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HOOFDSTUK 8

Gedifferentieerde bescherming en
(on-)gelijkheid

8.1 Inleiding

In hoofdstuk 2 is kritiek op de ontwikkeling van flexibilisering van de arbeid geuit:
deze zou leiden tot segmentatie op de arbeidsmarkt en ongelijke verdeling van de
bescherming tussen werknemers. Ook de STAR heeft in de discussie over de vergro-
ting van de flexibiliteit zorgen geuit in dit verband. De vrees wordt geuit dat in de
toekomst naast een harde kern van ‘vaste’ werknemers, een groeiend legertje van
‘arbeidsnomaden’ zal ontstaan, bestaande uit mensen die doorlopend van de ene
tijdelijke baan naar de andere onderweg zijn, met alle onzekerheden van dien.1 Met
de Wet Flexibiliteit en zekerheid is het beleid gericht op enkel het vaste contract
losgelaten. Differentiatie in contractsvormen wordt ruimer toegestaan. Uit de nota
Flexibiliteit en zekerheid die aan de Wet Flexibiliteit en zekerheid voorafgaat, blijkt
dat het geenzins de bedoeling is de tegenstellingen op de arbeidsmarkt te vergroten.
Segmentatie vormt volgens Melkert een bedreiging van de samenleving.2 Hij heeft
voor ogen dat tijdelijk werk wordt gebruikt wanneer het werk zelf tijdelijk is: bij
vervanging wegens ziekte of verlof of bij werk waarvan de continuïteit onzeker is. Bij
werk dat permanent van aard is, acht hij tijdelijke contracten eerder een omweg dan
een opstap.3 Het aandeel tijdelijk werk bedraagt dan ongeveer 10% van de beroeps-
bevolking. 80% van de werknemers heeft een vast contract.4 Substitutie van vast werk
door tijdelijke arbeid is volgens Melkert niet de bedoeling.5 Voor werklozen en
vrouwen die geen betaalde arbeid verrichten, verwacht Melkert juist dat een nieuw

1 STAR 1996, p. 6.
2 Kamerstukken II 1995/96, 24 543, Bijlage nota Flexibiliteit en zekerheid, p. 12.
3 Kamerstukken II 1995/96, 24 543, Bijlage nota Flexibiliteit en zekerheid, p. 12-13. Dat is alleen

anders volgens Melkert indien een vaste betrekking bestaat bij werkgevers die voorzien in
tijdelijke, (specialistische) dienstverlening ten behoeve van inleners. Het werk bij de inlener is
tijdelijk, maar de arbeidsrelatie met de uitlener hoeft dat niet te zijn.

4 Deze cijfers worden genoemd in de een bijlage bij de Nota Flexibiliteit en zekerheid. De cijfers
komen uit verschillende onderzoeken, vandaar dat ze niet helemaal op elkaar aansluiten. OSA
Trendrapporten Aanbod van arbeid, 1991, 1993 en 1995, Arbeidsrekeningen CBS 1987-1994 en
enquête beroepsbevolking CBS. Bijlage in Kamerstukken II 1995/96, 24 543, Bijlage nota Flexibiliteit
en zekerheid.

5 Kamerstukken II 1995/96, 24 543, Bijlage nota Flexibiliteit en zekerheid, p. 13.
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evenwicht in de verdeling van de ontslagbescherming ertoe leidt dat zij makkelijker
tot betaalde arbeid toe zullen kunnen treden. De STAR merkt op dat de plannen niet
wegnemen dat ‘onverminderd specifieke aandacht voor zwakke groepen op de arbeids-
markt nodig blijft.’ Hier ligt een inspanningsverplichting voor bedrijven en instel-
lingen, die daarbij ondersteund kunnen worden door zowel het in bedrijfstakken te
voeren cao-beleid als door een actieve dienstverlening van de kant van de Arbeids-
voorzieningsorganisatie.’ De STAR onderstreept het beginsel van non-discriminatie
op de arbeidsmarkt.6

Hierna zal worden onderzocht welke invloed de ontwikkeling van de aanpassing van
de ontslagwetgeving heeft gehad op de verdeling van de bescherming tussen
werknemers onderling. Daarbij zal telkens de werkingssfeer van de verschillende
onderdelen van het ontslagrecht centraal staan, immers via die werkingssfeer wordt
de bescherming in de eerste plaats verdeeld. Aandacht is daarbij voor de positie van
werknemers met flexibele contracten. Worden zij beschermd? Voorts is bespreking
van de werkingssfeer van belang in het licht van het flexibiliseringsvraagstuk gezien
de doelstelling van de wetgever bij dat beleid de ‘outsiders’ op de arbeidsmarkt, zoals
vrouwen, betere kansen te geven op toetreding tot betaalde arbeid. De vraag kan
worden gesteld of gemaakte uitzonderingen of onderscheid in de werkingssfeer
van de ontslagwetgeving daar (nog) zo goed bij passen. Daarna worden andere
vormen van onderscheid in de ontslagwetgeving en cao’s besproken en getoetst
aan de gelijkebehandelingswetgeving. Ten slotte wordt gekeken naar het onderwerp
van discriminatie van de werkgever bij het einde van tijdelijke contracten en
uitzendwerk.

