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HOOFDSTUK 4

Gedifferentieerde bescherming en
(on-)gelijkheid

4.1 Inleiding

Zoals beschreven wijzigt de wetgever in de jaren negentig van de vorige eeuw
zijn koers vanwege opvattingen over deregulering en flexibilisering. Wanneer wordt
gekeken naar de aanpassingen van de Arbeidswetgeving in 1996 en 2007 dan is uit de
wettelijke doelstellingen op te maken dat wordt beoogd de mogelijkheden tot
flexibiliteit en maatwerk in de arbeidstijden te vergroten, hetgeen de positie van de
ondernemingen zal versterken en de werkgelegenheid ten goede zal komen. Terwijl
voor én na de jaren negentig de wetgever een gezonde economie en bevordering van
de werkgelegenheid voorstaat, betekent de koerswijziging in de jaren negentig een
verandering in de manier waarop dat dient te geschieden. Het ideaal van gelijke
verdeling van de werkgelegenheid wordt namelijk verruild voor het ideaal van
grotere arbeidsparticipatie. In het vorige hoofdstuk is geconstateerd dat de weg
naar vergroting van de arbeidsparticipatie loopt via het gebruik van flexibele
contracten, zoals parttime contracten, tijdelijke contracten en uitzendwerk. Eveneens
is geconstateerd dat hierbij marginaliteit op de loer ligt. Om die reden is de
bescherming van werknemers op de genoemde typen contracten onder de Arbeids-
tijdenwet- en regelgeving en de cao van belang. Hierna wordt die bescherming dan
ook onderzocht aan de hand van een analyse van de werkingssfeer van de genoemde
wet- en regelgeving en cao’s. Vervolgens wordt de wet- en regelgeving en de cao’s
onderzocht op arbeidsmarktmaatregelen voor zwakke groepen op de arbeidsmarkt,
welke maatregelen een verhoging of juist verlaging van de bescherming inhouden.
De relevante wet- en cao-bepalingen worden vervolgens getoetst op comptabiliteit
met de gelijkebehandelingswetgeving.

4.2 Inclusie flexibel werkenden in Arbeidstijdenwet: (inleen-)werknemer
en (schijn-)zelfstandige

4.2.1 Werkgeversbegrip

Wanneer de verdeling van rechten en plichten tussen werknemers onderling wordt
onderzocht in de concrete normen die de Arbeidstijdenwetgeving geeft, dan kan
worden gekeken naar de werkingssfeerbepalingen van de wetgeving. De werkings-
sfeer van achtereenvolgens de Arbeidstijdenwet 1996 en 2007 wordt, anders dan de

125



Europese Richtlijn, bepaald door het werkgeversbegrip. (Ik ga hierna uit van de
huidige wettelijke bepalingen van de Arbeidstijdenwet 2007.) In de Arbeidstijdenwet
worden daarom aan de werkgever de verplichtingen en restricties uit de wet
opgelegd. Onder een werkgever wordt verstaan: degene jegens wie een ander
krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling gehouden is tot
het verrichten van arbeid (art. 1:1 sub a1 Arbeidstijdenwet).

4.2.2 Inleenarbeid en arbeid voor meerdere werkgevers

Sinds 1996 wordt hierbij rekening gehouden met flexibele arbeid in de vorm van
inleenconstructies. De inlener wordt hierbij als werkgever beschouwd (‘degene aan
wie een ander ter beschikking wordt gesteld voor het verrichten van arbeid als
bedoeld onder 1’, art. 1 lid 1 sub a2 Arbeidstijdenwet). De uitzendwerkgever geldt niet
als werkgever. Werkgever is degene die een ander arbeid laat verrichten: ‘behalve
indien die ander aan een derde ter beschikking wordt gesteld voor het verrichten van de
arbeid, welke die derde gewoonlijk doet verrichten’ (art. 1:1 lid 1 sub a1 Arbeidstijden-
wet). Door deze constructie wordt de werknemer die ter beschikking wordt gesteld in
een driehoeksrelatie van bescherming voorzien. Naar mijn mening biedt de wet hier
echter slechts gedeeltelijke bescherming. Immers: alleen de inlener is verantwoorde-
lijk voor de naleving van de Arbeidstijdenwet- en regelgeving ten opzichte van de ter
beschikking gestelde werknemer. Bovendien is niet gegarandeerd dat bijvoorbeeld de
uitzendkracht over gelijke arbeidstijden, rust, vakantie etcetera beschikt als de
werknemer die rechtstreeks in dienst is bij de inlener. Art. 8 WAADI schrijft hierover
inmiddels voor dat de ter beschikking gestelde arbeidskracht recht heeft op gelijke
essentiële arbeidsvoorwaarden als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn van
de inlener. Deze betreffen: de arbeidstijd; inclusief de verplichting tot overwerk en de
omvang daarvan1; rusttijden; arbeid in nachtdienst; duur van de vakantie en het al
dan niet werken op feestdagen (art. 8 lid 1 sub b WAADI). Maar: de genoemde
essentiële arbeidsvoorwaarden gelden alleen op basis van de cao of andere niet
wettelijke bepalingen van algemene strekking (art. 8 lid 1 sub b WAADI). Van de
beperkte gelijkebehandelingsnorm mag vervolgens in de cao ook weer worden
afgeweken (art. 8 lid lid 3 WAADI).2 De ‘gelijke behandeling’ uit de WAADI legt dus
op het uitzendbureau in feite slechts zeer beperkte verplichtingen op ten aanzien van
gelijke arbeidstijd.

1 Kamerstukken II 2010/2011, 32 895, nr. 3, p. 4 (MvT).
2 Art. 8 lid 3 WAADI laat afwijking van de gelijkebehandelingsnorm uit de leden 1 en 2 van artikel 8

toe, mits de periode van afwijking in duur is beperkt. Bovendien moet worden voorzien in een
regeling die misbruik van opeenvolgende perioden van terbeschikkingstelling voorkomt (art. 8
lid 3 sub a WAADI). De ratio hiervan is dat moet worden voorkomen dat telkens een nieuwe
periode van terbeschikkingstelling aanbreekt, zodat wordt voorkomen dat van de afwijking
gebruik wordt gemaakt op een wijze dat deze de facto niet meer in tijd is beperkt. ‘De regering
meent dat het aan sociale partners zelf is om hier nadere invulling aan te geven. Het ligt daarbij
voor de hand te voorzien in een samentelregeling voor opvolgende perioden van terbeschikking-
stelling zoals de zogenoemde ABU-cao die nu ook al kent. De regering heeft zich voorgenomen om
te evalueren op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven.’ Kamerstukken II 2010/2011, 32 895,
nr. 3, p. 4 (MvT).

4.2.2 Wetgeving en beleid voor flexibele arbeid
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Nu tussen de inlener en de uitlener, veelal een uitzendbureau, afspraken worden
gemaakt omtrent de inzet qua uren van de werknemer, ligt het in plaats van uitslui-
ting van toepasselijkheid van de Arbeidstijdenwet op de uitlener, veel meer voor de
hand ook hem verantwoordelijkheid te geven ten aanzien van de naleving van die
wet. Het uitzendbureau is immers werkgever van de uitzendkracht en houdt het
overzicht van de totale werkzaamheden van de uitzendkracht bij de inlener(s).
Uitzendbureaus kunnen via hun contractuele relatie met de inleners deze ook pressen
tot naleving van de wettelijke arbeidstijden. Ik denk hierbij aan het gebruik van
boeteclausules. Deze verantwoordelijkheid nemen de uitzendbureaus al zelf op zich
via de NBBU- en ABU-cao, maar van die afspraken zou de verplichting niet afhankelijk
moeten zijn.

De werknemer kan voorts ook zelf, zonder tussenkomst van een uitlener, meerdere
banen combineren. Voor dat geval biedt de wet de oplossing dat de werknemer al zijn
werkgevers verplicht en uit eigen beweging informeert over hetgeen voor goede
naleving van de wet door de werkgever nodig is (art. 5:15 lid 6 Arbeidstijdenwet). Op
Europees niveau wordt inmiddels een andere oplossing bepleit: de wettelijke normen
zouden niet van toepassing moeten zijn per contract, maar per totale omvang van de
arbeid. Vanuit het oogpunt van werknemersbescherming is dat uitgangspunt te
prefereren.3

4.2.3 Arbeid onder gezag en zelfstandigen

Vervolgens wordt de werkingssfeer van de wet verruimd tot alle arbeid onder gezag.
Daarbij wordt dus rekening gehouden met flexibele arbeid op andere basis dan de
arbeidsovereenkomst. Ook wanneer geen arbeidsovereenkomst bestaat,4 maar arbeid
onder gezag wordt verricht, is de Arbeidstijdenwet van toepassing. ‘Mede als werk-
gever wordt beschouwd degene die zonder werkgever of werknemer in de zin van het
eerste lid te zijn, een ander onder zijn gezag arbeid doet verrichten.’ (art. 1 lid 2 sub a
Arbeidstijdenwet).5 Hiermee wordt ook de schijnzelfstandige beschermd.

Bepaalde zelfstandigen kunnen ook via de werkgeversaansprakelijkheid van
art. 7:658 lid 4 BW op bescherming ten aanzien van de arbeidstijden rekenen. Dat

3 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, Het Europees Economische
en Sociaal Comité en het comité van de regio’s, Herziening van de arbeidstijdenrichtlijn (tweede
fase van de raadpleging van de sociale partners op het niveau van de Europese Unie krachtens
artikel 154 van het VWEU), COM(2010) 1610 def, p. 13.

4 Kamerstukken II 1993/94, 23 646, nr. 3, p. 67-68.
5 De bescherming voor degene die arbeid die onder gezag verricht bestond ook al onder de

Arbeidswet 1919. Het vereiste van arbeid onder gezag zorgt in het geval van het uitoefenen van
medezeggenschapsactiviteiten enige tijd voor een probleem. Van arbeid onder gezag is geen
sprake in de tijd die een werknemer aan medezeggenschapsactiviteiten besteedt, volgens de
Memorie van Toelichting bij de wet. De uitsluiting van de tijd die wordt besteed aan de mede-
zeggenschap, dan is immers van arbeid onder gezag geen sprake (Kamerstukken II 1993/1994,
23 646, nr. 3, p. 68-69). Deze uitsluiting is zoals gezegd problematisch, later worden deze urenwel
tot de arbeidstijd gerekend, zie art. 5:2 Arbeidstijdenwet.

Gedifferentieerde bescherming en (on-)gelijkheid 4.2.3
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is ook relevant omdat het bijvoorbeeld voorstelbaar is dat onveilige arbeidstijden of
nachtwerk een factor is die bijdraagt aan het ontstaan van schade voor de werknemer
als gevolg van een bedrijfsongeval. De werkingssfeer van de Arbeidstijdenwet en
die van art. 7:658 lid 4 BW ten aanzien van zelfstandigen kan met elkaar worden
vergeleken. Lid 4 bepaalt dat ‘hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf
arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is
(…) aansprakelijk’. Met de eis ‘arbeid in het kader van een beroep of bedrijf’ sluit
art. 7:658 BW net als de Arbeidstijdenwet arbeid voor (het huishouden van) een
privépersoon uit. Voorts geldt voor de ‘arbeid onder gezag’ uit de Arbeidstijdenwet
niet per se dat het om bedrijfseigen werkzaamheden moet gaan, zoals bij art. 7:658
lid 4 BW het geval is.6 Dit ligt echter wel voor de hand, immers alleen dan zal de
‘werkgever’ doorgaans gezag kunnen enwillen uitoefenen. Het aspect uit de Arbeids-
tijdenwet van gezag kan ten slotte worden vergeleken met het element van zeggen-
schap over de werkzaamheden bij de uitleg van art. 7:658 lid 4 BW. Van zeggenschap
over de werkzaamheden zal wellicht eerder sprake zijn, dan van gezag – waarbij de
gehele arbeidsverhouding in dat teken moet staan. De Hoge Raad voegt hieraan toe
dat art. 7:658 lid 4 BW ertoe strekt personen te beschermen die zich in een
vergelijkbare positie met een werknemer bevinden. Het artikel is van toepassing
wanneer de persoon voor de zorg van zijn veiligheid mede afhankelijk is van degenen
voor wie hij het werk verricht. Boot merkt op dat de ZZP’er tevoren niet vaak weet of
hij bij een bepaalde klus beschermd is via art. 7:658 lid 4 BW, dan wel hij zich apart
dient te verzekeren.7 Al met al vertoont het ‘arbeid onder gezag’ uit de Arbeidstijden-
wet, en overigens ook de Arbeidsomstandighedenwet, overeenkomsten met 7:658
lid 4 BW, maar is de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke definiëring anders,
hetgeen de duidelijkheid en rechtszekerheid over de rechtspositie van zelfstandigen
niet ten goede komt. Boot bepleit daarom een zwaardere toets voor toekenning van
de VAR-wuo, volgens criteria die op brancheniveau dienen te worden vastgesteld.
Overige werkenden werken dan zijn inziens op basis van een arbeidsovereenkomst,
tenzij het gaat om ‘kruimelwerkzaamheden’ die een bepaalde urenomvang of geld-
bedrag niet te boven gaan.8

Artikel 2:7 ATW biedt vervolgens de mogelijkheid de werkingssfeer van de wet uit te
breiden naar (echte) zelfstandigen9, “indien zulks noodzakelijk is ter voorkoming van

6 Het moet gaan omwerkzaamheden die de derde in het kader van de uitoefening van zijn beroep of
bedrijf ook door eigen werknemers had kunnen laten verrichten. Kamerstukken II 1997/98, 25 263
nr. 14. Hierover vallen volgens de Hoge Raad overigens niet alleen de werkzaamheden die tot het
wezen van de bedrijfsuitoefening horen of in het verlengde daarvan liggen. Beoordeeld moet
worden of de werkzaamheden feitelijk tot zijn bedrijfsuitoefening horen. Zie voorts voor de
overige eisen voor de toepasselijkheid van art. 7:658 lid 4 BWook: HR 23 maart 2012, LJN BV0616;
JAR 2012/110, m.nt. Zondag.

