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Betreft: Verzoekschrift 0026/2005, ingediend door Gunther Ettrich (Duitse 
nationaliteit), over het intrekken van zijn praktijkvergunning op grond van 
leeftijd

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Sinds 1973 is indiener specialist in interne geneeskunde. In 2003 werd zijn 
praktijkvergunning ingetrokken volgens een wet die in 1999 van kracht werd. Deze wet stelt 
dat de praktijkvergunning van een arts als geregistreerd arts in Duitsland in het kwartaal 
waarin hij 68 jaar wordt, eindigt. Indiener is van mening dat dit ontoelaatbare discriminatie op 
grond van leeftijd is en niet alleen het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens 
schendt, maar ook een inbreuk is op Richtlijn 2000/78/EG die een algemeen kader voor 
gelijke behandeling in arbeid en beroep instelt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 mei 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 september 2005.

Indiener maakt bezwaar tegen het feit dat de Duitse wet die artsen verplicht om op 68-jarige 
leeftijd met pensioen te gaan strijdig is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens en met Richtlijn 2000/78/EG. Dr. Ettrich heeft over dezelfde zaak reeds een klacht 
neergelegd bij de Europese Commissie.

De Europese Commissie is niet bevoegd om commentaar te leveren op de vermeende inbreuk 
op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens aangezien dit geen instrument is van 
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de Europese Unie, maar van de Raad van Europa.

Richtlijn 2000/78/EG verbiedt discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid in arbeid, beroep en beroepsopleiding. De lidstaten 
dienden de rechten die door de richtlijn werden gewaarborgd op uiterlijk 2 december 2003 ten 
uitvoer te leggen. De lidstaten beschikten echter over extra tijd (maximaal drie jaar) om de 
bepalingen van de richtlijn met betrekking tot discriminatie op grond van leeftijd en handicap 
in hun nationale wetgeving om te zetten. Duitsland deelde de Europese Commissie in 
november 2003 mee dat het van plan was om die extra drie jaar te gebruiken om de 
bepalingen van de richtlijn inzake discriminatie op grond van leeftijd in zijn nationale 
wetgeving om te zetten. Bijgevolg hoeft Duitsland de bepalingen inzake discriminatie op 
grond van leeftijd pas tegen 2 december 2006 om te zetten. Duitsland heeft ontwerpwetten 
bekendgemaakt die onder andere gaan over discriminatie op grond van leeftijd en die 
momenteel in het Duitse parlement worden besproken.

Volgens artikel 6 van de richtlijn kunnen de lidstaten bepalen dat verschillen in behandeling 
op grond van leeftijd geen discriminatie vormen in bepaalde omstandigheden, indien zij 
objectief worden gerechtvaardigd door een legitiem doel, zoals het beleid op het terrein van 
de werkgelegenheid, en indien de middelen voor het bereiken van dat doel passend en 
noodzakelijk zijn. De vraag of de behandeling waarover indiener zich beklaagt onwettige 
discriminatie op grond van leeftijd is, dan wel gerechtvaardigd zou worden geacht in het 
kader van de nationale wetgeving, dient te worden behandeld door de nationale rechtbanken 
zodra de richtlijn in Duitse wetgeving is omgezet.

In dit stadium kan de Commissie niet bemiddelen ten gunste van indiener. 

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 23 maart 2007.

Aangezien de aanvullende informatie die indiener heeft voorgelegd geen nieuwe feiten of 
gebeurtenissen naar voren brengt, ziet de Commissie geen grond om terug te komen op haar 
vorige conclusie.

Het enige nieuwe dat de Commissie kan mededelen is dat de wet die Richtlijn 2000/78/EG in 
nationale wetgeving omzet in Duitsland op 18 augustus 2006 in werking is getreden.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008.

Indiener maakt bezwaar tegen het feit dat de Duitse wet die artsen verplicht om op 68-jarige 
leeftijd met pensioen te gaan in strijd is met het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens en met Richtlijn 2000/78/EG die een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid 
en beroep instelt. 

Zoals al is benadrukt in de mededeling van de Commissie over dit verzoekschrift in juli 2005, 
is de Europese Commissie niet bevoegd om commentaar te leveren op de vermeende inbreuk 
op het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, aangezien dit geen instrument is van 
de Europese Unie maar van de Raad van Europa.

Richtlijn 2000/78/EG is omgezet in nationale wetgeving door de Duitse AGG (Allgemeines 
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Gleichbehandlungsgesetz). Volgens §10 van de AGG is verschillende behandeling op 
gronden van leeftijd toegestaan indien een dergelijke behandeling objectief is en 
rechtvaardiging vindt in een legitieme doelstelling. De middelen om deze doelstelling te 
verwezenlijken moeten proportioneel en noodzakelijk zijn. Deze bewoording weerspiegelt de 
bewoording van de richtlijn en wordt daarom gezien als een juiste omzetting van de richtlijn. 
Het is aan de bevoegde nationale rechterlijke instanties om deze algemene beginselen toe te 
passen op een individueel geval.

