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Leeftijd

Mr. Drs. M. Heemskerk & Mr. M.J.J. Dankbaar 

1   INLEIDING  

Leeftijdsdiscriminatie was in 2005 de hofleverancier voor de Commissie Gelijke 
Behandeling (CGB). Ten opzichte van de 18 oordelen in 2004 – de WGBL1 trad 
op 1 mei 2004 in werking – is er in 2005 sprake van een ware oordelenexplosie. 
Meer dan éénderde van alle oordelen in 2005 (91 van totaal 245) ging over de 
vraag of er sprake is van leeftijdsdiscriminatie bij arbeid en beroep(sonderwijs). 
Ook de civiele rechter wordt in toenemende mate met de WGBL geconfron-
teerd.2 Leeftijdsonderscheid leverde het afgelopen jaar enkele spraakmakende zaken 
op. Een voorbeeld daarvan is de vraag of het niet verlengen van contracten van 
vakkenvullers omdat zij te oud (of te duur?) zijn, verboden is. Veel belangstelling 
was er ook voor het hanteren van leeftijdsgrenzen in vacatures.3

Soms veroorzaakt wet- en regelgeving met leeftijdsgrenzen problemen voor sociale 
partners die deze leeftijdsgrenzen in de arbeidsvoorwaarden neerleggen. Een voor-
beeld daarvan is het fiscaal handhaven van VUT en prepensioen voor 55-plussers. 
Volgens de regering was deze leeftijdsgrens toegestaan.4 Sociale partners die aan-
sluiten bij deze fiscaal toegestane leeftijdsgrenzen moeten daarvoor echter een goe-
de reden hebben. Onder meer daarover ging oordeel 2005-219 (zie paragraaf 
5.3.1).
Een tweede voorbeeld van ‘doorwerking’ van wettelijke leeftijdsgrenzen in de 
arbeidsvoorwaarden betreft de vraag of sociale partners leeftijdsschalen van de Wet 
en het Besluit Minimumloon mogen hanteren. Deze vraag behandelen wij in para-
graaf 3.3.1. Dat leeftijdsgrenzen ook in wetgeving vaak voorkomen, blijkt uit on-
derzoek van het Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie (LBL) uit 2005 naar de 
leeftijdsgrens van 65 jaar.5 De 65-jaargrens kwam maar liefst 898 keer voor in 386 
verschillende wetten, besluiten en regelingen. 
In 2005 viel in de zaak Mangold tevens het eerste arrest van het HvJ EG over leef-
tijdsdiscriminatie te begroeten.6 In de Duitse wetgeving is bepaald dat een arbeids-
overeenkomst voor bepaalde tijd alleen is toegestaan wanneer daar een objectieve 
reden voor is. Voor werknemers van 52 jaar en ouder is geen reden vereist. Me-
neer Mangold stelde dat deze wetgeving discriminerend is, want in strijd met 

1  Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid, beroep en beroepsonderwijs van 17 december 2003, 
Stb. 2004, 30. In werking getreden op 1 mei 2004, Stb. 2004, 90. 

2  Enkele voorbeelden: Hof ’s-Hertogenbosch 10 mei 2005, JAR 2005, 149; Hof Arnhem 19 oktober 2004, JAR
2004, 272; Kantonrechter Amsterdam 14 juni 2004, JAR 2004, 262. 

3 De Telegraaf 10 mei 2005, Personeel van supermarkt op 18 gedumpt; Het Financiële Dagblad, 31 mei 2005, Ideale 
vakkenvuller is 14-16 jaar. 

4 Kamerstukken II 2004/05, 29 760, nr. 10, p. 5; Kamerstukken I 2004/05, 29 760, nr. D, p. 11. 
5  E. Smolenaars, 65 jaar als uiterste houdbaarheidsdatum, Utrecht: LBL 2005. 
6  HvJ EG 22 november 2005, JAR 2005, 289. 
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Richtlijn 2000/78/EG.7 Wetgeving met leeftijdsonderscheid is volgens artikel 6 
van deze richtlijn gerechtvaardigd wanneer daarmee een legitieme doelstelling op 
het terrein van werkgelegenheid, arbeidsmarkt of beroepsopleiding wordt nage-
streefd en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk 
zijn. Het HvJ EG acht het doel van de Duitse wetgeving – bevordering van ar-
beidsdeelname van oudere werklozen – legitiem maar het middel niet passend en 
noodzakelijk. Het onbeperkt kunnen aangaan van arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd met 52-plussers betekent dat een omvangrijke categorie werknemers 
gevaar loopt om gedurende een substantieel deel van de loopbaan uitgesloten te 
worden van een contract voor onbepaalde tijd. Dat klemt te meer daar een vast 
contract een essentieel onderdeel vormt van de werknemersbescherming. De leef-
tijdsgrens als criterium, zonder dat is aangetoond dat die leeftijdsgrens noodzakelijk 
is voor het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers, is niet 
toegestaan, aldus het Hof van Justitie. Met de uitkomst van deze zaak kunnen wij 
instemmen, anderzijds lijkt de noodzakelijkheidstoets die het Hof toepast relatief 
strikt.8 Wellicht speelt daarbij een rol dat de gewraakte Duitse wetgeving tijdens de 
(verlengde) implementatietermijn van Richtlijn 2000/78/EG werd ingevoerd.9 Of 
in andere gevallen een net zo scherpe toets zal worden toegepast, zal daarom moe-
ten worden afgewacht. 
Wat daar ook van zij, deze voorbeelden zijn een waarschuwing voor zowel de 
wetgever als sociale partners. Het Mangold-arrest toont aan dat ook (arbeids)-
wetgeving met leeftijdsgrenzen discriminatoir kan zijn, tenzij voor het leeftijdson-
derscheid een goede reden bestaat. Het neerleggen van leeftijdsgrenzen uit wetge-
ving in de arbeidsvoorwaarden is evenmin zonder gevaar.  
Waar de oordelen in 2004 voornamelijk betrekking hadden op arbeidsvoorwaar-
den (in het bijzonder pensioen) laten de oordelen in 2005 zien dat de volle om-
vang van de wet zich doet gevoelen. Er is bijna op elk mogelijk terrein van de 
WGBL geoordeeld. Verreweg het grootste aantal oordelen betrof leeftijdsonder-
scheid bij werving en selectie, terwijl ook het aangaan en beëindigen van de ar-
beidsovereenkomst en de arbeidsvoorwaarden menig oordeel opleverde. Nieuw in 
2005 zijn de oordelen over leeftijdsonderscheid in het vrije beroep en het beroeps-
onderwijs.
Vanzelfsprekend is het niet mogelijk om alle oordelen weer te geven. Deze bijdra-
ge vormt noodzakelijkerwijs een selectie van de volgens ons meest belangwekken-
de oordelen, ondergebracht in verschillende thema’s.

2  WERVING EN SELECTIE 

2.1   Inleiding 

Personeelsadvertenties zijn een belangrijk onderdeel van de wervings- en selectie-
procedure. De vraag welk leeftijdsonderscheid in een advertentie nog is toegestaan, 
is dan ook veel gesteld aan de CGB, zo blijkt uit de top 10 van meest gestelde 

7  EG-richtlijn 2000/78 van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep, PbEG 2000, L 303/16. 

8  Zie in het bijzonder de overwegingen 62 tot en met 65 van het arrest.  
9  Zie in het bijzonder de overwegingen 72 en 76 tot en met 78 van het arrest.  
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vragen aan de CGB.10 Ook in de Tweede Kamer werden in 2005 vragen gesteld 
over leeftijdsonderscheid in advertenties.11 Gezien het voorgaande is het niet ver-
wonderlijk dat een groot aantal oordelen in 2005 de vraag betrof of leeftijdsonder-
scheid bij werving en selectie was toegestaan.  
Wat staat er dan in de wet? Leeftijdsonderscheid bij de werving en selectie en bij 
de arbeidsbemiddeling wordt getoetst op verboden leeftijdsonderscheid (artikel 3 
onder a en b WGBL). Daarnaast bepaalt artikel 9 WGBL12 dat de reden voor leef-
tijdsonderscheid uitdrukkelijk vermeld moet staan in de advertentie13 (‘de openlijke 
aanbieding14 van een betrekking’).15

Vermeldenswaard is het eind december 2005 verschenen CGB-advies Leeftijdson-
derscheid in advertenties.16 De titel van het daarbij door de Commissie uitgebrachte 
persbericht spreekt eigenlijk voor zich: ‘Personeelsadvertentie vaak in strijd met 
wet.’ Een handreiking voor de praktijk is de checklist van het expertisecentrum 
LEEFtijd en het Meldpunt Discriminatie Amsterdam.17 De checklist is een hulp-
middel voor werkgevers en werving- en selectiebureaus om verboden leeftijdson-
derscheid in advertenties te voorkomen. 
In de volgende paragrafen bespreken wij onder meer de vraag of ook bemidde-
lingsbureau’s als CWI onder de werking van de WGBL vallen. Een andere vraag is 
of werving en selectie van specifieke groepen (studenten, senioren) – al dan niet 
via uitzend- of bemiddelingsbureau’s – is toegestaan. Daarnaast gaan wij in op de 
rechtvaardiging voor leeftijdsonderscheid bij werving en selectie.  

2.2  Reikwijdte van het verbod van leeftijdsonderscheid bij werving en selectie 

In 2005 werd duidelijk dat het verbod van leeftijdsonderscheid zich niet alleen 
richt tot werkgevers, uitzendbureau’s en bemiddelingsorganisaties, maar ook bij-
voorbeeld tot de CWI als beheerder van de website www.werk.nl. 
In oordeel 2005-33 kwam dat laatste aan de orde. De Commissie oordeelde dat de 
CWI in strijd handelde met de WGBL door op haar website een vacature te plaat-
sen voor een transportplanner van maximaal 35 jaar, zonder motivering van deze 
leeftijdsgrens.
In antwoord op kamervragen18 had minister De Geus in 2004 nog onderscheid 
gemaakt tussen twee rollen van de CWI, die van arbeidsbemiddelaar en die van 
beheerder van de website. In het laatste geval – zo overwoog de minister – bood 
de CWI met de website niet meer dan een platform, waarop werkgevers en werk-

10  www.cgb.nl. 
11 Kamerstukken II 2004/05, Aanhangsel, p. 4311-4313. 
12  Vaak is er in de oordelen van 2005 sprake van samenloop met artikel 3 onder a WGBL. Een voorbeeld is 

oordeel 2005-198, waarin een vermelding van een ongemotiveerde leeftijdsgrens niet alleen strijd met artikel 9 
WGBL opleverde, maar tevens de basis vormde voor vaststelling van verboden leeftijdsonderscheid in de zin van 
artikel 3 onder a WGBL. 

13  Het gebod van artikel 9 WGBL houdt een resultaatsverplichting in, en niet een inspanningsverplichting, aldus de 
CGB in oordeel 2005-33, in welke zaak de CWI-website www.werk.nl centraal stond. 

14  Daaronder vallen vanzelfsprekend ook personeelsadvertenties op het internet. Zie behalve de oordelen met 
betrekking tot de CWI-website ook oordeel 2005-36. 

15  Daarbij is niet belangrijk of het een precieze leeftijdsgrens betreft of een ‘indicatie’ (oordeel 2005-37).  
16  Commissie Gelijke Behandeling, Te jong te oud, advies 2006-02, Utrecht: CGB 2006. 
17  http://www.leeftijd.nl/arbeid/checklist_advertenties/hoe.html. 
18 Kamerstukken II 2003/04 Aanhangsel, p. 1807-1808. 
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nemers elkaar kunnen vinden.19 De CWI was volgens de minister in dat kader 
geen arbeidsbemiddelaar, en had geen toetsingstaak. De Commissie is het niet daar 
niet eens. De CWI verwees begrijpelijkerwijs naar de antwoorden van de minister. 
Omdat de vacature door het uitzendbureau op de website was geplaatst, stelde de 
CWI dat niet zij de vacature had aangeboden. Daarbij wees de CWI ook op de 
grote aantallen advertenties op de site en de snelheid van het medium. De Com-
missie maakt aan de hand van het open normadressaat van artikel 3 WGBL en de 
parlementaire geschiedenis20 duidelijk dat – anders dan de CWI in het verweer 
stelde – het verbod zich niet uitsluitend richt tot de werkgever, maar ook tot ande-
ren die bij de arbeidsverhouding betrokken zijn. De wet kent op dat punt geen 
uitzondering, en richt zich dus ook tot de publieke arbeidsvoorziening c.q. de 
CWI. Nu de CWI plaatsing van de vacature mogelijk maakt, dient zij zich ook te 
houden aan het verbod van onderscheid bij de aanbieding van een betrekking 
(artikel 3 onder a WGBL), aldus de CGB.21 Ook artikel 3 onder b WGBL is van 
toepassing: arbeidsbemiddeling heeft een ruime betekenis,22 en nu op de website 
vraag en aanbod van arbeid bij elkaar worden gebracht dient – mede gelet op de 
publieke taak van de CWI – ook dat als arbeidsbemiddeling te worden aange-
merkt.
Gelet op het normadressaat en reikwijdte van artikel 3 onder a en b WGBL, die-
nen ook anderen dan de CWI die een website inzetten ten behoeve van (commer-
ciële) werving en selectie, zich bewust te zijn van de strekking van de WGBL.23

Ook de oordelen 2005-83, 2005-87 en 2005-88 bevestigen de lange arm van de 
WGBL. Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat het hele proces van werving 
en selectie onder het aanbieden en vervullen van een openstaande betrekking 
valt.24 Onder de werking van artikel 3 onder a WGBL valt bijvoorbeeld ook de 
mogelijkheid om sollicitatieformulieren in te vullen voor een open sollicitatie 
(oordeel 2005-83).  