7 Boot 2012, p. 9.
8 Boot 2012, p. 10.
9 In 2004 merkt een IAO-Commissie op dat onduidelijk is of kinderarbeid als zelfstandige ook is

verboden. Art. 1:2 Arbeidstijdenwet refereert aan kinderarbeid op basis van een overeenkomst.
Volgens de Nederlandse regering moet dit begrip ruim worden opgevat.

4.2.3 Wetgeving en beleid voor flexibele arbeid
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ernstig gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van andere personen.” Doel van een
mogelijke uitbreiding is dus niet de bescherming van de zelfstandige, immers veilige
arbeidstijden zijn zijn eigen zaak, maar de bescherming van anderen. Wanneer
zelfstandigen werkzaam zijn tezamen met werknemers, bestaat het risico dat de
zelfstandigen onveilige arbeidstijden aanhouden, welke druk legt op werknemers om
hun bescherming op dit punt te laten schieten. Vanuit het oogpunt van handhaving
vanwerknemersrechten op veilige arbeidstijden, is in de beschreven situaties uitbrei-
ding van de werkingssfeer wenselijk. Artikel 2:7 ATW beperkt de mogelijkheid tot
uitbreiding tot die gevallenwaarbij ernstig gevaar voor anderen bestaat. Vermoedelijk
is voor deze enge omschrijving gekozen om de ondernemingsvrijheid niet al te zeer
in te perken, hetgeen zelfs in strijd zou kunnen komen met de Europese economische
vrijheden van vestiging en dienstenverkeer. Hoe het echter ook zij, van de bedoelde
uitbreiding is tot nu toe beperkt gebruik gemaakt door de vervoerssectoren en
de bouw.10

4.3 Arbeidstijdenwet, – besluit en cao: uitsluiting en differentiatie in
bescherming

4.3.1 Arbeidstijdenwet en -besluit: geen uitzonderingen zwakke groepen

In de nieuwe arbeidstijdenwet 1996 en bij de wetswijziging van 2007 wordt op
verschillende wijzen aan de behoefte van werkgevers aan flexibiliteit met betrekking
tot de arbeidstijden voorzien. Een eerste vorm van flexibiliteit, welke overigens ook al
in de Arbeidswet 1919 voorkwam, is de uitzonderingen op de werkingssfeer van de
wet. De uitzonderingen zijn in de ATW11 en in het sinds 1996 geldende Arbeids-
tijdenbesluit neergelegd.12 De huidige uitzonderingen zien op bepaalde (nood-)
situaties, typen personeel en werkzaamheden. Met de uitzonderingen behandelt
de wetgever verschillende groepen werknemers ongelijk, echter zonder dat van
onderscheid op een benoemde grond sprake is. Hieronder een overzicht van de

10 Vergelijk met de uitbreiding van de Arbeidsomstandighedenwet op grond van art. 16 lid 7 van die
wet. Dezewet geldt vanaf 1 juli 2012 ook voor ZZP’ers die samenwerken op een bouwplaats, net als
deze voor de daar werkende werknemers van toepassing is.

11 Tegelijkertijd wordt overigens de werkingssfeer van de Arbeidstijdenwet uitgebreid naar de
Mijnbouw (art. 2.2:1 Arbeidstijdenbesluit), hetgeen voorheen in een afzonderlijk besluit werd
geregeld.

12 Besluit van 4 december 1995, houdende nadere regels inzake de arbeids- en rusttijden (Arbeids-
tijdenbesluit), Stb. 1995, 599. De wettelijke verruimingen betekenen in 2007 overigens dat enkele
eerder gegeven uitzonderingen kunnen komen te vervallen. De regering merkt in de nota van
toelichting bij het besluit tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit op dat vooral de aanpassing
van de wekelijkse rust (artikel 5:5 lid 2 ATW), de wijziging van de regels voor de pauze (artikel 5:4
ATW), de verruiming van de normering voor de maximum arbeidstijd per dienst tot 12 uur (artikel
5:7 lid 2 onder a ATW), en het verminderen van de regels voor nachtarbeid (artikel 5:8 ATW), het
mogelijk hebben gemaakt dat een aanzienlijk aantal bepalingen in het Arbeidstijdenbesluit kan
vervallen. Besluit van 26 februari 2007 tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit, het Arbeids-
tijdenbesluit vervoer en het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidsattent hoofdspoorwegen in
verband met de vereenvoudiging van de Arbeidstijdenwet, Stb. 2007, 88.

Gedifferentieerde bescherming en (on-)gelijkheid 4.3.1
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uitzonderingen.13 Ik teken hierbij vast aan dat in termen van gelijkheid en de positie
van flexibele werknemers of zwakke groepen op de arbeidsmarkt, deze uitzonde-
ringen geen probleem vormen.

Tabel 1.0 Uitzonderingen

Artikel Uitzondering voor

2:2 ATW – rampsituatie

5:10 ATW – plotselinge onvoorziene noodsituatie

2:3 ATW – leerlingen en studenten in onderwijs

2:9 ATW – arbeid op zeeschip onder buitenlandse vlag

Par. 2.1 ATB – leidinggevenden (degenen die ten minste 3 x het minimum-
loon verdienen)

– gezinsouders,

– medisch personeel,

– artiesten, acteurs en musici,

– begeleiders van schoolkampen

– verschillende typen werkzaamheden zoals:
– sport
– research and development wetenschappelijk onderzoek, wan-
neer de aard van de onderzoeksprocessen dit noodzakelijk
maken

13 De Nederlandse wetgeving kent uitzonderingen die grotendeels duidelijk binnen het Europese
kader vallen dat deze uitzonderingen toestaat (art. 17 lid 1 Richtlijn). Overigens gelden op basis van
de Richtlijn ook nog afwijkingsmogelijkheid van de normen uit de Richtlijn voor bepaalde
werkzaamheden en sectoren (art. 1 par. 3 juncto art. 17 lid 2-5 Richtlijn). Voor deze laatste
uitzonderingen voor bepaalde werkzaamheden en sectoren is volgens de Richtlijn wel vereist dat
de betrokken werknemers gelijkwaardige compenserende rusttijden worden geboden of, in de
uitzonderlijke gevallen waarin dit op objectieve gronden niet mogelijk is, een passende bescher-
ming (art. 17 lid 2 Richtlijn 2003/88/EC). Ik kom hierop terug nadat ik de geldende normen en de
invloed van de flexibilisering daarop heb besproken. Andere Europese landen hanteren overigens
doorgaans ook de uitzondering voor hoger personeel en eigen, in aantal en soort variërend,
uitzonderingen voor onderdelen van de publieke en private sector. Boonstra, Knegt & Schaapman
2004. p. 54 e.v. Ook de Richtlijn voorziet via art. 17 in uitzonderingsmogelijkheden in het geval
van een ramp- of onvoorziene noodsituatie. De richtlijn is niet van toepassing op leerlingen en
studenten in onderwijs, (daarbij ga ik ervan uit dat het onderwijs geen verband houdt met werk
in ondernemingen. Als de leerling bijvoorbeeld bij stages als ‘worker’ in de zin van de Richtlijn kan
worden aangemerkt, is geen ruimte voor uitzondering), noch op arbeid op een zeeschip onder
buitenlandse vlag, kent uitzonderingen voor leidinggevenden, en familiewerkers als gezinsouders
en medisch personeel. Op welke grond in de Richtlijn 2003/88/EG Nederland artiesten, acteurs en
musici, begeleiders van schoolkampen, sport en wetenschappelijk onderzoek uitzondert, is mij
echter niet duidelijk.

4.3.1 Wetgeving en beleid voor flexibele arbeid
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4.3.2 Cao’s en uitzonderingen op de werkingssfeer

Ook in de cao, welke samen met de Arbeidstijdenwet- en het besluit volgens de
wetgever in de werknemersbescherming voorziet, wordt de bescherming niet gelijk
verdeeld. De reden hiervoor is dat bepaalde groepen werknemers van de algemene
werkingssfeer van de cao zijn uitgezonderd. Dit betekent dat de uitgezonderde
groepen geen bescherming genieten van de cao-bepalingen, onder meer met betrek-
king tot de arbeidstijden. Voorts blijkt uit het cao-onderzoek dat voor bepaalde
(andere) groepen werknemers in het bijzonder met betrekking tot de arbeidstijden
afzonderlijke normen gelden.

Uit het cao-onderzoek blijkt het volgende. Ten eerste sluiten 13 van de 40 cao’s, net
zoals de wet, leidinggevenden en hoger personeel uit van de werkingssfeer van de
cao.14 Daarnaast worden soms werknemers met lagere functies uitgesloten, zoals
schoonmakers (1 cao) of zoals in de TNT-cao: de zaterdagwerkers en postbezorgers.
Die uitzonderingen hangen ermee samen dat voor de uitgezonderde groepen (moge-
lijk) een andere cao geldt, zoals de schoonmaakcao (voor ingeleende schoonmakers
van schoonmaakbedrijven) en de afzonderlijke TNT-cao voor de postbezorgers. Eén
cao zondert musici en artiesten uit.

Voorts wordt in de werkingssfeer van de cao’s onderscheid naar arbeidsduur en
tijdelijkheid van het contract gemaakt en naar inleenstatus van het personeel. De
volgende uitsluitingen betreffen namelijk verschillende categorieën werknemers,
maar zien veelal op parttime en/of tijdelijk personeel. Het gaat om: tijdelijk personeel
dat kortdurend werk doet (vakantiekrachten) (2 van de 40 cao’s) of oproepkrachten
(1 cao), specifiek ingeleend personeel voor projecten (1 cao) en uitzendkrachten
(1 ondernemings-cao). De onderzochte TNT-cao is in dit opzicht bijzonder te noemen:
deze sluit voorts nog tijdelijke werknemers met contracten voor minder dan 3
maanden uit (op hen is het zogenaamde flexmodel van toepassing).

Specifiek met betrekking tot de arbeidstijdenbepalingen wordt in de cao opnieuw
onderscheid gemaakt naar arbeidsduur en naar uitzendstatus. De cao beschermt niet
altijd de werknemers wier dienstverband werkdagen met een wisselende duur met
zich brengt (4 cao’s). Het is mij niet geheel duidelijk wie onder deze uitzondering
vallen. Wellicht ziet dit op de oproepkrachten die uit hoofde van hun dienstverband
met wisselende werktijden te maken kunnen krijgen. Een uitzondering van de
bescherming op het punt van de arbeidstijden geldt volgens 1 andere cao ook voor
degenen met een functiecontract in een andere cao. Ten slotte zijn specifiek met
betrekking tot de arbeidstijd de inleenkrachten niet zijnde vakkrachten (1 cao)
uitgezonderd.

De algemene of specifieke uitzonderingen in de cao betekenen dat met regelmaat de
cao bepaalde groepen werknemers uitzondert van bescherming. De uitgezonderde

14 Het kan hierbij om verschillende typen hoger personeel gaan: personeel dat meer dan het
sv-maximumdagloon verdient, personeel vanaf bepaalde functiegroepen of salarissen, bestuurders
en functionarissen die het ondernemingsbeleid rechtstreeks bepalen en (adjunct-)directeuren.
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categorieën betreffen het hogere personeel, bepaald lager personeel en vaak parttime,
dan wel tijdelijk, dan wel ingeleend personeel. Daarmee wordt onderscheid gemaakt
naar de flexibele status van het contract, te weten op grond van arbeidsduur,
tijdelijkheid van het contract of inleenstatus. De arbeidsvoorwaarde van de arbeids-
tijd wordt voor dit personeel dus niet in de cao geregeld. Dit heeft tot gevolg dat de
betreffende cao voor hen geen aanvullende betekenis heeft en dat zij ofwel terug-
vallen op een specifieke cao voor hun functie (schoonmaker, postbezorger, uitzend-
kracht) welke doorgaans minder gunstige arbeidsvoorwaarden zal kennen, ofwel
enkel aanspraak op de bescherming van de wet kunnen maken, tenzij zij ook daarvan
zijn uitgezonderd.

De wetgever sprak ten aanzien van de arbeidstijden de verwachting uit dat de sociale
partners het beschikbare werk zelf zouden verdelen en maatwerk in de arbeidsvoor-
waarden zouden realiseren. Het lijkt erop dat de vakbonden niet altijd erin slagen
gelijke arbeidsvoorwaarden voor vast en tijdelijk personeel te realiseren, waardoor de
cao via de uitsluitingen van de werkingssfeer een ongelijke verdeling van het werk
toelaat op het punt van bijvoorbeeld de werktijden en maximale en flexibele arbeids-
duur. Dit terwijl vakbonden wel beogen voor alle typen werknemers, waaronder
flexwerkers en jongeren, op te komen.15 De cao’s met uitzonderingen laten daarmee
de mogelijkheid van maatwerk tussen flexibiliteit en bescherming open waarbij
bepaalde groepen werknemers de cao-bescherming genieten, terwijl anderen de
flexibiliteit voor de werkgever realiseren.

