspraak in 1994. 4
Internationale regels die van belang zijn in Nederland zijn onder andere:
• Artikel 21 en 23 Handvest van de grondrechten van de Europese unie
‘Elke discriminatie, met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische
kenmerken, taal, godsdienst of overtuigingen, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een
nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, is verboden.’
‘De gelijkheid van mannen en vrouwen moet worden gewaarborgd op alle gebieden, met inbegrip van
werkgelegenheid, beroep en beloning.’
Ook wordt er hier aangehaald, dat wel is toegestaan dat er maatregelen mogen worden genomen ten
voordele van het ondervertegenwoordigde geslacht.
• Artikel 2 Verdrag betreffende de Europese Unie
Artikel 2 van het Verdrag geeft aan, dat de waarden waarop de Europese Unie berust, de volgende zijn:
eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging
van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Er wordt
vervolgens nog benadrukt, dat de lidstaten een samenleving zouden hebben, die gekenmerkt wordt door
onder andere non‐discriminatie en gelijkheid van mannen en vrouwen.

2

Kamerstukken II, 1990‐1991, 22 014, nr. 3, pag. 1
Kamerstukken II, 1990‐1991, 22 014, nr. 3, pag. 1
4
HR 8 april 1994, JAR 1994,94
3
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•Art 26 IVBPR
‘Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder discriminatie aanspraak op gelijke bescherming door de
wet. In dit verband verbiedt de wet discriminatie van welke aard ook en garandeert een ieder gelijke en
doelmatige bescherming tegen discriminatie op welke grond ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal,
godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte
of andere status.’
• Artikel 1 en 7 Universele verklaring van de rechten van de mens
‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren’ en ‘Allen zijn gelijk voor de wet en
hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet’.
• Artikel 14 EVRM
‘Het genot van rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd zonder enig
onderscheid op welke grond dan ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere
mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen,
geboorte of andere status.’ .
• Artikel 21 en 23 EU Handvest
‘Elke discriminatie, met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische
kenmerken, taal, godsdienst of overtuigingen, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een
nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, is verboden.’
‘De gelijkheid van mannen en vrouwen moeten worden gewaarborgd op alle gebieden, met inbegrip van
werkgelegenheid, beroep en beloning.’
• ILO‐Convention 111: Discrimination (Employment and Occupation) Convention
• ILO‐Convention 100: Equal Remuneration Convention
• Artikel 20 Europees Sociaal Handvest
‘Alle werknemers hebben recht op gelijke kansen en gelijke behandeling ten aanzien van
werkgelegenheid en beroepsuitoefening zonder discriminatie naar geslacht.’
Een groot deel van de Nederlandse wetgeving is op Europese regelgeving gebaseerd. De Nederlandse
gelijke behandelingswetgeving is hierdoor voornamelijk implementatiewetgeving. De AWGB is
bijvoorbeeld ontstaan als uitwerking van artikel 1 GW en implementatie van onder andere het
Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, ILO‐
Conventies nummers 100, 111 en 156 inzake het verbod van discriminatie, het UNESCO‐Verdrag nopens
de bestrijding van discriminatie in het onderwijs, artikel 119 EG‐Verdrag (oud) en diverse Europese
richtlijnen inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid. 5
De regels van gelijke behandeling zijn van toepassing vanaf de sollicitatiefase/wervingsfase tot en met
het eindigen van de arbeidsovereenkomst. De wet specificeert dit door in het Burgerlijk Wetboek in
artikel 7:646 lid 1 op te nemen dat er geen onderscheid tussen mannen en vrouwen mag worden
gemaakt ‘bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, het verstrekken van onderricht aan de
werknemer, in de arbeidsvoorwaarden, bij de arbeidsomstandigheden, bij de bevordering en bij de
opzegging van de arbeidsovereenkomst’. 6 Wel komt het aan bod in artikel 3 van de WGBMV. Hierin staat
het verbod om onderscheid te maken bij het aanbieden van een betrekking, de behandeling bij de
vervulling van een openstaande betrekking of bij arbeidsbemiddeling. Doordat artikel 4 AWGB aangeeft
het artikel uit het BW onverlet te laten en er in andere gelijkebehandelingswetten niet wordt gesproken
over een reikwijdte kan er vanuit worden gegaan dat de regels van gelijke behandeling altijd van
toepassing zijn vanaf de sollicitatiefase/wervingsfase tot en met het eindigen van de
arbeidsovereenkomst.
5
6

Asscher‐Vonk & Hendriks 1999, p.11
Artikel 7:646 lid 1 BW
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2.2 Het begrip discriminatie
Discriminatie betekent van oorsprong niets anders dan ‘ongelijke behandeling’ of ‘onderscheid’, maar dit
specifieke begrip heeft in de loop van de tijd een negatieve bijklank gekregen. Meestal wordt het
gehanteerd om onderscheid op een als ontoelaatbaar beschouwde grond aan te duiden, of om aan te
geven dat het onderscheid om andere redenen niet door de beugel kan. Het begrip wordt dan gebruikt
om de uitkomst van een toetsing aan het gelijkheidsbeginsel aan te duiden: discriminatie is dan hetzelfde
als ongerechtvaardigd onderscheid. 7 Volgens vaste rechtspraak van het Hof is er sprake van discriminatie
‘wanneer verschillende regels worden toegepast op vergelijkbare situaties, of wanneer dezelfde regel
wordt toegepast op verschillende situaties’. 8
De strekking van het discriminatieverbod is het verbieden van onderscheid op grond van eigenschappen
of kenmerken, die voor het bepalen van rechten en verplichtingen op een bepaald terrein niet ter zake,
of niet relevant zijn. Dit komt neer op de ontkenning van andermans gelijkwaardigheid, omdat een
wezenlijk persoonskenmerk of persoonlijke eigenschap aanleiding is voor een vorm van achterstalling. 9
In het Europese recht en door het Hof wordt er consequent gesproken van discriminatie, het is de vraag
of discriminatie wel altijd met onderscheid kan worden vertaald. 10 A‐G van Gerven stelt in zijn Conclusie
bij HvJ EG 9 november 1993, dat volgens het in de rechtspraak van het Hof ‘ingeburgerde woordgebruik’
de begrippen ‘ongelijke behandeling’ en ‘discriminatie’ als synoniemen worden gebruikt. 11 In Nederland
wordt er echter niet gesproken van discriminatie, maar van onderscheid. Nederland spreek van
onderscheid, omdat dit meer wordt gezien als een neutraal begrip, dat ziet op een juridisch relevant
verschil dat iemand maakt, terwijl discriminatie de indruk wekt alsof er sprake is van een bewust
onderscheid. 12 Volgens een meerderheid in de Nederlandse literatuur is het begrip discriminatie niet
gelijk aan het begrip (ongerechtvaardigde) ongelijke behandeling, omdat niet elke vorm van
(ongerechtvaardigde) ongelijke behandeling discriminatie zou opleveren. 13
De Nederlandse wetgever heeft bewust afgezien van het gebruik van de term discriminatie. De term
discriminatie zou ten onrechte zo kunnen worden opgevat dat er slechts een beroep op de wetgeving
gelijke behandeling kan worden gedaan indien er ook de aanwijsbare intentie bestond om te
discrimineren. De Nederlandse wetgeving beoogt via het gebruik van ‘onderscheid’ meer
rechtszekerheid (en daarmee betere rechtsbescherming) te bieden dan via het gebruik van
‘discriminatie’. 14 Wel wordt er in Nederland gesproken over een eventuele aanpassing van de termen.
De Raad van State adviseert bij het wetsvoorstel “Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en
enkele andere wetten ter uitvoering van richtlijn 2000/43/EG en richtlijn 2000/78/EG” in plaats van het
begrip ‘onderscheid’ het begrip ‘discriminatie’ te gebruiken. Er wordt door de Raad een discrepantie
gesignaleerd tussen de EG‐richtlijnen en de Nederlandse wetgeving. 15
Opgemerkt dient te worden dat het begrip discriminatie in de gelijke behandelingswetgeving en in het
strafrecht (artikelen 137g en 429 quater Wetboek van Strafrecht) niet hetzelfde opgevat kunnen worden,
de terminologie is namelijk anders. In het strafrecht wordt discrimineren strafbaar gesteld. In de gelijke
behandelingswetten wordt het maken van onderscheid verboden. Indien in gelijke

7

Gerards 2002, p. 11
Asscher‐Vonk en Hendriks 2005, p. 47
9
Kamerstukken II, 1990‐1991, 22 014, nr. 3, pag. 3‐4
10
Asscher‐Vonk & Hendriks 2005. p. 54
11
HvJ EG 9 november 1993, zaak C‐132/92, JurI 1993, p I‐5579 (birds eye walls) Peters 2006, p. 45
12
Van den Boogaard 2006, p. 103
13
Peters 2006, p. 443
14
Asscher‐Vonk & Hendirks 2005, p. 54
15
Kamerstukken II 2002‐2003, 28 770, A, p. 3‐5
8
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behandelingswetgeving is vastgesteld dat er sprake is van verboden onderscheid, is nog niet bewezen
dat er ook sprake is van discriminatie zoals bedoeld in het strafrecht. 16
Ik zal het begrip onderscheid hanteren, aangezien ik de opvatting deel, dat discriminatie de indruk wekt
alsof er sprake is van een bewust onderscheid en naar mijn mening het onderscheid niet altijd bewust
wordt gemaakt. Indien ik het begrip discriminatie gebruik, bedoel ik dit in die zin, dat er sprake is van
bewust onderscheid.

2.3 Het begrip onderscheid (direct en indirect)
Het begrip onderscheid valt te verdelen in direct en indirect onderscheid. Artikel 1 van de Algemene wet
gelijke behandeling geeft een definitie:
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. onderscheid: direct en indirect onderscheid, alsmede de opdracht daartoe.
b. direct onderscheid: onderscheid tussen personen op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero‐ of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat;
c. indirect onderscheid: onderscheid op grond van andere hoedanigheden of gedragingen dan die bedoeld in
onderdeel b, dat direct onderscheid tot gevolg heeft.