2.3   Verhouding opdrachtgever en uitzendbureau of bemiddelaar 

In een aantal oordelen25 komt de verhouding tussen de opdrachtgever tot werving en 
selectie en de bemiddelaar of het uitzendbureau aan de orde. Bemiddelaars voelen 
zich soms klem zitten tussen de wensen van opdrachtgevers en de verplichting om 
werkzoekenden zonder onderscheid naar leeftijd bij te staan.26 Uit artikel 1 lid 2 jo. 
de artikelen 3 onder a en b WGBL volgt dat het opdracht geven tot het maken van 
onderscheid bij werving en selectie verboden is. Zowel de opdrachtgever als de uit-

19  De CWI maakte in oordeel 2005-33 verschil tussen twee taken m.b.t. de website: personeelsadvertenties werden 
of rechtstreeks door een werkgever geplaatst (prikbordfunctie), of door een CWI-medewerker, die de door een 
werkgever aangeleverde advertentietekst invoerde (plaatsingsfunctie). 

20  De Commissie verwijst naar: Kamerstukken II 2001/02, 28 170, nr. 3, p. 19. 
21  Zie ook oordeel 2005-201. 
22  De Commissie verwijst naar: Kamerstukken II 2001/02, 28 170, nr. 3, p. 20. Zie met betrekking tot een ander 

voorbeeld van de ruime betekenis van artikel 3 onder b WGBL oordeel 2005-107, waar het in opdracht opstel-
len en plaatsen van een personeelsadvertentie strijdig met dat artikel werd bevonden.  

23  Bij commerciële websites –anders dan bij de publieke taak van de CWI – is het afhankelijk van de 
omstandigheden van het geval of er sprake is van verboden onderscheid, aldus de Commissie. Commissie gelijke 
behandeling, Leeftijdsonderscheid in advertenties, advies 2005/06, Utrecht: CGB 2005, p. 32. 

24 Kamerstukken II 2001/02, 28 170, nr. 3, p. 20. 
25  Behalve de in deze paragraaf besproken oordelen komt de verhouding opdrachtgever/bemiddelaar ook aan de 

orde in de oordelen 2005-87 en 88 en 2005-106 en 107. 
26  Het verweer werd aangevoerd door de CWI in de eerder besproken oordelen 2005-87 en 2005-88.  
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voerder maken zich schuldig aan verboden onderscheid, indien bijvoorbeeld de 
bemiddelaar de opdracht van een werkgever personen jonger dan 30 jaar te selecte-
ren uitvoert, aldus de memorie van toelichting.27 Het is voorts de vaste oordelenlijn 
van de Commissie, dat een bemiddelaar een eigen verantwoordelijkheid heeft jegens 
een opdrachtgever: hij dient erop toe te zien dat geen verboden onderscheid wordt 
gemaakt.28 Lijkt verboden onderscheid aan de orde te zijn, dan dient de bemiddelaar 
de opdrachtgever daarop te wijzen, en te vragen naar een rechtvaardiging.  
In oordeel 2005-113 meende een uitzendbureau dat haar opdrachtgeefster een 
goede reden had (indirect) leeftijdsonderscheid te maken, en stelde dat daarom de 
uitvoering van de onderscheid makende opdracht niet verboden kon zijn. De 
rechtvaardiging die de opdrachtgeefster had aangevoerd voor de opdracht tot wer-
ving van studenten – flexibiliteit en up-to-date kennis - hield echter geen stand 
(oordeel 2005-114, zie ook hieronder).29

In het oordeel merkt de CGB op onder verwijzing naar antwoorden van de minis-
ter op kamervragen,30 dat de eigen verantwoordelijkheid onder omstandigheden kan 
meebrengen dat een door een opdrachtgeefster gegeven rechtvaardiging door het 
uitzendbureau getoetst dient te worden. Niet eenduidig volgt uit het oordeel dat 
het uitzendbureau (ook) verboden onderscheid maakte door de rechtvaardigings-
toets31 onvoldoende uit te voeren. Onopgehelderd blijft in hoeverre een uitzend-
bureau zich kan disculperen voor het niet uitvoeren van de objectieve rechtvaardi-
gingstoets.
Soms komt de opdrachtgever met de schrik vrij, bijvoorbeeld als niet vast komt te 
staan dat hij de opdracht om leeftijdsonderscheid te maken heeft gegeven. De be-
middelaar daarentegen trekt snel aan het kortste eind.32 In de oordelen 2005-199 
en 202 wijst de Commissie nog eens uitdrukkelijk op de eigen verantwoordelijk-
heid van bemiddelaars, die zowel formeel als materieel juist moeten handelen. De 
CGB merkt op dat het ter bestrijding van leeftijdsdiscriminatie niet past, ouderen 
wel te weren, terwijl de werkelijke reden, de leeftijd, niet wordt genoemd. Dat 
illustreert het belang van een bemiddelaar of uitzendbureau een actief leeftijdsbe-
leid te voeren jegens haar opdrachtgevers, om te voorkomen dat zij daadwerkelijk 
klem komt te zitten tussen wet en opdracht.33 Uit de oordelen van 2005 distilleren 

27 Kamerstukken II 2001/02, 28 170, nr. 3, p. 18. 
28  Zie ondermeer oordelen 2002-121 en 2004-179 en I.P. Asscher-Vonk en A.C. Hendriks, Gelijke behandeling en 

onderscheid bij de arbeid, Deventer: Kluwer 2005, p. 212. 
29  Zie ook Kamerstukken II 2001/02, 28 170, nr. 3, p. 18. Voor een spiegelbeeldige situatie zie de oordelen 

2005-120 en 2005-121, waarin de CGB vaststelt dat een bemiddelingsbureau jegens een 64-jarige sollicitant 
geen (verboden) leeftijdsonderscheid heeft gemaakt, en ook de opdrachtgever niet, omdat deze geen be-
moeienis had gehad met het aan de bemiddelaar uitbestede selectieproces. 

30 Kamerstukken II 2003/04 Aanhangsel, p. 1807 en 1808, met betrekking tot Kamervragen die ook in de hieraan 
voorafgaande paragraaf al aan de orde kwamen. 

31  Het zou dan om een volle rechtvaardigingstoets gaan. Het expliciete verbod van het opdracht geven tot het 
maken van (verboden) leeftijdsonderscheid, dat volgt uit artikel 1 lid 2 WGBL, laat geen ruimte voor een slechts 
marginale toetsing. Zie I.P. Asscher-Vonk en A.C. Hendriks, Gelijke behandeling en onderscheid bij de arbeid,
Deventer: Kluwer 2005, p. 66. 

32  In een reeks samenhangende oordelen liet een werving- en selectiebureau zowel een 56-jarige (oordeel 2005-
199) als een 59-jarige (oordeel 2005-202) sollicitant weten hem niet voor te dragen omdat zij opdracht had 
gekregen kandidaten te zoeken van jonger dan 40 jaar. Daarmee maakte zij direct (verboden) leeftijdsonder-
scheid in de zin van artikel 3 onder b WGBL. Het bureau stelde geheel op eigen initiatief de leeftijdsgrens te 
hebben gehanteerd. Op grond van die stelling en het ontbreken van aantoonbare leeftijdseisen van de opdracht-
geefster, ging de laatste vrijuit (oordelen 2005-200 en 2005-203). 

33  Zie de oordelen 2005-87 en 88, waarin de CWI zich mede moest verweren tegen haar opdrachtgeefster die had 
gesteld dat niet zij maar een CWI-medewerkster had voorgesteld leeftijdsonderscheid te maken.  
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wij enkele tips voor bemiddelaars: duidelijke instructie van personeel,34 heldere 
afspraken met opdrachtgevers35 en desnoods aangeven de opdracht te moeten wei-
geren. Het verdient daarnaast opmerking dat - volgens de minister - de bemidde-
laar of het uitzendbureau niet in strijd met de wet handelt indien een opdracht-
geefster uit een lijst van voorgedragen kandidaten zelf de kandidaat kiest, en daarbij 
onderscheid naar leeftijd maakt.36

2.4  Leeftijdsonderscheid en rechtvaardiging bij werving en selectie 

2.4.1  Inleiding  

Het meest duidelijke en herkenbare onderscheid in advertenties zijn de kale leef-
tijdsgrenzen, waarbij rechtstreeks wordt verwezen naar leeftijd (direct onder-
scheid). Voorbeelden daarvan uit de oordelen zijn: Leeftijd tussen 24 en 34 jaar37;
+ 18-20 jaar38 en maximaal 35 jaar.39 Iets minder duidelijk, maar nog steeds evi-
dent leeftijdsonderscheid vormen begrippen als jong en oud.40 Daaronder zit een 
glijdende schaal, zoals verwijzingen naar carrièrefasen, aantal jaren werkervaring, en 
verwijzingen naar kenmerken van een bedrijf (jong en dynamisch).41 Voor de vast-
stelling van leeftijdsonderscheid is mede van belang de beschrijving van het bedrijf 
en/of de functie, al dan niet in combinatie met het gebruikte beeldmateriaal en/of 
taalgebruik, aldus de CGB in de oordelen 2005-106 en 107. Is leeftijdsonderscheid 
vastgesteld dan hoeft de advertentie nog niet verboden te zijn. Wel vereist de 
WGBL dat er (1) daarvoor een reden in de advertentie staat (artikel 9 WGBL) die 
(2) objectief gerechtvaardigd is (artikel 7 WGBL). 
Leeftijdsonderscheid wordt nog al eens gemotiveerd met financiële argumenten: 
door met leeftijd samenhangende redenen is dat personeel goedkoper. Het is de 
vaste oordelenlijn van de CGB, dat enkel financiële argumenten op zichzelf onvol-
doende rechtvaardiging vormen voor het maken van onderscheid.42 In oordeel 
2005-181 voegt de Commissie daar voor de grond leeftijd aan toe dat dat slechts 
anders is indien het vereiste van gelijke behandeling naar leeftijd een disproportio-
nele belasting zou vormen.43 De Commissie wijst bovendien nog eens op de ratio 
van die oordelenlijn: onderscheid wordt vaak gemaakt met het oog op financiële 
belangen. Indien onderscheid daarmee gerechtvaardigd zou kunnen worden, zou 
de gelijkebehandelingswetgeving veel van haar betekenis verliezen. 
Hieronder laten we enkele voorbeelden uit de oordelen van 2005 de revue passe-
ren.

34  Vgl. oordelen 2005-87 en 2005-201. 
35  Oordeel 2005-149. 
36 Kamerstukken I 2003/04, 28 170, C, p. 16. 
37  Oordeel 2005-36. 
38  Oordeel 2005-37. 
39  Oordeel 2005-32. 
40  Vergelijk Kamerstukken II 2001/02, 28 170, nr. 5, p. 39. 
41  Commissie Gelijke Behandeling, Leeftijdsonderscheid in advertenties, advies 2005/06, Utrecht: CGB 2005, p. 7-9. 
42  Vgl. HvJ EG 24 februari 1994, zaak C-343/92 (Roks e.a.), Jur. 1994, p. I-587-604; HR 24 april 1992, NJ 1992, 

689; oordeel 2002-165; oordeel 2003-23, oordeel 2004-16 en 2005-83. Zie ook: R.C. Tobler, ‘Enkele opmer-
kingen over rechtvaardiging van indirecte discriminatie om economische redenen in het EG-recht’, in: S.D. 
Burri (red.), Gelijke behandeling oordelen en commentaar 2004, Deventer: Kluwer 2005, p.123-134.  

43  De Commissie verwijst naar oordeel 2004-142. 
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2.4.2  Bewijs en vermoeden van onderscheid 

In veel oordelen is er discussie met betrekking tot de vraag of en wanneer in een 
concreet geval onderscheid wordt gemaakt. Dat is begrijpelijk. Bij werving en 
selectie is het aantal contacten tussen (potentiële) sollicitant en (potentiële) werkge-
ver of bemiddelaar nog beperkt, veelal informeel, en – zeker van de zijde van de 
sollicitant – voorzichtig. De indruk dat leeftijdsonderscheid is gemaakt ontstaat 
wellicht snel, maar het bewijs van (al dan niet verboden) onderscheid is daarmee 
nog niet geleverd. Een indruk van onderscheid ontstaat in een aantal oordelen bij 
betrokkenen als gevolg van onduidelijke communicatie over de afwijzingsgrond of 
de gang van zaken bij de sollicitatieprocedure.44 Mede om dat te voorkomen is de 
vaste oordelenlijn van de CGB dat op grond van de vereisten die de gelijkebehan-
delingswetgeving stelt, een inzichtelijke, systematische en controleerbare sollicita-
tieprocedure gevolgd zal dienen te worden.45

Tegen deze achtergrond verbaast het niet dat in veel oordelen artikel 12 WGBL 
een rol speelt, op grond waarvan aangedragen feiten46 een vermoeden van onder-
scheid kunnen betekenen. Is er een vermoeden van onderscheid gevestigd, dan 
dient de wederpartij dat te weerleggen door te bewijzen dat niet in strijd met de 
WGBL is gehandeld. 
Een vermoeden kan ontstaan door een onvoldoende betwiste stelling.47 Een e-mail 
of brief spreekt vaak boekdelen. In oordeel 2005-103, bijvoorbeeld, bestond het 
vermoeden van onderscheid jegens een 36-jarige sollicitant, omdat de werkgeefster 
in een e-mail had aangegeven dat één van de gebruikte selectiecriteria leeftijd was. 
De werkgeefster kon dat vermoeden weerleggen: de betrokken functie betrof 
voornamelijk avond- en nachtdiensten. Het selectiecriterium zag uitsluitend op 
Arbeidstijdenwet waarin een verbod van nachtarbeid voor 16 en 17-jarigen is ver-
vat.
Dat algemeen bekend is dat ouderen moeizaam toegang krijgen tot de arbeids-
markt, is, ook in combinatie met herhaalde afwijzingen van een sollicitant, niet 
voldoende voor een vermoeden (oordeel 2005-120). Kortom: er zijn voldoende 
concrete op het geval toegespitste feiten nodig om onderscheid op grond van leef-
tijd te kunnen doen vermoeden.48

