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vermeende discriminatie op grond van leeftijd

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener solliciteerde op een baan als docent aan een hogeschool in Düsseldorf (D). Hij werd als 
beste kandidaat voor de baan beoordeeld vanwege zijn kennis en ervaring die nadrukkelijk door 
de hogeschool werden geëist. Vier weken voordat hij zou worden aangesteld werd hem 
meegedeeld dat hij niet in aanmerking kwam voor de post omdat hij ouder dan 45 was. Volgens 
de wetgeving in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen mogen geen docenten als ambtenaar 
worden benoemd die ouder zijn dan 45 jaar. Indiener was op dat moment sinds enkele weken 45. 
Wel zou indiener in dienst genomen kunnen worden als niet-ambtenaar. Indiener wilde echter als 
ambtenaar worden aangesteld omdat dit bepaalde voordelen met zich meebrengt. Indiener vraagt 
zich af hoe deze situatie te rijmen is met het streven van de overheid om oudere burgers kansen 
op de arbeidsmarkt te geven. Indiener is van mening dat er sprake is van ongelijke behandeling 
en discriminatie op grond van leeftijd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 januari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Op het EU-niveau verbiedt Richtlijn 2000/78/EG discriminatie op het gebied van arbeid en 
beroep op grond van godsdienst of geloof, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Volgens 
deze richtlijn vormen verschillen in behandeling op grond van leeftijd echter geen discriminatie 
als deze binnen de context van nationale wetgeving objectief en redelijk door een wettig doel 
worden gerechtvaardigd en als de middelen om dat doel te bereiken gepast en noodzakelijk zijn 
(artikel 6, lid 1, van de richtlijn). Als voorbeeld voor dergelijke toegestane verschillen in 
behandeling noemt de richtlijn, in artikel 6, lid 1, onder c), de vaststelling van een 
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maximumleeftijd voor aanwerving, welke gebaseerd is op de noodzaak van een aan pensionering 
voorafgaand redelijk aantal arbeidsjaren.

Duitsland heeft de richtlijn in 2006 omgezet in het 'Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz', 
welke door de Commissie is gecontroleerd. Dientengevolge heeft de Commissie geconcludeerd 
dat deze wet de richtlijn correct en volledig omgezet heeft.

Na een correcte en volledige omzetting van een richtlijn moeten alle verdere juridische kwesties 
met betrekking tot leeftijdsbeperkingen die in nationale context ontstaan, in het kader van het 
nationale recht worden behandeld. 

De betreffende wet van Noordrijn-Westfalen, die bepaalde leeftijdsbeperkingen voor de 
aanwerving van ambtenaren stelt, is tweemaal voor nationale rechters aangevochten. 
Dientengevolge, en na een uitspraak van het Bundesverwaltungsgericht van 19 februari 2009 
(ref: C-18/07), heeft Noordrijn-Westfalen zijn leeftijdsgrens voor de aanwerving van ambtenaren 
gewijzigd van 30 naar 40 jaar. Deze leeftijdsgrens is nogmaals tevergeefs voor het 
Bundesverwaltungsgericht aangevochten (besluit van 24 januari 2011, 2B2/11). Het Hof kwam 
tot de conclusie dat dergelijke leeftijdsgrens gerechtvaardigd is om zo een evenwichtige 
verhouding tussen de resterende jaren van actief dienstverband en de aanspraak op pensioen te 
waarborgen. Deze jurisprudentie lijkt in overeenstemming te zijn met de jurisprudentie van het 
Europees Hof van Justitie. Beginnend bij de zaak Pallacios de la Villa (C-411/05), heeft het 
Europees Hof van Justitie altijd benadrukt dat de lidstaten bij het bepalen van hun nationale 
arbeidsmarktdoelstellingen in beginsel een ruime beoordelingsbevoegdheid hebben. 

Conclusies

Aangezien Duitsland de richtlijn correct en volledig heeft omgezet, zou indiener de betreffende 
wet van Noordrijn-Westfalen krachtens de procedures van het nationale recht moeten 
aanvechten. Volgens de juridische beoordeling van de Commissie komt de controversiële 
leeftijdsgrens voor de aanwerving van ambtenaren echter niet neer op leeftijdsdiscriminatie.