4.3.3 Inhoud van de wet en de cao en verhoogde bescherming voor vrouwen,
ouderen en jongeren

4.3.3.1 Verhoogde bescherming voor vrouwen

Voorts kan worden geconstateerd dat de Arbeidstijdenwet op een andere wijze
onderscheid maakt. Vrouwen hebben namelijk een bijzondere status in deze wet.
In de periode tot aan de jaren negentig van de vorige eeuw is het beleid van de sociale
partners, en in aansluiting daarop de opeenvolgende regeringen, erop gericht het
economische herstel te bevorderen en tegelijkertijd de krappe werkgelegenheid
gelijk(er) te verdelen. In het licht van dit gelijkheidsstreven wordt zoals hierboven
gemeld de arbeidstijd van mannen en vrouwen in de Arbeidswet 1919 gelijkgesteld,
wordt door de overheid verkorting van de standaardwerkweek gestimuleerd en part-
time werk bevorderd door onder meer subsidies door en streefcijfers voor de
overheid zelf en de invoering van de gelijke loon norm voor arbeid van mannen en

15 Zie bijvoorbeeld het standpunt van de FNV vakcentrale over ‘gewoon goed werk’ van flexwerkers.
http://www.fnv.nl/publiek/themas/Decent_Work/, en diversiteit: http://www.fnv.nl/publiek/
themas/diversiteit/, geraadpleegd op 30 november 2011. Ook de missie van de CNV-vakcentrale
is gelijke kansen voor iedereen, http://www.cnv.nl/over-cnv/organisatie/missie/, geraadpleegd op
30 november 2011. De Unie beoogt werknemers te vertegenwoordigen, met name uit het midden
en hogere kader, maar ook jongeren: http://www.unie.nl/OverDeUnie/Voorwie.aspx, http://www.
unie.nl/OverOns/Voorwie/Jongeren.aspx , geraadpleegd op 30 november 2011.
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vrouwen in 1975 en later de normen voor gelijke behandeling van mannen en
vrouwen bij de arbeid.16 Ook specifiek met betrekking tot de arbeidstijden wordt
het oude onderscheid tussen de arbeidstijden van mannen en vrouwen grotendeels
opgeheven. Lange tijd behandelt de Arbeidswet vrouwen en mannen met betrekking
tot hun arbeidstijd verschillend, in het licht van de zorgtaken die de vrouw heeft in
het gezin. Na de Tweede Wereldoorlog wordt de gedelegeerde regelgeving op basis
van de Arbeidswet 1921 uitgebreid, maar aan de wet zelf en de wettelijke doelstel-
lingen verandert tot 1996 niets. Een belangrijke uitzondering daarop geldt voor de
normering van de arbeidstijd van vrouwen. Een van de uitgangspunten bij de eerste
Arbeidswetten betrof de bijzondere bescherming van de vrouw, in verband met haar
gezondheid en haar rol in het gezin. De gedachte die uit de negentiende eeuw stamde
hierbij was dat vrouwen extra bescherming behoeven vanwege de situaties van
uitbuiting waarin vrouwen zich vaker dan mannen bevonden.17 De wetgever merkt
hierover later op: ‘Dit vond zijn grond in de toen algemeen geldende opvattingen
betreffende de lichamelijke verschillen tussen mannen en vrouwen en ten aanzien van
de positie van man en vrouw in de maatschappij en in het gezin.’18 In twee stappen in
1986 en 1989 wordt het wettelijke verbod op nachtarbeid en overwerk bij ploegen-
diensten voor vrouwen opgeheven.19 De gelijkstelling betekent dat werkgevers
voortaan vrouwen nachtarbeid en overwerk volgens de ‘voorheen mannelijke norm’

kunnen laten verrichten. Alleen zwangere en pas bevallen vrouwen worden nog
bijzonder beschermd.

Zijn de opheffing van het verbod op nachtarbeid en overwerk voor vrouwen nu
ingegeven door flexibiliseringsgedachten? De minister ‘lijkt het niet juist om van de
opheffing van het verbod voor nachtarbeid door vrouwen in de industrie een groot-
scheepse overschakeling van de dagdienst of tweeploegendienst naar de continu-dienst te
verwachten.’20 De behoefte aan meer nachtdiensten ligt dus niet ten grondslag aan de
wetswijziging. Verder wordt echter aan dit economische en flexibiliseringsaspect
geen aandacht besteed door de wetgever. De aanleiding en doelstelling bij deze
versoepeling van de wetgeving moet gezien de opmerkingen van de wetgever dus
niet worden gezocht in economische doelstellingen, maar moet elders zijn gelegen.
De parlementaire stukken maken duidelijk dat de wetswijziging wordt doorgevoerd

16 Roozendaal 2011, p. 97-98 en p. 117-119.
17 De denkstromingen over de bescherming van vrouwen bij de arbeidstijd wordt uiteengezet in:

Council of Europe 1995, p. 8.
18 Kamerstukken II 1981/82, 17 038, nr. 3, p. 1 (MvT). De Jonge wijst in 1969 erop dat in andere

Europese landen dat ook zo is, met uitzondering van Zweden. Daar geldt vanuit emancipatoir
idee dat de arbeidsbescherming voor mannen en vrouwen gelijk is, tenzij uitzonderingen vanwege
zwangerschap of het zogen van het kind nodig zijn. De Jonge 1969, p. 715.

19 De vergunning werd geweigerd wanneer bijvoorbeeld bij scholing in de onderneming onderscheid
werd gemaakt tussen mannen en vrouwen; wanneer aan de introductie van vrouwen daar waar
mannen werkzaam zijn onvoldoende aandacht wordt besteed of zich bijzondere omstandigheden
voordoen waardoor het verrichten van arbeid door vrouwen minder gunstig is. Bij deze laatste
grond kan rekening worden gehoudenmet de positie van vrouwen, redenen om een vergunning te
weigeren zijn bijvoorbeeld: ergonomische ongeschiktheid van de werkplek, onvoldoende ver-
voersmogelijkheden, onvoldoende bescherming van vrouwen bij eventuele zwangerschap (waar-
onder de onmogelijkheid over te gaan naar de dagdienst). Kamerstukken II 1983/84, 17 038, nr. 8,
p. 2 en wetswijziging van de Arbeidswet: Stb. 1986, 147.

20 Kamerstukken II 1982/83, 17 038, nr. 5, p. 11 (MvA).
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teneinde de positie van vrouwen bij de deelname aan de (nacht- en ploegen)arbeid
gelijk te behandelen met mannen21, hetgeen Europese wetgeving voorschrijft22, en
mede vanuit het oogpunt van de arbeidsparticipatie van vrouwen.23 Werkgevers zijn
overigens ook gebaat bij aanbod van arbeid door vrouwen. Dat voorkomt schaarste op
de arbeidsmarkt.24 Met de gelijke behandeling ten aanzien van de arbeidstijd sluit de
Nederlandse wetgeving tevens aan bij het ESH waarin is opgenomen dat maatregelen
worden genomen ter bestrijding van discriminatie op grond van geslacht bij de
arbeidsvoorwaarden (art. 20 sub c ESH) en het IVESCR dat meer algemeen discrimi-
natie op grond van geslacht verbiedt (art. 3 IVESCR).25

4.3.3.2 Cao’s en recht op weigering diensten voor oudere en jongere werknemers

Terwijl in de cao’s uitzondering van tijdelijk en lager personeel met enige regelmaat
voorkomt ten aanzien van de arbeidstijden, kennen cao’s ook vaak regelingen om
oudere en soms ook jongere werknemers juist extra tegen flexibiliteit in de arbeids-
tijden te beschermen. Voor oudere werknemers wordt in de aanloop naar de Arbeids-
tijdenwet 1996 een nieuwe bepaling voorgesteld: het recht van werknemers ouder
dan 50 jaar om andere diensten dan enkelvoudige dagdiensten om te laten zetten in
een enkelvoudige dagdienst. De werkgever dient hem daartoe in de gelegenheid te
stellen, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. Reden voor deze

21 Kamerstukken II 1983/84, 17 038, nr. 11.
22 Zie: EG-Richtlijn 76/207/EEG met betrekking tot gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
23 Kamerstukken II 1986/87, 19 700, hfst. XV, nr. 58.
24 Aan dit argument wordt overigens evenmin door het werkgeversleden van de SER aandacht

besteed: SER 1980.
25 Niet alleen de Nederlandse wetgeving ondervindt ten aanzien van de bescherming van

de arbeidstijd van vrouwen de invloed van de gelijkebehandelingsnorm. Ook de beschermende
grondrechten ten aanzien van de arbeidstijd van vrouwen die zijn neergelegd in internationale
verdragen ondervinden kritiek vanuit de gelijkebehandelingsnorm. Het ESH beschermt in art. 8
lid 4 bijvoorbeeld alle vrouwen ten aanzien van nachtarbeid en gevaarlijke arbeid. Dit betreft een
bepaling welke uit gelijkebehandelingsoogpunt voor kritiek vatbaar is. Het Comité van de
Onafhankelijke Experts wijst deze kritiek van de hand door te verwijzen naar de totstandkomings-
geschiedenis van de bepaling. De bepaling is geaccepteerd om misbruik van vrouwenarbeid te
vermijden en om de gezondheid van vrouwen te beschermen wanneer deze kwetsbaarder is dan
die van mannen bij bepaalde arbeid. Soortgelijke kritiek geldt ook voor IAO-verdrag nr. 89
betreffende het verbod van nachtarbeid door vrouwen in de industrie, dat om een gelijke
behandelingsdiscussie in Nederland ‘mogelijk te maken’ reeds in 1972 is opgezegd. Zie: Kamer-
stukken II 1981/82, 17 038, nr. 3, p. 1. Onaangetast door de gelijke behandelingsnorm blijven de
grondrechten en de hierboven beschreven nationale bepalingen die specifiek zwangere en pas
bevallen vrouwen beschermen. Deze bijzondere bescherming en uitzondering op de gelijke
behandeling wordt objectief gerechtvaardigd geacht. In het ESH worden zwangere werkneemsters
en pas bevallen vrouwen in het bijzonder beschermd door hen een recht te geven op ‘voldoende
tijd’ om hun zuigelingen te voeden (art. 8 lid 3 ESH) en door voor te schrijven dat voor hen
gevaarlijke of zware arbeid dient te worden verboden en gepaste maatregelen dienen te worden
getroffen (art. 8 lid 5 ESH). Deze bijzondere bescherming is meer algemeen geaccepteerd en ook
neergelegd in IAO-Verdrag nr. 103 over moederschapsbescherming uit 1952, geratificeerd door
Nederland in 1981. Hierin is opgenomen een recht op zwangerschaps-bevallingsverlof van ten
minste 12 weken (art. 3), een recht op verlof wegens ziekte gerelateerd aan zwangerschap of
bevalling en een recht op voedingspauze (art. 5). Ook in het IVESCR is terug te vinden dat zwangere
vrouwen en jonge moeders een redelijke periode voor en na de geboorte dienen te worden
beschermd (art. 10 lid 2 IVESCR).
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extra bescherming is dat uit onderzoek is gebleken dat het werken in ploegen of op
onregelmatige tijdstippen voor oudere werknemers te zwaar is gebleken. De voor-
ziening voor de oudere werknemers heeft de unanieme instemming van de sociale
partners.26 Desondanks wordt later dit type bepaling uit het uiteindelijke wetsvoor-
stel weggelaten. De bescherming van oudere werknemers tegen flexibele diensten
komt echter in cao’s nog veel voor. Veel van de onderzochte cao’s kennen diverse
seniorenregelingen. Verschillende typen seniorenregelingen worden vaak gecombi-
neerd. De seniorenregelingen betreffen in de meerderheid regelingen voor werkne-
mers van 55 jaar en ouder. De volgende regelingen worden overeengekomen:
– geen verplichting tot overwerk of meeruren (7 cao’s);
– geen verplichting tot werk buiten de normale werktijd (1 cao);
– geen verplichting tot ploegendienst (1 cao), indien gezondheidsproblemen

bestaan (2 cao’s);
– geen verplichting tot nachtdiensten (4 cao’s);
– recht op meer vrije tijd (1 cao);
– in het geval van ploegendiensten of nachtwerk een inspanningsverplichting voor

de werkgever tot minder belastende roosters.

Drie van de onderzochte cao’s kennen een seniorenregeling voor werknemers van 50
jaar en ouder: zij hoeven niet op uren buiten de normale werktijd te werken. 4 cao’s
kennen regelingen voor werknemers van 60 jaar en ouder. Zij hebben recht op
doorbetaalde extra vrije tijd of arbeidstijdverkorting.

Twee cao’s bepalen dat jongeren beneden de 18 jaar niet in ploegendienst mogen
werken.27 Ten slotte bepaalt 1 cao dat werknemers die medisch gezien daartoe niet
in staat zijn, geen meerwerk hoeven te verrichten. 2 van de 40 cao’s bepalen dat
zwangere werkneemsters (na drie maanden) geen overwerk of diensten hoeven te
verrichten, tenzij zij daarmee instemmen. Met de hierboven genoemde extra
bescherming voor bepaalde groepen jongere en/of oudere werknemers wordt
onderscheid naar leeftijd gemaakt. Dit onderscheid is ofwel verboden ofwel te
rechtvaardigen in het licht van art. 7 WGBl.

4.4 Uitsluiting of juist extra bescherming en gelijke behandeling

4.4.1 Internationale en Europese kader van gelijkebehandelingswetgeving

Hierboven zijn de verschillende vormen van ongelijke behandeling op benoemde
gronden in de wet en cao geïnventariseerd. Deze betreffen:

26 SER 1992, p. 73-85.
27 Vergelijk: Uit eerdere cao-onderzoeken blijkt dat oudere werknemers in een ruime 2/3 van de

cao’s extra worden beschermd tegen flexibele arbeid als overwerk, ploegen- of onregelmatige
diensten en nachtarbeid. Dit betreft werknemers, afhankelijk van de cao, van de leeftijd tussen
de 40 en 65 jaar, waarbij het meestal de leeftijd van 55 jaar betreft. Het gaat in de bepaling om
volledige vrijstelling van bepaalde diensten om de oudere werknemer te ontlasten. Een enkele
keer wordt dergelijke extra bescherming voor werknemers tot 18 jaar bepaald. Spijkerman &
Klaassen 2002, Beeksma, Junger & De la Croix 2006, Beeksma & De la Croix 2008, Beeksma & De la
Croix 2009 en Schrama, Klaassen & Junger-van Hoorn 2005, p. 20.
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– verhoogde wettelijke en cao bescherming voor vrouwen, jongeren en ouderen;
– en verlaagde bescherming door uitsluiting van de cao van parttime en tijdelijke

werknemers en uitzendkrachten.