2.4.3  Onderscheid en objectieve rechtvaardiging 

Scholieren

De Commissie heeft in 2005 een aantal oordelen gegeven met betrekking tot leef-
tijdsonderscheid gemaakt bij werving en selectie in samenhang met de levens- of 
carrièrefase van het gezochte personeel. Een bijzondere categorie vormt super-
marktpersoneel, waaromtrent de CGB in februari 2006 een advies uitbracht.49 Het 
aspect van niet-verlenging van arbeidsovereenkomsten van supermarktpersoneel 

44  Zie de oordelen 2005-97 en 2005-116.
45  Zie oordeel 2005-103.  
46  Zie de oordelen 2005-56 en 57, 2005-97 en 2005-184. 
47  Zie bijvoorbeeld 2005-220. In oordeel 2005-150, speelt een rol dat één van de betrokkenen – hoewel 

opgeroepen door de CGB - niet was verschenen om zijn uitspraken te bevestigen of toe te lichten. 
48  Vergelijk ook oordeel 2005-158.  
49  Commissie Gelijke Behandeling, Te jong te oud, advies 2006-02, Utrecht: CGB 2006. 
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komt in paragraaf 3 aan de orde. Op deze plaats gaan wij in op de toelaatbaarheid 
van leeftijdsonderscheid bij de werving en selectie van scholieren. In oordeel 2005-
83 maakte een supermarktketen verboden onderscheid door aan verzoekster (20 
jaar) op voorhand kenbaar te maken dat zij te oud was om in aanmerking te ko-
men voor een vacant komende functies van caissière of winkelmedewerker. Bewijs 
voor het leeftijdsonderscheid volgde uit mededelingen van baliemedewerksters, 
tekst op een kassabon (‘Zoek je werk? En ben je niet ouder dan 19 jaar? Vraag dan 
info bij de counter’) en de al aangestelde medewerkers, die allen tussen de 16 en 18 
jaar oud waren. Als objectieve rechtvaardiging voerde de supermarkt onder meer 
de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag aan. Enkel kostenbeheersing is 
weliswaar onvoldoende rechtvaardiging voor het maken van onderscheid, echter 
door de tweeledigheid van het doel, ligt het in dit oordeel anders. Het tweede deel 
van de doelstelling hield in personeel langer in dienst te kunnen houden: vooral 
scholieren hebben belangstelling voor avond- en weekendwerk in de supermarkt, 
zodat 16- en 17- jarigen langer in dienst blijven dan 20-jarigen. Zo beschouwd 
acht de CGB het doel legitiem en het middel passend. Maar het stellen van een 
leeftijdsgrens was niet noodzakelijk, omdat ook zonder leeftijdsgrens bij gelijke 
geschiktheid de keuze voor de goedkopere (jongere) kandidaat kan worden ge-
maakt. Zo komt opmerkelijk genoeg via de achterdeur het financiële argument 
toch binnen. 

Uit het advies Te jong te oud, dat ziet op de supermarktbranche,50 blijkt dat goed-
kope jongeren werven en aannemen voor startersfuncties is toegestaan, waarbij van 
belang is dat voor die functies geen opleiding en competenties vereist zijn en dat 
daarnaast een (school)opleiding te volgen is. Het financiële argument - jongeren 
zijn goedkoper – kan met het oog op de bevordering van de arbeidsmarktpartici-
patie van jongeren toch worden gehanteerd, op grond van artikel 7 onder a danwel 
onder c WGBL. Een werkgever mag dus de voorkeur geven aan een goedkope 
jongere boven een duurdere oudere, zolang dat in overeenstemming is met de 
doelstellingen van het Besluit minimumjeugdloonregeling (zie ook paragraaf 3.3.1). 
Een ondernemer zal in deze situatie voldoen aan de motiveringsplicht van artikel 9 
WGBL indien hij in de vacature vermeldt dat de aard van de functie meebrengt 
dat er geen ervaring dan wel specifieke competenties van een sollicitant worden 
vereist, en daarom de voorkeur uitgaat naar een minimumjeugdloner, eventueel 
gecombineerd met de maximum salarishoogte of leeftijd. Uit de motivering moet 
dan blijken dat niet de lage leeftijd, maar de lage loonkosten bepalend zijn.51

Studenten 

Personeelsadvertenties richten zich vaak op doelgroepen die gerelateerd zijn aan 
leeftijd. Behalve scholieren, zijn ook studenten gebonden aan een bepaalde leeftijds-
categorie. In de memorie van toelichting wordt de functie-eis ‘studerend’ aange-
haald als een voorbeeld van (indirect) leeftijdsonderscheid.52 In oordeel 2005-113 
onderstreept de Commissie dat: weliswaar kunnen studenten alle leeftijden hebben, 

50  Die conclusie – zo stelt de Commissie uitdrukkelijk – kan niet zonder meer worden doorgetrokken naar andere 
branches. Commissie Gelijke Behandeling, Te jong te oud, advies 2006-02, Utrecht: CGB 2006, p. 18.  

51  Commissie Gelijke Behandeling, Te jong te oud, advies 2006-02, Utrecht: CGB 2006, p. 17-20 en 27. 
52 Kamerstukken II 2001/02, 28 170, no. 3, p. 17. 
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maar de overgrote meerderheid is 18 tot 30 jaar. In deze casus wierf een uitzend-
bureau – in opdracht van een computerbedrijf – personeel met de advertentietekst: 
‘Werken als whizz-kid (…) dan kun je bij ons naast je studie werken om bij men-
sen computerproblemen op te lossen.’ Een 56-jarige sollicitant werd afgewezen, 
omdat hij geen student was. Omdat de opdrachtgever geen objectieve rechtvaardi-
ging had voor het zoeken van bij voorkeur53 studenten (oordeel 2005-114) had het 
uitzendbureau dat evenmin, zodat het in strijd handelde met artikel 3 onder a 
WGBL. Het voor het onderscheid aangevoerde (legitiem bevonden) doel was het 
werven van whizz-kids met up-to-date-kennis en flexibiliteit. Het werven van 
studenten was daarvoor als middel geschikt, maar niet noodzakelijk: het stellen van 
de eisen flexibiliteit en up-to-date kennis was voldoende geweest.  
In oordeel 2005-181 wees een bedrijf een sollicitant (geboren in 1970) af, met de 
opmerking dat men jonge kandidaten had uitgenodigd in verband met de salarisei-
sen. Achteraf stelde het bedrijf dat de selectie van jonge kandidaten geen verband 
hield met leeftijd, maar met het feit dat het studenten betrof, die bereid zouden zijn 
tegen een lager salaris te werken. De sollicitant was geen student. Een objectieve 
rechtvaardiging voor het leeftijdsonderscheid is niet aan de orde, omdat het finan-
ciële doel – de lagere loonkosten – niet legitiem is. Zelfs al zou het doel wel legi-
tiem worden geacht – zo merkt de CGB op – dan zou het middel evenmin ge-
schikt zijn geweest, nu het de sollicitant is die bepaalt voor welk salaris hij of zij wil 
werken en niet het bedrijf.54

Senioren

In de oordelen 2005-81 en 2005-82 staat leeftijdsonderscheid bij bemiddeling voor 
senioren centraal (artikel 3 onder b WGBL). In oordeel 2005-81 maakte het bu-
reau verboden onderscheid door een 62-jarige chauffeur niet te willen bemiddelen, 
omdat hij jonger was dan 65. Voor de weigering van de 62-jarige voerde de be-
middelaar aan dat haar opdrachtgevers vrijwel uitsluitend op zoek waren naar 
AOW-gerechtigden, omdat voor hen geen sociale premies behoeven te worden 
afgedragen. Dat financiële argument voldoet niet.55 Daarnaast wilde de bemiddelaar 
de arbeidsparticipatie van ouderen vergroten en de vooroordelen jegens hen be-
strijden. Die twee doelstellingen acht de Commissie legitiem: zij stroken met het 
overheidsbeleid56 en met het doel van de WGBL, waarmee onder meer wordt 
beoogd de discriminatie van ouderen bij toegang tot arbeidsmarkt te bestrijden. 
Het uitsluitend bemiddelen van 65-plussers voor chauffeursfuncties, is als middel 
echter niet geschikt om die doelen te bereiken. Immers, door te voldoen aan de 
wensen van de opdrachtgevers, sluit verweerster kandidaten die (ook) tot haar 
doelgroep behoren uit.  

53  Leeftijdsonderscheid wordt ook gemaakt door een voorkeur uit te spreken voor een bepaalde leeftijdsgroep van te 
werven personeel. Daarvan gaat – aldus de CGB in oordeel 2005-88 – immers dezelfde uitsluitende werking uit 
als het stellen van een harde eis met betrekking tot de leeftijd van te werven personeel. Dat geldt zeker in het 
stadium van aanbieding van een betrekking. Zie ook oordeel 2005-106. 

54  Er lijkt wellicht sprake van enige spanning tussen oordeel 2005-181 en het hierboven aangehaalde uit het 
advies Te jong te oud. Het verschil tussen beide is echter tweeledig. Ten eerste is in het oordeel geen sprake 
van functies waarvoor geen opleiding en competenties vereist zijn, ten tweede is er geen sprake van aanslui-
ting bij het minimumjeugdloon.  

55  De Commissie verwijst naar HvJ EG 23 oktober 2003, zaak C-5/02, Jur. 2003, p. I-12575 (Schönheit).
56 Kamerstukken II 1997/98, 26 024, nr. 10, p. 29. 
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In oordeel 2005-82 maakte hetzelfde bureau geen verboden onderscheid jegens 
een 40-jarige die zij eveneens weigerde te bemiddelen, omdat zij jonger was dan 
50. De bemiddelaar stelde dat zij gelet op haar doelstellingen niet ontkwam aan het 
hanteren van de leeftijdsgrens van 50 jaar. Dat kan de Commissie billijken, nu de 
regering het mogelijk achtte dat een arbeidsbemiddelingsbureau zich zou richten 
op een specifieke leeftijdscategorie, indien objectieve rechtvaardiging daarvoor 
voorhanden zou zijn.57 Het uitsluitend bemiddelen van ouderen acht de Commis-
sie voorts passend omdat verweerster juist door deze specialisatie in staat is om haar 
doel dichterbij te brengen. Ook is het middel noodzakelijk. Het argument van de 
40-jarige verzoekster dat de bemiddelaar haar doelen ook kon bereiken door 
werkzoekenden niet naar leeftijd te selecteren maar naar de kenmerken ervaring en 
rust ging niet op. Het doel was niet het vergroten van arbeidsparticipatie van men-
sen met deze kenmerken, maar van arbeidsparticipatie van senioren. Omdat er tot 
slot voldoende andere organisaties zijn waarvan verzoekster gebruik kan maken, is 
het middel ook niet disproportioneel, zolang ongelijkheid voor oudere werkzoe-
kenden op de arbeidsmarkt bestaat. Een in dit kader interessante vraag is waar de 
grens (letterlijk) ligt om als oudere te worden aangemerkt. Hier was dat 50 jaar, 
maar waarom eigenlijk niet 55 of 45 jaar? We wijzen op de parallel met leeftijdsge-
relateerd verlof, waarover meer in paragraaf 4.2. 

Ervaringsjaren 

In de advertentie die in oordeel 2005-240 aan de orde is werd (ook) een werker-
varingseis van 24 maanden gesteld. Alleen als een maximum aantal jaren werkerva-
ring wordt gevraagd, of een uitzonderlijk hoog minimumaantal is er mogelijk spra-
ke van verboden leeftijdsonderscheid, aldus de CGB.58 Dan kan de groep die mo-
gelijk wordt uitgesloten te groot worden in verhouding tot de groep die in aan-
merking kan komen voor de functie. In beginsel is het toegestaan te vragen naar 
minimumervaring, aldus de Commissie ook in haar advies Leeftijdsonderscheid in 
advertenties. De Commissie verwijst daarbij naar de parlementaire geschiedenis en 
redeneert dat een minimumwerkervaring – anders dan een maximering – slechts 
een relatief kleine groep treft.59 Een maximering van de ervaring(sjaren) vormt 
leeftijdsonderscheid en zal gerechtvaardigd moeten worden. Met de Commissie 
menen wij dat het uitsluiten van werknemers met ‘teveel’ ervaring slecht denkbaar 
is. Een werknemer met meer ervaring dan noodzakelijk voor de functie, is daarom 
niet ongeschikt voor die functie. Een werkgever kan ‘overgekwalificeerde’ werk-
nemers die op grond van hun ervaring meer salaris verwachten, een salarisindicatie 
geven.60

Kenmerken van een bedrijf of team 

Het stellen van een leeftijdsvereiste in verband met het karakter van het bedrijf of 
de samenstelling van het team is slechts in een beperkt aantal gevallen toegestaan. 

