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Essentie
Discriminatie op grond van seksuele geaardheid — lagere pensioenuitkering voor (homoseksuele) levenspartners dan voor gehuwden.

Uitspraak
Feiten
Jürgen Römer was ruim veertig jaar als administratief medewerker in dienst bij de Freie und Hansestadt Hamburg (F.H.Hamburg). Sinds 1969
woont Römer samen met de heer U., met wie hij op 15 oktober 2001 een geregistreerd partnerschap is aangegaan overeenkomstig het Duitse
‘Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft’ (LPartG). Römer heeft vervolgens zijn vroegere werkgever verzocht om zijn aanvullende
ouderdomspensioenuitkering te herberekenen volgens de gunstigere loonbelastingaftrek die volgens de pensioenregeling van F.H.Hamburg
geldt voor ‘niet duurzaam gescheiden levende gehuwde pensioenontvangers’. Door die gunstiger aftrek zou zijn maandelijkse pensioenuitkering
circa 50% stijgen. Volgens Römer moet het criterium ‘niet duurzaam gescheiden levende gehuwde pensioenontvangers’ zó worden uitgelegd dat
hieronder ook pensioengerechtigden vallen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Hij stelt dat zijn recht om gelijk te worden
behandeld als gehuwde pensioenontvangers voortvloeit uit Richtlijn 2000/78/EG tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling
in arbeid en beroep (Kaderrichtlijn). Die richtlijn verbiedt onder andere discriminatie op grond van seksuele geaardheid. De verwijzende Duitse
rechter vuurt een reeks vragen af op het HvJ EU. Hij wil kort gezegd weten of de ouderdomspensioenregeling onder de werkingssfeer van de
Kaderrichtlijn valt, of hier sprake is van (in)directe discriminatie, en vanaf welk moment Römer aanspraak op gelijke behandeling kan maken.

Oordeel Hof van Justitie van de Europese Unie
Volgens het Hof valt de aanvullende ouderdomspensioenregeling van F.H.Hamburg onder de werkingssfeer van de Kaderrichtlijn, ondanks het
feit dat het een uitkering op grond van een wettelijk stelsel betreft. Volgens art. 3 lid 3 is de richtlijn weliswaar niet van toepassing op uitkeringen
die worden verstrekt door wettelijke (socialezekerheids)stelsels, maar dergelijke regelingen vallen wel onder de richtlijn (zie punt 13 preambule)
indien de uitkering kan worden gelijkgesteld met een beloning in de zin van art. 157 VWEU — en dat laatste was door de verwijzende rechter al
vastgesteld. Punt 22 preambule staat evenmin aan toepasselijkheid in de weg. Daarin is bepaald dat de Richtlijn nationale wetgevingen inzake
burgerlijke staat en de daaraan verbonden voordelen onverlet laat. De lidstaten moeten, aldus het Hof, bij de uitoefening van deze bevoegdheid
het gemeenschapsrecht, met name de discriminatieverboden, in acht nemen. Nu het ouderdomspensioen als ‘beloning’ binnen de werkingssfeer
van de Kaderrichtlijn valt, kan punt 22 preambule die toepasselijkheid niet doorkruisen.
Vervolgens beoordeelt het Hof of sprake is van directe discriminatie op grond van seksuele geaardheid. Volgens de Kaderrichtlijn is daarvan
sprake wanneer iemand ongunstiger wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt behandeld vanwege zijn seksuele
geaardheid. Het Hof meent dat een levenspartner zich in een situatie bevindt die juridisch en feitelijk vergelijkbaar is met die van een gehuwde
persoon. Er bestaan in de Duitse rechtsorde geen significante juridische verschillen meer tussen deze twee burgerlijke staten. Het belangrijkste
overblijvende verschil is dat het huwelijk aan personen met verschillend geslacht is voorbehouden en het geregistreerd levenspartnerschap aan
personen van hetzelfde geslacht. Krachtens het LPartG rusten op levenspartners vergelijkbare verplichtingen elkaar bij te staan en bij te dragen
aan de tussen de partners bestaande gemeenschap, als op gehuwden. Dit zijn relevante overeenkomsten gelet op het doel van de
ouderdomspensioenregeling, namelijk het na de pensionering voorzien in een vervangingsinkomen voor betrokkene en, indirect, voor de met
hem samenwonende personen. De beoordeling of inderdaad sprake is van vergelijkbaarheid is echter aan de nationale rechter. Het Hof oordeelt
daarom dat de pensioenregeling van F.H.Hamburg, op grond waarvan levenspartners een lager pensioen ontvangen dan gehuwden,
onverenigbaar is met de Kaderrichtlijn indien het huwelijk slechts openstaat voor personen van verschillend geslacht en er een directe
discriminatie op grond van seksuele geaardheid is. Voor dat laatste is nodig dat een levenspartner zich naar nationaal recht in een situatie
bevindt die, wat bedoeld pensioen betreft, juridisch en feitelijk vergelijkbaar is met die van een gehuwde persoon.