Paradoxaal is dat zowel de verhoogde bescherming voor bepaalde groepen, nadeel
voor anderen betekent en net zoals de verlaagde bescherming ongelijke behandeling
kan opleveren waarop de gelijkebehandelingswetgeving van toepassing is.

Het kader van de gelijkebehandelingswetgeving wordt voor Nederland gevormd door
de grondrechten op gelijke behandeling uit de internationale verdragen en de
implementatie van EU-gelijkebehandelingsnormen. Voorts zijn van belang de alge-
mene rechten op gelijke behandeling uit de artikelen 14 EVRM en het twaalfde
protocol bij het verdrag, art. 26 IVBPR en art. 21 Handvest van de grondrechten van de
EU. Voor de toets op onderscheid op benoemde gronden in de Arbeidstijdenwet en
de cao’s houd ik hierna de Europese Richtlijnen en de Nederlandse implementatie
daarvan aan. Deze kennen in vergelijking met de grondrechtelijke normen duidelijke
gronden voor benoemd onderscheid, waaronder die van parttime en tijdelijkheid van
het contract. Voorts kennen ze de meest uitgewerkte bepalingen, waarvan uitleg in
jurisprudentie van onder meer het Hof van Justitie ook ruimschoots voorhanden is.

4.4.2 Verhoogde bescherming vrouwen: onderscheid naar geslacht

Het wettelijke onderscheid naar geslacht dat in de Arbeidstijdenwet thans wordt
gemaakt om zwangere en pas bevallen vrouwen extra te beschermen, is direct
onderscheid in de zin van art. 14 lid 1 sub c Richtlijn 2006/54/EG betreffende de
gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid. Positieve maatregelen
gericht op verwezenlijking van volledige gelijkheid zijn echter toegestaan volgens
art. 3 Richtlijn 2006/54/EG. De preambule van de Richtlijn vermeldt voorts dat het Hof
van Justitie consequent de legitimiteit heeft erkend van de bescherming van de
biologische gesteldheid van vrouwen bij zwangerschap en moederschap alsook van
maatregelen ter bescherming van het moederschap als een middel om tot werkelijke
gelijkheid te komen. De Richtlijn 92/85/EEG betreffende bescherming van de zwan-
gere en pas bevallen vrouw en Richtlijn 96/34/EG inzake ouderschapsverlof staan
beschermende maatregelen voor de vrouw zoals die zijn opgenomen in de Arbeids-
tijdenwet toe, en vormen volgens de preambule bij Richtlijn 2006/54/EG een uit-
zondering op de werking van die laatstgenoemde Richtlijn. Het gemaakte
onderscheid in de Arbeidstijdenwetgeving ter bescherming van zwangere en pas
bevallen vrouwen is dus toegestaan.

4.4.3 Verhoogde bescherming jongeren en ouderen: onderscheid naar leeftijd

4.4.3.1 Typologie grond

Ten opzichte van de grond sekse, en bijvoorbeeld ook ras, wordt de grond leeftijd als
een wat afwijkende grond beschouwd. De grond beschermt niet één bepaalde leef-
tijdsgroep, hoewel reden voor invoering van de grond was de wens discriminatie van
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ouderen tegen te gaan.28 Bovendien is leeftijd, anders dan andere gronden zoals
geslacht en ras, geen vaste, maar dynamische status.29 Immers: ieder die oud is, was
eens jong.30

4.4.3.2 Wettelijke kader

Hiervoor is gebleken dat de Arbeidstijdenwet en enkele cao’s onderscheid naar
leeftijd inhouden door extra rechten met betrekking tot de arbeidstijd toe te kennen
aan jongere én/of oudere werknemers. Dit leeftijdsonderscheid bij de arbeidsvoor-
waarden valt onder art. 1 lid 1 juncto 3 sub c en art. 7 WGBL.

De WGBL vormt de implementatie van Richtlijn 2000/78/EG voor de grond van
leeftijd.31 In art. 2 Richtlijn 2000/78/EG is direct onderscheid verboden en indirect
onderscheid enkel in het geval van objectieve rechtvaardiging toegestaan.32 Omdat
leeftijd een minder verdachte grond is dan bijvoorbeeld sekse en ras, is bij deze grond
zowel directe als indirecte discriminatie objectief te rechtvaardigen. Hiervoor is
vereist dat het onderscheid ‘in het kader van nationale wetgeving’ kan worden
gerechtvaardigd door een legitiem doel en een passend en noodzakelijk middel
(art. 6 Richtlijn 2000/78/EG). Het Hof van Justitie EG heeft geoordeeld dat net als
de lidstaten, de sociale partners op nationaal niveau overeenkomstig artikel 6 lid 1

28 Heemskerk 2009, p. 25.
29 Heemskerk 2009, p. 44-45.
30 Barnard 2006, p. 391.
31 Vaste rechtspraak van het Hof van Justitie is overigens dat implementatie van de voor leeftijd

relevante art. 2 en 6 van de Richtlijn kan geschieden niet alleen door wettelijke en bestuurrechte-
lijke maatregelen, maar ook, indien de sociale partners daarom verzoeken door middel van cao’s
(art. 18 Richtlijn 2000/78/EG). HvJ EU 8 september 2011, C-297/10 (Hennigs) en C-298/10 (Land
Berlin). Het Hof van Justitie merkt over de verplichting tot implementatie van deze bepaling op dat
niet altijd is vereist dat de voorschriften ervan formeel in een uitdrukkelijke en specifieke
wettelijke bepaling worden opgenomen. Al naar gelang van de inhoud van een Richtlijn kan
implementatie geschieden door middel van algemene beginselen of een algemene juridische
context, “wanneer deze geschikt zijn om daadwerkelijk de volledige toepassing van de richtlijn te
verzekeren en de uit deze algemene beginselen of deze algemene juridische context voortvloei-
ende rechtssituatie, ingeval de richtlijn rechten voor particulieren in het leven beoogt te roepen,
voldoende bepaald en duidelijk is en dat de begunstigden in staat zijn, kennis te krijgen van al hun
rechten en deze zo nodig geldend te maken voor de nationale rechterlijke instanties (…). Een
richtlijn kan ook worden uitgevoerd door middel van een algemene maatregel, voor zover deze
aan dezelfde voorwaarden voldoet.” HvJ EG 5 maart 2009, C-388/07 (Age Concern) en arresten van
HvJ EG van 23 mei 1985, 29/84 (Commissie/Duitsland) punt 23, en 9 april 1987, 363/85 (Commissie/
Italië), punt 7. Nederland heeft dus voor implementatie via wetgeving gekozen.

32 Lidstaten mogen overigens ook een uitzondering toelaten die noodzakelijk is voor de publieke
veiligheid, openbare orde en de preventie van criminele daden, de bescherming van de
gezondheid, en de rechten en vrijheden van anderen. De lidstatenmogen daarbij de sociale partners
machtigen om bepalingen vast te stellen die deze uitzonderingen binnen de werkingssfeer van hun
cao’s nader regelen. Hierbij geldt dat is vereist dat de voorschriften inzake machtiging voldoende
nauwkeurig zijn om te verzekeren dat de betrokken maatregelen de in artikel 2, lid 5, neergelegde
vereisten naleven. Een bepaling die de leeftijdsgrens vanaf welke piloten hun beroepsactiviteiten
niet langermogen uitoefenen op 60 jaar vaststelt terwijl de nationale en internationale voorschriften
die leeftijdsgrens op 65 jaar vaststellen, is geen bepaling die noodzakelijk is voor de openbare
veiligheid en voor de bescherming van de gezondheid in de zin van bedoeld artikel 2, lid 5. HvJ EU
13 september 2011, C-447/09 (Prigge) rov. 64.
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eerste alinea Richtlijn 2000/78 maatregelen kunnen vaststellen die een op leeftijd
gebaseerd verschil in behandeling bevatten.33 De nationale cao is kennelijk gelijk te
stellen met ‘in het kader van nationale wetgeving’. Het kan daarbij echter ook gaan
om een cao gesloten met een federale overheid voor de arbeidscontractanten die
werkzaam zijn bij die overheid.34 In Nederland zou zo’n cao niet als ‘nationaal’, maar
eerder als sectoraal worden aangemerkt, waarbij de overheid als werkgever is
betrokken.

Hoewel het Hof van Justitie de voorwaarde van ‘In het kader van nationale
wetgeving’ ruim op lijkt te vatten, ontbreekt deze eis in art. 7 WGBL. De rechtspraak
dient deze omissie vanwege de plicht tot richtlijn conforme interpretatie te repareren
door art. 7 met deze eis aan te vullen. Als deze eis strikt zou moeten worden
aangehouden, hetgeen naar de huidige stand van de rechtspraak van het Hof
van Justitie nog niet duidelijk is, kan het onderscheid in de cao voor jongere en
oudere werknemers om diensten te mogen weigeren niet objectief worden gerecht-
vaardigd. Een nationaal wettelijk kader ten aanzien van de weigering van diensten
ontbreekt immers. Wanneer dit vereiste niet zo strikt geldt, waar de Hoge Raad in het
KLM-arrest35 vanuit lijkt te gaan, kan wel aan de beoordeling van de objectieve
rechtvaardiging van het directe leeftijdsonderscheid worden toegekomen.

Artikel 7WGBL correspondeert op een ander punt evenmin geheel met art. 6 Richtlijn
200/78/EG. Volgens art. 7WGBL is namelijk direct of indirect onderscheid naar leeftijd
in de cao geoorloofd indien het betrekking heeft op het beëindigen van de arbeids-
verhouding in verband met het bereiken van de AOW-leeftijd of tussen partijen
overeengekomen hogere leeftijd, ofwel ‘anderszins’ objectief te worden gerecht-
vaardigd door een legitiem doel, en een passend en noodzakelijk middel. Volgens
artikel 6 van de Richtlijn is telkens objectieve rechtvaardiging vereist, dus ook bij
onderscheid vanwege de AOW- of hogere pensioenleeftijd. Zoals gezegd moeten deze
vormen van onderscheid ook te plaatsen zijn ‘in het kader van de nationale
wetgeving’.

4.4.3.3 Striktheid toets op objectieve rechtvaardiging

Volgens art. 6 Richtlijn 2000/78/EG dient voor objectieve rechtvaardiging van het
(in-) directe leeftijdsonderscheid allereerst een legitiem doel aanwezig te zijn. Art. 6
geeft voorbeelden gegeven van het legitieme doel, zoals legitiem werkgelegenheids-
beleid, arbeidsmarkt- en opleidingsdoelen. Art. 6 lid 1 Richtlijn 2000/78 eist niet dat
de lidstaten in hun implementatiemaatregelen een specifieke lijst opnemen van
verschillen in behandeling die door een legitiem doel kunnen worden gerechtvaar-
digd.36 Het Hof van Justitie oordeelt in het arrest Age Concern dat enerzijds weliswaar
een limitatieve lijst met gerechtvaardigde verschillen in behandeling niet is vereist,
maar dat, anderzijds, algemene overwegingen evenmin volstaan. Ten aanzien van het

33 HvJ EU 13 september 2011, zaak C-447/09 (Prigge).
34 Zie bijv. HvJ EU 8 september 2011, C-297/10 (Hennigs) en C-298/10 (Land Berlin).
35 HR 13 juli 2012, LJN BW3367 (KLM).
36 HvJ EG 5 maart 2009, C-388/07 (Age Concern).
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legitieme doel geldt dat wanneer het legitieme doel niet op voorhand is geëxplici-
teerd, ‘het onderliggende doel van de betrokken maatregel kan worden bepaald aan de
hand van andere elementen, ontleend aan de algemene context van de betrokken
maatregel (...).’ Het Hof van Justitie herleidt dit doel onder meer uit: de historie
van het onderscheid en de oorspronkelijke economische context ervan en de
verklaringen van de wetgever en sociale partners in de nationale dialoog over het
onderwerp.37 Artikel 6 stelt naast het legitieme doel, ook passendheid en nood-
zakelijkheid van het middel als eis voor objectieve rechtvaardiging.

Vervolgens is de vraag hoe de die passendheid oftewel geschiktheid en noodzakelijk-
heid bij de bovengenoemde extra bescherming voor jongere en oudere werknemers
moet worden getoetst. Veldman heeft twee (hoofd-) vormen van toetsingsintensiteit
bij onderscheid naar leeftijd in kaart gebracht.38 De verschillen betreffen de toets op
passendheid en noodzakelijkheid van het middel waarmee het legitieme doel beoogt
te worden bereikt. De strengste toets is die uit het Mangold-arrest. In Mangold ging
het om uitsluiting van oudere werknemers van bepaalde ontslagbescherming. Daar is
het criterium dat zoveel mogelijk een evenwicht moet worden gezocht tussen de
eisen van gelijke behandeling en het beoogde legitieme doel. Daarbij moet worden
gekozen voor het minst beperkende middel. Deze toets is vergelijkbaar met die bij
seksediscriminatie.39 Ten tweede bestaat het criterium dat in de rechtspraak is
ontwikkeld vanaf de zaak Palacios over verplicht vervroegd pensioenontslag. Hierbij
gaat het in het kader van de noodzakelijkheid van het middel erom dat het ingezette
middel niet onredelijk lijkt.40 Preciezer bestaat de toets uit de vraag of het middel
geen excessieve inbreuk maakt op de gerechtvaardigde belangen van werknemers.41

Dankbaar en Heemskerk schrijven dat een terughoudende toetsing mogelijk is omdat
het bij leeftijd niet om een statische grond gaat.42 Ik kom hierna op het belang van de
intensiteit van de toets terug.