Onder onderscheid valt mede het opdracht geven daartoe. Bijvoorbeeld het opdracht geven door een
werkgever aan een uitzendbureau om alleen mannen te werven voor een functie. Beide maken dan een
verboden onderscheid op grond van geslacht.
Direct onderscheid
Er is sprake van direct onderscheid, indien er uitdrukkelijk onderscheid wordt gemaakt op een van de
gronden die genoemd zijn in artikel 1 lid 1 sub a Algemene wet gelijke behandeling. Een voorbeeld
hiervan is, dat een persoon minder loon ontvangt, omdat zij vrouw is of als er in een vacature alleen
mannen worden gevraagd. In beide voorbeelden wordt een verboden onderscheid gemaakt op grond
van geslacht.
Direct onderscheid valt niet te rechtvaardigen, tenzij een uitzondering genoemd in de wet dit mogelijk
maakt. Het Hof lijkt soms, ook al valt iets onder direct onderscheid, te toetsen of er sprake is van een
objectieve rechtvaardigingsgrond, met name indien de betreffende bepaling geen uitzonderingen
toestaat (zoals art. 18 VEU). Volgens Gerards heeft het Hof hierin een uitnodiging gezien om zelf een
aantal criteria te ontwikkelen ter beoordeling van de toelaatbaarheid van ongelijke behandeling. 17
Volgens Peters kan de verklaring hiervoor worden gevonden in het feit dat de discriminatiegronden niet
nader zijn uitgewerkt. Er worden geen expliciete uitzonderingsgronden genoemd, zodat niet blijkt of en
in welke gevallen de genoemde vormen van onderscheid gerechtvaardigd kunnen worden. Aangenomen
kan worden, dat een absoluut verbod van onderscheid niet kan zijn bedoeld, dus zal moeten worden
getoetst of een (algemene) objectieve rechtvaardiging van het genoemde onderscheid mogelijk is. 18
Op (seksuele) intimidatie zijn geen uitzonderingen mogelijk. Onder intimidatie wordt verstaan, ingevolge
artikel 7:646 lid 7 BW en artikel 1a lid 2 AWGB, gedrag dat met het geslacht van een persoon verband
houdt en dat tot doel of gevolg heeft, dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast en dat een
bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd. Artikel
7:646 lid 8 BW en artikel 1b lid 3 AWGB geven aan wat er onder seksuele intimidatie wordt verstaan,
namelijk enige vorm van verbaal, non‐verbaal, of fysiek gedrag met een seksuele associatie, dat als doel
of gevolg heeft, dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een
16

Kamerstukken II 1990‐1991, 22 014, nr.3, pag. 11
Peters 2006,p. 454 en Gerards 2002 p. 225‐226
18
Peters 2006, p. 454‐455
17

Gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid – Linda Breed

‐11‐

bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd. Tevens zijn
er op het verbod van (seksuele) intimidatie geen uitzonderingen mogelijk, waardoor dit onder direct
onderscheid valt en niet gerechtvaardigd kan worden door een objectieve rechtvaardiging. 19
Indirect onderscheid
De wet geeft aan, dat onder indirect onderscheid bij geslacht verstaan moet worden: ‘onderscheid op
grond van andere hoedanigheden dan het geslacht, bijvoorbeeld echtelijke staat of
gezinsomstandigheden, dat onderscheid op grond van geslacht tot gevolg heeft’. 20 Bij indirect
onderscheid is er dus sprake van een neutraal onderscheidingscriterium. Er wordt niet direct
onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen, maar de regeling heeft wel de uitwerking dat er
onderscheid tussen mannen en vrouwen gemaakt wordt. Een voorbeeld hiervan is dat alleen mensen die
fulltime werken een auto krijgen en parttimers niet. Het merendeel van de parttimers is vrouw en zo
wordt indirect onderscheid gemaakt op grond van geslacht. Ook wordt er indirect onderscheid gemaakt
als er in een personeelsadvertentie wordt gesproken van ‘pas afgestudeerd’. Op die manier wordt er
verboden onderscheid op grond van leeftijd gemaakt, aangezien pas afgestudeerden in de regel jonge
mensen zijn.
Ook indirect onderscheid is verboden. Echter is de rechtvaardiging hiervan breder dan bij direct
onderscheid. Indirect onderscheid is namelijk niet geoorloofd, tenzij dit objectief te rechtvaardigen is
(meer over de objectieve rechtvaardiging in paragraaf 2.4).
Indirect onderscheid is ook minder makkelijk vast te stellen, aangezien het gebruikte
onderscheidscriterium ‘neutraal’ geformuleerd is. Er moet eerst worden onderzocht of het criterium een
onderscheid op een expliciet verboden grond als effect kan hebben. Cijfermatig materiaal zou hiervoor
een goede onderbouwing kunnen zijn. Is er sprake van onderscheid, dan moet worden onderzocht of er
een objectieve rechtvaardigingsgrond voor het gemaakte indirecte onderscheid bestaat.
Het is wel van belang dat er sprake is van gelijke gevallen. Er kan namelijk alleen sprake zijn van
ongeoorloofd onderscheid, indien gevallen gelijk zijn. Er is dan immers sprake van ongelijke behandeling
van gelijke gevallen. Van belang is dan om te weten of personen wel gelijk zijn. Dit is altijd afhankelijk
van de context. Het Hof van Justitie formuleerde het als volgt: ‘Om uit te maken of werknemers gelijke
arbeid verrichten, dient te worden onderzocht, of deze werknemers, gelet op een reeks factoren zoals
aard van het werk, de opleidingsvereisten en de arbeidsomstandigheden, kunnen worden geacht zich in
een vergelijkbare situatie te bevinden’. 21

2.4 De objectieve rechtvaardiging
Indien er sprake is van verboden onderscheid kan dit worden gerechtvaardigd door een objectieve
rechtvaardiging. Echter geldt dit in beginsel alleen voor indirect onderscheid. Direct onderscheid kan in
principe alleen worden gerechtvaardigd door een wettelijke uitzondering. In artikel 7:646 leden 2 tot en
met 4 worden een drietal van deze uitzonderingsmogelijkheden genoemd (te weten: ‘die gevallen
waarin geslacht bepalend is’, ‘bescherming van de vrouw’ en de zogenoemde ‘voorkeursbehandeling’,
zie hierover paragraaf 3.3). 22 De WGBL maakt echter in artikel 7 lid 1 sub c geen onderscheid tussen
direct en indirect onderscheid, waardoor ongelijke behandeling op grond van leeftijd ook bij direct
onderscheid kan worden gerechtvaardigd door een objectieve rechtvaardiging.
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Objectieve rechtvaardiging houdt in dat onderscheid objectief gerechtvaardigd wordt indien het
onderscheid berust op een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en
noodzakelijk zijn. 23
Een legitiem doel moet voldoende zwaarwegend zijn, voldoen aan een werkelijke behoefte en er mag
geen sprake zijn van een discriminerend oogmerk. Financieel‐economische redenen, waaronder
faillissement 24 , zijn nooit een grond voor objectieve rechtvaardiging. 25
Een middel is passend, indien het geschikt is om het doel te bereiken. De betrokken maatregel of
handelwijze moet naar zijn aard bijdragen aan de realisering van het beoogde doel, met andere woorden
geschikt zijn om het doel te bereiken. Noodzakelijk is het indien het niet kan worden bereikt met een
middel dat geen onderscheid oplevert of althans minder bezwaarlijk is (subsidiariteitstoets) en het
middel in evenredige verhouding tot het doel staat (proportionaliteitstoets).
Verboden onderscheid is pas gerechtvaardigd, indien aan al deze voorwaarden is voldaan.
Alvorens te bezien of er voor onderscheid een objectieve rechtvaardiging bestaat, dient de Commissie of
de rechter te hebben geconcludeerd dat er door de verzoekende partij feiten zijn aangedragen die
verboden onderscheid kunnen doen vermoeden. Vervolgens is het, volgens de regels inzake
bewijslastverdeling, aan de verwerende partij om te bewijzen dat er niet in strijd met de wetgeving
gelijke behandeling is of wordt gehandeld. Bijvoorbeeld omdat er voor dat onderscheid een objectieve
rechtvaardiging bestaat. 26 Om te kunnen beoordelen of een ongelijke (of juist gelijke) behandeling
toelaatbaar is kan dan niet worden volstaan met de enkele constatering van die ongelijke behandeling:
steeds moet worden gekeken naar de reden waarom er onderscheid wordt gemaakt. 27
Ondanks dat er nog wel eens tekstuele verschillen tussen diverse bepalingen in de gelijke
behandelingswetgeving zijn, moet er thans van worden uitgegaan dat de objectieve
rechtvaardigingstoets ten aanzien van alle door de wetgeving gelijke behandeling bestreken gevallen
gelijk moet worden uitgelegd en toegepast. 28