57 Kamerstukken II 2001/02, 28 170, nr. 5 p. 33. 
58  Vergelijk Commissie Gelijke Behandeling, Leeftijdsonderscheid in advertenties, advies 2005/06, Utrecht: CGB 

2005, p. 8. 
59 Kamerstukken II 2001/02, 28 170, nr. 3, p. 17 en 34. 
60  Vergelijk Commissie Gelijke Behandeling, Leeftijdsonderscheid in advertenties, advies 2005/06, Utrecht: CGB 

2005, p. 16. 
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Zo merkt de Commissie in het advies Leeftijdsonderscheid in advertenties op, dat zij 
zich vooralsnog geen situaties kan voorstellen waarin sprake is van een legitiem 
doel bij een bepaalde leeftijdsamenstelling van een team.61

Ook de personeelsadvertentie waarin als functie-eis werd gesteld dat ‘De sollicitant 
moet ook passen binnen het dynamische bedrijf dat [verweerster] is, met een niet 
al te hoge gemiddelde leeftijd waar zowel hard wordt gewerkt als veel gelachen en 
gesport’ achtte de Commissie niet toelaatbaar.62 De gewraakte tekst is voor tweeër-
lei uitleg vatbaar. Potentiële sollicitanten kunnen daaruit begrijpen dat een ieder 
die zich thuis voelt in een dynamisch bedrijf waar de gemiddelde leeftijd niet al te 
hoog is, kan solliciteren. Zo gelezen maakt de tekst geen leeftijdsonderscheid. Naar 
het oordeel van de Commissie maakt de tekst echter wel onderscheid. Bepalend 
daarvoor is dat de advertentie óók zo kan worden gelezen dat alleen of bij voor-
keur sollicitanten van een bepaalde leeftijdscategorie in aanmerking komen voor de 
functie. Het woord ‘moet’, waaruit een functie-eis volgt, is daaraan mede debet.63

Een precisering volgt uit oordeel 2005-240. Daarin merkt de CGB op dat het van 
belang is of de tekst een indicatie inhoudt dat mensen van een bepaalde leeftijd 
zich mogelijk minder thuis zullen voelen of welkom zouden zijn in het bedrijf. In 
het oordeel vermeldde een advertentietekst ‘een jong en dynamisch team’ waarin 
de kandidaat zou gaan functioneren. Hier is geen sprake van verboden (indirect) 
onderscheid, volgens de Commissie, omdat - anders dan de tekst in de oordelen 
2005-106 en 107 - deze tekst geen (leeftijds)verband legt tussen de beschrijving 
van het team en de (eisen aan de) persoon van de kandidaat.  

3  AANGAAN EN BEËINDIGEN 

3.1  Niet verlengen tijdelijke arbeidsrelatie 

Supermarkten bieden vakkenvullers met een tijdelijk contract – of na drie tijdelijke 
contracten – vaak geen nieuw contract aan. Jongere en goedkopere medewerkers 
nemen hun plaats in. Zijn supermarktmedewerkers van 18 jaar te oud of te duur? 
Is het niet verlengen van aflopende contracten van supermarktpersoneel leeftijds-
discriminatie? De CGB kreeg deze vragen in 2005 meerdere malen voorgelegd. 
Dat zorgde voor het nodige rumoer en aandacht van de pers, getuige bijvoorbeeld 
de TV-uitzending in juni 2005 van Netwerk.64

De eerste juridische vraag is of de beslissing om met een werknemer met een con-
tract voor bepaalde tijd geen nieuw contract voor (on)bepaalde tijd aan te gaan 
onder de reikwijdte van de WGBL valt. Het is de vaste oordelenlijn van de CGB 
om een dergelijke beslissing van de werkgever aan te merken als een beslissing over 
het aangaan van een arbeidsovereenkomst.65 Daarmee valt deze beslissing volgens 
de Commissie onder ‘het aangaan en het beëindigen van een arbeidsverhouding’, 
zie artikel 3 onder c WGBL. Eerder oordeelde de CGB overeenkomstig ten aan-

61  Commissie Gelijke Behandeling, Leeftijdsonderscheid in advertenties, advies 2005/06, Utrecht: CGB 2005, p. 17-
18.  

62  Oordelen 2005-106 en 107. 
63  Ook was de advertentietekst in strijd met artikel 9 WGBL: de grond voor het leeftijdsonderscheid werd niet 

aangegeven. 
64  Netwerk 27 juni 2005 (http://www.netwerk.tv/index.jsp?p=items&r=deze_week&a=179427). 
65  Zie oordeel 2004-130, overweging 6.2.  
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zien van de discriminatiegrond geslacht (zie ook paragraaf 3.4 van de bijdrage van 
Burri & Cremers-Hartman in deze bundel).66 De Commissie hanteert dus een 
ruime uitleg van het begrip aangaan, vermoedelijk vanuit de idee van bescherming 
die ten grondslag ligt aan de gelijkebehandelingswetgeving. Uit de parlementaire 
behandeling van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid blijkt dat de regering ook vindt 
dat het eindigen van rechtswege kan worden getoetst aan de algemene rechtsbe-
ginselen van non-discriminatie en goed werkgeverschap.67 Ook wanneer leeftijd 
niet de enige en doorslaggevende reden is geweest om de arbeidsovereenkomst 
niet te verlengen maar als deze (mede) een rol heeft gespeeld, kan sprake zijn van 
verboden onderscheid.68 Dit is (ook) bij andere discriminatiegronden vaste juris-
prudentie van de Commissie.69

3.2  De bewijslast 

Een belangrijk aspect bij de vraag of de reden voor niet-verlenging is gelegen in 
leeftijd vormt de verdeling van de bewijslast. Om de bewijslast op de werkgever te 
laten rusten, is vereist dat de werknemer in rechte feiten aandraagt die het leeftijds-
onderscheid kunnen doen vermoeden (artikel 12 WGBL). Slaagt de werknemer 
daarin, dan moet de werkgever aantonen dat er geen (verboden) onderscheid is 
gemaakt. De vraag is natuurlijk wanneer er sprake is van een rechtsvermoeden van 
leeftijdsonderscheid. De Commissie heeft een actieve opstelling, bijvoorbeeld in 
oordeel 2005-180. Daarin stelt een hulpkracht van een supermarkt dat er geruch-
ten onder het personeel gingen dat 18- en 19-jarigen te duur zouden zijn en dat 
haar ondanks haar goede functioneren geen nieuw contract is aangeboden. De 
Commissie oordeelt dat de door de hulpkracht aangevoerde feiten ‘in samenhang 
bezien voldoende zijn voor het wettelijk vereiste vermoeden van onderscheid, te 
meer nu deze worden weerspiegeld in de, in de samenleving breed levende veron-
derstelling dat in de supermarktbranche ten aanzien van hulpkrachten structureel 
onderscheid naar leeftijd wordt gemaakt. Dat beeld komt bijvoorbeeld naar voren 
in de media, alsmede uit het aantal klachten dat de Commissie bereikt in vergelijk-
bare kwesties.’70

De werkgever kan het vermoeden evenwel weerleggen. In hetzelfde oordeel slaag-
de de supermarktketen daarin door er op te wijzen dat als gevolg van een reorgani-
satie in het sociaal plan was opgenomen dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 
tijd niet worden verlengd. Dit gold voor alle werknemers. Bovendien had de su-
permarkt cijfers overgelegd waaruit bleek dat een aanzienlijk aantal hulpkrachten in 
vaste dienst was. De CGB oordeelde dat de supermarkt het rechtsvermoeden had 
weerlegd. Een tweede voorbeeld van een succesvolle weerlegging vormt oordeel 
2005-45. Daarin voerde een ziekenhuis (de werkgever) aan dat niet de leeftijd 
maar een fusie de objectieve reden was voor de beslissing om de arbeidsovereen-
komst van een klinisch verloskundige van 62 jaar niet te verlengen.71 Het zieken-

66  Zie bijvoorbeeld oordelen 1997-101, 1999-25, 2000-25, 2001-138, 2004-26, 2004-124 en 2004-169. Impliciet 
ook Ktr. ’s-Gravenhage 20 juli 2005, JAR 2005, 211. Zie ook P.C. Vas Nunes’, De bepaalde tijder is niet 
vogelvrij, SMA 2004-1, p. 6-18. 

67 Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 6, p. 13-14. 
68  Oordeel 2004-130, overweging 6.3.  
69  Oordelen 1995-15, oordeel 1999-34, oordeel 2001-113, RN 2002, 1507, m.nt. M.S.A. Vegter en oordeel 

2004-26. 
70  Oordeel 2005-180, overwegingen 5.5 en 5.6. 
71  Oordeel 2005-45, overweging 5.5. Voor een soortgelijk oordeel inzake geslacht, zie oordeel 2004-169. 
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huis ging daarom louter arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan. De Com-
missie oordeelde dat er geen leeftijdsonderscheid was gemaakt. 
Is er eenmaal leeftijdsonderscheid vastgesteld, dan is de enige ontsnappingsroute de 
objectieve rechtvaardiging. Het is daarom verstandig om altijd een objectieve 
rechtvaardiging aan te voeren en er niet op te vertrouwen dat er geen sprake is van 
leeftijdsonderscheid. Dat leert ook oordeel 2005-139. Daarin ontkende de super-
markt vergeefs dat leeftijd de reden was om de arbeidsovereenkomst niet om te 
zetten in één voor onbepaalde tijd. Wegens het ontbreken van een objectieve 
rechtvaardigingsgrond stond daarmee vast dat het onderscheid verboden was.  

3.3  De rechtvaardiging: loonkosten, aansluiten bij minimumloon of flex en zekerheid? 

3.3.1  Flexibiliteit, continuïteit en kosten 

Het duidelijkste geval van leeftijdsonderscheid bij het niet aanbieden van een 
nieuw contract is te vinden in oordeel 2005-179. Daarin had een supermarkt de 
arbeidsovereenkomst van een vakkenvuller niet verlengd wegens leeftijd en dat 
met zoveel woorden in het getuigschrift gezet: ‘De reden dat zijn (verzoekers) 
contract niet verlengd is, heeft alleen te maken met zijn leeftijd. De functie waarin 
hij opereerde, de gemiddelde leeftijd in de groep (die te hoog is) en de inhoud van 
de functie (die ook te vervullen is door een jongere) en de aanhoudende strijd in 
de supermarkt, heeft ons hiertoe gedwongen.’ Als objectieve rechtvaardiging voer-
de de supermarkt haar bedrijfsbelang en een drievoudig doel aan: een flexibel per-
soneelsbestand dat langdurig beschikbaar is, continuïteit in de personeelsbezetting 
en kostenbeheersing. De behoefte aan flexibiliteit achtte de Commissie niet aange-
toond, terwijl het niet verlengen van contracten niet geschikt was om de beschik-
baarheid te vergroten. Zoals bekend is een beroep op financiële redenen vrijwel 
kansloos.72

3.3.2 Aansluiten bij wettelijk minimumloon 

Een verwant argument van de supermarkt is dat de samenhang tussen loonkosten 
en leeftijd het gevolg is van een wettelijke regeling, namelijk het Besluit mini-
mumjeugdloonregeling. De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en het 
daarop gebaseerde Besluit minimumjeugdloonregeling zijn ingevolge artikel 7 lid 1 
onder a WGBL uitgezonderd van het verbod van leeftijdsdiscriminatie, aldus de 
regering.73 De objectieve rechtvaardiging is gelegen in het bevorderen van de ar-
beidsdeelname voor jongeren door lagere loonkosten toe te staan.
Het hanteren van de leeftijdsschalen van de Wet minimumloon en minimumva-
kantiebijslag en het Besluit minimumjeugdloonregeling in een CAO is toegestaan, 
aldus de Commissie in oordelen 2005-123 en 124. Dit leeftijdsonderscheid is toe-
gestaan omdat de wetgever dit expliciet heeft bepaald. Sociale partners mogen 
hierbij volgens de parlementaire geschiedenis aansluiten.74 De vraag, die wij hier 
slechts opwerpen, is hoe uitzonderingen als die van de Wet minimumloon en 

72  HvJ EG 24 februari 1994, zaak C-343/92 (Roks e.a.), Jur. 1994, p. I-587-604; oordelen 2002-165 en 2005-83. 
73 Kamerstukken II 2001/02, 28 170, nr. 3, p. 28. 
74 Kamerstukken II 2001/02, 28 170, nr. 3, p. 30. 
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minimumvakantiebijslag zich verhouden tot het in de inleiding van deze bijdrage 
besproken Mangold-arrest van het HvJ EG.75

Vermeldenswaardig is ook de uitspraak van het Hof ’s-Gravenhage. Het Hof oor-
deelde dat het niet vaststellen van een minimumloon voor 13 en 14-jarigen discri-
minatoir was, want in strijd met artikel 26 IVBPR.76

Terug nu naar oordeel 2005-179. Dat toepassing van leeftijdsschalen is toegestaan, 
betekent niet dat er geen leeftijdsdiscriminatie mogelijk is door contracten van 
supermarktpersoneel (na drie contracten) niet te verlengen. De Commissie merkt 
op dat het niet aangaan van een arbeidsovereenkomst niet strookt met bevordering 
van arbeidsdeelname van jongeren maar juist een nadelig effect heeft voor jonge-
ren. De CGB concludeert dat de handelswijze niet aansluit bij de doelstelling van 
het besluit Minimumloon. Er is sprake van verboden leeftijdsonderscheid. 

3.3.3 Flexibiliteit en zekerheid? 

Een ander argument –dat in genoemde zaken niet of nauwelijks aan de orde kwam 
– is de vrijheid van ondernemers om gebruik te maken van de ruimte die de Wet 
Flexibiliteit en Zekerheid hun biedt. Artikel 7:668a BW bepaalt immers dat het is 
toegestaan om drie maal een contract voor bepaalde tijd aan te gaan. Van deze 
regel kan slechts bij CAO worden afgeweken. Het recht van een onderneming om 
contracten niet te verlengen of om te zetten in contracten voor onbepaalde tijd 
lijkt ons een gerechtvaardigde ondernemingsdoelstelling. Anderzijds kan het con-
sequent uitsluiten van jongeren voor contracten voor onbepaalde tijd leeftijdsdis-
criminatie meebrengen. Het feit dat een werkgever zich aan de Wet Flexibiliteit en 
Zekerheid houdt, wil niet automatisch zeggen dat hij daarmee ook voldoet aan 
gelijkebehandelingswetgeving.
Op verzoek van de CNV-Jongerenorganisatie heeft de CGB onderzoek verricht 
naar leeftijdsonderscheid in de supermarktbranche. Kort na afronding van de tekst 
van deze bijdrage verscheen het al eerder genoemde advies, onder de naam Te jong 
te oud.77 Daarin concludeert CGB dat de supermarkten aan de hand van cijfers 
moeten aantonen dat er bij niet verlenging van contracten van hulpkrachten geen 
sprake is van indirect leeftijdsonderscheid. Een objectieve rechtvaardiging ziet 
CGB slechts indien de werkgever kan aantonen dat het voortbestaan van de betref-
fende onderneming in gevaar is en daarvoor een schriftelijk vastgelegd sociaal plan, 
overeenkomstig de daarvoor geldige wettelijke regels, kan overleggen. In nagenoeg 
alle andere gevallen zal het leeftijdsonderscheid niet objectief gerechtvaardigd kun-
nen worden geacht, aldus de Commissie. 