4.4.4 Verhoogde bescherming jongeren in wet

Een van de voorbeelden van leeftijdsonderscheid die art. 6 Richtlijn 2000/78/EG
noemt, is bijzondere bescherming bij de arbeidsvoorwaarden van jongeren en
ouderen (art. 6 lid 1 sub a Richtlijn 2000/78/EG). Dat een wettelijke leeftijdsgrens
en extrawettelijke bescherming van jongeren ten aanzien van de arbeidstijd objectief
gerechtvaardigd is, is nooit ter discussie gesteld. Deze bescherming is namelijk
volgens een andere Richtlijn, Richtlijn 94/33/EG over de bescherming van jongeren

37 HvJ EG 16 oktober 2007, C- 411-05 (Palacios de Villa), rov. 58-61.
38 Veldman 2012.
39 Zie ook bijv. HvJ EU 8 september 2011, C-29710 en C-298/10 (Hennigs en Land Berlin).
40 HvJ EU 21 juli 2011, C- 159/10 (Fuchs) en 160/10 (Köhler), rov. 81-83.
41 Ook gehanteerd in HvJ EG 12 oktober 2010, zaak C-499/08 (Andersen). Zie ook: Conclusie A-G

Geelhoed, HvJ EG 11 juli 2006, zaak C-13/05, JAR 2006,11, nr. 191 en Veldman 2007 B, p. 406-410 en
Van der Hoeven 2008, p. 1058. De Hoge Raad houdt in het KLM-arrest over de pensioenleeftijd ook
deze toets aan (HR 13 juli 2007, LJN BW3367 (KLM).

42 Dankbaar & Heemskerk 2007, p. 198-210. Met betrekking tot het cao-aspect onder verwijzing naar
HvJ EG 31 mei 1995, C 400/93, Jur. I-1275, NJ 1996, 67; JAR 1995,198 (Royal Copenhagen), r.o. 46.
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op het werk, vereist. Deze Richtlijn verwijst voorts naar de beginselen van de IAO ten
aanzien van arbeid door jongeren. Deze beginselen dienen in acht te worden
genomen. Het wasmooier geweest als in Richtlijn 2000/78/EG hiervoor een uitzonde-
ring was opgenomen.

4.4.5 Verhoogde bescherming jongeren en ouderen in cao

4.4.5.1 Verhouding tussen de gelijkebehandelingswetgeving en de collectieve
onderhandelingsvrijheid

Hiervoor is geconstateerd dat niet alleen de Arbeidstijdenwet en -regelgeving onder-
scheid naar leeftijd bevat, maar dat dergelijk onderscheid ook in de cao voorkomt.
Alvorens te toetsen of dit onderscheid in de cao objectief kan worden gerecht-
vaardigd, is de voorvraag of het gelijkebehandelingsrecht onverkort van toepassing
is op de cao. Deze vraag is relevant omdat hier twee grondrechten botsen: het
grondrecht op gelijke behandeling en het grondrecht op collectieve onderhandeling
waarvan de cao het product is.

Deze vraag komt voor het eerst in de gelijkebehandelingsjurisprudentie van het Hof
van Justitie voor met betrekking tot de grond van sekse. In het Barber-arrest maakt
het Hof van Justitie uit dat de cao-bepalingen alle aan het gelijkebehandelings-
beginsel naar sexe dienen te voldoen. Het Hof wijdt hier in enkele arresten over
leeftijdsonderscheid in de cao wat meer woorden aan. Het hof merkt op dat de aard
van de bij cao vastgestelde maatregelen van de aard van door de lidstaten unilateraal
bij wet of besluit vastgestelde maatregelen verschilt in die zin dat de sociale partners
er, door de uitoefening van hun in artikel 28 van het Handvest verankerde fundamen-
tele recht op collectieve onderhandelingen, voor hebben gezorgd een evenwicht te
bepalen tussen hun respectieve belangen.43 Het Hof voegt hier in het arrest Prigge aan
toe dat het in artikel 28 van het Handvest neergelegde recht op collectieve onder-
handelingen binnen de werkingssfeer van het recht van de Unie dient te worden
uitgeoefend. Dat wil dus zeggen: in overeenstemming met het beginsel van gelijke
behandeling en Richtlijn 2000/78/EG.44 In het geval van strijdigheid tussen het in het
Unierecht neergelegde gelijkebehandelingsbeginsel en de betreffende cao, doet dat
volgens het Hof geen afbreuk aan het in art. 28 van het Handvest neergelegde recht op
collectief onderhandelen en op het sluiten van cao’s.45

Ook wanneer in de cao gebruik wordt gemaakt vanwetsbepalingen die een uitzonde-
ring op leeftijdsdiscriminatie maken, zijn deze cao-bepalingen niet onttrokken aan
elke daadwerkelijke rechterlijke toetsing vanuit het oogpunt gelijke behandeling. Een

43 HvJ EU 8 september 2011, C-297/10 (Hennigs) en C-298/10 (Land Berlin), rov. 66, onder verwijzing
naar HvJ EG 12 oktober 2010, C-45/09 (Rosenbladt).

44 HvJ EU 13 september 2011, C-447/09 (Prigge) rov. 47, onder verwijzing naar arrest van 11 december
2007, C-438/05 (International Transport Workers’ Federation et Finnish Seamen’s Union, “Viking Line”)
punt 44, en van 18 december 2007, C-341/05 (Laval un Partneri), punt 91. Herhaald in: HvJ EU
8 september 2011, C-297/10 (Hennigs) en C-298/10 (Land Berlin).

45 HvJ EU 8 september 2011, C-297/10 (Hennigs) en C-298/10 (Land Berlin), rov. 78.
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dergelijke toetsing wordt verricht aan de hand van de bijzondere kenmerken van de
clausule die wordt onderzocht, aldus het Hof. Het leeftijdsonderscheid in de cao dient
overeenkomstig de vereisten van artikel 6, lid 1, van die richtlijn op passende en
noodzakelijke wijze een legitieme doelstelling na te streven.46 De toepasselijkheid
van de Richtlijn op cao’s blijkt ook uit art. 16 lid 1 sub b Richtlijn 2000/78/EG.
Algemeen verbindend verklaring van dergelijke cao-bepalingen is volgens de uitleg
van het Hof van Richtlijn 2000/78/EG alleen toegestaan wanneer de cao de werkne-
mers binnen de werkingssfeer van de algemeen verbindend verklaring niet de
bescherming op grond van discriminatie naar leeftijd ontneemt.47 Kortom: het verbod
op leeftijdsdiscriminatie is zonder meer van toepassing op de cao.

Het Hof merkt wel op dat de sociale partners net als de lidstaten beschikken over een
ruime beoordelingsmarge ten aanzien van de daarbij behorende doelstellingen en
(passende en noodzakelijke) maatregelen.48 Voorts geldt dat het Hof in het arrest
Royal Copenhagen49 over ongelijke beloning naar sekse eerder al oordeelde dat de
nationale rechter rekening mag houden met ‘de omstandigheid van de cao’ bij de
beoordeling van de vraag of de verschillen in gemiddelde beloning van twee groepen
werknemers al dan niet het gevolg zijn van objectieve factoren die niets van doen
hebben met discriminatie op grond van geslacht.

Het CRM (eerder: de Commissie Gelijke Behandeling) weegt naar aanleiding van deze
jurisprudentie bij de beoordeling van de objectieve rechtvaardigheid als een van de
omstandigheden mee dat het om cao-afspraken gaat. Daarbij kan ook een rol spelen
de (hoge) organisatiegraad van werknemers, hetgeen duidt op een groot draagvlak
voor de cao-regeling waarin leeftijdsonderscheid wordt gemaakt.50 Deze redenering
herbergt echter het gevaar in zich dat het draagvlak niet los staat van de beweerde
discriminatie. Een voorbeeld: een jongere werknemer stelt dat hij nadeel heeft van
het feit dat op grond van de cao oudere werknemers bepaalde diensten mogen
weigeren. De leden van de vakbond die de cao heeft afgesloten betreffen echter
relatief veel meer oudere, dan jongere werknemers. In zo’n geval kan het draagvlak-
argument geen rol spelen.

4.4.5.2 Objectieve rechtvaardiging van senioren- en juniorenregelingen in de cao

Een vorm van onderscheid die in de cao’s voorkomt, is de zogenoemde seniorenre-
gelingen. De bijzondere rechten voor oudere werknemers in de cao ten aanzien het
verrichten van diensten kunnen hier onderdeel van uitmaken. Wanneer de vraag of
dergelijke cao-bepalingen in het kader van de nationale wetgeving zijn te plaatsen
buiten beschouwing wordt gelaten, dan geldt dat dit onderscheid objectief kan

46 HvJ EU 12 oktober 2010, C-45/09 (Rosenbladt), rov. 52 en 53.
47 HvJ EU 12 oktober 2010, C-45/09 (Rosenbladt), rov. 80.
48 HvJ EG 16 oktober 2007, C- 411-05, (Palacios de Villa) rov. 68, onder verwijzen van: arrest van

22 november 2005, C-144/04, punt 63 (Mangold).
49 HvJ EG 13 mei 1995, 31, zaaknr. C-400/93 (Royal Copenhagen).
50 CGB, oordeelnr. 2007-13. Vergelijk HR 8 oktober 2004, JAR 2004/258 (Parallel Entry).
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worden gerechtvaardigd. Daarbij maakt de zwaarte van de toe te passen toets nogal
uit. Indien de strikte toets van ‘excessief nadeel’ uit het arrest Rosenbladt geldt, dan
is het onderscheid veel makkelijker objectief te rechtvaardigen dan wanneer de
belangenafweging uit het arrest Mangold wordt toegepast. Immers, jongere werkne-
mers zullen het moeilijk hebben aan te tonen dat zij excessief nadeel lijden van het
gegeven dat oudere werknemers enkele bijzondere rechten in de cao zijn toegekend.
Sinds het Rosenbladt-arrest is het onduidelijk welke toets bij welk type leeftijds-
onderscheid moet worden toegepast.

Het CRM hanteert bij bepaald leeftijdsonderscheid in de cao nog weer een andere
toets, de zogenoemde contextuele toets. Deze contextuele toets wordt toegepast als
het leeftijdsonderscheid onderdeel uitmaakt van zogenoemd leeftijdsbewust perso-
neelsbeleid. Dit beleid is erop gericht de duurzame inzetbaarheid van oudere
werknemers te vergroten. Seniorenregelingen of extra rechten van oudere werkne-
mers ten aanzien van de arbeidstijd kunnen hiervan onderdeel uitmaken.

Als voorwaarde voor de contextuele toets geldt dat de redenen voor en doelen van
dit leeftijdsbewuste personeelsbeleid worden gegeven, er een relatie is tussen de
functie en de belastbaarheid en het ziekteverzuim van de werknemers en/of alterna-
tieven zijn overwogen. Het leeftijdsbewuste beleid moet instemming hebben van
ofwel de vakbonden ofwel de ondernemingsraad. Het beleid moet ten slotte periodiek
worden geëvalueerd. Indien aan deze voorwaarden is voldaan, toetst het CRM leef-
tijdsonderscheid in het kader van dit beleid contextueel, dat wil zeggen meer
afstandelijk.51 Mijns inziens draait het CRM de juridische beoordeling hier onterecht
om: in plaats van het onderscheid op objectieve rechtvaardiging te toetsen, en daarbij
de elementen die het CRM nu als voorwaarden voor de contextuele toets noemt in te
passen, hanteert het CRM bij de toetsing een geheel nieuwe voorfase. Ik zie in het
Europese kader hiervoor geen aanknopingspunten.

Dankbaar en Heemskerk merken ook op dat het EU-recht geen aanknopingspunten
biedt voor een dergelijke ‘pakketvergelijking’ van cao-regeling en leeftijdsbewust
personeelsbeleid.52 Het CRM ziet dat anders. Het ziet in het Palacios-arrest ten
aanzien van de grond leeftijd enige ruimte om te kijken naar het totale pakket aan
arbeidsvoorwaarden omdat daar bij de beoordeling van de geoorloofdheid van het
65-jarige verplichte pensioenontslag werd overwogen dat de werknemer nadien een
redelijke pensioenvoorziening toekomt.53 Het CRM kijkt daarom bij leeftijdsonder-
scheid in sociale plannen, pensioenregelingen en seniorenregelingen naar de regelin-
gen in de cao in onderlinge samenhang.54 Ik ben het echter met Dankbaar en
Heemskerk eens dat elke maatregel die onderscheid maakt afzonderlijk op objectieve
rechtvaardiging moet worden getoetst. Wanneer een ‘groot’ legitiem doel van leef-
tijdsbewust personeelsbeleid wordt gesteld, kan bij de beoordeling van de geschikt-
heid van een maatregel die op zichzelf beschouwd ‘te klein’ is om het doel mee te

51 CGB 2009 A, p. 4 e.v.
52 Dankbaar & Heemskerk 2007, p. 198-210. Met betrekking tot het cao-aspect onder verwijzing naar

HvJ EG 31 mei 1995, C 400/93, Jur. I-1275, NJ 1996, 67; JAR 1995,198 (Royal Copenhagen), r.o. 46.
53 CGB 2009 B, p. 42.
54 CGB 2009 B, p. 43.
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realiseren, mijns inziens wel de context van het pakket aan leeftijdsbewuste maat-
regelen meewegen.55 Voorts kan volgens Dankbaar en Heemskerk hooguit in de
intensiteit van de toets worden meegewogen dat het om een cao-regeling gaat.56 Een
wat afstandelijkere toetsing is inderdaad, los van de zogenoemde contextuele toets,
wel mogelijk nu het Hof van Justitie de cao-partijen beleidsvrijheid toekent ten
aanzien van het legitieme doel en de passendheid en noodzakelijkheid van het
gekozen middel.