2.5 De Commissie gelijke behandeling
Grondslag en samenstelling
De Commissie gelijke behandeling vindt haar grondslag in artikel 11 van de Algemene wet gelijke
behandeling. 29 Deze commissie is er, omdat het van groot belang is, dat mensen die menen
gediscrimineerd te zijn, zich op een eenvoudige wijze kunnen wenden tot een afzonderlijk
overheidsorgaan, dat is belast met het toezicht op de naleving van de wet. 30 Een procedure bij de
Commissie is laagdrempeliger dan een procedure bij de rechter, aangezien er geen verplichte
procesvertegenwoordiging nodig is en een procedure kosteloos is.
Het belang van de Commissie is, dat zij een bijdrage kan leveren aan de uitwerking van de bestaande
normen en dat zij de naleving van het wettelijk verbod van onderscheid kan bevorderen. 31
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Artikel 7:646 lid 10 BW, artikel 2 lid 1 AWGB, artikel 7 lid 1 WGBL, Kamerstukken II, 1990‐1991, 22 014, nr.3 pag.
14, HvJ EG 13 mei 1986 (Bilka Kaufhaus) & HvJ EG 31 maart 1981 (Jenkins‐Kingsgate)
24
HvJ EG 24 februari 1994, C‐343/92 (Roks)
25
Van den Boogaard 2006, p. 106.
26
Asscher‐Vonk & Hendriks 2005, p. 125‐126
27
Gerards 2002, p. 34
28
Asscher‐Vonk & Hendriks 2005, p. 125
29
Ook artikel 20 Richtlijn 2006/54/EG en artikel 13 Richtlijn 2000/43/EG verplichten de Lidstaten om een orgaan in
te stellen voor de bevordering van gelijke behandeling.
30
Kamerstukken II, 1990‐1991, 22 014, nr. 3, pag. 8‐9
31
Kamerstukken II, 1990‐1991, 22 014, nr. 3, pag. 9
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De Commissie bestaat uit negen leden, waaronder een voorzitter en twee ondervoorzitters. Deze
moeten aan dezelfde eisen voldoen als voor de benoembaarheid tot rechter. De leden worden benoemd
door de Minister van Justitie, in overeenstemming met de Ministers van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 32 De deskundigheid en ervaring van deze personen zijn hiervoor
bepalend. Door deze manier van benoeming komt de onafhankelijkheid van de Commissie tot
uitdrukking. 33 Specifieke deskundigheden zijn verspreid over de verschillende leden en waar er lacunes
zijn op bepaalde terreinen bestaat de mogelijkheid om een plaatsvervangend lid te selecteren om die
lacune op te vullen. Op deze wijze wil de wetgever bereiken dat de Commissie maatschappelijk
evenwichtig wordt samengesteld. 34
Onderzoek uit eigen beweging, op verzoek en advies
Op grond van artikel 12 AWGB kan de Commissie op schriftelijk verzoek onderzoeken of er sprake is van
verboden onderscheid. Dit verzoek kan gedaan worden door degene die meent dat er in zijn of haar
nadeel een verboden onderscheid is gemaakt. Dit kan zijn een natuurlijk persoon, rechtspersoon of
bevoegd gezag. Ook kan een natuurlijk persoon, rechtspersoon of bevoegd gezag, een
ondernemingsraad of vergelijkbaar medezeggenschapsorgaan, een vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid of een stichting die de belangen behartigt van een groep mensen, een onderzoek
verzoeken om te weten of zij een verboden onderscheid maakt.
Ook kan de Commissie uit eigen beweging onderzoeken of er sprake is van het stelselmatig maken van
onderscheid 35 . Dit onderzoek kan zich niet richten op één bedrijf of instelling, maar richt zich op
bedrijven en instellingen binnen een hele sector.
Ook heeft de Commissie de bevoegdheid tot advisering over vraagstukken inzake gelijke behandeling. Dit
is niet expliciet in de wet geregeld, maar vloeit wel voort uit haar taak om de gelijkebehandelingsnorm
nader uit te werken en de naleving van de gelijkebehandelingsregelingen te bevorderen. 36
De Commissie geeft ook voorlichting over de gelijkebehandelingswetgeving door middel van trainingen,
lezingen, campagnes en lespakketten. Daarnaast is het mogelijk om, sinds 1 januari 2005, een verwijzing
naar een mediator te krijgen. Hierbij gaan de verzoeker en verweerder onder begeleiding van een
onafhankelijke derde op zoek naar een oplossing, in plaats van dat de Commissie een oordeel geeft. 37
Bevoegdheden en binding
Betrokkenen zijn verplicht om alle door de Commissie gevraagde inlichtingen en bescheiden, die zij nodig
heeft om tot een oordeel te komen, aan te leveren. Verder heeft de Commissie de bevoegdheid partijen
en anderen op te roepen om ze te horen en deskundigen te benoemen voor het instellen van een
onderzoek en het uitbrengen van een rapport daarover. Tevens kan zij een onderzoek ter plaatse
instellen (zij heeft toegang tot elke plaats voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van haar taak
nodig is, met uitzondering van een woning, daarvoor is toestemming van de bewoner nodig). 38
Oordelen van de Commissie hebben niet de rechtskracht van een bindend advies, noch van een
(pseudo)rechterlijke uitspraak, waardoor het oordeel niet afdwingbaar is. 39 Wel is de Commissie in
32
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artikel 15 AWGB de bevoegdheid gegeven om zich tot de rechter te wenden om een bindende uitspraak
te krijgen, mits degene die door de verboden gedraging getroffen wordt hiertegen geen bedenkingen
heeft. De Commissie kan vorderen, dat een handeling onrechtmatig wordt verklaard, wordt verboden of
dat er een bevel wordt gegeven om de gevolgen van die gedraging ongedaan te maken. Echter heb ik in
de praktijk geen voorbeeld kunnen vinden dat de Commissie dit ook daadwerkelijk heeft gedaan.
Betrokkenen kunnen te allen tijde naar de rechter. Eerst een oordeel van de Commissie vragen is niet
verplicht. Indien betrokkenen wel een oordeel van de Commissie hebben gevraagd, kunnen zij
vervolgens altijd nog beslissen om de gang naar de burgerlijke rechter te maken. Oordelen, gegeven
door de Commissie, kunnen door de rechter terzijde worden geschoven. Asscher‐Vonk concludeert dat
rechters zeer verschillend omgaan met de oordelen van de Commissie. De rechter verwijst soms wel en
soms niet naar het Commissieoordeel in zijn overwegingen. 40
Uit follow‐up gegevens van oordelen van de Commissie, waarin de Commissie heeft geoordeeld dat er
sprake is van schending van de wet, blijkt dat partijen steeds vaker de wet vervolgens wel naleven.
Hierdoor zou de gang naar de rechter dus onnodig zijn. 41
2.6 Het Hof van Justitie van de Europese Unie
Het Hof van Justitie is een instelling van de Europese Unie en is gevestigd in Luxemburg en verzekert de
eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing van de Verdragen. Het Hof bestaat uit één
rechter per lidstaat en wordt bijgestaan door advocaten‐generaal. 42 Dit is om ervoor te zorgen dat alle
rechtsstelsels zijn vertegenwoordigd. Zelden komen zij volledig bijeen. Voornamelijk komen zij bijeen in
kamers van dertien, vijf of drie rechters. De eisen die aan de rechters worden gesteld, zijn dat zij aan alle
in het eigen land gestelde eisen moeten voldoen om de functie van hoogste rechter te bekleden.
Het Hof ziet erop toe dat de Europese wetgeving in alle lidstaten op dezelfde manier wordt toegepast en
geïnterpreteerd. Daarnaast is het Hof bevoegd om te oordelen bij geschillen tussen lidstaten, instellingen
van de Europese Unie, bedrijven en particulieren.
Een van de procedures bij het Hof is die van de prejudiciële beslissing. Nationale rechters kunnen het Hof
uitleg vragen over de toepassing het Europese recht. De uitspraak die het Hof hierover doet is bindend
en zal door de nationale rechter gevolgd moeten worden. In het kader van de gelijke behandeling is dit
de meest belangrijke procedure. Veelvuldig zijn door nationale rechters aan het Hof prejudiciële vragen
gesteld in het kader van gelijke behandeling en de interpretatie van de daarop betrekking hebbende
wetgeving.
Anders dan bij de Commissie heeft een uitspraak van het Hof wel rechtskracht. Dit betekent dat de
partijen gebonden zijn aan de beslissing.
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3. Discriminatie op grond van geslacht
3.1 De verbodsgrond onderscheid op grond van geslacht
Artikel 7:646 BW bepaalt dat de werkgever geen onderscheid mag maken tussen mannen en vrouwen bij
het aangaan van de arbeidsrelatie tot en met de opzegging van de arbeidsovereenkomst. Ook hier wordt
er onderscheid gemaakt tussen direct en indirect onderscheid, waarbij onder direct onderscheid mede
wordt verstaan onderscheid op grond van zwangerschap, bevalling en moederschap. 43 Dat dit onder
direct onderscheid valt, heeft als gevolg dat onderscheid op grond van zwangerschap, bevalling en
moederschap niet gerechtvaardigd kan worden door een objectieve rechtvaardiging, wat bij indirect
onderscheid wel zou kunnen.
Voor wat er onder indirect onderscheid valt geeft artikel 7:646 lid 5 BW al twee voorbeelden, namelijk
echtelijke staat en gezinsomstandigheden. De wetgever verstaat onder indirect onderscheid ‘een
zodanige behandeling, dat deze door verwijzing naar een bepaald kenmerk, anders dan het geslacht bij
de toepassing in de praktijk in het bijzonder, personen van één geslacht blijkt te treffen, zonder dat voor
dit verschil in behandeling een objectieve rechtvaardigingsgrond kan worden aangevoerd’. 44
Of het weigeren van bijvoorbeeld het aannemen van een vrouw direct of indirect onderscheid oplevert
hangt af van het motief van de werkgever voor het weigeren. Weigert de werkgever de vrouw aan te
nemen omdat zij zwanger is, dan is er sprake van een direct verboden onderscheid op grond van
geslacht, aangezien alleen vrouwen zwanger kunnen worden. 45
3.2 Objectieve rechtvaardiging voor onderscheid op grond van geslacht
Artikel 7:646 lid 10 geeft aan, dat het verbod van onderscheid niet geldt ten aanzien van indirect
onderscheid, indien dat onderscheid objectief wordt gerechtvaardigd. Hieruit volgt dat de objectieve
rechtvaardiging bij onderscheid op grond van geslacht alleen geldt bij indirect onderscheid en niet bij
direct onderscheid. Direct onderscheid kan dus niet objectief worden gerechtvaardigd.
3.3 Uitzonderingen
Direct onderscheid mag dan niet objectief gerechtvaardigd kunnen worden, toch geeft de wet een aantal
uitzonderingen, waarbij ook direct onderscheid geoorloofd is. Artikel 5 lid 3 AWGB geeft een
uitzondering voor het privékarakter van de werkverhouding om het grondrecht voor bescherming van de
persoonlijke levenssfeer te waarborgen. Bijvoorbeeld indien een alleenstaande vrouw alleen aan
vrouwen een kamer in haar huis te huur wil aanbieden. De woning is een belangrijk deel van de
persoonlijke levenssfeer van de vrouw en de persoonlijke levenssfeer dient te worden gewaarborgd.
De gelijkebehandelingswetgeving geeft nog een aantal wettelijke uitzonderingen wanneer onderscheid is
geoorloofd. 46 Dit zijn:
• Kerkgenootschappen en het geestelijk ambt
Artikel 3 AWGB geeft aan dat de wet niet van toepassing is op rechtsverhoudingen binnen
kerkgenootschappen en het geestelijk ambt. De uitzonderingen komen voort uit de vrijheid van
godsdienst en levensovertuiging en het beginsel van scheiding van kerk en staat. 47
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Artikel 7:646 lid 2 BW geeft aan dat onderscheid toegestaan is, indien het gemaakte onderscheid is
gebaseerd op een kenmerk, dat verband houdt met het geslacht en dat kenmerk wegens de aard van de
betrokken specifieke beroepsactiviteiten of de context waarin deze worden uitgevoerd, een wezenlijk en
bepalend beroepsvereiste is. Artikel 5 lid 3 WGBm/v is van overeenkomstige toepassing en geeft aan dat
onder deze beroepsactiviteiten geestelijke ambten vallen en beroepsactiviteiten die bij algemene
maatregel van bestuur zijn aangewezen.
• Geslachtsbepalende beroepsactiviteiten
Er valt veel onder nader aangewezen beroepsactiviteiten. Ik noem er een aantal.
De mannequin, die bepaalde kleding moet tonen. Acteur, zanger, danser of kunstenaar voor het
vertolken van bepaalde rollen. Persoonlijke verzorging, verpleging of opvoeding van of hulpverlening aan
personen, die moeten worden vervuld door een persoon van een bepaald geslacht voor een goede
uitoefening van de aangeboden zorg, zoals opvang van mishandelde vrouwen of de behandeling van
patiënten met ernstig seksuele stoornissen. Behandeling of bejegening van personen, indien wegens
ernstige schaamtegevoelens bij deze personen, de goede uitoefening van de aangeboden betrekking
binnen het geheel van de arbeidsorganisatie ertoe noodzaakt, dat deze wordt vervuld door een persoon
van een bepaald geslacht, zoals visiteurs. 48
• Bescherming van de vrouw
Met name in verband met zwangerschap of moederschap. 49 Het doel van deze uitzondering is te
voorkomen, dat arbeids‐ of sociaalrechtelijke regelingen, als bijvoorbeeld een zwangerschapsverlof, als
discriminatoir kunnen worden betiteld. Die regelingen zijn immers, anders dan regelingen inzake
ouderschapsverlof, niet van toepassing op mannen. 50 Het gaat hier voornamelijk om de bescherming van
de gezondheid, het inkomen en de arbeidsplaats van de zwangere, danwel pas bevallen vrouw.
• Voorkeursbehandeling van vrouwen of personen behorende tot een bepaalde etnische of culturele
minderheidsgroep 51
Ook wel positieve discriminatie genoemd. De grond van deze bepalingen is gelegen in de algemene
achterstandspositie van de desbetreffende groepen. Voorkeursmaatregelen scheppen de mogelijkheid
om de bestaande achterstandspositie van vrouwen en etnische minderheden te verminderen of op te
heffen. 52 Het onderscheid moet wel in een redelijke verhouding staan tot het beoogde doel. Dus om de
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te heffen of te verminderen. Dat het in een redelijke
verhouding moet staan tot het doel, betekent dat de werkgever regelmatig zal moeten nagaan of de
omstandigheden in zijn arbeidsorganisatie nog wel zodanig zijn, dat daardoor de door hem gekozen
vorm van voorkeursbeleid gerechtvaardigd is. 53 Het voorkeursbeleid moet wel aan een aantal
voorwaarden voldoen:
‐ Het voorkeursbeleid moet schriftelijk zijn vastgelegd;
‐ Er moet sprake zijn van een daadwerkelijke achterstand van vrouwen bij de functie die het
onderwerp van het voorkeursbeleid is;
‐ Deze achterstand moet worden vastgesteld per functiesoort en functieniveau;
‐ Er moet per functiesoort en functieniveau worden vastgesteld welke intensiteit van
voorkeursbehandeling het meest geschikt of wenselijk is om de bestaande achterstanden in te
lopen;
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‐ Er moet bij een personeelsadvertentie worden vermeld dat een voorkeursbehandeling van
toepassing is. 54

54
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4. De toets
In dit hoofdstuk ga ik uiteenzetten, wanneer er volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie en de
Commissie Gelijke Behandeling sprake is van ongeoorloofd onderscheid op grond van geslacht en welke
vereisten zij stellen aan de rechtvaardiging hiervan. Eerst heb ik gekeken naar wat er in de literatuur
wordt besproken en welke jurisprudentie van belang is. Het proefschrift van Gerards uit 2002 is van
groot belang geweest voor de stand van zaken betreffende de literatuur en jurisprudentie tot 2002. In
haar proefschrift heeft Gerards onderzoek gedaan naar de toetsing van ongelijke behandeling. Hieruit
heeft zij een toetsingsmodel ontwikkeld. Haar toetsingsmodel is het uitgangspunt geweest om te
beschrijven welke vereisten er uit de literatuur en jurisprudentie tot 2002 komen. Met dit model als
uitgangspunt ben ik vervolgens gaan kijken in meer recentere jurisprudentie. Daar heb ik bekeken of het
model van Gerards aangehouden wordt of dat er ook nog andere vereisten van belang zijn.
De uitspraken van de Commissie komen van de internetsite van de Commissie en de uitspraken van het
Hof komen uit Opmaat en van Eur‐lex. 55 Daarnaast ben ik online in de JAR gaan zoeken naar relevante
uitspraken. Hierbij ben ik tot ongeveer 6 jaar terug gegaan.