8.2 Werkingssfeer wetgeving opzegging: specifieke in- en uitsluiting

8.2.1 Inclusie: werknemer en (schijn-)zelfstandigen

8.2.1.1 Werknemer volgens het BBA

Het BBA schrijft voor dat de werkgever op straffe van vernietigbaarheid toestem-
ming van het UWV behoeft voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst met de
‘werknemer’ (art. 6 lid 1 en 9 lid 1 BBA). De toestemming is niet vereist voor
opzegging wegens dringende reden, in de proeftijd of ten gevolge van faillissement
of toepassing van schuldsanering (art. 6 lid 2 BBA). Personen wier arbeidsverhou-
ding onder de werkingssfeer van het BBA valt kunnen in het geval van opzegging

6 Met het oog daarop is ook het Minderhedenakkoord van de Stichting van de Arbeid verlengd tot
eind 1996, waarna bezien zal worden of, en zo ja inwelke vorm, dit verder verlengd zal worden. De
Stichting onderstreept ook hier nogmaals het beginsel van non-discriminatie op de arbeidsmarkt.
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van de arbeidsovereenkomst of contractuele relatie zonder toestemming van het
UWV, een beroep doen op de nietigheid van de opzegging binnen zes maanden
(art. 9 BBA). Het BBA is sinds 1945 van toepassing op de arbeidsverhouding tussen
de werkgever en de werknemer (art. 1 sub d en 6 lid 1 BBA).7 Als werknemer wordt
ten eerste beschouwd de werknemer die volgens art. 7:610 BW een arbeidsover-
eenkomst met de werkgever heeft. Dit betekent dat personen met een oproepcon-
tract met uitgestelde prestatieplicht, dat kan worden aangemerkt als een civiele
arbeidsovereenkomst, onder het BBA vallen. Ook degenen die zijn uitgeleend, maar
over een arbeidsovereenkomst met de inlener beschikken, behoren tot de kring van
beschermde personen van het BBA.8 Hiertoe behoren uitzendkrachten en gedeta-
cheerden, waarbij moet worden aangetekend dat het uitzendbeding de werking van
het BBA de facto teniet doet. In het geval van twijfel over het bestaan van de
arbeidsovereenkomst kan het rechtsvermoeden van 7:610a BW worden ingeroepen.
Wanneer het rechtsvermoeden opgaat en een arbeidsovereenkomst aanwezig wordt
geacht, brengt dit vervolgens, behoudens de uitzonderingen, de toepasselijkheid
van het BBA met zich.9 Van dit werknemersbegrip zijn, eveneens sinds 1945
bepaalde groepen werknemers uitgezonderd, maar voor weer andere werkenden
onder gezag is het begrip uitgebreid.

8.2.1.2 Persoonlijke arbeid door (schijn-)zelfstandigen

Enerzijds kent het BBA dus uitzonderingen op de personele werkingssfeer, anderzijds
worden sinds 1945 ook anderen dan werknemers onder het werknemersbegrip
gebracht. Het werknemersbegrip is namelijk ruimer geformuleerd dan volgens
art. 7:610 BW het geval is (art. 1 sub b sub 1 en 2 BBA). Dit geschiedt om definitie-
problemen te voorkomen.10 Ook alswerknemerwordt beschouwd degene die persoon-
lijke arbeid verricht voor een ander, mits hij niet voor meer dan twee anderen dit doet
en zich niet door meer dan twee personen laat bijstaan (niet zijnde familieleden). De
arbeid mag daarbij niet een bijkomstige werkzaamheid betreffen. Handelsagenten11,

7 Een oordeel over de toepasselijkheid van het BBA is aan de rechter voorbehouden. Het UWV laat
zich hierover in geval van twijfel niet uit, maar vermeldt bij de beslissing op de vergunningaan-
vraag dat deze geldt voor zover de vergunning rechtens is vereist (Beleidsregels ontslagtaak UWV,
Hoofdstuk 1, p. 1-3). Voorts geldt voor de internationale arbeidsovereenkomst een aanvullende
regel voor de toepasselijkheid van het BBA. Op grond van jurisprudentie van de HR wordt voor de
toepasselijkheid van het BBA op de arbeidsverhouding volgens de Beleidsregels Ontslagtaak UWV
het criterium ‘betrokkenheid bij de Nederlandse arbeidsmarkt’, dat wil zeggen als de sociaal-
economische verhoudingen van de Nederlandse arbeidsmarkt betrokken zijn, meegewogen. De
beleidsregels vermelden hierover: ‘Dat is in ieder geval aannemelijk als de arbeid in Nederland
wordt verricht, de werkgever in Nederland is gevestigd of de werknemer in Nederland woont en
na ontslag terug zal vallen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook kan van belang zijn welk recht
van toepassing is, waar de arbeidsovereenkomst gesloten is, inwelke valuta betaald wordt enwelk
sociaal zekerheidsstelsel van toepassing is.’ (Beleidsregels ontslagtaak UWV, Hoofdstuk 1, p.1-2.)