4  ARBEIDSVOORWAARDEN 

4.1  De reikwijdte 

De oordelen in 2005 lopen door het hele spectrum van arbeidsvoorwaarden heen, 
van CAO-bepalingen tot pensioenreglementen en van sociale plannen tot over-

75  Zie ook: Commissie Gelijke Behandeling, Te jong te oud, advies 2006-02, Utrecht: CGB 2006, p. 17-18. 
76  Hof ’s-Gravenhage 24 maart 2005, JAR 2005, 98. 
77  Commissie Gelijke Behandeling, Te jong te oud, advies 2006-02, Utrecht: CGB 2006. 
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gangsregelingen. Leeftijdsonderscheid komt in vrijwel elke arbeidsvoorwaardelijke 
regeling voor, of het nu een pensioenregeling, een individuele arbeidsovereen-
komst of een CAO betreft. Zo wijst onderzoek van het ministerie van SZW uit 
juli 2005 naar leeftijdsonderscheid in CAO’s uit dat in 99% van de CAO’s (121 
van de 122 onderzochte CAO’s) leeftijdsonderscheid wordt gemaakt.78 Hetzelfde 
onderzoek laat zien dat CAO’s geen toelichting geven over de reden om leeftijd te 
hanteren. Daardoor is niet duidelijk of partijen zich er van bewust zijn dat leef-
tijdsonderscheid alleen is toegestaan wanneer daar een objectieve rechtvaardiging 
voor bestaat.79 Om de motivering voor leeftijdsonderscheid helder te krijgen, is 
minister De Geus voornemens de Stichting van de Arbeid (STAR) in overweging 
te geven om CAO-partijen die leeftijdsonderscheid maken in de CAO te verzoe-
ken de reden van het gemaakte onderscheid op te nemen in de CAO.80

4.2  Leeftijdsvakantiedagen en seniorenverlof 

Veel voorkomende leeftijdsgerelateerde arbeidsvoorwaarden zijn leeftijdsvakantie-
dagen en seniorenverlof, het toekennen van extra vakantiedagen respectievelijk 
arbeidsurenvermindering aan oudere werknemers of werknemers met een aantal 
dienstjaren. Dat bij dit leeftijdsonderscheid vraagtekens konden worden geplaatst, 
was reeds tijdens de parlementaire geschiedenis duidelijk.81 Als mogelijke objectie-
ve rechtvaardiging voor leeftijdsvakantiedagen zag de regering het rekening hou-
den met de mogelijke afname van de belastbaarheid van oudere werknemers. De 
leeftijdsvakantiedagen zouden kunnen bijdragen aan het voorkomen van ziektever-
zuim en WAO-instroom (tegenwoordig WIA) door oudere werknemers.82

In 2004 oordeelde de CGB tweemaal dat de leeftijdsvakantiedagen niet waren 
toegestaan.83 Dat zorgde voor de nodige opschudding, ook in de pers.84 Beide 
malen lukte het de werkgever niet om aan te tonen dat de extra vakantiedagen 
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid voorkwamen en belastbaarheid reguleer-
den. Bij gebrek aan cijfers van werkgeverszijde greep de CGB terug naar een 
TNO-onderzoek naar leeftijd en belastbaarheid waaruit blijkt dat andere factoren 
dan leeftijd, zoals leefstijl, functieduur en langdurige fysieke belasting een grotere 
rol spelen bij de gezondheid en inzetbaarheid van oudere medewerkers.85

In 2005 lijkt de Commissie ten aanzien van leeftijdsvakantiedagen en seniorenver-
lof een sur place te maken. In de drie voorgelegde gevallen hield de CGB het oor-
deel over leeftijdsvakantiedagen en/of seniorenverlof aan (oordelen 2005-66, 
2005-69 en 2005-110). Zij heeft de Organisatie voor Strategisch Marktonderzoek 
(OSA) verzocht een instrument te ontwikkelen waarmee de belasting van functies 
kan worden gemeten en op objectieve wijze de relatie kan worden gelegd met de 

78  J.J.H. Schrama, C. Klaassen, E.C. Junger-van Hoorn, Onderscheid naar leeftijd in CAO’s, Den Haag: SZW 2005. 
79  Persbericht ministerie van SZW 26 oktober 2005, nr. 05/180. 
80 Kamerstukken II 2004/05, 28 170, nr. 40, p. 3-4. 
81 Kamerstukken II 2001/02, 28 170, nr. 4. 
82 Kamerstukken II 2003/04, 28 170, nr. 7, p. 6. 
83  Oordelen 2004-118 en 2004-150. Zie M.S.A. Vegter, ‘Extra vakantiedagen voor oudere werknemers’, SR

2004-11, p. 379-380; M.J.J. Dankbaar, ‘Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid’, in: S.D. Burri 
(red.), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2004, p. 102-104. 

84  Haagsche Courant 19 november 2004, Bedrijven willen ‘ouwelullendagen’ kwijt.  
85  A. Nauta, M.R. de Bruin en R. Cremer, De mythe doorbroken, gezondheid en inzetbaarheid van oudere medewerkers,

2004, Hoofddorp: TNO Arbeid 2004. 
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belastbaarheid die volgens verzoeker afneemt naarmate de leeftijd vordert.86 Zij 
oordeelde wel over extra vakantiedagen voor werknemers met een aantal dienstja-
ren (oordeel 2005-110). De Commissie achtte dit toegestaan voor productieme-
dewerkers. Het duurde namelijk zo’n zeven jaar voordat een productiemedewerker 
de functie volledig beheerste. Daarom had het bedrijf er belang bij om deze me-
dewerkers te belonen voor trouwe dienst. Voor kantoorpersoneel gold dit niet, 
daarom was de regeling voor hen discriminatoir.87 Niet ondenkbaar is dat het on-
derscheid tussen kantoorpersoneel en productiepersoneel onderscheid naar geslacht 
meebrengt. Daarover oordeelde de Commissie evenwel niet. 

4.3  Scholing 

Ook werkgevers die werknemers laten bijscholen of arbeidsbureau’s die scholing 
aanbieden moeten voorzichtig zijn met leeftijdscriteria. Van de vijf zaken in 2005 
werd vier maal geoordeeld dat er verboden onderscheid was.88 Uit oordeel 2005-
174 blijkt dat het niet kunnen terugverdienen van de opleidingskosten een objec-
tieve rechtvaardiging kan vormen. Daarin wees een werkgever een interne 61-
jarige sollicitant af wegens onvoldoende evenwicht tussen de opleidingsinspanning 
en het rendement van die opleiding. Het ging om een functie voor twee dagen per 
week en werknemer zat niet ver van zijn (pre)pensioen af. Wegens de (te) korte 
terugverdienperiode oordeelde de Commissie dat de werkgever geen verboden 
onderscheid maakte. 

4.4  Reorganisatie en sociaal plan 

Leeftijdsonderscheid komt ook voor bij reorganisaties en in een sociaal plan. In 
oordeel 2005-73 voert een bedrijf een reorganisatie door. Voor werknemers die 
overcompleet worden verklaard, zoekt de werkgever eerst naar herplaatsing. 
Werknemers die in aanmerking komen voor prepensioen worden evenwel over-
compleet verklaard zonder onderzoek naar herplaatsingsmogelijkheden. Als objec-
tieve rechtvaardiging voert de werkgever aan dat zij de negatieve gevolgen van de 
reorganisatie voor haar werknemers wil beperken. Anders gezegd: voor werkne-
mers met een recht op prepensioen zijn de negatieve gevolgen al beperkt, het pre-
pensioen geeft hun inkomenszekerheid. De CGB acht het middel legitiem en pas-
send maar niet noodzakelijk. Het is de Commissie namelijk niet duidelijk dat het 
doel niet bereikt kan worden door prepensioengerechtigde werknemers zonder 
dreiging van overcompleetverklaring vrijwillig gebruik te laten maken van prepen-

86  De CGB verwijst inzake de belastbaarheid in enkele oordelen naar onderzoek van TNO-arbeid uit 2004. 
Ander onderzoek toont aan dat vanaf 45 jaar verouderingsverschijnselen zichtbaar worden en de belastbaar-
heid afneemt (IVA, De wenselijkheid van het maken van onderscheid naar leeftijd, Tilburg, februari 2005, vergelijk 
bijlage Kamerstukken II, 28 170, 2005-06, nr. 44). Dit geldt met name voor blauwe boorden, lager opgelei-
den en functies met een geringe regelcapaciteit. Onderzoek naar de belasting van brandweermannen (J.K. 
Sluiter, H.M.W. Frings-Desen, Brandweeronderzoek. De gezondheidskundige onderbouwing van (vervroegde uittre-
ding) op basis van leeftijd bij brandweerpersoneel, Coronel Instituut, oktober 2004, p. 7.) laat zien dat ouderen 
(>50 jaar) in het algemeen een grotere kans hebben op aan taakeisen gerelateerde gezondheidsrisico's dan 
jongeren. Deze gezondheidsrisico's zijn individueel bepaald en ontstaan soms al vanaf het 40e jaar. De ver-
schillende onderzoeken geven dus geen eenduidig beeld. 

87  Oordeel 2005-110. 
88  Oordelen 2005-54 en 55, 2005-172 en 173. 
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sioen.89 Het dwingen van werknemers om met prepensioen te gaan zonder onder-
zoek naar herplaatsingsmogelijkheden is daarom niet toegestaan. 
Dit jaar ook drie oordelen in een gevoegde zaak over een ouderenregeling in een 
sociaal plan (2005-128, 129 en 130).90 Een werknemer van 56 jaar die boventallig 
was verklaard, stelde dat de ouderenregeling in het sociaal plan in strijd was met de 
WGBL. Hij sprak niet alleen zijn werkgever aan, maar tevens de OR en de vakor-
ganisatie. Dat is mogelijk aangezien de WGBL een open formulering kent en zich 
- in navolging van de richtlijn - niet richt tot een met naam genoemd normadres-
saat.91 De ouderenregeling kwam kort gezegd neer op een suppletieregeling tot het 
60e jaar van 75% van het laatstverdiende loon, voortzetting van de pensioenop-
bouw en deelname aan de ziektekostenverzekering. De werknemer maakte aan-
spraak op dezelfde vertrekregeling als de 55-minners, welke gebaseerd was op de 
kantonrechtersformule. De kern van het geschil is of de oudere werknemer genoe-
gen moet nemen met de ouderenregeling of mag kiezen voor de kantonrechters-
formule. De CGB oordeelde dat de ouderenregeling – die als legitiem tweeledig 
doel had de arbeidsmarktpositie en inkomenspositie van de oudere werknemer te 
beschermen92 – passend was maar niet noodzakelijk. ‘Als alternatief voor een rege-
ling als de onderhavige ouderenregeling kan de oudere werknemer de keuze wor-
den geboden om te kiezen voor de ontslagvergoeding bij onvrijwillig vertrek op 
basis van de kantonrechtersformule, zoals deze wordt toegekend aan werknemers 
die jonger zijn dan 55 jaar.’93

Ook bij de civiele rechter komt de vraag voor of een ouderenregeling in een soci-
aal plan acceptabel is. In 2004 had de kantonrechter Amsterdam te oordelen over 
een 56,5-jarige die aanspraak wilde maken op de in het sociaal plan neergelegde 
ouderenregeling voor 57,5-plussers. Hij oordeelde dat het opnemen van een gun-
stiger bepaling in het sociaal plan voor ouderen gerechtvaardigd was wegens hun 
slechtere kansen op de arbeidsmarkt.94 In 2005 oordeelde de Kantonrechter Sneek 
dat een ouderenregeling voor 57,5-plussers niet door de beugel kon. ‘Als alterna-
tief voor de door CPS (werkgever, red.) in het Sociaal Plan neergelegde ontslagver-
goedingen, was te verdedigen geweest, bijvoorbeeld, een op solidariteit gebaseerde 
mindere vergoeding voor de jongere werknemers ten gunste van de oudere groep 
of, opnieuw bijvoorbeeld, een over de hele linie lagere ontslagvergoeding.’95

Een vergelijking dringt zich op met de kantonrechtersformule. Het toepassen van 
de kantonrechtersformule A (leeftijd) x B (beloning) x C (correctiefactor) is voor 
ouderen gelimiteerd. Aanbeveling 3.5 kent namelijk een maximering van de ver-
goeding. De vergoeding is niet hoger dan de verwachte inkomensderving tot aan 
de pensioengerechtigde leeftijd. Het valt te bepleiten om in een sociaal plan aan te 
sluiten bij deze gedachtegang en voor ouderen aanbeveling 3.5 te hanteren.96 Ook 

89  Oordeel 2005-73, overwegingen 5.7 en 5.8. 
90  Volledigheidshalve merken wij op dat een kantoorgenoot van één van de auteurs (M. Heemskerk) als raadsman 

van werkgever is opgetreden bij oordeel 2005-128. 
91 Kamerstukken II 2001/02, 28 170, nr. 3, p. 19. Zie artikel 3 Richtlijn 2000/78/EG. De ‘open formulering’ 

(die ook de AWGB kent, vergelijk artikel 5 AWGB) zorgt ervoor dat bijvoorbeeld ook OR, vakbonden, 
pensioenfondsen en CWI gebonden zijn aan de WGBL. 