4.1 Het Hof van Justitie van de Europese Unie
Gerards schreef in 2002 dat in het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) geen artikel te vinden is
welke gelijke behandeling in het algemeen voorschrijft. Er zijn alleen artikelen te vinden die ongelijke
behandeling op een specifieke grond verbieden. Volgens Gerards zou dit tot gevolg kunnen hebben dat
de toetsingsmethodiek van het Hof per discriminatiegrond verschilt. 56 Inmiddels bevat het VEU wel een
algemene bepaling over ongelijkheden tussen mannen en vrouwen. Ingevolge artikel 8 VEU streeft de
Unie ernaar bij elk optreden de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te heffen en de gelijkheid
van mannen en vrouwen te bevorderen. Daarnaast staat in het Handvest van de Grondrechten van de
Europese Unie dat eenieder gelijk is voor de wet en dat iedere discriminatie verboden is. 57
Volgens Gerards en Peters hangt de wijze van toetsing en de omvang van de rechterlijke vrijheid nauw
samen met de uitwerking en formulering van de betreffende bepaling waarop een beroep wordt
gedaan. 58 Ik ga niet in op de verschillende discriminatiegronden, maar houd het bij discriminatie op
grond van geslacht.
Het is vaste rechtspraak van het Hof dat direct onderscheid uitsluitend toelaatbaar is indien één van de
expliciet in het Verdrag opgenomen uitzonderingsclausule van toepassing is. 59 Doordat het Hof tot nu
toe vrijwel niet heeft willen accepteren dat bij direct onderscheid ook buiten de uitzonderingsbepalingen
een objectieve rechtvaardiging mogelijk is, lijkt er weinig ruimte te bestaan om hierbij een eigen
toetsingsmodel te ontwikkelen en toe te passen. De uitzonderingsbepalingen zijn zeer precies
geformuleerd, waardoor de vrijheid van het Hof beperkt is tot de interpretatie van vage begrippen die
daarin zijn opgenomen. 60
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In het arrest Johnston benadrukt het Hof dit door aan te geven dat het gelimiteerde karakter van de
artikelen zich niet lenen tot een bredere interpretatie en er geen algemene bepaling bestaat voor een
uitzondering van discriminatie op grond van geslacht. 61
Het Verdrag voorziet niet in een specifieke uitzonderingsbepaling voor indirect onderscheid. Het Hof is
daar volledig vrij bij de vaststelling van criteria voor de beoordeling van een dergelijke rechtvaardiging.
Dit heeft tot gevolg, dat het Hof voor het verbod van indirect onderscheid een eigen toetsingsmodel
heeft kunnen ontwikkelen. 62
In het arrest Jenkins is voor het eerst ingegaan op indirect onderscheid. 63 Echter was dit arrest niet heel
duidelijk. Het arrest Bilka kwam een paar jaar later en was veel duidelijker, waardoor deze veel wordt
gebruikt ter illustratie voor de toets van indirect onderscheid op grond van geslacht. 64 65
Ingevolge Bilka is er sprake van indirect onderscheid ‘wanneer die maatregel een veel groter aantal
vrouwen dan mannen treft, tenzij de onderneming aantoont dat bedoelde maatregel haar verklaring
vindt in factoren die objectief gerechtvaardigd zijn en niets van doen hebben met discriminatie op grond
van geslacht’. 66 Het onderscheid is objectief gerechtvaardigd, indien de gekozen middelen aan een
werkelijke behoefte van de onderneming beantwoorden, geschikt zijn om het beoogde doel te bereiken
en daarvoor ook noodzakelijk zijn. Indien aan ieder van deze vereisten wordt voldaan is er geen sprake
van schending van de bepalingen omtrent discriminatie. 67
Ook in de recente uitspraken van het Hof staat deze standaard overweging:
‘indirecte discriminatie: wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze
personen van een geslacht in vergelijking met personen van het andere geslacht bijzonder benadeelt,
tenzij die bepaling, maatstaf of handelwijze objectief wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel
en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.’ 68
Of in iets andere bewoordingen, zoals in een uitspraak uit 2006:
‘van indirecte discriminatie sprake wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of
handelwijze een wezenlijk groter gedeelte van de leden van een geslacht benadeelt, tenzij die
bepaling, maatstaf of handelwijze passend en noodzakelijk is en kan worden gerechtvaardigd door
objectieve factoren die geen verband houden met het geslacht van de betrokkenen’. 69
Deze overwegingen bevatten eigenlijk alle vereisten om te bekijken of er sprake is van ongeoorloofd
onderscheid en de rechtvaardiging daarvan.
Gerards geeft aan dat uit Bilka (en nuanceringen uit andere rechtspraak) de volgende toetsing voor
indirect onderscheid valt te halen:
1. Is er sprake van een maatregel die het ene geslacht in feite onevenredig veel zwaarder raakt dan
het andere geslacht?
Indien er sprake is van indirect onderscheid moet er worden gekeken of er sprake is van objectieve
rechtvaardiging:
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2. Heeft het doel van het onderscheid niets van doen met discriminatie en beantwoordt het aan
een werkelijke behoefte van de onderneming?
3. Zijn de gekozen middelen geschikt om het doel te bereiken?
4. Zijn de gekozen middelen noodzakelijk om het doel te bereiken?
(5. Is er een voldoende mate van proportionaliteit)
Sub 1: Is er sprake van een maatregel die het ene geslacht in feite onevenredig veel zwaarder raakt
dan het andere geslacht?
Benadelingstoets
Om te beginnen moet er worden vastgesteld of er sprake is van onderscheid. Bij indirect onderscheid (en
soms ook bij direct onderscheid) wordt dit getoetst aan de hand van de benadelingstoets. 70 Hier wordt
vereist dat er sprake is van een onevenredig zware benadeling van de ene groep ten opzichte van de
andere. De verzoeker moet aantonen dat hij door een maatregel daadwerkelijk is benadeeld ten
opzichte van een andere groep of persoon. In het arrest Jorgensen wordt nogmaals benadrukt, dat het
vaste rechtspraak van het Hof is om de benadelingstoets te hanteren. 71 Hieruit blijkt, dat een regeling
een indirecte discriminatie jegens vrouwen inhoudt, wanneer zij, hoewel neutraal geformuleerd, feitelijk
veel meer vrouwen dan mannen benadeelt. Er moet sprake zijn van een feitelijke benadeling, dus geen
veronderstellingen of algemeenheden, maar daadwerkelijk harde (liefst statistische) gegevens. 72 Uit
verschillende rechtspraak van het Hof blijkt, dat de gegevens betrekking moeten hebben op een
voldoende groot aantal personen, mogen er geen zuiver toevallige of conjuncturele verschijnselen in tot
uitdrukking komen en moeten zij in het algemeen significant lijken. 73
Het Hof heeft dit criterium genuanceerd in Seyour Smith. 74 Hieruit blijkt dat het ook voldoende is, indien
de statistische gegevens over een langere periode een minder groot, maar aanhoudend en vrij constant
verschil in behandeling aantonen. 75 Echter is het aan de nationale rechter om te beoordelen welke
conclusie uit die statistische gegevens moet worden getrokken.
Het Hof blijkt ook een aspect van vergelijkbaarheid aan de toetsing toe te voegen. Dit kwam in 1999 in
het arrest Gruber naar voren. 76 Het Hof overweegt in dit arrest een soort van vergelijkbaarheidstoets:
voordat werd nagegaan of er daadwerkelijk sprake was van een benadeling, controleerde het of de
groep ten opzichte van wie Gruber zich benadeeld voelde, zich wel in een vergelijkbare positie bevond. 77
Volgens Gerards is het nog maar de vraag of het de bedoeling van het Hof is om in de toekomst vaker
van deze methodiek gebruik te maken, aangezien deze benadering zowel een benadeling als een
bevoordeling aannemelijk kan maken. Het invoegen van het vergelijkbaarheidsaspect is volgens Gerards
dus niet zonder meer wenselijk. Het gevolg hiervan zou namelijk zijn, dat de aan de
vergelijkbaarheidstoets verbonden nadelen, die worden vermeden door het benadelingscriterium tot
toetsingsingang te kiezen, toch weer in de toetsing worden ingevoerd. 78
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Ook in de meest recente uitspraken van het Hof wordt er eerst nagegaan of er daadwerkelijk sprake is
van een onderscheid tussen mannen en vrouwen. In het arrest Cadman worden er door verzoekster vier
mannelijke collega’s als referentiepersonen aangedragen, die dezelfde rang als zij bekleden, maar een
aanmerkelijk hogere beloning ontvangen. 79
Wanneer is aangetoond, dat er sprake is van ongelijke behandeling op grond van geslacht, moet er
beoordeeld worden of er sprake is van een rechtvaardiging hiervoor.
Sub 2: Heeft het doel van het onderscheid niets van doen met discriminatie en beantwoordt het aan
een werkelijke behoefte van de onderneming?
Niets van doen hebben met discriminatie
Ten eerste mag de rechtvaardiging niets van doen hebben met discriminatie op grond van geslacht. 80
Volgens Gerards is dit een heel redelijk criterium, aangezien door het gebruik ervan kan worden
bestreden, dat een onderscheid wordt gerechtvaardigd door overwegingen die bewust of onbewust
uitdrukking vormen van stereotypen of vooroordelen over een bepaalde groep. 81 Uit het arrest Rinner‐
Kühn blijkt dat uit generaliserende uitspraken ten aanzien van bepaalde categorieën werknemers geen
objectieve criteria kunnen worden afgeleid die geen verband houden met discriminatie op grond van
geslacht. 82 Gerards leidt hieruit af, dat de rechtvaardiging moet berusten op specifieke en houdbare
stellingen over de betrokken groep. 83
In het arrest Commissie/België werd een ogenschijnlijk discriminatoire regel toch toelaatbaar geacht, nu
de Belgische regering ter rechtvaardiging hiervan nog een aantal andere, voldoende overtuigende en
niet‐discriminatoire, argumenten had aangevoerd. 84 Hierdoor wordt bevestigd dat het niet in ieder geval
zo zal zijn dat discriminatoire overwegingen tot ontoelaatbaarheid van het onderscheid leiden. Tevens
wordt hierdoor duidelijk, dat het niet noodzakelijk is, dat de overwegingen daadwerkelijk op het maken
van onderscheid op grond van geslacht zijn gericht: om inherent discriminatoir te zijn is het al voldoende
dat er onderscheid wordt gemaakt op grond van een criterium dat noodzakelijkerwijs onderscheid op
grond van geslacht tot gevolg heeft. 85
Specificiteit
Gerards wijst ook op een toetsingscriterium in het arrest Seymour‐Smith. 86 Hier wordt getoetst aan de
mate van specificiteit. Hieruit blijkt dat ter rechtvaardiging van een indirect onderscheid niet kan worden
volstaan met een te algemene doelstelling of overweging: een voldoende mate van specificiteit is
vereist. 87 Dit is in later nog vele malen herhaald in de jurisprudentie. 88
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Voorzien in werkelijke behoefte
Vervolgens moet de werkgever aantonen dat de regeling aan een werkelijke behoefte van de
onderneming beantwoordt. 89 In de praktijk blijkt dit te betekenen, dat de werkgever met feitelijke
gegevens moet aantonen, dat zijn bedrijfsvoering door de maatregel daadwerkelijk gediend wordt. 90
Puur financiële belangen kunnen niet als legitieme rechtvaardiging worden aangebracht. 91
In het arrest Danfoss stelt het Hof dat de werkgever het gebruik van een eigenschap als flexibiliteit (die
per definitie leidt tot een benadeling van vrouwen) alleen als onderscheidingscriterium kan
rechtvaardigen, door aan te tonen dat die eigenschap voor de uitvoering van de aan de werknemers
opgedragen specifieke werkzaamheden van belang is. 92 Door deze invulling van het criterium van de
werkelijke behoefte heeft het Hof een duidelijke beperking gesteld aan het doel van een regeling met
disproportioneel benadelende effecten: kennelijk mag een werkgever slechts regelingen vaststelen die
direct tot doel hebben de bedrijfsvoering te optimaliseren. Het is de vraag of een dergelijke
optimalisering van de bedrijfsvoering niet altijd het enige gerechtvaardigde doel is. Volgens Gerards is
beter bruikbaar het algemene criterium dat in Bilka als volgt is geformuleerd: op grond daarvan hoeft de
verwerende partij slechts aan te tonen dat de door hem getroffen maatregel voorziet in een concrete en
aantoonbare behoefte, van welke aard dan ook. 93