Hoe moet nu het gesignaleerde onderscheid in cao’s naar leeftijd met betrekking tot
de extra bescherming ten aanzien van flexibele arbeidstijden worden beoordeeld?
Het CGB merkt op dat leeftijdsonderscheid in sociale plannen die werkstimulerende
regelingen voor oudere werknemers bevatten, ‘eerder’ objectief te rechtvaardigen is
dan regelingen die bepaalde oudere leeftijdsgroepen hier juist van uitsluiten.57 Niet-
teminmoet, zoals hierboven is aangetoond, het onderscheid in de cao ten aanzien van
de arbeidstijd vol worden getoetst op objectieve rechtvaardiging.

De doelen voor het onderscheid naar leeftijd in de cao, te weten de extra
bescherming ten aanzien van flexibele arbeidstijden in de vorm van diensten, voor
oudere werknemers, zijn niet in die cao’s vermeld. Twee typen doelen zijn hierbij
denkbaar: enerzijds het beschermen van de veiligheid en gezondheid van de oudere
werknemers, anderzijds het belonen van een lange staat van dienst door enkel nog op
de ‘normale’ tijden te hoeven werken. Beide zijn aan te merken als legitieme doelen.
Inmiddels is het rekening houden met de (aangetoonde) verminderde belastbaarheid
van oudere werknemers en het voorkomen van uitval als legitiem doel door het CRM
aanvaard. Die verminderde belastbaarheid van oudere werknemers bestaat welis-
waar volgens TNO-onderzoek niet58, maar wordt na kritiek op die studie, inmiddels
door het CRM toch aangenomen.59 Daarbij dient, zoals het CRM ook aanhoudt, de
passendheid en noodzakelijkheid van het middel van de vrijstelling van diensten te
worden aangetoond door de sociale partners.60 Specifiek onderzoek ten aanzien van
het effect van het recht op vrijstelling van flexibele arbeidstijden of diensten op de
belasting en het ziekteverzuim van oudere werknemers is daarom nodig om dit type
onderscheid objectief gerechtvaardigd te kunnen achten.

Wanneer de extra bescherming in de cao ten aanzien van de arbeidstijd verder strekt
dan waartoe de Arbeidstijdenwet en -regelgeving, en de internationale en Europese
normen voor jongeren op het werk toe nopen, dan dienen ook die cao-bepalingen
objectief te worden gerechtvaardigd volgens bovenstaand stramien. Ook hier zal het
legitieme doel van bescherming van de veiligheid en gezondheid gelden, maar dienen

55 Naar analogie met de ouderenregeling die een beloningsverschil veroorzaakt:; Heemskerk 2009,
p. 100-101.

56 Dankbaar & Heemskerk 2007, p. 198-210. Met betrekking tot het cao-aspect onder verwijzing naar
HvJ EG 31 mei 1995, C 400/93, Jur. I-1275, NJ 1996, 67; JAR 1995, 198 (Royal Copenhagen), r.o. 46.

57 CGB 2010.
58 Nauta, De Bruin & Cremer 2004.
59 Dankbaar & Heemskerk 2007, p. 199-200.
60 Zie: Regelingen voor oudere werknemers. Checklist voor de commissie gelijke behandeling.
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de sociale partners, met inachtneming van hun beleidsvrijheid, de geschiktheid en
noodzakelijkheid van dergelijke maatregelen te kunnen verantwoorden.

4.4.6 Uitsluiting van parttime en tijdelijke werknemers in cao

4.4.6.1 Typologie grond

De nieuwste generatie gelijkebehandelingsbepalingen betreffen gelijkebehande-
lingsnormen die zien op een contractuele status van arbeidsduur, tijdelijkheid
van het contract en uitzendstatus. Ook deze laatste generatie gelijkebehandelings-
bepalingen ten aanzien van de contractuele status wordt als een andere categorie
beschouwd dan de eerder genoemde gelijkebehandelingsbepalingen omdat deze
niet ziet op (strikt) persoonsgebonden kenmerken maar op de contractuele status
van de werknemer. Volgens Advocaat Generaal Keus bijvoorbeeld is daarom sprake
van minder zware verboden.61 Dit blijkt ook uit het feit dat ook bij deze gronden
zowel direct als indirect onderscheid objectief kan worden gerechtvaardigd
(art. 7:648 lid 1 en 649 lid 1 BW) of ruime uitzonderingsmogelijkheden bij cao
gelden (art. 8 WAADI). Ik heb hier kritiek op voor de grond van arbeidsduur. Deze
grond is namelijk afgeleid van indirecte seksediscriminatie en komt daar in veruit
de meeste gevallen in feite nog steeds op neer. Niettemin geldt natuurlijk ook voor
indirecte seksediscriminatie dat dit objectief kan worden gerechtvaardigd.

4.4.6.2 Wettelijk kader

Het verbod op onderscheid naar arbeidsduur verbiedt ten eerste de werkgever
ongerechtvaardigd onderscheid te maken naar arbeidsduur bij het aangaan, voort-
zetten of opzeggen van de arbeidsovereenkomst (art. 7:648 BW). Dit verbod vormt de
implementatie van clausule 4 lid 1 Richtlijn 97/81/EG over de raamovereenkomst
inzake deeltijdarbeid. Lidstaten of de sociale partners mogen op het geschikte niveau
om objectieve redenen deeltijders van de bescherming die de Richtlijn biedt uitslui-
ten wanneer zij slechts incidenteel werk verrichten (clausule 2 lid 2 Richtlijn 97/81/
EG). De objectieve redenen dienen periodiek te worden herbeoordeeld op geldigheid
(clausule 2 lid 2 Richtlijn 97/81/EG). De uitsluitingen in de cao van parttime personeel
vallen onder de werkingssfeer van deze normen.

De tweede contractuele status die wordt beschermd door gelijkebehandelingswet-
geving is het onderscheid naar tijdelijkheid van het contract (art. 7:649 BW). De
werkgever mag geen onderscheid maken in de arbeidsvoorwaarden op grond van de
tijdelijkheid van de arbeidsovereenkomst, tenzij dat onderscheid objectief is gerecht-
vaardigd (art. 7:649 BW). De bepaling is niet van toepassing op uitzendovereenkom-
sten (art. 7:649 lid 6 BW). Deze Nederlandse gelijkebehandelingsnorm is de
implementatie van clausule 4 van de Raamovereenkomst in Richtlijn 1999/70/EG.
Die clausule luidt: ‘Met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden worden werknemers

61 Rov. 2.3 van de conclusie A-G Keus bij HR 30 januari 2004, JAR 2004, 68 (Parallel Entry).
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met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd louter op grond van het feit dat
zij voor bepaalde tijd werken, niet minder gunstig behandeld dan vergelijkbare
werknemers in vaste dienst, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen
gerechtvaardigd is.’ Het Hof van Justitie acht de bepaling voldoende nauwkeurig
en onvoorwaardelijk om rechtstreekse werking toe te kennen.62 Een cao die
tijdelijk personeel van de werkingssfeer uitzondert valt onder deze gelijke-
behandelingsbepalingen.

Het Nederlandse verbod op ongerechtvaardigde ongelijke behandeling naar tijdelijk-
heid van het contract is echter niet helder over de gelijkebehandelingsverplichtingen
van de cao-partijen (art. 7:649 BW). Het verbod richt zich namelijk tot de werkgever.
Onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis acht het CGB art. 7:649 BWechter gericht
tot allen die bij de arbeidsvoorwaardenvorming zijn betrokken.63 Volgens het CRM
zijn cao-partijen dus ook normadressaat van de bepaling.64 Daarvoor pleit dat clausule
4 lid 1 van de Richtlijn de algemene term ‘arbeidsvoorwaarden’ bevat, welke dus niet
beperkt is tot die in relatie met de werkgever. Art. 7:649 BW is dus onverkort van
toepassing op dit typen uitzonderingen van bepaalde-tijders in cao’s, maar de
Nederlandse wettekst zou aan duidelijkheid winnen indien de cao-partijen ook als
normadressaat zouden worden genoemd.

4.4.6.3 Objectieve rechtvaardiging en striktheid toets

Onderscheid naar arbeidsduur of tijdelijkheid van het contract kan volgens de
Nederlandse bepalingen objectief worden gerechtvaardigd (art. 7:648 lid 1 en 649
lid 1 BW). De Richtlijnen spreken van rechtvaardiging om objectieve redenen
(clausule 4 lid 1 Richtlijn 1997/81/EG en clausule 4 lid 1 Richtlijn 1999/70/EG). Het
Hof legt uit dat volgens zijn vaste rechtspraak de objectieve redenen uit clausule 4
hetzelfde moeten worden uitgelegd als die uit clausule 5 punt 1 sub a Raam-
overeenkomst.65 Dat betekent dat die objectieve redenen zien ‘op precieze en
concrete omstandigheden welke een bepaalde activiteit kenmerken en dus kunnen
rechtvaardigen dat in die bijzondere context gebruik wordt gemaakt van opeenvol-
gende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Die omstandigheden kunnen met
name voortvloeien uit de bijzondere aard van de taken waarvoor arbeidsovereen-
komsten voor bepaalde tijd zijn gesloten, en uit de inherente kenmerken ervan, of
eventueel, uit het nastreven van een rechtmatige doelstelling van sociaal beleid van
een lidstaat’.66 De betrokken ongelijke behandeling dient, wil zij objectief zijn te
rechtvaardigen, te beantwoorden aan een werkelijke behoefte, geschikt om de
nagestreefde doelstelling te bereiken, en daartoe noodzakelijk zijn.67

62 HvJ EG 15 april 2008, C-268/06 (Impact).
63 Kamerstukken II 2000/01 en 2001/02, 27 661, nr. 3, p. 15.
64 Zie bijv. CGB, oordeelnr. 2011-165.
65 HvJ EU 22 april 2010, C-486/08 (Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols/Land Tirol).
66 Analoge toepassing van de criteria: HvJ EG 13 september 2007, C-307/05 (Del Cerro Alonso), en zie

voor de uitleg van het criterium: HvJ EG 4 juli 2006, C-212/04 (Adeneler e.a.), punten 69 en 70, en
HvJ EG 13 september 2007, C-307/05 (Del Cerro Alonso), punt 53.

67 HvJ EG 13 september 2007, C-307/05 (Del Cerro Alonso).
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De vraag is vervolgens welke toetsingsintensiteit heeft te gelden bij onderscheid naar
arbeidsduur en tijdelijkheid van het contract. Volgens het arrest Del Cerro Alonso geldt
hierbij de ‘gewone’ toets bij onderscheid naar tijdelijkheid van het contract ‘zodat kan
worden nagegaan of deze ongelijkheid beantwoordt aan een werkelijke behoefte,
geschikt is om de nagestreefde doelstelling te bereiken, en daartoe noodzakelijk is.’68

Mij lijkt dat deze toets ook van toepassing is op de grond van arbeidsduur, dan blijft
deze grond namelijk aansluiten op de toets bij indirect sekse-onderscheid.

4.4.6.4 Verhouding gelijkebehandelingswetgeving met collectieve onderhandelings-
vrijheid

Bij de nieuwste gelijkebehandelingsgronden van arbeidsduur, tijdelijkheid en uit-
zendstatus is de voorrang van het gelijkebehandelingsrecht op de collectieve onder-
handelingsvrijheid minder vanzelfsprekend. De gelijkebehandelingsnormen komen
namelijk voort uit Raamovereenkomsten van de Europese sociale partners. Deze
Raamovereenkomsten zijn omgezet in Richtlijnen. Daarbij hebben de sociale partners
clausules in de overeenkomsten opgenomen die hen enige vrijheid geven tot aan- en
invulling van de Richtlijnen. Clausule 6 lid 3 van de Richtlijn 97/81/EG betreffende
deeltijdarbeid staat bijvoorbeeld toe dat de sociale partners op geschikt niveau,
waaronder het Europese, overeenkomsten sluiten waardoor de Richtlijnbepalingen
worden aangepast en/of aangevuld op een manier die rekening houdt met de
specifieke behoeften van de betrokken sociale partners. Ook mogen zij afspreken
incidenteel deeltijdwerk van de gelijke behandeling uit te sluiten. Clausule 4 lid 3
Richtlijn 1999/70/EG betreffende tijdelijk werk bepaalt voorts dat de lidstaten of
sociale partners bepalen op welke wijze de clausule wordt toegepast, met inachtne-
ming van de Europese en nationale wetgeving, cao’s en gebruiken. Daarnaast geldt
eveneens volgens clausule 8 lid 3 Richtlijn 1999/70/EG dat de sociale partners op het
geschikte niveau de Richtlijn kunnen aanpassen of aanvullen, rekening houdende
met hun specifieke behoeften. Deze clausules doen vermoeden dat de sociale partners
in de door henzelf gesloten Raamovereenkomsten beoogd hebben ruimte te laten bij
cao of andere overeenkomst op een passend niveau van het gelijkebehandelings-
voorschrift af te kunnen wijken of daar een specifieke invulling aan te kunnen geven.