92  Bescherming van de arbeidsmarktpositie wordt vaker als legitiem doel aanvaard, zie bijvoorbeeld oordeel 2005-
134. 

93  Oordeel 2005-128, overweging 5.9. 
94  Ktr. Amsterdam 14 juni 2004, JAR 2004, 262. 
95  Ktr. Sneek 31 mei 2005, PJ 2005, 99. 
96  Er van uitgaande dat aanbeveling 3.5 niet discriminatoir is. 



152  
                                                                                     HEEMSKERK & DANKBAAR 

de kantonrechter Sneek zinspeelde daar op.97 De discussie gaat dan ook over de 
rechtsgrond van de vergoeding. Wij kunnen ons voorstellen dat de inkomensbe-
scherming zich beperkt tot een overbrugging naar het pensioen. Vanaf dat moment 
(pensionering) zou de arbeidsovereenkomst geëindigd zijn. De compensatie voor 
het verlies van de arbeidsovereenkomst is voor ouderen daarom beperkt.  
Het bieden van een keuze voor de kantonrechtersformule of de ouderenregeling 
achten wij niet zonder meer een goede oplossing. Het komt ons vreemd voor dat 
een 63-jarige er voor zou kunnen kiezen in plaats van gebruik te maken van de 
ouderenregeling zijn dienstjaren te gelde kan maken via de kantonrechtersformule 
AxBxC. Hij zou dan immers in een aantal gevallen een (veel) hogere vergoeding 
krijgen dan bij voortzetting van zijn arbeidsovereenkomst tot aan zijn pensioenda-
tum.

5  PENSIOEN 

5.1  Pensioen 

Zoals wij in de inleiding al aangaven, is de invloed van de WGBL (en overige 
gelijkebehandelingswetgeving) op pensioen groot. Zo betrof het allereerste leef-
tijdsoordeel (2004-46) een pensioenzaak. Ook 2005 leverde een aantal vragen op 
over leeftijdsonderscheid in pensioenregelingen. Wij volstaan ook hier met een 
selectie van deze oordelen. Voor een uiteenzetting over de invloed van gelijkebe-
handelingswetgeving op pensioenregelingen verwijzen wij naar de themabijdrage 
van Lutjens in deze bundel. 

5.2  Pensioenuitzonderingen 

Pensioen neemt een bijzondere positie in binnen de WGBL. In artikel 8 WGBL 
zijn namelijk verschillende uitzonderingen opgenomen voor pensioen. Kort ge-
zegd zijn de toetredingsleeftijd, de pensioengerechtigde leeftijd en actuariële bere-
keningen bij pensioenvoorzieningen waarbij met leeftijd rekening wordt gehouden 
niet discriminatoir. Wanneer vaststaat dat er sprake is van één van deze uitzonde-
ringen hoeft het leeftijdsonderscheid niet gerechtvaardigd te worden.  
Het belang van de pensioenuitzonderingen volgt uit een uitspraak van de Recht-
bank Breda en oordeel 2005-178.98 In beide gevallen betrof het een FPU+ arran-
gement voor 57-plussers (ambtenaren geboren vóór 1 januari 1948). Het FPU-
arrangement was een aanvulling op de FPU (de VUT-regeling voor ambtenaren). 
Vóór het bereiken van de FPU-leeftijd werd 70% van de FPU-uitkering verkre-
gen, met voortzetting van de pensioenopbouw voor rekening van de werkgever. 
Een ambtenaar jonger dan 57 jaar die niet in aanmerking kwam voor het arrange-
ment zag hier verboden leeftijdsonderscheid in. Zowel de Commissie als de recht-
bank oordeelden dat hier sprake was van een pensioenvoorziening met een toetre-
dingsleeftijd. Daarom was er geen verboden leeftijdsonderscheid, aldus beide gre-
mia.

97  Ktr. Sneek 31 mei 2005, PJ 2005, 99, rechtsoverweging 9. 
98  Rb. Breda 24 augustus 2005, PJ 2005, 119; oordeel 2005-178, PJ 2005, 122 met noot E. Lutjens. 
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Enige kritiek op deze uitspraken is denkbaar. Aangezien de WGBL een bescher-
mend karakter heeft, mogen de pensioenuitzonderingen niet ruim worden uitge-
legd. De pensioenuitzondering zet namelijk de bescherming van de gelijke behan-
deling opzij. Het is vaste jurisprudentie van het HvJ EG om een uitzondering op 
een rechtsbeschermende regeling beperkt uit te leggen, zo volgt onder meer uit de 
arresten Beckmann en Martin.99 Daar werd het begrip pensioenuitkering in EG 
Richtlijn 77/187/EEG100 inzake het behoud van rechten van werknemers bij de 
overgang van werknemers beperkt uitgelegd. In het Beckmann-arrest oordeelde het 
HvJ EG dat onder ouderdomsuitkeringen niet vallen de vervroegde pensioenen en 
uitkering die bedoeld zijn om de voorwaarden van vervroegde pensionering te 
verbeteren en die in geval van ontslag wegens personeelsinkrimping aan werkne-
mers vanaf een bepaalde leeftijd worden uitbetaald, zelfs niet als deze uitkeringen 
worden berekend aan de hand van de berekeningswijze van de gewone pensioe-
nen.
Bij de FPU-regeling gaat het evenals bij Beckmann en Martin om een afwijking van 
het in de algemene opzet van de pensioenregeling voorziene einde van de loop-
baan.
Dat pleit er voor om ook ten aanzien van richtlijn 2000/78/EG en de WGBL de 
pensioenuitzondering beperkt uit te leggen.101 Het is twijfelachtig of een ‘verkapte 
ontslagvergoeding’ als het FPU+ arrangement aan te merken valt als pensioenvoor-
ziening in de zin van de WGBL. De Commissie geeft zelf aan dat de voorziening 
zich niet of nauwelijks onderscheidt van een ontslagvergoeding.102 Daarnaast duidt 
het plaatsen van een tijdelijke leeftijdsgrens eerder op uitsluiting dan op toetreding. 
Werknemers die geen 57 zijn, kunnen immers nooit gebruik maken van de 
FPU+-regeling. Ook daarom is het plaatsen van het leeftijdsonderscheid onder de 
uitzondering van de toetredingsleeftijd discutabel. 

5.3  Overgangsregelingen 

Overgangsregelingen worden vaak gekenmerkt door leeftijdsgrenzen. Bij wijziging 
van wetgeving worden nogal eens bestaande regelingen in CAO’s of pensioenrege-
lingen voor oudere werknemers gehandhaafd. Dit jaar boog de Commissie zich 
onder andere twee maal over een overgangsregeling in een pensioenregeling. 
In oordeel 2005-145 was bij een verlaging van de pensioengrondslag in 1993 een 
overgangsmaatregel in de pensioenregeling getroffen. Om de verlaging te compen-
seren zorgde een zogenaamde minregeling ervoor dat werknemers die op het mo-
ment van wijziging in dienst waren in ieder geval een minimumsalarisverhoging 
(pensioengevend) ontvingen. Bij invoering van een nieuwe pensioenregeling wil 
de werkgever deze compensatie handhaven. Hij vraagt zich af of dat geen leeftijds-
discriminatie meebrengt. Aangezien er meer oudere werknemers langer in dienst 
waren, levert de regeling indirect leeftijdsonderscheid op. De Commissie oordeelt 
dat het is toegestaan om een overgangsregeling toe te passen teneinde verworven 

99  HvJ EG 4 juni 2002, PJ 2002, 99 (Beckmann); HvJ EG 6 november 2003, PJ 2004, 71 (Martin).  
100  Richtlijn 77/187/EEG van de Raad van 14 februari 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen 

der Lid-Staten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, 
vestigingen of onderdelen daarvan, PbEG 1977, L 61/26. 

101  Zie M. Heemskerk, Leeftijdsonderscheid bij pensioen, De gevaren van overgangsrecht en de solidariteit tussen generaties,
Amsterdam: VU 2005, p. 16-19. In gelijke zin de noot van E. Lutjens bij oordeel 2005-178, PJ 2005, 122. 

102  Oordeel 2005-178, overweging 5.9. 
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rechten te behouden ten aanzien van werknemers die op het moment van de wij-
ziging reeds in dienst waren. Normaliter leidt een langere ongelijkheid en een 
hoger beloningsverschil minder snel tot een objectieve rechtvaardiging (zie de 
bijdrage van Burri & Cremers-Hartman, paragraaf 4.1.3). De CGB stelt dat voor 
pensioenregelingen niet dezelfde perioden gelden omdat het uitgesteld loon betreft 
en de opbouw van een volledig pensoen doorgaans 40 jaar duurt. Het is daarom 
redelijk dat een overgangsbepaling waarbij een bepaald pensioen wordt gegaran-
deerd langer mag duren.  
Uit het oordeel volgt ons inziens dat de betekenis van verworven rechten als ob-
jectieve rechtvaardiging voor overgangsregelingen genuanceerd moet worden. Het 
toestaan van leeftijdsonderscheid om rechten uit het verleden te handhaven is niet 
op één lijn te stellen met de handhaving van toekomstige pensioenopbouw.

5.4  VPL-overgangsregeling 

Een voor de pensioenpraktijk zeer belangrijk oordeel (2005-219) betrof de reeds in 
de inleiding aangehaalde vraag of het VPL-overgangsrecht – handhaving van VUT 
en prepensioen voor werknemers die op 31 december 55 jaar of ouder zijn – toe-
laatbaar was. De fiscale wetgever maakt leeftijdsonderscheid. Een hardnekkig mis-
verstand is dat sociale partners dat daarom ook mogen. De aap komt uit de mouw 
wanneer de wetgever meedeelt dat fiscale maatregelen niet worden aangemerkt als 
arbeidsvoorwaarden en dus niet onder de WGBL vallen.103 Wanneer sociale part-
ners het fiscale overgangsrecht – handhaving van VUT en prepensioen voor 55-
plussers - vastleggen in hun arbeidsvoorwaarden, vallen zij binnen het bereik van de 
WGBL en doemt het gevaar van leeftijdsdiscriminatie op.104 De regering zwijgt 
echter in alle talen over het gevaar van leeftijdsdiscriminatie voor sociale partners – 
de valkuil van de WGBL – bij implementatie van de leeftijdsgrenzen in de arbeids-
voorwaarden. Sociale partners wilden via een zogeheten ‘oordeel omtrent eigen 
handelen’ van de CGB weten of de ABP-overgangsregeling conform de wet was. 
Het doel –de objectieve rechtvaardigingsgrond – van het Hoofdlijnenakkoord 
bestaat uit meerdere onderdelen: het streven naar een betaalbaar en stabiel pensi-
oensysteem, dat binnen bepaalde leeftijdsgrenzen flexibel inzetbaar is, voorziet in 
een inkomensniveau dat in redelijke verhouding staat tot het inkomen tijdens het 
arbeidsleven en de duur daarvan, gerechtvaardigde verwachtingen binnen de fiscale 
grenzen zoveel mogelijk respecteert en de lasten redelijk verdeelt over alle deelne-
mers.
De CGB oordeelde dat er geen sprake was van verboden leeftijdsonderscheid. Een 
andere pensioenvoorziening voor jong dan voor oud is toegestaan. Met andere 
woorden, de pensioenvoorzieningen voor jong en voor oud zijn niet gelijk maar 
wel gelijkwaardig. ‘Alhoewel door toepassing van het Hoofdlijnenakkoord niet 
ieder afzonderlijk onderdeel van het doel voor de deelnemers in gelijke mate zal 
kunnen worden bereikt, wel zal het doel in zijn totaliteit worden bereikt. De 
Commissie acht het middel daarom passend.’105 De combinatie van argumenten die 
het ABP aanvoert vindt de Commissie een goede reden voor leeftijdsonderscheid. 

103 Kamerstukken II 2004/05, 29 760 nr. 10, p. 6. 
104  Zie M. Heemskerk, Leeftijdsonderscheid bij pensioen. De gevaren van overgangsrecht en de solidariteit tussen generaties,

Amsterdam: VU 2005, p. 104. In gelijke zin E. Lutjens, ‘Leeftijdsonderscheid bij pensioen: een tikkende tijd-
bom bij grenspaal 55?’, P&P 2005-12, p. 5-6. 

105  Oordeel 2005-219, overweging 4.9, PJ 2005, 136. 
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De Commissie oordeelt dat de overgangsregeling bij ABP een evenwichtige verde-
ling van lasten en lusten is.
Het positieve oordeel van de CGB is in de pensioensector met opluchting ontvan-
gen. Het oordeel betekent evenwel niet dat handhaving van VUT en prepensioen 
voor 55-plussers in elke sector is toegestaan. Sociale partners kunnen niet met een 
gerust hart achterover leunen omdat CGB de regeling van ABP heeft geaccor-
deerd. De financiële en maatschappelijke belangen zijn groot, waarbij het solidari-
teitsvraagstuk meespeelt. Bovendien blijven er fundamentele rechtsvragen. Daarom 
bestaat de kans dat uiteindelijk de rechter het verlossende woord moet geven over 
deze uitermate lastige materie.  