Ten slotte beslist het Hof dat Römer pas vanaf het verstrijken van de omzettingstermijn van de richtlijn — 3 december 2003 — aanspraak op
gelijke behandeling kan maken. Aangezien het hier gaat om een particulier die zich tegenover de staat (F.H.Hamburg is een territoriaal
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overheidslichaam) op de bepalingen van een richtlijn beroept (verticale verhouding), hoeft niet te worden gewacht totdat die bepaling door de
Duitse wetgever in overeenstemming met het Unierecht is gebracht.

Met noot van Mr. dr. S.S.M. Peters
Commentaar
In deze zaak draait het om de vraag of aan Römer en zijn partner U., als niet duurzaam gescheiden levende levenspartners, dezelfde gunstige
belastingaftrek toekomt als aan niet duurzaam gescheiden levende gehuwde pensioenontvangers. Dat is het geval indien de ongelijke
behandeling van levenspartners ten opzichte van gehuwden discriminatie op grond van seksuele geaardheid is. Voor de beoordeling of hier
sprake is van discriminatie zijn verschillende factoren van belang: het huwelijk staat slechts open voor personen van verschillend geslacht,
Römers pensioen zou zijn verhoogd als hij in 2001 zou zijn getrouwd (met een vrouw) in plaats van met een man een levenspartnerschap aan
te gaan, en dat terwijl hij evenveel aan premies heeft afgedragen voor het pensioen als zijn gehuwde collega’s. Onder die omstandigheden is
sprake van directe discriminatie op grond van seksuele geaardheid indien levenspartners en echtgenoten zich in een vergelijkbare situatie
bevinden. Volgens art. 2 lid 2 onderdeel a Kaderrichtlijn is immers voor directe discriminatie vereist dat iemand ongunstiger wordt behandeld dan
een ander in een vergelijkbare situatie wordt behandeld (vanwege zijn seksuele geaardheid). De beoordeling van de vergelijkbaarheid is aan de
nationale rechter. Het heikele punt is dat de wijze waarop die vergelijking wordt uitgevoerd veelal beslissend is voor de uitkomst ervan. Het valt
daarom toe te juichen dat het Hof in dit arrest duidelijke algemene aanwijzingen geeft voor deze exercitie. Het Hof had al eerder aangegeven dat
niet is vereist dat de situaties identiek zijn, maar alleen dat zij vergelijkbaar zijn (HvJ EG 1 april 2008, nr. C-267/06 (Maruko)). Het voegt daar nu
uitdrukkelijk aan toe dat de vergelijkbaarheid niet algemeen en abstract, maar specifiek en concreet moet worden onderzocht voor de betrokken
prestatie. Dit betekent dat de nationale rechter niet mag onderzoeken of het geregistreerde partnerschap en het huwelijk in het nationale recht
vanuit juridisch oogpunt algemeen en volledig zijn gelijkgesteld. Een dergelijk abstract onderzoek zou gemakkelijk tot het oordeel ‘niet
vergelijkbaar’ kunnen leiden, nu beide instituten in Duitsland weliswaar steeds meer op elkaar zijn gaan lijken, maar niet identiek zijn. Hoe moet
het dan wel? Ter beoordeling van de vergelijkbaarheid moet de nationale rechter een analyse uitvoeren van de uit het nationale recht
voortvloeiende rechten en plichten van echtgenoten en van levenspartners die relevant zijn voor de betreffende uitkering. De onderhavige
ouderdomspensioenuitkering wil voorzien in een vervangingsinkomen voor betrokkene en voor de met hem samenwonende personen. Daarom
zijn voor die prestatie de tussen de levenspartners c.q. echtgenoten bestaande financiële verplichtingen relevant, welke voor beide
samenlevingsvormen grotendeels gelijk zijn. Opmerkelijk is dat zowel A-G Jääskinen als het Hof erop wijzen dat de hogere pensioenuitkering