Toch oordeelt het Hof van Justitie in het arrest Del Cerro Alonso betreffende de
verhouding tussen de collectieve onderhandelingsvrijheid en gelijke behandeling
naar tijdelijkheid van het contract dat onderscheid naar tijdelijkheid van het contract,
gemaakt in wetgeving of cao’s, niet objectief kanworden gerechtvaardigd alleen door
de omstandigheid dat het verschil is neergelegd in een wettelijke of bestuursrechte-
lijke regeling van een lidstaat, of in een collectieve arbeidsovereenkomst tussen de
vakbondsvertegenwoordigers en de werkgever.69 Het onderscheid dient door objec-
tieve redenen te worden gerechtvaardigd. Analoog aan de uitleg van de objectieve
redenen bij de anti-misbruikbepaling voor opeenvolgende tijdelijke contracten,

68 HvJ EG 13 september 2007, C-307/05 (Del Cerro Alonso/Osakidetza-Servicio Vasco de Salud).
69 HvJ EG 13 september 2007, C-307/05 (Del Cerro Alonso/Osakidetza-Servicio Vasco de Salud).
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verlangt dit begrip volgens het Hof dat de ‘ongelijke behandeling wordt gerecht-
vaardigd door de aanwezigheid van precieze en concrete gegevens, die kenmerkend
zijn voor de betreffende arbeidsvoorwaarde, in de bijzondere context waarin deze
voorwaarde is gesteld en op grond van objectieve en transparante criteria, zodat kan
worden nagegaan of deze ongelijkheid beantwoordt aan een werkelijke behoefte,
geschikt is om de nagestreefde doelstelling te bereiken, en daartoe noodzakelijk is.’70

Het Hof wijdt helaas geen expliciete overwegingen aan de verhouding tussen de
gelijkebehandelingsnorm en de clausules (6 lid 3 en) 8 lid 3 die de sociale partners
ruimte geven. Vermoedelijk geldt dat gebruikmaking van de genoemde clausules
geen afbreuk mag doen aan het nuttig effect van de Richtlijnen dat is gericht op het
tegengaan van discriminatie en misbruik bij parttime en tijdelijk werk. Voor de
Nederlandse bepalingen 7:648 en 649 BW geldt dat zij dwingend recht zijn, en dus
niet 3/4e dwingend.

4.4.6.5 Objectieve rechtvaardiging van uitsluiting van parttime en tijdelijke werkne-
mers

De uitsluiting van tijdelijke en parttime werknemers van de cao is niet voorzien van
uitleg in de betreffende cao’s. Een geëxpliciteerd legitiem doel van het onderscheid
ontbreekt dus. Nu de uitsluitingen zien op vakantiekrachten, oproepkrachten, pro-
jectpersoneel, en tijdelijke werknemers met een contract korter dan 3 maanden, zijn
meerdere doelen denkbaar. Ten eerste kan het doel zien op opvang van behoefte
aan flexibiliteit met betrekking tot de arbeidstijd, die de normale arbeidstijdgrenzen
van de cao te buiten gaat. Dit specifieke doel zal echter niet het enige doel zijn omdat
het telkens gaat om een algehele uitzondering van de cao. Dan komen drie mogelijke
andere doelen in zicht:
– het kan gaan om de wens van kostenbeheersing met betrekking tot deze tijdelijke

en/of parttime werknemers;
– om het doel te komen tot maatwerkarbeidsvoorwaarden voor deze groepen

(mogelijk in een andere cao);
– en om het doel vooral vakbondsleden te vertegenwoordigen, welke zich onder de

meeste uitgesloten groepen vermoedelijk veel minder zullen bevinden.

Vaste rechtspraak bij de gronden van sekse is dat budgettaire doeleinden van
overheidsinstellingen geen onderscheid rechtvaardigen.71 In het arrest Zentralbe-
triebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols tegen Land Tirol72 van het Hof van Justitie
oordeelt de rechter bij onderscheid naar tijdelijkheid van het contract eveneens dat
het genoemde doel van een stringent personeelsbeleid neerkomt op budgettaire
redenen, welke geen discriminatie rechtvaardigen. In lijn hiermee lijken mij budget-
taire doeleinden van de sociale partners evenmin het onderscheid te kunnen recht-
vaardigen. Dan zouden zij de koek maar anders moeten verdelen. Het argument van

70 HvJ EG 13 september 2007, C-307/05 (Del Cerro Alonso/Osakidetza-Servicio Vasco de Salud).
71 Zie in die zin het arrest van HvJ EG van 23 oktober 2003, C-4/02 en C-5/02 (Schönheit en Becker),

punt 85.
72 HvJ EU 22 april 2010, C-486/08 (Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols/Land Tirol).
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maatwerk lijkt sterker, maar het Hof van Justitie oordeelde eerder dat het genot van
bepaalde rechten, die voortvloeien uit andere cao-bepalingen die wel op deze groep
van toepassing zijn, de ongelijke behandeling slechts afzwakken.73 Het mogelijke doel
voor vakbondsleden bescherming af te spreken, maar niet-leden daarbuiten te laten
is in dit licht ook problematisch. Zou een dergelijk doel al worden geaccepteerd, dan
is het middel niet geschikt omdat de uitsluitingen niet per se corresponderen met de
niet-leden. Gezien het feit dat een legitiem doel voor de uitsluiting van parttime en
tijdelijk personeel van de werkingssfeer van de cao niet makkelijk zal worden
geaccepteerd door de rechter, of geen geschikt middel vormt, is het de hoogste tijd
dat de cao-partijen nadere verantwoording afleggen over de doelstellingen en
geschiktheid en noodzakelijkheid van de gemaakte uitzonderingen.

4.4.7 Uitsluiting van uitzendkrachten

Voor uitzendkrachten geldt in het kader van gelijke behandeling dat hen een recht op
gelijke essentiële arbeidsvoorwaarden74 toekomt (art. 8 lid 1WAADI). Deze essentiële
voorwaarden zijn: het loon en andere vergoedingen, en in de bij de inlener toepasse-
lijke cao-arbeidsvoorwaarden of andere niet-wettelijke bepalingen van algemene
strekking met betrekking tot de arbeidstijden, daaronder begrepen overwerk, rust-
tijden, arbeid in nachtdienst, pauzes, de duur van vakantie en het werken op
feestdagen. De arbeidstijd zoals geregeld in de cao valt dus onder die essentiële
arbeidsvoorwaarden. Het gelijkebehandelingsvoorschrift is van overeenkomstige
toepassing voor cao- of andere niet wettelijke bepalingen van algemene strekking
over de bescherming van zwangere werkneemsters, van werkneemsters die een kind
borstvoeden, kinderen en jeugdige werknemers en ter bevordering van de gelijke
behandeling van mannen en vrouwen en over maatregelen ter bestrijding van
discriminatie op grond van geslacht, ras, godsdienst of levensovertuiging, handicap,
leeftijd of hetero- of homoseksuele gerichtheid (art. 8 lid 2 WAADI). Art. 8 WAADI is
de implementatie van art. 5 lid 1 Richtlijn 2008/104/EG over uitzendarbeid. De
uitzondering van uitzendkrachten van de werkingssfeer van de cao valt onder art. 8
WAADI.

De verhouding tussen het gelijkebehandelingsvoorschrift voor uitzendarbeid en
de collectieve onderhandelingsvrijheid ligt anders dan voor de hierboven eerder
genoemde gronden. Op het gelijkebehandelingsvoorschrift van artikel 5 Richtlijn
2008/104/EG betreffende uitzendarbeid zijn namelijk de volgende uitzonderingen
mogelijk:
1. ten aanzien van de bezoldiging mag worden afgeweken indien de uitzendkracht

voor onbepaalde tijd aan het uitzendbureau is verbonden en ook tussen opdrach-
ten door wordt doorbetaald (lid 2);

2. bij cao op het passende niveau met inachtneming van de algemene bescherming
van de uitzendkracht (lid 3);

73 HvJ EU 22 april 2010, C-486/08 (Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols/Land Tirol).
74 Kamerstukken II 2010/11, 32 895, nr. 2.
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3. indien geen mechanisme bestaat de werking van de cao erga omnes effect te
geven, mag op nationaal niveau worden afgeweken mits aan de uitzendkrachten
adequate bescherming wordt geboden. De nationale regeling mag een periode
noemen om in aanmerking voor gelijke behandeling te komen (lid 3).

Art. 8 WAADI maakt hiervan gebruik door afwijking van de norm van gelijke
essentiële arbeidsvoorwaarden bij inleners- of uitzendcao toe te staan, mits de
periode van afwijking in duur is beperkt en voorzien is in een regeling die misbruik
van opeenvolgende perioden van terbeschikkingstelling voorkomt (art. 8 lid 3 sub a
WAADI). Afwijking is ook mogelijk indien het een collectieve overeenkomst betreft
die van toepassing is op de inlener en die overeenkomst bepalingen bevat op grond
waarvan een werkgever zich ervan moet verzekeren dat de aan zijn onderneming ter
beschikking gestelde arbeidskrachten de arbeid verrichten tegen de arbeidsvoor-
waarden, genoemd in het eerste lid, die voor deze arbeidskrachten bij die overeen-
komst zijn voorgeschreven (art. 8 lid 3 sub b WAADI). Ten slotte bepaalt de Richtlijn
dat bij afwijking van de gelijkebehandelingsnorm in de cao, anders dan wanneer de
uitzendkracht krijgt doorbetaald tussen opdrachten, ofwel de algemene bescherming
van de uitzendkracht ofwel adequate bescherming in acht dient te worden genomen.
Tot nu toe bestaat hier geen uitleg over van het Hof van Justitie.75

Art. 8 WAADI staat afwijking van de norm van gelijke essentiële arbeidsvoorwaarden
bij inlenerscao dus toe, mits de periode van afwijking in duur is beperkt en voorzien is
in een regeling die misbruik van opeenvolgende perioden van terbeschikkingstelling
voorkomt (art. 8 lid 3 sub aWAADI). De gehele uitsluiting van uitzendkrachten van de
inlenerscao is niet in duur beperkt en gaat derhalve de afwijkingsmogelijkheid van
art. 8 te buiten. Vermoedelijk wordt dit echter via de toepasselijke ABU-cao
gerepareerd, omdat deze na verloop van tijd wel de arbeidsvoorwaarden van de
inlener toekent aan de uitzendkracht.

4.4.8 Beroep op gelijke behandeling in driehoeksrelaties

Ik recapituleer kort de regeling voor de driehoeksverhouding nogmaals. De wet
‘vangt’ de driehoeksverhouding door alle arbeid in het geval van terbeschikkingstel-
ling onder de werkingssfeer te scharen. Binnen de wettelijke grenzen kan echter via
driehoeksverhoudingen toch worden geregeld dat de ingeleende werknemers over
minder goede arbeidstijdenrechten beschikken dan de werknemers die rechtstreeks
in dienst zijn van de inlener. Kan nu, om de nadelige gevolgen van de driehoeksrelatie
tegen te gaan in het geval van (in-)direct onderscheid op klassieke gronden als
geslacht, ras of bijvoorbeeld leeftijd een beroep op de gelijkebehandelingswetgeving
worden gedaan?

Een dergelijk beroep is door het Hof van Justitie schier onmogelijk gemaakt. In het
arrest Allonby houdt het Hof van Justitie namelijk strikt vast aan de ‘single source’-
doctrine. Dit betekent dat door het optuigen van een driehoeksrelatie juist om de

75 Hennevelt, Louisse & Bijleveld 2011.
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arbeidsvoorwaarden naar beneden te kunnen bijstellen volgens het Hof niet één partij
als bron van het onderscheid kanworden aangemerkt. Door dit arrest is het gelijkebe-
handelingsrecht in feite buiten spel gezet in driehoeksrelaties. Wel moet worden
bedacht dat in Allonby het driehoekskarakter van de verhouding niet in dispuut was.
Niet aan de orde was of bij andere feiten en omstandigheden inlener en uitlener
tezamen wel als single source zijn te beschouwen.

4.4.9 Sancties

Hierboven is vastgesteld dat de cao-partijen tot nu toe geen toelichting hebben
gegeven op de praktijk van uitzonderingen van parttime en tijdelijke contracten, noch
voor het leeftijdsonderscheid bij het recht op de weigering van diensten. Daarom zijn
zij aan zet om de objectieve rechtvaardiging van het onderscheid aan te tonen. Wil
een werknemer actie ondernemen, dan kan hij wellicht met steun van een NGO die
gelijke behandeling wil bevorderen, hierover bij het CRM klagen dan wel bij de
kantonrechter een vordering instellen. Duidelijk is dat de werkgever en/of cao-
partijen dan een legitiem doel zal moeten aanvoeren en de passendheid en nood-
zakelijkheid van het gekozen middel moet aantonen. Enkel budgettaire redenen of
alternatieve lagere bescherming zullen onvoldoende zijn om de uitsluiting van de cao
van parttime en tijdelijke werknemers objectief te rechtvaardigen. Indien de cao-
bepalingen in strijd met clausule 4 Richtlijn 1999/70/EG worden geacht, dient de
nationale rechter de gewraakte cao-bepaling buiten toepassing te laten en dezelfde
regeling toe te passen als voor de andere werknemers geldt, zonder dat hij vooraf-
gaande schrapping van die clausule door middel van collectieve onderhandeling of
enig andere procedure dient te vragen of af dient te wachten.76 Nu individuele
werknemers niet snel deze cao-kwestie bij de rechter aanhangig zullen maken en
het CRM geen bindende uitspraken kan doen, kan het wellicht lang duren voordat
de kwestie in rechte wordt beoordeeld. In het kader van de effectiviteit van de
EU-richtlijnen zou de sanctie op ongerechtvaardigd onderscheid op andere wijze
moeten worden versterkt. Bij de avv-procedure zou in het kader van de ‘inbreuk op
gelijkebehandelingsgrondrechten’ door de minister bijvoorbeeld beter kunnen wor-
den gekeken naar uitzonderingen van de cao-bescherming. Deze bepalingen zouden
zonder uitleg over de objectieve rechtvaardiging van het onderscheid niet moeten
worden ge-avv’d. Dit is op basis van het huidige toetsingskader al mogelijk.