6   VRIJ  BEROEP 

De Commissie heeft in 2005 zes oordelen gegeven met betrekking tot artikel 4 
WGBL, waarin leeftijdsonderscheid wordt verboden bij de voorwaarden voor en 
de toegang tot het vrije beroep en de mogelijkheden tot uitoefening van en ont-
plooiing binnen het vrije beroep. In drie van die oordelen werd vastgesteld dat er 
geen onderscheid werd gemaakt. Zij blijven verder buiten beschouwing.106

De drie andere oordelen107 hadden alle drie betrekking op zorgverzekeraars die 
zorgcontracten niet wilden verlengen, met een beroep op de leeftijd van een 80-
jarige huisarts, een 70-jarige psychotherapeut en een 69-jarige psychiater.108 De 
betrokken zorgverzekeraars stelden dat de leeftijdsgrens – van 65 of 70 jaar – die zij 
hanteerden tot doel had doorstroming in de beroepsgroepen te bevorderen, en de 
kwaliteit van de zorg te waarborgen. Het doorstromingsdoel hield in geen van de 
oordelen stand: Voor de huisarts niet omdat er in Nederland juist een tekort aan 
huisartsen dreigt. Voor de psychotherapeut en psychiater niet omdat de doorstro-
ming geen aantoonbaar probleem vormde. 
De waarborging van de kwaliteit van de zorg daarentegen werd een legitiem doel 
bevonden. Bovendien nam de Commissie aan, dat er een verband bestaat tussen de 
leeftijd van de beroepsbeoefenaar en de kwaliteit van zijn werk. De CGB voegt 
daar aan toe dat het moment waarop dat gebeurt voor eenieder verschillend is, 
maar dat het middel – geen zorgcontracten meer aangaan vanaf de 65 of 70-jarige 
leeftijd - desalniettemin geschikt is. De drie oordelen verschillen voor wat betreft 
de subsidiariteitstoets. Omdat er voor huisartsen twee methoden ter beschikking 
stonden om de kwaliteit van de zorg op individuele basis te waarborgen, was het 
leeftijdsonderscheid verboden. Dat was niet of in onvoldoende mate zo voor de 
andere twee, zodat daar het leeftijdonderscheid gerechtvaardigd werd geacht.  
Wij constateren dat de vraag of een zorgverzekeraar onderscheid naar leeftijd mag 
maken, afhankelijk is van de vraag of de beroepsgroep een kwaliteitstoets hanteert.  

106  Oordelen 2005-23, 2005-24 en 2005-29. 
107  Oordelen 2005-49, 2005-50 en 2005-135. 
108  Het verdient opmerking dat omdat er sprake is van vrije beroepen de uitzondering van artikel 7, eerste lid, 

onderdeel b WGBL niet van toepassing is. Daarin wordt een uitzondering gemaakt voor het verbod van leef-
tijdsonderscheid bij het beëindigen van arbeidsverhouding of dienstverband, wegens het bereiken van de AOW-
gerechtigde leeftijd. Kan dit niet beter in de tekst? 
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7   BEROEPSONDERWIJS 

Ook het beroepsonderwijs ontkwam niet aan toetsing op leeftijdsdiscriminatie. De 
weigering van een reïntegratiebureau om een 59-jarige WW-er in het kader van 
een reïntegratietraject een ICT-opleiding te laten volgen omdat cursisten goed 
bemiddelbaar moeten zijn, kon geen genade vinden bij de Commissie (oordeel 
2005-182). Meer principieel waren de drie oordelen waar de hogere collegegelden 
voor 30-plussers ter discussie stonden.109 Dat leeftijdsonderscheid kon niet gerecht-
vaardigd worden, anders dan de regering van oordeel was bij de parlementaire 
behandeling van de WGBL.110 In de oordelen werden verschillende (legitieme) 
doelen aangevoerd voor het onderscheid. Waarborging van de toegankelijkheid 
van het onderwijs was er één van. De hantering van de 30-jaargrens werpt echter 
eerder een drempel op, zodat het als middel niet geschikt is. Om de continuïteit 
van het onderwijs te waarborgen is het middel disproportioneel, nu het hogere 
collegegeld ten laste komt van een kleine groep studenten die niet per se meer 
kosten met zich brengt. Ook het stimuleren van afstuderen in redelijke tijd kan de 
toets niet doorstaan: er is geen bewijs dat hoger collegegeld sneller afstuderen be-
vordert. Geen legitiem doel is het tot slot door middel van hoger collegegeld voor 
30-plussers de inkomsten van de universiteiten te vergroten: het financiële argu-
ment voldoet niet, en er is geen sprake van een disproportioneel inkomstenverlies 
bij de universiteit als geen hoger collegegeld kan worden gevraagd van de 30-
plussers.111

8  SLOTOPMERKINGEN 

Duidelijk is – alleen al gezien het aantal oordelen en publicaties – dat leeftijdsdis-
criminatie nogal wat losmaakt. Weinig mensen zullen na 2005 nog onbekend zijn 
met het fenomeen leeftijdsdiscriminatie. Zoals minister De Geus het verwoordde: 
‘De publiciteit rond de oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling (…) heeft 
in belangrijke mate bijgedragen aan de zichtbaarheid’112 (van leeftijdsonderscheid 
op de arbeidsmarkt, toevoeging red.). Met het enorme aantal oordelen van 2005 is 
onze verwachting dat een groot aantal kastanjes uit het vuur is gehaald. Minder 
duidelijk is hoeveel leeftijdsonderscheid er nog in het vat zit.  

Een ander punt dat nog niet duidelijk is, vormt de striktheid van de objectieve 
rechtvaardigingstoets. Niet in de laatste plaats is daarbij van belang - getuige het 
Mangold-arrest - hoe de jurisprudentie van het Hof van Justitie zich zal gaan ont-
wikkelen. Eens te meer is duidelijk geworden dat bij leeftijdsonderscheid ouderen 
en jongeren betrokken zijn, terwijl het niet alleen om ouderenbescherming gaat, 
oorspronkelijk oogmerk van de wet.113 Er zijn in dat licht argumenten denkbaar 
om leeftijdsonderscheid anders te benaderen dan bijvoorbeeld onderscheid naar ras 
of geslacht. Dat is nu enigszins het geval omdat in tegenstelling tot veel andere 
discriminatiegronden ook direct leeftijdsonderscheid objectief gerechtvaardigd kan 

109  De oordelen 2005-96, 2005-235 en 2005-236. 
110 Kamerstukken II 2001/02, 28 170, nr. 5 p. 29 en 30. 
111  Vergelijk oordeel 2005-181. 
112 Kamerstukken II 2004/05, Aanhangsel, p. 4311. 
113  Zie de oordelen 2005-81 en 2005-82. 
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worden. Denkbaar is evenwel ook om inhoudelijk anders te toetsen. Ten eerste 
heeft leeftijd een dynamisch karakter, waar ras en geslacht een statisch karakter 
hebben. Zoals de Hoge Raad opmerkte: ‘Wie nu oud is, was eens jong’.114 Ten 
tweede zijn er bij leeftijd meetproblemen. Het aanwijzen van de juiste maatmens 
of de maatgroep is niet altijd eenvoudig. De invloed van dit verschil in karakter op 
de objectieve rechtvaardigingstoets moet zich nog uitkristalliseren in oordelen van 
de Commissie, maar zeker ook in de jurisprudentie van het HvJ EG.  

114  HR 8 oktober 2004, PJ 2004, 124; JAR 2004, 258. 
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OVERZICHT OORDELEN 2005 OP GROND VAN LEEFTIJD 

2005-03 
18 januari 2005 

Geen onderscheid op grond van leeftijd of politieke gezindheid door WIW-kracht geen 
arbeidsovereenkomst aan te bieden 

2005-04 
18 januari 2005 

Geen onderscheid op grond van leeftijd bij niet aangaan van arbeidsovereenkomst met WIW-
kracht

2005-06 
24 januari 2005 

Geen verboden onderscheid op grond van leeftijd bij een beschikbare premiestaffel met een 
rekenrente van 4% of 3%. Verboden onderscheid op grond van leeftijd bij een beschikbare 
premiestaffel met een rekenrente lager dan 3%. 

2005-07 
24 januari 2005 

Geen verboden onderscheid op grond van leeftijd bij een beschikbare premiestaffel met een 
rekenrente van 4% of 3%. Verboden onderscheid op grond van leeftijd bij een beschikbare 
premiestaffel met een rekenrente lager dan 3%. 

2005-17 
8 februari 2005 

Geen onderscheid op grond van leeftijd of handicap bij de beloning. 

2005-20 
15 februari 2005 

De Commissie houdt haar oordeel inzake een verzoek om een oordeel eigen handelen deels aan, 
omdat de gemeente onvoldoende inzicht heeft verstrekt in de doelen van het gemaakte 
onderscheid op grond van leeftijd. Het beleid van verzoekster is overigens deels wel en deels niet 
in strijd met de WGBL. 

2005-23 
18 februari 2005 

Verweerster voert geen ouderenbeleid met (rechts)gevolgen voor huisartsen en zorgverzekeraars 
en maakt dan ook geen onderscheid op grond van leeftijd. 

2005-24 
18 februari 2005 

Verweerder voert geen ouderenbeleid waaraan huisartsen en zorgverzekeraars zijn gebonden en 
maakt dan ook geen onderscheid op grond van leeftijd. 

2005-29 
24 februari 2005 

Geen onderscheid op grond van leeftijd bij de weigering een politieperskaart te verstrekken. 
1 Standaardprocedure 
2 Leeftijd, Vrij beroep 

2005-32 
8 maart 2005 

Personeelsadvertentie met ongemotiveerde leeftijdseis is in strijd met de wet. 



159LEEFTIJD          

2005-33 

8 maart 2005 

De CWI maakt onderscheid op grond van leeftijd en handelt in strijd met de Wet gelijke 
behandeling op grond van leeftijd door een uitzendbureau een personeelsadvertentie met een 
(niet gemotiveerde) leeftijdseis op haar website te laten plaatsten. Er is sprake van het aanbieden 
van een betrekking en van arbeidsbemiddeling.  

2005-36 

14 maart 2005 

Personeelsadvertentie met ongemotiveerde leeftijdseis is in strijd met de wet. 

2005-37 

14 maart 2005 

Personeelsadvertentie met niet gemotiveerde leeftijdseis is in strijd met de wet. 

2005-38 

11 maart 2005 

Verzoek ten aanzien van afwijzing voor schoolverlatersproject is niet-ontvankelijk, nu afwijzing 
plaatsvond voor inwerkingtreding WGBL. Geen onderscheid op grond van leeftijd bij vervolg-
traject.
Geen onderscheid op grond van geslacht bij afwijzing voor de opleiding tot procesoperator. 

2005-39 

11 maart 2005 

Klachten van verzoeksters tegen verweerster zijn niet-ontvankelijk. Geen juridische verhouding 
tussen verweerster en verzoeksters. 
1 Standaardprocedure 
2 Beroepsopleiding/beroepsonderwijs, Geslacht, Leeftijd, Ontvankelijkheid 

2005-45

22 maart 2005 

Geen onderscheid op grond van leeftijd door met verzoekster geen nieuwe arbeidsovereenkomst 
aan te gaan. 

2005-49 

25 maart 2005 

Zorgverzekeraar maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd door geen zorgovereen-
komst aan te gaan met tachtigjarige huisarts. 

2005-50 

25 maart 2005 

Zorgverzekeraar maakt objectief gerechtvaardigd onderscheid op grond van leeftijd door geen 
zorgovereenkomst aan te gaan met zeventigjarige psychotherapeut. 

2005-54

31 maart 2005 

Een Sociale Dienst heeft jegens een 58-jarige verzoekster verboden onderscheid gemaakt op 
grond van leeftijd door haar geen opleiding te laten volgen mede vanwege haar ‘arbeidsmarkt-
positie’ nu bij de inschatting van die positie haar leeftijd is meegewogen. 

2005-55

31 maart 2005 

Een Sociale Dienst maakt bij het al dan niet aanbieden van scholingstrajecten, verboden 
onderscheid op grond van leeftijd door feitelijke toepassing van het criterium ‘arbeidsmarkt-
positie’, indien bij de inschatting van die positie de leeftijd van een cliënt mede een rol speelt. 
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2005-56 
1 april 2005 

Uitzendbureau maakt geen onderscheid op grond van leeftijd bij de werving en selectie. 

2005-57
1 april 2005 

Geen onderscheid op grond van leeftijd bij het geven van een opdracht tot het werven van 
personeel aan een uitzendbureau 

2005-63 
11 april 2005 

Verweerster maakt geen onderscheid bij de behandeling bij de vervulling van een openstaande 
betrekking naar leeftijd door verzoeker af te wijzen voor een drietal functies. 

2005-66 
14 april 2005 

Verzoekster maakt in haar arbeidsvoorwaardenregeling onderscheid op grond van leeftijd. Voor 
de beoordeling van de objectieve rechtvaardiging heeft de Commissie nadere informatie nodig. 
De behandeling wordt aangehouden in afwachting van nader onderzoek. Door het recht op 
arbeidsduurvermindering alleen te verlenen aan voltijders, maakt verzoekster evenwel verboden 
onderscheid op grond van arbeidsduur. 

2005-69 
19 april 2005 

Oordeel over onderscheid op grond van leeftijd in de regelingen over overwerk, arbeid buiten 
basis-arbeidstijden, extra vakantiedagen en partiële terugtreding oudere werknemers aange-
houden. Onderscheid op grond van leeftijd in de regeling over schadeloosstelling bij ontslag niet 
in strijd met de WGBL. 

2005-73 
21 april 2005 

Verboden onderscheid op grond van leeftijd door verzoeker bij reorganisatie overcompleet te 
verklaren vanwege recht op prepensioen. 

2005-81 
13 mei 2005 

Onderscheid op grond van leeftijd door voor chauffeursfuncties slechts 65-plussers te bemidde-
len.

2005-82
13 mei 2005 

Weigering verzoekster te bemiddelen omdat zij nog geen 50 jaar oud is, levert geen verboden 
onderscheid op grond van leeftijd op.  

2005-83 
19 mei 2005 

Verweerster, een supermarktketen, heeft verboden onderscheid gemaakt op grond van leeftijd 
door aan verzoekster (20 jaar) op voorhand kenbaar te maken dat zij te oud was om in aan-
merking te komen voor vacant komende functies van caissière of winkelmedewerker. 

2005-87
24 mei 2005 

Verboden onderscheid op grond van leeftijd bij de bemiddeling. 

2005-88
24 mei 2005 

Verweerder kan niet bewijzen dat hij geen opdracht heeft gegeven tot het maken van verboden 
onderscheid bij de aanbieding en behandeling van een vacature. 