van gehuwden niet is ‘gekoppeld aan het inkomen van de echtgenoten, noch aan de aanwezigheid van kinderen, noch aan andere factoren
zoals de economische behoeften van de echtgeno(o)t(e)’ (r.o. 50). Kennelijk zou in hun optiek een dergelijke koppeling het onderscheid mogelijk
kunnen redden. Ik zie daarin echter geen heil. Indien men de hoogte van het pensioen had willen koppelen aan het gezamenlijk inkomen van
beide levens- of huwelijkspartners, daarbij rekening houdend met voor hun rekening komende kinderen, dan zou men dát als criterium moeten
hanteren, ongeacht de samenlevingsvorm van de partners. Generaliserende aannames, zoals dat in een huwelijk de economische behoefte van
een van de echtgenoten (lees: de vrouw) groter is dan die van een partner van hetzelfde geslacht in een levenspartnerschap, en dat alleen
huwelijkspartners kinderen te hunnen laste kunnen hebben, sluiten anno 2011 onvoldoende aan bij het genoemde, eigenlijke criterium.
Volgens vaste rechtspraak van het Hof kunnen particulieren zich tegenover de staat beroepen op (voldoende duidelijk en nauwkeurig
geformuleerde) richtlijnbepalingen, zodra de omzettingstermijn daarvan verstreken is, hier vanaf 2 december 2003. De vraag rees of Römer
mogelijk al vóór die datum aanspraak op een gelijke pensioenuitkering als gehuwden kon maken, namelijk via het leerstuk van de algemene
beginselen van gemeenschapsrecht (ofwel Unierecht). Hoewel het Hof het niet uitdrukkelijk zegt, kan mijns inziens uit het arrest en eerdere
jurisprudentie (met name HvJ EG 22 november 2005, nr. C-144/04 (Mangold), r.o. 74) worden afgeleid dat alle in de richtlijn genoemde
specifieke discriminatieverboden, waaronder die op grond van seksuele geaardheid, algemene beginselen zijn. De A-G gaat er wel uitgebreid op
in en erkent in ieder geval deze discriminatiegrond uitdrukkelijk als algemeen beginsel en wijst daarbij mede op de jurisprudentie van het EHRM.
Op die beginselen kan echter alleen een beroep worden gedaan indien de situatie binnen de werkingssfeer van het Unierecht valt. De vraag is
dus wanneer de discriminerende behandeling een band met dat recht heeft. Ik leid uit de jurisprudentie van het Hof het volgende af. Vanaf de
datum waarop de omzettingstermijn van de Kaderrichtlijn is verstreken, valt een nationale regeling, die een materie behandelt die onder die
richtlijn valt, binnen de werkingssfeer van het Unierecht (HvJ EU 19 januari 2010, nr. C-555/07 (Kücükdeveci), r.o. 23-25). Dat is van belang in
horizontale verhoudingen, waarin ook na het verstrijken van de implementatietermijn geen rechtstreeks beroep op de richtlijn kan worden
gedaan. Ook vóór bedoelde datum kan die band er zijn, namelijk als de betreffende nationale regeling een uitvoeringsmaatregel van een andere
richtlijn is. Dat was het geval in Mangold: omdat de betreffende Duitse ontslagregeling Richtlijn 1999/70/EG inzake bepaaldetijdcontracten
implementeerde, kon al vóór het verstrijken van de implementatietermijn van de Kaderrichtlijn een beroep op het algemene beginsel van
gemeenschapsrecht (ook in die zaak het beginsel van non-discriminatie op grond van leeftijd) worden gedaan, waarbij de Kaderrichtlijn dus
feitelijk als toetsingskader fungeerde (zie Mangold, r.o. 75 en HvJ EG 23 september 2008, nr. C-427/06 (Bartsch), r.o. 24). De aanvullende
pensioenregeling van F.H.Hamburg is echter geen uitvoeringsmaatregel van enige unierechtelijke bepaling, zodat Römer geen beroep kan doen
op het beginsel van non-discriminatie wegens seksuele geaardheid vóór 2 december 2003.
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