Opvallend is dat in de databanken van Opmaat en Eur‐Lex geen uitspraken in de laatste zes jaar zijn te
vinden, waarin het Hof het vereiste dat de maatregel moet voorzien in een werkelijke behoefte
bespreekt. Na 2002 lijkt dit vereiste voor onderscheid op grond van geslacht op de achtergrond te zijn
geraakt. Naar mijn mening moet dit vereiste wel in het toetsingsmodel blijven staan, aangezien het
maken van onderscheid op grond van geslacht, welke niet beantwoordt aan een werkelijke behoefte van
een onderneming, onredelijk is ten opzichte van de werknemers.
Sub 3: Zijn de gekozen middelen geschikt om het doel te bereiken
Geschiktheid / passendheid
Ook moet de regeling geschikt zijn om het beoogde doel te bereiken. 94 Geschiktheid heeft een sterk
feitelijk karakter. Daarnaast wordt een groot deel van de arresten in het kader van een prejudiciële vraag
gewezen. Samen heeft dit tot gevolg dat de toepassing van het geschiktheidsvereiste in de meeste
gevallen aan de nationale rechter wordt overgelaten. Het Hof acht zich in een dergelijke procedure in het
algemeen niet bevoegd om de geformuleerde criteria toe te passen op het voorliggende feitencomplex.
Het is niet onredelijk, dat de toepassing van het geschiktheidsvereiste, in de meeste gevallen wordt
overgelaten aan de nationale rechter. In arresten, waarin het Hof wel zelf aan dit vereiste toetst, geeft
Gerards aan dat vrijwel steeds zonder nadere motivering wordt vastgesteld dat aan dit vereiste is
voldaan. 95
Het Hof geeft in een uitspraak uit 2003 aan de nationale rechter mee, dat een bepaling die werknemers
ervan dreigt te weerhouden arbeid in deeltijd te aanvaarden (omdat zij anders niet meer aanmerking
komen voor de regeling deeltijdarbeid voor oudere werknemers), niet à priori kan worden beschouwd
als een geschikt of passend middel om de doelstelling van doorstroming op de arbeidsmarkt te
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bereiken. 96 Het Hof geeft hier dus eigenlijk aan dat de nationale rechter moet kijken naar de
omstandigheden van dat geval of de bepaling een geschikt en passend middel is om het beoogde doel te
bereiken.
In sub 2 werd al kort geschiktheid genoemd, waar het ging om specificiteit. Te algemene verklaringen
voor het gemaakte onderscheid zorgt ervoor, dat het middel ook onvoldoende geschikt is om het
beoogde doel te bereiken.
Het middel moet dus geschikt, ofwel passend zijn, om het doel te bereiken. Wat het Hof exact verstaat
onder geschikt, valt niet letterlijk uit de uitspraken te halen. Dit hangt af van de concrete feiten en
omstandigheden van het geval. Wel is duidelijk dat het geschiktheidsvereiste een belangrijk vereiste is
voor het Hof, aangezien het in de meeste uitspraken aan de orde komt. 97
Het Hof blijft ook in recente uitspraken toetsen aan het geschiktheidsvereiste. Bijvoorbeeld in het arrest
Cadman uit 2006 erkent het Hof dat anciënniteit een geschikt middel is om het doel, het belonen van
beroepservaring, te bereiken. Anciënniteit gaat immers hand in hand met ervaring en deze stelt de
werknemer in de regel in staat zijn werkzaamheden beter te verrichten. 98
Ook in 2010 haalt het Hof de geschiktheid nog steeds aan. Bijvoorbeeld in een arrest betreffende een
regeling over een aanstelling bij het middenkader van de brandweertechnische dienst. Het Hof acht de
leeftijdsgrens van 30 jaar geschikt voor de verwezenlijking van het beoogde doel. Het doel is de
waarborging van de operationaliteit en de goede werking van de dienst van beroepsbrandweer. Het Hof
geeft tevens aan dat de regeling niet verder gaat dan nodig is om de doelstelling te bereiken. 99
Sub 4: Zijn de gekozen middelen noodzakelijk om het doel te bereiken?
Noodzakelijkheid
Volgens vaste jurisprudentie van het Hof, moet de regeling noodzakelijk zijn om het gestelde doel te
bereiken. Uit Bilka blijkt, dat de noodzakelijkheid van de litigieuze maatregel om het gestelde doel te
bereiken, een belangrijk onderdeel is van het door het Hof ontwikkelde toetsingsmodel. Een nadere
toelichting op de precieze betekenis van dit vereiste is in de rechtspraak van het Hof niet terug te vinden.
Ook hier wordt in het grootste deel van de gevallen de toepassing van dit vereiste op de feiten
overgelaten aan de nationale rechter. 100
Er is een aantal arresten waarin het Hof wel aan dit vereiste toetst, zoals in het arrest Nolte 101 , echter
wordt het oordeel nauwelijks onderbouwd aan de hand van de feiten die aan het geschil ten grondslag
liggen. Gerards geeft aan dat een toetsing in veel gevallen ontbreekt, omdat in de prejudiciële vraag, die
aan het Hof werd gesteld, niet aan dit vereiste is gerefereerd. Het Hof voelt zich dan niet geroepen om
zelfstandig een toetsing uit te voeren. Door het gebrek aan motivering is het lastig om na te gaan welke
overwegingen ten grondslag hebben gelegen aan het oordeel van het Hof. 102
Het Hof geeft soms de nationale rechter wel mee waar hij rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld dat
er moet worden getoetst of het doel met andere middelen kan worden bereikt en dat er moet worden
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onderzocht of die doelstellingen niets van doen hebben met discriminatie op grond van geslacht.
Daarnaast moet worden bekeken of deze bepalingen, als middel ter bereiking van bepaalde
doelstellingen, tot de verwezenlijking ervan kunnen bijdragen. 103
Het Hof wijst de nationale rechter in recente uitspraken ook op de subsidiariteit. In 2009 geeft het Hof
bijvoorbeeld aan de nationale rechter mee dat het aan hem is na te gaan of iets passend en noodzakelijk
is, daarbij rekening houdende met de mogelijkheid of de doelstelling met andere middelen kan worden
bereikt. De toetsing van noodzakelijkheid houdt dus verband met de toets van subsidiariteit. Het lijkt of
het Hof vindt dat bij toetsing aan het noodzakelijkheidsvereiste ook toetsing aan subsidiariteit
meegenomen moet worden.
Sub 5: Is er een voldoende mate van proportionaliteit?
Ook wordt er een aantal keer gewezen op het proportionaliteitsvereiste. Hierbij moet er een redelijke
verhouding bestaan tussen het door de maatregel nagestreefde doel en de belangen die door het
indirecte onderscheid zijn aangetast. Het meest duidelijk komt dit naar voren in het arrest Schnorbus,
waarin het Hof de evenredigheid aanhaalt. 104 In dit arrest wordt meegewogen, dat het voordeel dat
betrokkenen hadden, niet onevenredig was ten opzichte van andere kandidaten. Een ander voorbeeld is
te vinden in het arrest Freers en Speckmann. 105 Hoewel het Hof het aan de nationale rechter overliet om
zijn conclusies te trekken over de toelaatbaarheid van de regeling, blijkt uit de overweging van het Hof
dat het Hof de aangetaste belangen bijzonder zwaarwegend achtte. Ook uit het arrest Enderby blijkt dat
het Hof waarde hechtte aan het vinden van een juiste verhouding tussen de betrokken belangen.
Bovendien kan uit deze overwegingen worden afgeleid dat de toetsing van de gemaakte
belangenafweging soms zelfs van doorslaggevend belang kan zijn voor de uitkomst van de procedure.
Volgens Gerards kan in het feit, dat het proportionaliteitsvereiste geen vast onderdeel vormt van de
toetsing door het Hof, dan ook zeker geen reden worden gevonden om dit onderdeel weg te laten uit
een algemeen toetsingsmodel: de uitspraken van het Hof laten zien dat dit criterium in bepaalde
gevallen daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft en dat het praktisch mogelijk is om een oordeel uit te
spreken over de belangenafweging.
Opgemerkt dient te worden dat het Hof zich meestal beperkt tot beantwoording van de door de
nationale rechter gestelde vragen. Hierdoor is het soms moeilijk om een integraal beeld te krijgen van de
toepassing van het model van het Hof. 106
Het Hof toetst consequent aan de vereisten van passend en noodzakelijk, maar haalt de proportionaliteit
minder vaak aan. 107
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4.2 De Commissie Gelijke Behandeling
Net als de Europese wetgeving, laat ook de Nederlandse wetgeving weinig ruimte voor de ontwikkeling
van een eigen toetsingsmethodiek. Deze overeenkomst is niet vreemd, aangezien de Nederlandse
wetgeving omtrent gelijke behandeling voornamelijk implementatiewetgeving is van de Europese regels.
Bij direct onderscheid op limitatief opgesomde gronden, mag uitsluitend worden getoetst aan de
nauwkeurig in de wet omschreven uitzonderingsmogelijkheden, deze toets is hierdoor relatief beperkt
en eenvoudig. Voor een andere uitzondering dan de in de wet genoemde uitzonderingen is in beginsel
geen plaats. 108
Bij indirect onderscheid heeft ook de Commissie net als het Hof meer ruimte voor een eigen
toetsingsmethodiek. Nu de gelijkebehandelingswetten alleen spreken over een ‘objectieve
rechtvaardiging’ en deze niet verder uitlegt, heeft de Commissie de vrijheid deze op haar eigen manier te
interpreteren.
De Commissie heeft haar toetsingsmethodiek afgestemd op haar voorganger: Commissie Gelijke
Behandeling van mannen en vrouwen. Deze toetste aan de WGBm/v, welke voornamelijk implementatie
is van Europese wetgeving. Het gehanteerde model van CGBm/v en de daarop gebaseerde methodiek
van de Commissie, vertonen dan ook grote gelijkenis met het toetsingsmodel van het Europese Hof. 109
Dit blijkt ook uit de Memorie van Toelichting, waarin verwezen wordt naar uitspraken van het Europese
Hof.
De Commissie gebruikt veelal een zelfde overweging om uit te leggen wanneer indirect onderscheid
objectief gerechtvaardigd is:
‘Of er in een concreet geval sprake is van een objectieve rechtvaardiging moet worden nagegaan
aan de hand van een beoordeling van het doel van het onderscheid en het middel dat ter
bereiking van dit doel is ingezet. Het doel dient legitiem te zijn, in de zin van voldoende
zwaarwegend dan wel te beantwoorden aan een werkelijke behoefte. Een legitiem doel vereist
voorts dat er geen sprake is van een discriminerend oogmerk. Het middel dat wordt gehanteerd
moet passend en noodzakelijk zijn. Een middel is passend indien het geschikt is om het doel te
bereiken. Het middel is noodzakelijk indien het doel niet kan worden bereikt met een middel dat
niet leidt tot onderscheid, althans minder bezwaarlijk is, en het middel in een evenredige
verhouding staat tot het doel.’ 110
Na het bekijken van het toetsingsmodel van Gerards en latere jurisprudentie van de Commissie, ziet het
toetsingsmodel van de Commissie er als volgt uit:
1. Is er sprake van een maatregel die het ene geslacht in feite onevenredig veel zwaarder raakt dan
het ander geslacht?
Zo ja:
2. Is er sprake van een legitiem doel?
2.1 De maatregel mag niets van doen hebben met discriminatie
2.2 De maatregel moet voldoende zwaarwegend zijn, danwel voldoen aan de werkelijke
behoefte van de onderneming.
2.3 Er moet een zekere mate van specificiteit zijn
3. Zijn de gekozen middelen geschikt / passend om het doel te bereiken?
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4. Zijn de gekozen middelen noodzakelijk om het doel te bereiken en zijn er minder belastende
middelen beschikbaar (subsidiariteit)?
5. Is er een voldoende mate van proportionaliteit?
Sub 1: Is er sprake van een maatregel die het ene geslacht in feite onevenredig veel zwaarder raakt
dan het andere geslacht?
Ten eerste beoordeelt de Commissie of er sprake is van onderscheid op grond van geslacht. Hiervoor
moet de verzoeker voldoende feiten aandragen, welke tenminste onderscheid op grond van geslacht
doen vermoeden.
Benadelingstoets
De toetsingsingang van de Commissie is de benadelingstoets. De Commissie stelt eerst vast of de
regeling of handeling nadeel oplevert voor een bepaalde groep. Vervolgens controleert de Commissie of
deze groep in overwegende mate bestaat uit personen, die zich onderscheiden door een in de Awgb
expliciet genoemd persoonskenmerk (zoals geslacht). 111 De Commissie benoemt dit onder andere in
Oordeel 96‐36:
‘Er zou sprake kunnen zijn van indirect onderscheid, indien de beschikbaarheidseis zo wordt gehanteerd, dat daardoor
in overwegende mate personen van één geslacht worden getroffen’. 112