161LEEFTIJD          

2005-96 
7 juni 2005 

Verweerder, een universiteit, maakt jegens een 36-jarige studente verboden onderscheid op 
grond van leeftijd door aan haar voor hetzelfde onderwijs een hoger bedrag aan collegegeld te 
vragen dan aan studenten van jonger dan 30 jaar. 

2005-97 
7 juni 2005 

Zelfbedieningsgroothandel maakt geen onderscheid op grond van leeftijd bij de behandeling bij 
de vervulling van een openstaande betrekking bij de afwijzing voor de functie van personeels-
kantine. Geen vermoeden. 

2005-100 
9 juni 2005 

De Commissie is vanwege artikel 17 WGBL niet bevoegd te oordelen over afwijzing verzoek tot 
flexibilisering arbeidsduur van militair ambtenaar. 

2005-103 
16 juni 2005 

Geen onderscheid op grond van leeftijd bij de behandeling bij de vervulling van een openstaande 
betrekking door verzoeker niet te selecteren voor een sollicitatiegesprek en bij deze selectie on-
gemotiveerd gebruik te maken van het criterium leeftijd. De motivatie bleek het verbod op 
nachtarbeid voor 16- en 17- jarigen te zijn. Aanbeveling. 
Ambtshalve onderscheid op grond van geslacht bij de aanbieding van een betrekking door in de 
advertentietekst op te nemen dat de voorkeur uitgaat naar ‘heren’ geconstateerd. 

2005-106 
17 juni 2005 

Door in een personeelsadvertentie -mede- als functie-eis te stellen dat een sollicitant 'moet passen 
binnen het dynamische bedrijf (…); met een niet al te hoge gemiddelde leeftijd (…)' heeft 
verweerster verboden onderscheid gemaakt op grond van leeftijd jegens een 54-jarige sollicitant. 

2005-107 
17 juni 2005 

Verweerster, een adviesbureau, heeft verboden onderscheid gemaakt op grond van leeftijd jegens 
een 54-jarige sollicitant door voor opdrachtgeefster een personeels-advertentie te plaatsen waarin 
-onder meer- als functie-eis is gesteld dat een sollicitant 'moet passen binnen het dynamische 
bedrijf (…); met een niet al te hoge gemiddelde leeftijd (…).' 

2005-108 
17 juni 2005 

Verweerster maakt geen onderscheid op grond van leeftijd door verzoeker wegens uitdienst-
treding in verband met vroegpensioen geen winstuitkering toe te kennen 

2005-110 
22 juni 2005 

Oordeel over toekennen extra verlofdagen op grond van leeftijd wordt aangehouden. 
Toekennen extra verlofdagen op basis van anciënniteit is vanwege de benodigde langdurige 
ervaring voor productiemedewerkers wel objectief gerechtvaardigd, maar voor kantoor-
medewerkers niet. 

2005-113 
23 juni 2005 

Uitzendbureau maakt onderscheid op grond van leeftijd door verzoeker af te wijzen omdat hij 
geen student is. 
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2005-114 
23 juni 2005 

Het stellen van student-zijn als functie-eis levert indirect verboden onderscheid op grond van 
leeftijd op. 

2005-116 
30 juni 2005 

Geen onderscheid op grond van godsdienst, ras, geslacht en leeftijd jegens jonge moeder bij de 
vervulling van een openstaande betrekking en bij het aangaan van een arbeidsverhouding. 
Aanbeveling.

2005-120 
5 juli 2005 

Geen vermoeden van onderscheid op grond van leeftijd bij werving en selectie 

2005-121 
5 juli 2005 

Geen vermoeden van onderscheid op grond van leeftijd bij werving en selectie. 

2005-122
7 juli 2005 

Verboden onderscheid op grond van leeftijd bij de behandeling bij de vervulling van een 
openstaande betrekking. 

2005-123 
7 juli 2005 

Vakorganisaties maken geen verboden onderscheid op grond van leeftijd door het afsluiten van 
een CAO met leeftijdsschalen. 

2005-124 
7 juli 2005 

Geen verboden onderscheid op grond van leeftijd door inschaling volgens leeftijdsschalen in 
CAO. 

2005-128 
14 juli 2005 

Verboden onderscheid op grond van leeftijd bij toepassing Sociaal Plan. 

2005-129 
14 juli 2005 

Verboden onderscheid op grond van leeftijd bij ouderenregeling in Sociaal Plan. 

2005-130 
14 juli 2005 

Verboden onderscheid op grond van leeftijd bij ouderenregeling in Sociaal Plan. 

2005-134 
19 juli 2005 

Objectief gerechtvaardigd onderscheid op grond van leeftijd bij vaststellen plaatsingsvolgorde 
voor functie. 

2005-135 
21 juli 2005 

Zorgverzekeraar maakt objectief gerechtvaardigd onderscheid op grond van leeftijd door geen 
zorgovereenkomst aan te gaan met een 69-jarige psychiater. 
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2005-137 
22 juli 2005 

Verzoekster maakt door het vaststellen van de beschikbare premie op een percentage van 10% 
respectievelijk 6% van de pensioengrondslag geen verboden onderscheid op grond van leeftijd of 
geslacht.

2005-138 
22 juli 2005 

Verplichte werknemersbijdrage bij beschikbare premieregeling als percentage van de beschikbare 
premie in strijd met WGBL; de beschikbare premie als percentage van de pensioengrondslag niet 
is strijd met WGBL. 

2005-139 
25 juli 2005 

Niet objectief gerechtvaardigd onderscheid op grond van leeftijd door verzoekster geen 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. 

2005-145 
5 augustus 2005 

Onderscheid op grond van leeftijd door het hanteren van een maximum stijging van het 
pensioengevend salaris bij werknemers van 55 jaar en ouder. Onderscheid op grond van leeftijd 
indien de compensatie uit de overgangsregeling alleen wordt toegepast op werknemers van 55 
jaar en ouder. Geen onderscheid op grond van leeftijd indien de compensatie uit de overgangs-
regeling van toepassing is op alle werknemers die voor 1 januari 1994 in dienst van verzoekster 
waren.

2005-149 
10 augustus 2005 

Bedrijf maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd door opdracht te geven aan uitzend-
bureaus tot het werven van een belader vuilniswagen bij voorkeur niet ouder dan negentien jaar. 
Twee uitzendbureaus maken verboden onderscheid op grond van leeftijd bij de behandeling bij 
de vervulling van een openstaande betrekking, door deze opdracht ongeclausuleerd uit te voeren 
en (in één geval) door een personeelsadvertentie te plaatsen met een niet nader gemotiveerde 
leeftijdseis. Aanbeveling. 

2005-150 
10 augustus 2005 

Geen onderscheid heeft gemaakt op grond van leeftijd jegens verzoeker bij de behandeling bij de 
vervulling van een openstaande betrekking door hem af te wijzen voor de functie van redacteur 
binnenland.

2005-157 
19 augustus 2005 

Verboden onderscheid op grond van leeftijd bij een beschikbare premieregeling, waarbij de 
premiestaffel is afgevlakt voor de hogere leeftijdscategorieën. 

2005-158 
23 augustus 2005 

Geen vermoeden van onderscheid op grond van leeftijd jegens verzoeker bij de vervulling van 
de functie voor programmamaker. 

2005-159 
25 augustus 2005 

Geen feiten die onderscheid op grond van leeftijd kunnen doen vermoeden bij de werving en 
selectie. Strijd met wet door onzorgvuldige klachtbehandeling. 
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2005-161 
25 augustus 2005 

Verboden onderscheid op grond van leeftijd door bij een bedrijfsovername een regeling af te 
spreken waarin uitsluitend aan werknemers van vijftig jaar en ouder financiële compensatie 
wordt toegekend. 

2005-172 
22 september 2005 

Een Universiteit heeft jegens een 59-jarige werkzoekende verboden onderscheid op grond van 
leeftijd gemaakt door een Sociale Dienst te adviseren zijn inschrijving voor een lerarenopleiding, 
mede vanwege zijn leeftijd, in te trekken. 

2005-173 
22 september 2005 

Een Sociale Dienst maakt jegens een 59-jarige werkzoekende verboden onderscheid op grond 
van leeftijd door hem niet - met behoud van zijn uitkering - een eerstegraads lerarenopleiding 
geschiedenis te laten volgen. 

2005-174 
22 september 2005 

Kenniscentrum op het terrein van de verkeersveiligheid maakt geen verboden onderscheid op 
grond van leeftijd bij de behandeling bij de vervulling van een openstaande betrekking, bij het 
aangaan van een arbeidsverhouding en bij het laten volgen van onderwijs, scholing en vorming 
tijdens of voorafgaand aan een arbeidsverhouding. Objectieve rechtvaardigdiging.  

2005-175 
27 september 2005 

Bankinstelling maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd door verzoeker af te wijzen 
omdat zij kandidaten tussen dertig en veertig jaar wil. 

2005-178 
30 september 2005 

Beschikbaar stellen van FPU+ arrangement aan uitsluitend ambtenaren geboren vóór 1 januari 
1948 is niet in strijd met de wet (uitzondering artikel 8 lid WGBL).  

2005-179 
10 maart 2005 

Verweerster heeft onderscheid gemaakt op grond van leeftijd bij het besluit verzoeker geen 
nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden. 

2005-180 
3 oktober 2005 

Verweerster heeft geen onderscheid gemaakt op grond van leeftijd bij het besluit verzoekster 
geen nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden. 

2005-181 
4 oktober 2005 

Verweerster maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd bij werving en selectie. 

2005-182 
4 oktober 2005 

Reïntegratiebureau maakt onderscheid op grond van leeftijd bij toegang tot onderwijsopleiding. 

2005-184 
10 oktober 2005 

Geen onderscheid op grond van leeftijd bij telefonische sollicitatie, nu hetgeen is aangevoerd niet 
als feiten kunnen worden aangemerkt. 
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2005-189 
14 oktober 2005 

Ongelijke beloning op grond van geslacht en ras, maar niet op grond van leeftijd. Ongelijke 
toepassing van beloningsmaatstaven. 

2005-198 
20 oktober 2005 

Onderscheid op grond van leeftijd door in een advertentie een ongemotiveerde leeftijdseis op te 
nemen en een sollicitant vervolgens af te wijzen. 

2005-199 
20 oktober 2005 

Wervings- en selectiebureau maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd door sollicitant 
niet voor te selecteren voor een functie in verband met zijn leeftijd. 

2005-200 
20 oktober 2005 

Adviesbureau maakt geen onderscheid op grond van leeftijd bij het geven van een opdracht aan 
een wervings-en selectiebureau tot de werving en selectie van een adviseur aanbestedingen. 

2005-201 
20 oktober 2005 

De Centrale Organisatie voor Werk en Inkomen (CWI) heeft verboden onderscheid gemaakt op 
grond van leeftijd door geen maatregelen te nemen naar aanleiding van een klacht betreffende 
onderscheid op grond van leeftijd. 

2005-202 
20 oktober 2005 

Wervings- en selectiebureau maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd door sollicitant 
niet voor te selecteren voor een functie in verband met zijn leeftijd. 

2005-203 
20 oktober 2005 

Adviesbureau maakt geen onderscheid op grond van leeftijd bij het geven van een opdracht aan 
een wervings-en selectiebureau tot de werving en selectie van een adviseur aanbestedingen. 

2005-204 
24 oktober 2005 

Geen onderscheid op grond van leeftijd door eigen bijdrage bij beschikbare premieregeling vast 
te stellen op gelijk percentage van de pensioengrondslag. 

2005-205 
25 oktober 2005 

Geen onderscheid op grond van leeftijd of ras door een internationale holding jegens verzoeker 
bij de afwijzing, bij de sollicitatieprocedure en bij de klachtbehandeling. 

2005-209 
31 oktober 2005 

Onderscheid naar leeftijd in hoogte en duur overbruggingsuitkering is objectief gerechtvaardigd. 

2005-211 
1 november 2005 

Onderscheid op grond van leeftijd bij de selectie van interne sollicitaties. 
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2005-215 
7 november 2005 

Pensioenregeling met beperkte backserviceverlening voor deelnemers die op 1 mei 2004 de 
leeftijd van 55 jaar hadden bereikt, leidt tot verboden onderscheid op grond van leeftijd. 

2005-219 
11 augustus 2005 

Geen verboden onderscheid op grond van leeftijd in (pre)pensioenregeling na aanpassing aan 
fiscale wetgeving 

2005-220
17 november 2005 

Verweerster maakt geen onderscheid op grond van leeftijd bij de afwijzing van verzoeker voor 
een vacature. 

2005-226
28 november 2005 

Onderscheid op grond van leeftijd door het niet-aangaan van een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd en door het uiteindelijk niet-voortzetten van de arbeidsverhouding. 

2005-227
28 november 2005 

Geen vermoeden dat verweerster aan de werkgever opdracht heeft gegeven om geen arbeids-
overeenkomst met verzoeker aan te gaan omdat hij te oud is. 

2005-235 
13 december 2005 

Verweerder, een universiteit, maakt jegens een 49-jarige deeltijdstudent verboden onderscheid 
op grond van leeftijd door aan hem voor hetzelfde onderwijs een hoger bedrag aan collegegeld 
te vragen dan aan deeltijdstudenten die jonger zijn dan 30 jaar 

2005-236 
13 december 2005 

Verweerder, een universiteit, maakt jegens een 37-jarige voltijdstudente verboden onderscheid 
op grond van leeftijd door aan haar voor hetzelfde onderwijs een hoger bedrag aan collegegeld te 
vragen dan aan voltijdstudenten die jonger zijn dan 30 jaar. 

2005-240 
19 december 2005 

Geen onderscheid naar leeftijd bij aanbieding van betrekking door te vragen naar kandidaat die 
in jong en dynamisch team zijn/haar mannetje staat, evenmin door vraag naar minimum werk-
ervaring. Verboden onderscheid door verzoekster mede op grond van haar leeftijd af te wijzen. 