4.5 Conclusie

De eerste operationalisering om de realisatie van de beschermingsdoelen van de
wetgever te toetsen luidt: ‘Het streven de toegang tot de arbeid via flexibele arbeid
te vergemakkelijken, maar de valkuil van marginaliteit te vermijden, wordt bereikt
wanneer 1) de werknemer met een flexibel contract duidelijkheid heeft over zijn rechts-
positie en 2) afgezien van het flexibele aspect over gelijke rechten als die van de vaste
werknemer beschikt.’ Ten aanzien van deze doelstelling concludeer ik het volgende.

76 HvJ EG 15 januari 1998, C-15/96 (Schöning-Kougebetopoulou).
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De kritiek dat flexibilisering van de arbeid leidt tot een ongelijke verdeling van de
bescherming tussen werknemers, lijkt voor de specifieke verdeling van de bescher-
ming via de werkingssfeerbepalingen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijden-
besluit niet op te gaan. De Arbeidstijdenwet is aangepast aan het fenomeen van
flexibele contracten, door de inlener verantwoordelijk te houden voor toepassing van
de wet ten opzichte van ingeleende krachten. De wetgeving biedt hiermee bijvoor-
beeld de uitzendkracht dezelfde bescherming als werknemers die rechtstreeks bij de
inlener in dienst zijn. De wet is op dit punt dus adequaat. De positie van de
uitgeleende werknemer zou wel kunnen worden verstevigd door ook de uitlener
te verplichten de Arbeidstijdenwet na te komen. Hij maakt immers met de inlener
afspraken over de inzet qua uren van de uitzendkracht. Het uitzendbureau houdt
daarnaast ook het overzicht van de totale werkzaamheden van de uitzendkracht bij de
inlener(s). Uitzendbureaus kunnen via hun contractuele relatie met de inleners deze
ook pressen tot naleving van de wettelijke arbeidstijden. Ik denk hierbij aan het
gebruik van boeteclausules. Een uitbreiding van de normadressaten van de Arbeids-
tijdenwet en -regelgeving naar de uitzendbureaus, levert een extra stok achter de
deur op voor naleving van de genoemde wet- en regelgeving.

De Arbeidstijdenwet behandelt dus werknemers in driehoeksrelaties gelijk met
werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de werkgever. Binnen de wettelijke
grenzen kan door optuiging van een driehoeksrelatie echter wel degelijk verschil in
arbeidstijdenbescherming tussen vaste en ingeleende werknemers worden bewerk-
stelligd. Daarbij kan het voorkomen dat ook nog eens (in-)direct onderscheid op de
klassieke benoemde gronden zoals sexe, ras of leeftijd wordt gemaakt. Een dergelijke
situatie deed zich voor in het HvJ EG Allonby-arrest. Dan komt de vraag op of via het
gelijkebehandelingsrecht alsnog gelijke rechten kunnen worden geclaimd. Doordat
het Hof van Justitie in het Allonby-arrest vasthoudt aan de zogenoemde single source
doctrine en volgens het hof niet één van de betrokken partijen de enige bron van het
onderscheid is, brengt deze taktiek geen soelaas. Allonby laat onverlet de mogelijk-
heid dat inlener en uitlener onder andere omstandigheden dan die in Allonby
speelden, wel als single source zijn aan te merken.

Voorts is de Arbeidstijdenwet op alle arbeid onder gezag van toepassing. Daarmee zijn
ook schijnzelfstandigen hetzelfde als werknemers beschermd. Ook op dit punt
realiseert de wet gelijke bescherming voor werkenden op onduidelijke juridische
status. De verhouding tussen de toepasselijkheid van de Arbeidstijdenwet op deze
arbeid en de zorgplicht ten aanzien van de arbeidsomstandigheden, waaronder
de arbeidstijden, op grond van art. 7:658 lid 4 BW voor de ‘werkgever’ die in het
kader van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten is onduidelijk, hetgeen door
eenzelfde ‘werknemers’-begrip te hanteren in de verschillende wetgeving zou kun-
nen worden verbeterd.

De tweede operationalisering van de ‘gelijkheidsdoelen’ bepaalt: ‘Het nemen van
arbeidsmarktmaatregelen gericht op verbetering van de positie van zwakkere groepen
kan leiden tot onderscheid op benoemde gronden in wetgeving, in de cao en door de
werkgever. De wetgevingsdoelen van het bevorderen van de positie van zwakke groepen
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enerzijds en het tegengaan van discriminatie anderzijds zullen dan ook alleen tegelijker-
tijd kunnen worden bereikt indien dat onderscheid objectief is te rechtvaardigen.’
Opvallend is dat in dit hoofdstuk verschillende vormen van onderscheid op
benoemde gronden in de Arbeidstijdenwet en cao’s zijn geconstateerd. Deze zijn
ten eerste de verlaging van bescherming door de uitsluiting van de cao op de
benoemde gronden van arbeidsduur, tijdelijkheid van het contract en uitzendarbeid.
Ten tweede ziet het onderscheid op verhoging van de bescherming van vrouwen en
jongeren in de wet en van jongeren en ouderen in de cao.

Met betrekking tot de verhoogde bescherming van zwangere en pas bevallen
vrouwen het volgende. De Richtlijn 92/85/EEG betreffende bescherming van de
zwangere en pas bevallen vrouwen, en Richtlijn 96/34/EG inzake ouderschapsverlof
staan beschermende maatregelen toe voor de vrouw zoals die zijn opgenomen in de
Arbeidstijdenwet. Volgens de preambule bij Richtlijn 2006/54/EG vormen zij een
uitzondering op de werking van die laatstgenoemde Richtlijn. Het gemaakte onder-
scheid in de Arbeidstijdenwetgeving ter bescherming van zwangere en pas bevallen
vrouwen is dus toegestaan.

Het overige onderscheid ziet op onderscheid in de cao. Daarbij doet zich de vraag voor
wat voorgaat: de collectieve onderhandelingsvrijheid of de gelijkebehandelingsnor-
men? Vaste lijn in de jurisprudentie van het Hof van Justitie is dat het gelijkebe-
handelingsrecht zonder meer van toepassing is op de cao, zij het dat bij de toets op
objectieve rechtvaardiging de sociale partners beleidsvrijheid toekomt met betrek-
king tot de gekozenmaatregelen en de noodzakelijkheid en proportionaliteit daarvan.
Uit het doel van de Richtlijnen voor parttime en tijdelijk werk, dat is gericht op
verbetering van de kwaliteit van part time en tijdelijke arbeid en het tegengaan van
discriminatie en misbruik, en het nuttige effect van de Richtlijnen leid ik af dat
onderscheid op grond van de arbeidsduur of tijdelijkheid van het contract in de cao
ook aan het gelijkebehandelingsrecht onderworpen is. De clausules in de Richtlijnen
die de sociale partners ruimte geven van de gelijkebehandelingsnorm af te wijken,
moeten in dit licht restrictief worden opgevat. Zij mogen geen afbreuk doen aan het
nuttige effect van de Richtlijn.

De Nederlandse gelijkebehandelingsbepaling voor onderscheid naar tijdelijkheid van
het contract is niet helder over de gelijkebehandelingsverplichtingen van de cao-
partijen (art. 7:649 BW). Het verbod richt zich namelijk tot de werkgever. Onder
verwijzing naar de wetsgeschiedenis acht het CRM art. 7:649 BW echter gericht tot
allen die bij de arbeidsvoorwaardenvorming zijn betrokken.77 Daarvoor pleiten de
bewoordingen van clausule 4 lid 1 waarin algemeen gesproken wordt over ‘arbeids-
voorwaarden’, welke niet beperkt zijn tot die in relatie met de werkgever. Art. 7:649
BW is dus onverkort van toepassing op dit typen uitzonderingen van bepaalde-tijders
in cao’s, maar de Nederlandse wetsbepaling zou aan duidelijkheid winnen indien de
cao-partijen ook als normadressaat zouden worden genoemd.

77 Kamerstukken II 2000/01 en 2001/02, 27 661, nr. 3, p. 15.
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Voorts moet worden opgemerkt dat art. 7 WGBl niet Richtlijnconform is opgesteld.
Direct onderscheid naar leeftijd kan volgens art. 6 Richtlijn 200/78/EG namelijk alleen
in het kader van nationale wetgeving objectief worden gerechtvaardigd. Als deze eis
strikt zou moeten worden aangehouden, hetgeen naar de huidige stand van de
rechtspraak van het Hof van Justitie en de Hoge Raad nog niet duidelijk is, kan de
cao-bepaling om diensten te mogenweigeren niet objectief worden gerechtvaardigd.
Een nationaal wettelijk kader ten aanzien van de weigering van diensten ontbreekt
immers. Wanneer dit vereiste niet zo strikt geldt, kan wel aan de beoordeling van de
objectieve rechtvaardiging van het directe leeftijdsonderscheid worden toegekomen.

Het CRM past artikel 7WGBl zo toe dat leeftijdsonderscheid in de cao in beginsel voor
objectieve rechtvaardiging in aanmerking komt. Daarbij past de commissie soms een
zogenoemde contextuele toets toe. Mijns inziens draait het CRM daarbij de juridische
beoordeling echter onterecht om. Het CRM hanteert een voorfase om te onderzoeken
of het leeftijdsonderscheid vanwege de context van leeftijdsbewust beleid anders kan
worden getoetst. Mijns inziens moeten de voorwaarden die het CRM hanteert in die
voorfase, zoals of de regeling moet worden geplaatst in het doel van leeftijdsbewust
beleid, echter gezien de Europese systematiek ‘gewoon’ worden ingepast bij de
normale toets op objectieve rechtvaardiging. Het CRM weegt voorts bij de beoorde-
ling van de objectieve rechtvaardigheid van leeftijdsonderscheid als een van de
omstandigheden mee dat het om cao-afspraken gaat. Daarbij kan volgens het CRM
ook de (hoge) organisatiegraad vanwerknemers een rol spelen, dat duidt op een groot
draagvlak voor de cao-regeling waarin leeftijdsonderscheid wordt gemaakt. Nu het
Hof van Justitie ruimte laat om objectieve factoren die niets van doen hebben met de
grond van het onderscheid mee te wegen, is dit toelaatbaar. Het argument is echter
niet altijd geldig omdat het soms juist wel gerelateerd is aan het onderscheid. Als
degenen die georganiseerd zijn, juist degenen zijn die baat hebben bij hebben bij het
onderscheid, kan het feit dat zij de meerderheid vormen geen reden zijn voor
rechtvaardiging van het onderscheid.

Er is geen aanleiding voor de jongeren- en seniorenregelingen af te wijken van de
zogenoemde strikte toets op objectieve rechtvaardiging, bekend uit het Mangold-
arrest. Een legitiem doel kan zijn de (aangetoonde) verminderde belastbaarheid van
jongere en oudere werknemers en het voorkomen van uitval. De sociale partners
dienen echter wel de passendheid en noodzakelijkheid van het middel van de
vrijstelling van diensten aan te tonen. Specifiek onderzoek ten aanzien van het effect
van het recht op vrijstelling van flexibele arbeidstijden of diensten op de belasting en
het ziekteverzuim van jongere en oudere werknemers is daarom nodig om dit type
onderscheid objectief gerechtvaardigd te achten.

Wanneer het gaat om onderscheid naar arbeidsduur of tijdelijkheid van het contract
in de cao, dat uitsluiting van de bescherming van de cao inhoudt, bepleit ik in
navolging van de lijn in de rechtspraak van het HvJ EU en de CGB/CRM-oordelen de
toepassing van een strikte toets op objectieve rechtvaardiging. De reden voor dit
onderscheid is tot nu toe niet door de cao-partijen uitgelegd. Bij de objectieve
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rechtvaardiging geldt in ieder geval dat de cao-partijen die tijdelijke werknemers
zoals vakantiekrachten en oproepkrachten van de cao uitzonderen, zich niet op
financiële redenen kunnen beroepen ter objectieve rechtvaardiging van het onder-
scheid, aldus het Hof van Justitie. Het feit dat de uitgezonderde werknemers alterna-
tieve bescherming genieten, bijvoorbeeld door toepasselijkheid van een specifieke
cao voor dit type personeel, maakt het onderscheid evenmin onmiddellijk gerecht-
vaardigd. Op een mogelijk werkgelegenheidsargument bij dit onderscheid ga ik in het
volgende deel over het ontslagrecht in. Ik geef op voorhand aan dat het werk-
gelegenheidsargument lang niet altijd objectieve rechtvaardiging oplevert. Afgezien
van dit aspect, is geen rechtvaardiging te bedenken voor de uitsluiting van bepaalde
flexibele werknemers in de cao. Het is dan ook van groot belang dat die cao-partijen
nadere verantwoording afleggen over de gemaakte uitzonderingen.

Nu in de cao op verschillende gronden ofwel niet gerechtvaardigd ofwel nog niet
gerechtvaardigd onderscheid wordt gemaakt, is het de vraag of de wetgever het
dubbele doel van differentiatie in de bescherming en gelijkheid waarmaakt. Nu hij zo
expliciet nadere normstelling voor de arbeidsvoorwaarden, waaronder de arbeids-
tijden, aan de cao-partijen heeft overgelaten en daarbij ervan is uitgegaan dat het
maatwerk ook in voldoende werknemersbescherming voorziet, is te concluderen dat
deze verwachtingen vooralsnog niet zijn uitgekomen. Nu vorderingen door indivi-
duele werknemers in rechte hierover niet snel zullen worden ingesteld, lijkt het mij
vanuit de verantwoordelijkheid van de overheid ongelijke behandeling tegen te gaan
goed dat de minister van SZW bij de avv-procedure op basis van het Toetsingskader
beter onderzoekt of sprake is van ‘inbreuk op het beginsel van gelijke behandeling’.
Wanneer de minister dit vermoedt, zouden deze bepalingen zonder uitleg over de
objectieve rechtvaardiging van het onderscheid niet moeten worden ge-avv’d.
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