Wel moet de verzoeker daadwerkelijk persoonlijk nadeel van de regeling ondervinden. Zijn verzoek mag
niet slechts betrekking hebben op abstracte, voor hem niet nadelige, consequenties van de regeling. 113
De belangrijkste bron voor het vaststellen van de benadeling zijn statistische gegevens. Hierdoor kan
nauwkeurig en objectief worden vastgesteld, op welke manier de benadeelde groep is samengesteld. 114
De Commissie maakt doorgaans gebruik van relatieve cijfers, aangezien daardoor rekening wordt
gehouden met het aandeel dat mannen, dan wel vrouwen hebben, in het totale personeelsbestand. Tot
en met 1998 vermeldde de Commissie de volgende uitleg in haar oordelen:
‘Bij een bestand waarin mannen en vrouwen niet een ongeveer gelijk aandeel hebben, zouden absolute getallen een
vertekenend beeld kunnen geven. Van een relevant verschil is bij relatieve tellingen sprake indien het nadeel vrouwen
115
in overwegende mate treft, derhalve indien er sprake is van een substantieel verschil’.

Daarna is dit niet meer letterlijk terug te vinden. In een oordeel van 2010 is dit nog wel enigszins terug te
vinden, doordat de Commissie aanhaalt dat de wetgever ‘absolute verschillen tussen mannen en
vrouwen op het oog had’. 116
Feiten van algemene bekendheid
Ook maakt de Commissie incidenteel gebruik van feiten van algemene bekendheid voor het vaststellen
van benadelende effecten. Uit Oordeel 2002‐185 valt af te leiden, dat de Commissie dit doet indien er
geen cijfermatige gegevens ter beschikking zijn. In het voornoemde oordeel ging het over het
gehanteerde deeltijdbeleid van de werkgever. De Commissie nam aan, op grond van het ‘feit van
algemene bekendheid dat in onze maatschappij met name vrouwen in deeltijd (willen) werken,
aangezien zij betaalde werkzaamheden veelal combineren met zorgtaken’, dat er sprake was van indirect
onderscheid op grond van geslacht. 117 Ook in 2010 gaat de Commissie in haar uitspraak uit van feiten
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van algemene strekking. 118 In deze zaak ging de Commissie uit van het feit van algemene bekendheid
dat in de periode 1985 tot en met 1989 meer vrouwen dan mannen hun beroepsloopbaan onderbraken
in verband met de verzorging van jonge kinderen. Hierdoor hadden de vrouwen minder arbeidsverleden
dan de mannen binnen het bedrijf en kregen zij een lagere ontslaguitkering.
Cijfers
Tevens hecht de Commissie vaak groot belang aan cijfers. In oordeel 2009‐54 kwam dit onder andere
naar voren. Hier moest worden beoordeeld of er onderscheid op grond van geslacht werd gemaakt door
een korting toe te passen op het nabestaandenpensioen wanneer de deelnemer meer dan tien jaar
ouder is dan diens partner. Hier oordeelde de Commissie dat vast is komen te staan dat er indirect
onderscheid was gemaakt op grond van geslacht, doordat uit de cijfers bleek dat het uitsluitend vrouwen
zijn die worden getroffen door de kortingsregeling. 119
Ook in oordeel 2003‐58 wordt het indirect onderscheid op grond van geslacht vastgesteld, door te kijken
naar de personeelsgegevens, waaruit blijkt dat 4,3 keer zoveel vrouwelijke als mannelijke partners het
risico lopen te worden gekort op hun nabestaandenpensioen. 120
Wel benadrukt de Commissie in oordeel 2009‐96 dat algemene cijfers of andere algemene gegevens niet
bewijzen dat die algemene situatie zich ook in het concrete geval voordoet. De gegevens over de
algemene situatie als zodanig zijn niet voldoende voor een vermoeden van onderscheid in het concrete
geval. Dat neemt echter niet weg, dat dergelijke algemene gegevens wel kunnen bijdragen aan het
vestigen van een vermoeden van onderscheid. In een situatie waar in het algemeen sprake is van
ondervertegenwoordiging zal, met andere woorden, sneller kunnen worden aangenomen dat voldoende
feiten zijn aangedragen die onderscheid in het individuele geval kunnen doen vermoeden. 121
Wanneer is vast komen te staan, dat er sprake is van een daadwerkelijke benadeling die terug te voeren
is op één van de door de AWGB expliciet genoemde verboden gronden, ontstaat er volgens vaste
rechtspraak van de Commissie een vermoeden van indirect onderscheid, waarna de Commissie gaat
kijken of hiervoor een objectieve rechtvaardiging bestaat. 122
Sub 2: Is er sprake van een legitiem doel?
De maatregel mag niets van doen hebben met discriminatie
De doelstelling mag niet inherent discriminatoir zijn, dat wil zeggen dat het onderscheid niet uitsluitend
mag zijn ingegeven door de wens een bepaalde groep te benadelen, oftewel, het moet iedere
discriminatie vreemd zijn. 123
Dit verbod heeft voornamelijk betekenis voor indirect onderscheid. Het is namelijk mogelijk dat een
regeling feitelijk is gericht op het realiseren van een verboden classificatie, maar dat deze doelstelling
door de verantwoordelijke wordt verborgen achter de façade van een neutrale onderscheidingsgrond.
Zo kan een werkgever, die zo min mogelijk islamitische vrouwen in dienst wil nemen, zijn doel eenvoudig
realiseren door een algemeen verbod te stellen op het dragen van hoofdbedekking tijdens het werk. Als
hij vervolgens aangeeft dat dit verbod is gericht op het bevorderen van de veiligheid op de werkvloer,
onderbrak ‐ meer vrouwen dan mannen hun beroepsloopbaan onderbraken, dan wel later intraden in verband met
de verzorging van kinderen. Bij herintreding, of bij (her‐)intreding na studie op latere leeftijd, hadden zij dan ook
minder betaalde ervaring en anciënniteit’.
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dan is nauwelijks zichtbaar, dat het verbod eigenlijk is ingegeven door een persoonlijk vooroordeel
jegens mensen met de islamitische geloofsovertuiging. 124
De conclusie, dat het oogmerk inherent discriminatoir is, wordt vooralsnog uitsluitend bereikt, wanneer
er, naast de benadeling van een bepaalde groep, geen andere, neutrale en doorslaggevende argumenten
voor het onderscheid zijn aangevoerd: alleen wanneer de inherent discriminatoire doelstelling de
belangrijkste of overwegende reden voor het onderscheid is, zal het onderscheid ontoelaatbaar worden
geacht. 125
Soms concludeert de Commissie zonder specifiek de voorwaarden te noemen dat het doel legitiem is.
Bijvoorbeeld in oordeel 2009‐128. Hier gaat het om fysieke test voor militaire brandweermedewerkers.
Vrouwen zouden moeilijker aan de test kunnen voldoen dan mannen, waardoor er indirect onderscheid
jegens vrouwen wordt gemaakt. De Commissie overweegt hier, dat de kwaliteit van de uitvoering van de
taken niet afhankelijk mag zijn van het geslacht of de leeftijd. Van belang is dat de
brandweermedewerkers met repressieve taken, zowel mannen als vrouwen, gelijkelijk voor alle taken
inzetbaar zijn, teneinde de veiligheid van slachtoffers, de omgeving, de brandweermedewerkers zelf en
hun collega’s zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. Dit is volgens de Commissie een zwaarwegend
doel waaraan iedere discriminatie vreemd is, en derhalve een legitiem doel. 126
De regeling moet voldoende zwaarwegend zijn, dan wel voorzien in de werkelijke behoefte van de
onderneming
Het doel moet beantwoorden aan de werkelijke behoefte van de onderneming. De wijze waarop aan dit
criterium invulling moet worden gegeven, is in het Europees recht enigszins onduidelijk gebleven,
aangezien het Hof de uitwerking van dit criterium veelal overlaat aan de nationale rechter. Gerards geeft
aan, dat na bestudering van de oordelen van de Commissie, ook blijkt dat zij niet precies weet welke
betekenis aan het vereiste moet worden gegeven. 127 Nergens uit de oordelen van de Commissie blijkt
wat daaronder precies wordt verstaan. De Commissie blijkt het criterium vaak zo toe te passen, dat er
sprake is van samenloop met het vereiste van noodzakelijkheid (zie sub 4 ‘noodzakelijkheid en
subsidiariteit’). Veelal gaat de Commissie na of het voor de wederpartij echt nodig was om het
onderscheid te maken. Volgens Gerards wordt er door de Commissie echter oneigenlijk gebruik gemaakt
van dit criterium, aangezien de Commissie toetst of het middel voldoet aan de werkelijke behoefte (hier
is de noodzakelijkheidstoets voor bedoeld), terwijl het Hof bedoeld zou hebben of het voor de werkgever
inderdaad nuttig is om het gestelde doel na te streven. Dit zou de Commissie te weinig doen. 128 Ik ben
het hier met Gerards eens. Het onderscheid tussen werkelijke behoefte en noodzakelijkheid is soms niet
helemaal duidelijk. Echter moet hier niet te zwaar aan getild worden. Naar mijn mening is het van belang
dat beide criteria nagegaan worden, en dat doet de Commissie uiteindelijk wel voldoende. Naar mijn
mening oordeelt de Commissie ondanks dit soms vage onderscheid, niet verkeerd.
De Commissie gaat in de laatste jaren vrijwel niet in op de eis, dat het doel dient te beantwoorden aan
een werkelijke behoefte. In de meest recente oordelen gaat de Commissie veelal alleen na of het doel
voldoende zwaarwegend is en niet‐discriminatoir. Bijvoorbeeld in Oordeel 2010‐146. Hier acht de
Commissie het doel van de wijze waarop het aantal dienstjaren voor de berekening van de
ontslaguitkering wordt vastgesteld voldoende zwaarwegend en in zichzelf niet discriminerend. Dit,
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omdat is aangevoerd, dat de werkgever op die wijze het arbeidsverleden van de betrokken werknemer
wil belonen. 129 Ook in Oordeel 2003‐149 oordeelt de Commissie het doel tegelijk zwaarwegend en niet
discriminatoir. 130
In Oordeel 2010‐175 oordeelt de Commissie wel dat het doel legitiem is, in die zin dat het voorziet in een
werkelijke behoefte van verweerster. Echter blijkt niet uit de overweging waarom er precies wordt
voldaan aan de werkelijke behoefte. Verweerster verleent een getuigschrift slechts eenmaal, zonder
uitzondering. Transseksuelen zouden hierdoor getroffen worden, nu zij niet in staat zijn om de
geslachtswijziging in hun persoonlijk en zakelijk leven geheel te laten doorwerken. Verweerster geeft aan
dat een getuigschrift een document is, waarmee op grond van de wet, een graad wordt verleend aan een
persoon. Hiermee wijzigt de rechtspositie van de persoon in kwestie. Verweerster dient daarbij uit te
gaan van de gegevens, waarmee de student in de Gemeentelijke basisadministratie van
persoonsgegevens bekend is ten tijde van de verstrekking van het getuigschrift. 131 Hieruit zou moeten
blijken dat het doel legitiem is en voorziet in een werkelijke behoefte van verweerster. Vervolgens wordt
in één zin aangegeven, dat niet gebleken is dat het doel discriminatoir is.
Specificiteit
Algemene rechtvaardigingsgronden kunnen volgens de Commissie niet leiden tot een objectieve
rechtvaardiging. De Commissie eist dus blijkbaar een specifieke rechtvaardigingsgrond. In Oordeel 1995‐
20 oordeelt de Commissie, dat er geen sprake is van objectieve rechtvaardiging omdat de aangevoerde
gronden niet specifiek genoeg zijn. Echter heb ik deze eis niet terug kunnen vinden in recentere oordelen
van de Commissie.
De Commissie stelt volgens Gerards niet erg hoge eisen aan de specificiteit van het doel. Uit haar
oordelen blijkt, dat zij ook heel algemeen geformuleerde doelstellingen, zoals de bescherming van
bedrijfsbelangen of de bevordering van werkgelegenheid, als gerechtvaardigd accepteert. Alleen
wanneer de rechtvaardiging zodanig vaag en abstract is, dat een concrete doel‐middeltoets bijna niet is
uit te voeren, zal de Commissie het doel onaanvaardbaar achten. 132
Sub 3: Zijn de gekozen middelen geschikt / passend om het doel te bereiken?
De Commissie toetst consequent aan de geschiktheidsvereiste. De Commissie beoordeelt vaak of het
onderscheid ‘passend’ is. Dit is het geval indien het middel geschikt is om het doel te bereiken. 133 Het
middel dient een bijdrage te leveren aan het bereiken van het nagestreefde doel. 134 Uit de aanhef van
overweging 4.5 van oordeel 1996‐34 kan worden afgeleid, dat de Commissie kijkt naar het causale
verband tussen het onderscheid en het gekozen doel. Volgens Gerards laat deze benadering ruimte voor
zowel een intensieve als een meer terughoudende toetsing. 135
Om na te gaan of van een dergelijk causaal verband sprake is, maakt de Commissie gebruik van diverse
instrumenten. Zo verwijst zij regelmatig naar objectieve gegevens die door de partijen beschikbaar zijn
gesteld, of die zij zelf heeft achterhaald. Een belangrijke bron vormen dan vooral statistische en andere
onderzoeksgegevens, waaruit de effectiviteit van het onderscheid kan worden afgeleid, net als door de
wederpartij opgestelde evaluatieverslagen en rapporten over de effecten van een regeling. Daarnaast
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houdt de Commissie rekening met feiten van algemene bekendheid, die wijzen op de geschiktheid van
bepaalde instrumenten, om een doelstelling te bereiken, hoewel zij daarbij enigszins terughoudend is. 136
Daarnaast is het van belang om te benoemen dat het geschiktheidsvereiste soms arbitrair kan zijn.
Bijvoorbeeld bij het vaststellen van minimumnormen bij een conditietest voor brandweermedewerkers.
Het lichaam moet bij een maximale inspanning minimaal een bepaalde hoeveelheid zuurstof opnemen
om voor de test te slagen. De Commissie oordeelt dat het vaststellen van dergelijke minimumeisen altijd
tot op zekere hoogte arbitrair zal zijn. Echter betekent dit niet, dat de gekozen norm ook onredelijk is en
neemt niet weg dat een middel nog steeds geschikt kan zijn om het beoogde doel te bereiken. 137 In dit
geval was de gestelde minimumnorm door verschillende onderzoekers aanbevolen, waardoor het de
Commissie niet onredelijk voorkwam.
Indien de Commissie oordeelt dat een middel niet passend is, komt zij veelal niet meer toe aan de
toetsing van de noodzakelijkheid van het middel. 138
Sub 4: Zijn de gekozen middelen noodzakelijk om het doel te bereiken en zijn er minder belastende
middelen beschikbaar (subsidiariteit)?
Ook aan het noodzakelijkheidsvereiste lijkt de Commissie consequent te toetsen. Noodzakelijk wil
zeggen dat wordt nagegaan of er daadwerkelijk behoefte bestond aan het gemaakte onderscheid, dus of
het doel ook had kunnen worden bereikt zonder onderscheid te maken. De Commissie houdt rekening
met onderzoek, dat op het betrokken terrein is verricht, verklaringen van getuigendeskundigen en met
algemeen bekende feiten en omstandigheden. 139 In Oordeel 2007‐215 gaat de Commissie bijvoorbeeld
af op het oordeel van de deskundigen dat de werknemer geschikt was voor zijn functie.
Onder noodzakelijk wordt door de Commissie ook vaak verstaan, dat er geen minder
onderscheidmakende alternatieven aanwezig zijn om het doel te bereiken en dat het middel in een
evenredige verhouding staat tot het doel. 140 De toetsing van noodzakelijkheid lijkt dus tevens een toets
van subsidiariteit: de Commissie kijkt ook naar mogelijke alternatieven. Als voorbeeld wijs ik op de zaak
van de fysieke test voor militaire brandweermedewerkers. De fysieke fietstest is het alternatief voor de
looptest die de militairen moeten doen. De Commissie overweegt dat de meest betrouwbare methode
de voorkeur geniet. Het gebruik van een fietstest kan dan ook niet gelden als alternatief. 141
In Oordeel 2010‐146 overweegt de Commissie nog apart, dat er in die zaak geen alternatieven zijn
gebleken, die niet of minder onderscheidmakend zijn. In dat oordeel gaat het erom, dat bij een
ontslagprocedure de eerdere dienstjaren worden meegeteld, tenzij de onderbreking langer dan een jaar
heeft geduurd. De werkgever vraagt zich af, of er onderscheid op grond van geslacht is, nu deze regel
een werkneemster benadeelt, nu zij enkele jaren voor haar kinderen heeft gezorgd. De Commissie
oordeelt dat er een grens moet worden getrokken bij onderbreking van het dienstverband voor langere
duur. Hoewel elke grens een zekere mate van willekeur in zich draagt, komt de Commissie de door de
werkgever gehanteerde grens van een werkonderbreking van maximaal een jaar, niet onredelijk voor. 142
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Is eenmaal vastgesteld dat er minder belastende alternatieven voor het onderscheid bestaan, dan gaat
de Commissie na of een keuze voor die alternatieven van de wederpartij verwacht had mogen
worden. 143
Het noodzakelijkheidsvereiste en de subsidiariteitstoets worden gezien het vorenstaande vaak samen
getoetst. De Commissie gebruikt meestal de noodzakelijkheidstoets en neemt daarin de
subsidiariteitstoets mee. Volgens Gerards kan worden gesteld dat de subsidiariteitstoets tegenwoordig
wordt gezien als een instrument bij de beoordeling van noodzakelijkheid. 144
De Commissie slaat soms het vereiste van passendheid van het middel over en toetst direct aan de
noodzakelijkheid. Bijvoorbeeld in het oordeel betreffende het getuigschrift voor transseksuelen. De
Commissie acht het middel niet noodzakelijk, aangezien verweerster niet aannemelijk heeft gemaakt dat
uit de wet een verbodsbepaling voortvloeit die haar verbiedt een tweede getuigschrift te verstrekken.
Het middel gaat dan ook verder dan het doel vereist. 145
Soms gaat de Commissie zelfs nog op de noodzakelijkheid in ook al was het middel al eerder niet
geschikt geacht om het doel te bereiken. De Commissie overweegt dat zelfs als het middel als geschikt
zou worden gekwalificeerd om het doel te bereiken, dit middel nog niet noodzakelijk is om het doel te
bereiken. Het middel, het hanteren van een kostwinnersfranchise bij de pensioenopbouw, is niet
noodzakelijk, aangezien er andere middelen zijn die niet tot onderscheid leiden, althans minder
bezwaarlijk zijn. Onderkend wordt dat geen enkele uniforme franchise naadloos aansluit, maar de
kostwinnersfranchise past nog minder dan andere mogelijkheden. De Commissie verwijst hierbij naar
een rapport van een getuige‐deskundige. 146
De Commissie vindt de noodzakelijkheid blijkbaar een belangrijke eis in de toets voor de objectieve
rechtvaardiging nu zij hier consequent aan toetst. Daarnaast slaat zij het vereiste van passendheid zelfs
een keer over om vervolgens aan de noodzakelijkheid te toetsen. En soms gaat ze nog eens extra in op
het ontbreken van de noodzakelijkheid, ook al was het middel al niet passend.
Sub 5: Is er sprake van een voldoende mate van proportionaliteit?
Mocht het gemaakte onderscheid alle eerder genoemde criteria doorstaan kan het altijd nog
ongeoorloofd zijn indien het onderscheid een zware belangenaantasting oplevert.
De Commissie acht onder andere de duur van de aantasting van belang: is de ongelijke behandeling
slechts van korte duur, dan zal de daaruit resulterende belangenaantasting vermoedelijk minder ernstig
zijn dan wanneer de regeling een langdurige benadeling oplevert. 147
In de zaak betreffende het onderbreken van dienstjaren gaat de Commissie in op de belangen van de
werkgever en werknemer. De Commissie acht het middel in evenredige verhouding tot het doel.
Verzoekster heeft belang bij een evenwichtig en kenbaar beleid ten aanzien van wat als arbeidsverleden
geldt bij de berekening van een ontslaguitkering en bij andere regelingen waarbij anciënniteit een rol
speelt. Volgens de Commissie weegt dit belang van de werkgever op tegen het belang van de
werkneemster bij een hogere ontslaguitkering. 148
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Proportionaliteit wordt zelden door de Commissie apart genoemd. Dit doet zij wel in het oordeel uit
2009 betreffende de fysieke test voor militaire brandweermedewerkers. De Commissie overweegt hier
dat een verlaging van de norm niet aanvaardbaar is indien dit alleen is om meer vrouwen toegelaten te
krijgen. Wel zou dit kunnen indien er betere technische hulpmiddelen worden ontwikkeld. Het kan
immers niet zo zijn dat de veiligheid van slachtoffers, de omgeving en collega’s afhankelijk wordt
gemaakt van het geslacht van de brandweermedewerker. Hierdoor oordeelt de Commissie dat tevens is
komen vast te staan dat de norm niet disproportioneel is. 149
Ook in de zaak betreffende de korting bij het nabestaandenpensioen oordeelt de Commissie dat niet‐
toepassing van de kortingsregeling niet in evenredige verhouding staat tot het doel. Niet‐korting zou in
geringe mate de pensioenen van de overige deelnemers van het pensioenfonds aantasten, maar schendt
nog wel het wettelijk recht op gelijke behandeling.
Volgens Gerards komt de Commissie vrij regelmatig tot de conclusie dat een voldoende mate van
proportionaliteit ontbreekt. De Commissie stelt overigens meestal niet dat er sprake is van
disproportionaliteit, maar oordeelt dat het onderscheid niet noodzakelijk is. 150

