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Betreft: Verzoekschrift 1873/2012, ingediend door Rolf Weber (Duitse nationaliteit), 
over de verhuur van een stuk grond in Frankrijk aan een Duitse landbouwer en 
over leeftijdsdiscriminatie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, een Duitse landbouwer, zegt dat hij een vergunning heeft moeten aanvragen voor de 
bewerking van een stuk grond in Frankrijk dat werd verhuurd door een Franse eigenaar. Zijn 
aanvraag werd door de prefectuur afgewezen omdat hij te oud (61 jaar) zou zijn. Indiener 
meent dat er sprake is van leeftijdsdiscriminatie en vraagt om een onderzoek.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 december 2013

Op EU-niveau beoogt Richtlijn 2000/78/EG1 de bestrijding van discriminatie op grond van 
leeftijd in arbeid, onder meer inzake de voorwaarden voor toegang tot arbeid als zelfstandige.
In bepaalde omstandigheden echter kunnen verschillen in behandeling op grond van leeftijd 
krachtens artikel 6 van de richtlijn worden gerechtvaardigd. Verschillen in behandeling 
moeten objectief en redelijk worden gerechtvaardigd door een legitiem doel in het kader van 
nationale wetgeving, bijvoorbeeld legitieme doelstellingen van het werkgelegenheids- of het 

                                               
1 Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep, PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16-22.
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arbeidsmarktbeleid. Bovendien moeten de middelen passend en noodzakelijk zijn voor het 
bereiken van dat doel. Deze richtlijn is omgezet in de nationale Franse rechtsorde.

Wat betreft leeftijdsvereisten in arbeid heeft het Hof van Justitie van de EU (HvJ-EU) onlangs 
bevestigd dat de lidstaten een ruime discretionaire ruimte hebben in hun keuze, niet alleen om 
een bepaalde doelstelling na te streven op het gebied van sociaal en werkgelegenheidsbeleid, 
maar ook voor het vaststellen van de maatregelen waarmee dit kan worden bereikt (zie 
bijvoorbeeld het arrest van 16 oktober 2007 in zaak C-411/05, paragraaf 68, onlangs 
bevestigd in het arrest van 21 juli 2011 in zaak C-159/10, paragraaf 61).

In onderhavig geval zou een gerechtvaardigde doelstelling inzake arbeidsmarktbeleid 
bijvoorbeeld kunnen inhouden dat een beleid wordt gevoerd waarmee een goed evenwicht 
tussen jonge en oudere landbouwers wordt nagestreefd door bepaalde leeftijdsvoorwaarden te 
introduceren, of waarmee wordt verzekerd dat alleen een vergunning voor de bewerking van 
land wordt verleend indien kan worden gewaarborgd dat de strategie van het landbouwbedrijf 
gebaseerd is op langetermijnduurzaamheid. In artikel L 331-3 van het Franse agrarisch 
Wetboek worden specifieke voorwaarden opgesomd die vervuld moeten zijn vooraleer een 
vergunning voor de bewerking van land kan worden verleend. Overeenkomstig dit artikel 
dient de bevoegde nationale overheid ook de persoonlijke en gezinssituatie van de aanvrager 
en zijn leeftijd in aanmerking te nemen. In het artikel wordt er ook op gewezen dat het 
belangrijk is voor jonge landbouwers om hun bedrijf op te zetten.

De Commissie is niet bevoegd om te onderzoeken of de Franse wet correct is toegepast in een 
concreet geval. Het is dan ook aan de nationale rechtbanken om na te gaan of de situatie 
waarnaar de indiener verwijst in overeenstemming is met de antidiscriminatiewetgeving zoals 
uitgelegd door het HvJ-EU.

Conclusie

De situatie die indiener aan de orde stelt valt binnen de werkingssfeer van het EU-recht, met 
name binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 2000/78/EG. Er zij evenwel opgemerkt dat 
alleen rechtbanken bevoegd zijn om de oordelen of het besluit van een nationale Franse 
autoriteit in overeenstemming is met de antidiscriminatiewetgeving. Volgens de rechtspraak 
van het HvJ-EU in verband met leeftijdsvereisten in arbeid hebben de lidstaten ruime 
discretionaire ruimte om de doelstellingen van het sociaal en werkgelegenheidsbeleid vast te 
leggen alsook de middelen om deze te bereiken. De Commissie is dus niet in staat de feiten in 
dit specifiek geval verder te beoordelen.
Wat betreft het verzoek om de nationale autoriteiten ertoe aan te sporen de procedure te 
schorsen, vindt de Commissie een schorsing niet nodig in dit geval en bovendien zou zij niet 
bevoegd zijn om om schorsing te verzoeken. Een schorsing zou alleen kunnen worden 
opgelegd door een nationale rechtbank.