Indiener krijgt toestemming om als arts met patiënten te werken op een particuliere, 
contractuele basis, maar zijn vergunning om te werken als geregistreerd arts voor de 
wettelijke sociale zekerheid (Vertragsarzt) is ingetrokken. De vraag of deze beperking 
passend en legitiem is, is in 1998 al voorgelegd voor de hoogste nationale rechtsinstantie, het 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG). Het BVerfG was van mening (referentie BvR 2198/93) 
dat, teneinde te garanderen dat artsen volledig capabel zijn om hun plichten te vervullen, deze 
beperkingen gerechtvaardigd zijn. In een recenter vonnis van een Duitse beroepsinstantie is 
dezelfde vraag aan de orde gesteld. In zijn vonnis van 23 oktober 2006 was het Hof 
(Landessozialgericht Baden-Württemberg, referentie L 5 KA 4343/06) van mening dat er een 
legitiem doel voor deze beperking was, namelijk een beperking van het totale aantal 
geregistreerde artsen, teneinde de financiële stabiliteit van het wettelijke 
socialezekerheidsstelsel te waarborgen, en bovendien een noodzaak om jongere artsen de 
mogelijkheid te geven tot het systeem toe te treden. Volgens het Hof is deze beperking van 
artsen in lijn met de bepalingen van Richtlijn 2000/78/EG.

Verder is, op Europees niveau, de vraag aan de orde gesteld of verplichte beëindiging van een 
arbeidsovereenkomst op de vaste leeftijd van 65 door collectieve overeenkomsten in Spanje in 
lijn is met de EU-bepaling inzake leeftijdsdiscriminatie. Het Europese Hof van Justitie (zaak 
Pallacios de la Villa, vonnis van 16 oktober 2007, C-41105) was van oordeel dat deze 
clausules werden gerechtvaardigd door een legitiem doel (arbeidsmarktbeleid).

Daarom heeft de Commissie, in het licht van de informatie die door indiener is verstrekt en de 
bovengenoemde jurisprudentie, geen reden om te concluderen dat er sprake is geweest van 
een schending van het Gemeenschapsrecht door Duitsland. Dientengevolge kan de Commissie 
indiener alleen adviseren om zijn zaak voor te leggen aan de bevoegde nationale 
rechtsinstanties, aangezien de Commissie niet bevoegd is individuele klachten af te handelen. 

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009.

Zoals aangegeven in eerdere mededelingen over dit verzoekschrift, heeft de Commissie geen 
reden om te concluderen dat er sprake is geweest van een schending van het 
Gemeenschapsrecht door Duitsland.

Indiener brengt in zijn nieuwe bijdrage van 15 april 2009 naar voren dat de Commissie in 
zaak C-341/08 (prejudicieel verzoek van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen in de zaak Petersen) tot een andere conclusie komt. Hij stelt dat de 
leeftijdsgrens van 68 jaar voor Duitse tandartsen om als geregistreerd arts voor de wettelijke 
sociale zekerheid te werken, niet gerechtvaardigd was. De Commissie concludeert echter
nogmaals, na een uitgebreide vergelijking van de wettelijke en feitelijke situatie voor artsen
en tandartsen, dat zaak C-341/08 anders is dan de zaak van indiener.
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Zaak C-341/08 betreft inderdaad de zaak van een Duitse tandarts die een klacht heeft 
ingediend tegen het feit hij na het bereiken van de 68-jarige leeftijd niet meer mocht werken 
als geregistreerd arts voor de wettelijke sociale zekerheid. De maximale leeftijdsgrens van 
68 jaar was ingevoerd door de ‘Gesetz zur Sicherung und Strukturverbesserung der 
gesetzlichen Krankenversicherung’ (wet betreffende behoud en structuurverbetering van het 
wettelijke socialezekerheidsstelsel GSG 1993) op 21 december 1992 en had betrekking op 
zowel tandartsen als artsen. Volgens de officiële rechtvaardiging van deze wet vormt de groei 
van het aantal artsen en tandartsen dat werkt voor de wettelijke sociale zekerheid een 
belangrijke oorzaak van de buitensporige toename van de uitgaven in het wettelijke 
socialezekerheidsstelsel. Gezien de doorlopende groei van het aantal geregistreerde artsen, 
leek er behoefte te zijn om hun aantal te beperken. 

Volgens de wetgever zou het te grote aantal artsen niet alleen moeten worden beteugeld door 
het beperken van de toelating, ten koste van de jonge generatie artsen en tandartsen. Om het 
doel te bereiken leek de invoering van een verplichte leeftijdsgrens voor geregistreerde artsen 
en tandartsen ook noodzakelijk. In 2006 herriep de wetgever echter de regels voor het 
beperken van de toegang voor geregistreerde tandartsen in zijn geheel (Gesetz zur Aenderung 
des Vertragsarztrechts und anderer Gesetze/wet ter amendering van de regels met betrekking 
tot geregistreerde artsen die werken voor de wettelijke sociale zekerheid en andere wetten van 
22 december 2006). Dit vormt, voor wat deze zaak betreft, de belangrijkste reden waarom de 
Commissie tot de conclusie is gekomen dat de rechtvaardiging voor de leeftijdsgrens voor 
geregistreerde tandartsen niet meer van kracht is. 

Voor artsen blijft de situatie echter anders, omdat de toegangsbeperkende regels niet in zijn 
geheel zijn herroepen. Daarom is de rechtvaardiging van de leeftijdsgrens zoals hierboven 
uitgelegd nog steeds van kracht en blijft de Commissie bij haar eerdere conclusie ten aanzien 
van dit verzoekschrift.