4.3 Overeenkomsten en verschillen
In voorstaande paragrafen komen een aantal overeenkomsten en verschillen naar tussen de toetsing van
het Hof en de Commissie. Ik loop alle vereisten kort langs waarbij ik de overeenkomsten en verschillen
aanduid.
Benadelingstoets
Beide instanties hanteren de benadelingstoets als toetsingsingang. Beide hebben de voorkeur dat het
gemaakte onderscheid wordt aangetoond met statistische gegevens. Het Hof neigt echter heel soms
naar de vergelijkbaarheidstoets. De Commissie bekijkt bij de benadelingstoets nog extra dat er
daadwerkelijk persoonlijk nadeel moet worden ondervonden van de maatregel die het onderscheid
veroorzaakt. Ook geeft de Commissie aan dat cijfers alleen niet voldoende zijn om onderscheid te
vermoeden, maar dat zij er wel aan kunnen bijdragen dat het vermoeden van onderscheid sneller wordt
aangenomen. Ook gaat de Commissie veelal af op feiten van algemene strekking. In uitspraken van het
Hof is dit niet terug te vinden.
Niets van doen hebben met discriminatie
Beide instanties geven aan dat de maatregel niets van doen mag hebben met discriminatie. Echter
interpreteren zij dit vereiste iets anders. Het Hof acht het niet noodzakelijk dat de maatregel
daadwerkelijk op het maken van onderscheid is gericht. Het is voldoende dat de betreffende maatregel
het onderscheid tot gevolg heeft. Daarentegen vindt de Commissie dat de maatregel niet uitsluitend mag
zijn ingegeven door de wens een bepaalde groep te benadelen. Alleen als naast de benadeling geen
andere neutrale, doorslaggevende argumenten worden aangevoerd is het gemaakte onderscheid
ontoelaatbaar. Hier is de toets door het Hof dus zwaarder, aangezien het daar al ontoelaatbaar is als de
maatregel onderscheid tot gevolg heeft, waarbij bij de Commissie de wens om het onderscheid te maken
van belang is.

149
150

Oordeel 2009‐128, overweging 3.29
Gerards 2002, p. 632‐633
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Voldoen aan de werkelijke behoefte van de onderneming
Het Hof verlangt dat er met feitelijke gegevens aangetoond wordt dat de bedrijfsvoering door de
betreffende maatregel daadwerkelijk gediend wordt. Een concrete, aantoonbare behoefte, van welke
aard dan ook.
De Commissie verschilt hierin iets van het Hof. De Commissie trekt het vaak samen met de
noodzakelijkheid. Zij wil weten of het echt nodig was om het onderscheid te maken.
Wel is het bij beide instanties zo dat toetsing aan de werkelijke behoefte van de onderneming op de
achter grond is geraakt. Beide instanties halen dit nog maar weinig aan.
Specificiteit
De specificiteit hangt samen met het vereiste dat de maatregel niets van doen mag hebben met
discriminatie en dat er aan een werkelijke behoefte van de onderneming moet worden voldaan.
Het Hof haalt de specificiteit vaak aan en geeft aan dat niet kan volstaan met een te algemene
doelstelling of overweging. De Commissie stelt daarentegen niet zulke hoge eisen aan de specificiteit van
het doel. Ze geeft wel aan dat specificiteit van belang is, maar alleen wanneer de rechtvaardiging zodanig
vaag en abstract is, dat een concrete doel‐middelentoets bijna niet is uit te voeren, vindt zij het doel
onaanvaardbaar.
Geschiktheid / passendheid
Beide instanties toetsen consequent aan de geschiktheid. Het Hof gaat hier maar zelden concreet op in.
Vaak laat hij dit aan de nationale rechter over. Wel geeft het Hof aan dat er naar de concrete
omstandigheden van het geval moet worden gekeken en dat te algemene verklaringen ervoor zorgen dat
de maatregel onvoldoende geschikt is.
De Commissie is wel specifieker en geeft aan dat de maatregel een bijdrage dient te leveren aan het
bereiken van het nagestreefde doel. Er moet een causaal verband bestaan tussen het gemaakte
onderscheid en het gekozen doel. Hierbij hecht zij belang aan objectieve gegevens (statistische en
onderzoeksgegevens) en feiten van algemene bekendheid.
Noodzakelijkheid (en subsidiariteit)
Net als bij geschiktheid toetsen beide instanties ook consequent of het gekozen middel noodzakelijk.
Ook hier laat het Hof vaak aan de nationale rechter om te beoordelen of een maatregel noodzakelijk is.
Wel geeft het Hof de nationale rechter mee dat hij hierbij moet bekijken of het doel met andere
middelen kon worden bereikt en of de bepaling tot verwezenlijking van de doelstelling kan bijdragen.
De Commissie gaat hier niet veel specifieker op in, maar het is wel duidelijk dat zij ook hier waarde hecht
aan onderzoeken en verklaringen van getuigendeskundigen en algemeen bekende feiten en
omstandigheden.
Beide instanties kijken bij de noodzakelijkheid dus ook naar de subsidiariteit. Wat hierbij bij de
Commissie opvalt is dat zij vervolgens ook nagaat of de keuze voor een alternatief van de wederpartij
verwacht had mogen worden.
Proportionaliteit
Ten slotte valt er nog iets te zeggen over de proportionaliteit. Beide instanties toetsen aan de
proportionaliteit, echter toets het Hof consequenter aan dit vereiste. De Commissie haalt dit vereiste
maar sporadisch aan. De Commissie komt wel regelmatig tot de conclusie dat er een voldoende mate
van proportionaliteit ontbreekt, maar zij verwoord dit meestal zo dat zij het onderscheid niet
noodzakelijk acht. Dit verklaard waarom de Commissie de proportionaliteit zelden apart aanhaalt.
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5. Conclusie
In dit hoofdstuk wil ik terugkomen op mijn onderzoeksvraag:
‘Welke toets hanteren de Commissie Gelijke Behandeling en het Hof van Justitie van de Europese Unie
voor het beoordelen van gelijke behandeling en de rechtvaardiging daarvan? Komt deze toets met elkaar
overeen of vertoont de toets belangrijke verschillen?’
Gelijke behandeling omvat de twee meest fundamentele beginselen van onze rechtsorde: het
gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod. De uitwerking hiervan in de vele aparte
gelijkebehandelingswetgeving én het Burgerlijk Wetboek geeft al het belang aan van deze beginselen.
Gelijke behandeling van mannen en vrouwen wordt geregeld in de Wet Gelijke Behandeling van mannen
en vrouwen, Algemene Wet Gelijke Behandeling en artikel 7:646 Burgerlijk Wetboek. Uit deze wetten
blijkt dat het verboden is onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen bij het aangaan van de
arbeidsrelatie tot en met de opzegging van de arbeidsovereenkomst, alsmede de opdracht daartoe. In
beginsel is het maken van onderscheid dus verboden. Wel kan dit onderscheid gerechtvaardigd worden.
Direct onderscheid valt alleen te rechtvaardigen door een wettelijke uitzondering. Is er sprake van
indirect onderscheid moet er worden bekeken of er sprake is van een objectieve rechtvaardiging.
Objectieve rechtvaardiging houdt in dat het onderscheid dient te berusten op een legitiem doel en de
middelen voor het bereiken van het doel passend en noodzakelijk moeten zijn.
Dit brengt mij terug op het eerste deel van mijn onderzoeksvraag: ‘Welke toets hanteren de Commissie
Gelijke Behandeling en het Hof van Justitie van de Europese Unie voor het beoordelen van gelijke
behandeling en de rechtvaardiging daarvan?’.
De toets van het Hof ziet er als volgt uit:
1. Is er sprake van een maatregel die het ene geslacht in feite onevenredig veel zwaarder raakt dan
het andere geslacht?
Zo ja:
2. Heeft het doel van het onderscheid niets van doen met discriminatie en beantwoordt het aan
een werkelijke behoefte van de onderneming?
3. Zijn de gekozen middelen geschikt om het doel te bereiken?
4. Zijn de gekozen middelen noodzakelijk om het doel te bereiken?
5. Is er sprake van een voldoende mate van proportionaliteit?
En de toets van de Commissie ziet er als volgt uit:
1. Is er sprake van een maatregel die het ene geslacht in feite onevenredig veel zwaarder raakt dan
het ander geslacht?
Zo ja:
2. Is er sprake van een legitiem doel?
2.4 De maatregel mag niets van doen hebben met discriminatie
2.5 De maatregel moet voldoende zwaarwegend zijn, danwel voldoen aan de werkelijke
behoefte van de onderneming.
2.6 Er moet een zekere mate van specificiteit zijn
3. Zijn de gekozen middelen geschikt / passend?
4. Zijn de gekozen middelen noodzakelijk om het doel te bereiken en zijn er minder belastende
middelen beschikbaar?
5. Is er een voldoende mate van proportionaliteit?
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Over het algemeen komt de toets van het Hof redelijk overeen met de toets van de Commissie. Het
verschil zit niet in de vereisten die zij stellen aan de rechtvaardiging van het maken van onderscheid,
maar meer in de interpretatie van die vereisten, of aan de manier waarop zij deze vereisten beoordelen.
Het meest opvallende is dat de veel afgaat op objectieve onderzoeksgegevens en verklaringen van
getuigendeskundigen. Bij de geschiktheid is de Commissie hier echter wel terughoudend in. Ook houdt
de Commissie bij de benadelingstoets al rekening met feiten van algemene bekendheid. Het Hof gaat
hier voornamelijk af op statistische gegevens.
De Commissie kijkt bij de geschiktheid ook of het een bijdrage levert aan het doel, terwijl het Hof, als het
al ingaat op de geschiktheid, ook ernaar kijkt dat het niet verder gaat dan nodig.
Tot slot gaat het Hof vaker in op het vereiste van proportionaliteit, terwijl de Commissie dit vaak
behandelt bij het vereiste van noodzakelijkheid en de proportionaliteit dus niet apart noemt.
Om een volledig antwoord te geven op mijn onderzoeksvraag concludeer ik dat de toets van de
Commissie vrijwel overeenkomt met de toets van het Hof. Het meest opvallende is dat er een aantal
verschillen zitten in de uitleg en interpretatie van de vereisten. Deze verschillen zullen er naar mijn
mening niet voor zorgen dat het Hof en de Commissie bij eenzelfde casus op een ander eindoordeel
komen. Deze verschillen zijn in die zin wel van belang dat je met deze informatie duidelijk weet welke
informatie er van belang is in een geding en hoe zij dat kunnen beoordelen.
Wat ik nog wel wil opmerken is dat er voornamelijk bij het Hof nog wel onduidelijkheid bestaat over de
interpretatie van een aantal vereisten. Het toetsingsmodel ontwikkeld door Gerards en mijn aanvulling
uit recentere jurisprudentie hierop, zorgen al voor een grote mate van duidelijkheid. Echter hoop ik dat
er in de loop der jaren over sommige vereisten meer uitleg komt, zoals het geschiktheidsvereiste en het
noodzakelijkheidsvereiste.
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