8 Van den Boom 1992, p. 55.
9 Werkgever kan zich niet a contrario op de norm van 610a beroepen: dus ook indien er korter dan

drie maanden is gewerkt, kan er een arbeidsovereenkomst bestaan. Ktr. Utrecht 23 februari 2000,
JAR 2000, 57.

10 Heerma van Voss 1992, p. 69.
11 Hof Amsterdam 18 augustus 1988, NJ 1991, 77.
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freelancers,12 ZZP’ers, kleine zelfstandigen en thuiswerkers13 kunnen dus tot de
werkingssfeer van het BBA behoren. Het BBA kan volgens de literatuur ook van
toepassing zijn op leerlingen en stagiairs.14 Van den Boom merkt op dat de jurispru-
dentie met name ten aanzien van het criterium ‘persoonlijk arbeid verrichten’ wis-
selend is. Van geval tot geval zal moetenworden beoordeeld of aan het criteriumwordt
voldaan.15 Naber16 pleit in het geval van de mogelijkheid van vervanging, dat toch aan
het criterium van persoonlijke arbeid wordt voldaan, tenzij de werkgever instemt met
de vervanging. Dit is echter niet de lijn in de rechtspraak, de Hoge Raad oordeelde in
het TROS/Schretlen arrest in 2012 dat de verplichting tot het persoonlijk verrichten van
de arbeid mede wordt bepaald door de partijbedoelingen.17

Ook in de beoordeling van het criterium van twee of meer opdrachtgevers zit
speling. Van den Boom bepleit dat gekeken moet worden naar het feitelijke aantal
opdrachtgevers waarvoor persoonlijke arbeid wordt verricht en naar het gewoonlijke
patroon daarin.18 Toepasselijkheid van het BBA kan niet worden ontdoken door een
werknemer voor meer dan twee ondernemingen in een concern te laten werken in
opdracht van de concernwerkgever.19 Ook is onduidelijk wanneer sprake is van arbeid
van bijkomstige aard. Aansluiting kan worden gezocht bij de Wet minimumloon,
welke van toepassing is op arbeid van meer dan 13 1/3e uur per week20 of bij de
werkloosheidswet, waar arbeid voor minder dan 5 uur per week als bijkomstig wordt
beschouwd.21 Het werkgeversbegrip correspondeert met het ruime werknemers-
begrip (art. 1 sub c 1 en 2 BBA). Het van oudsher uitgebreide werknemersbegrip, en
dus ook werkgeversbegrip, is in de loop der tijd ongewijzigd gebleven.

8.2.1.3 Werkingssfeer BW-bepalingen voor opzegging en ontbinding: werknemer

De civielrechtelijke bescherming bij opzegging bestaat onder meer uit de normen voor
kennelijk onredelijk ontslag, de opzegtermijn en de opzegverboden. Voor de bescher-
ming van het kennelijk onredelijk ontslag en de opzegtermijn geldt dat deze van
toepassing is in het geval van het bestaan van een arbeidsovereenkomst, welke wordt
opgezegd. De bescherming van de bijzondere opzegverboden komt ook hen toe die een
arbeidsovereenkomst hebben, in het geval van opzegging (art. 7:670 en 670a BW) of
opzegging respectievelijk beëindiging van de arbeidsovereenkomst (art. 7:646-648
BW). Ook de beschermende normen met betrekking tot ontbinding zijn enkel van
toepassing op de civielrechtelijke arbeidsovereenkomst. Bij onduidelijkheid over het

12 HR 8 november 1996, NJ 1997, 217, JAR 1996, 249.
13 Van den Boom 1992, p. 55-56.
14 Beltzer 2008, aant. 2. Anders: Van den Boom 1992, p. 56-57.
15 Van den Boom 1992, p. 59.
16 Naber 1983, p. 34-35.
17 HR 9 december 2011, JAR 2012, 17 (TROS/Schretlen). Geen persoonlijke arbeid omdat in het

contract is opgenomen dat vervanging mogelijk is: Gerechtshof ’s Hertogenbosch 10 april 2012,
JAR 2012, 132.

18 Van den Boom 1992, p. 60.
19 HR 21 februari 1969, NJ 1969, 261.
20 Naber 1981, p. 82. Naber 1983, p.36.
21 Van den Boom 1992, p. 60-61.
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bestaan van een arbeidsovereenkomst kan het rechtsvermoeden van art. 7:610 a BW,
dat werd ingevoerd als onderdeel van de Wet flexibiliteit en zekerheid, worden
ingeroepen.

8.2.1.4 Werkingssfeer gelijkebehandelingsopzegverboden: werknemer en arbeid onder
gezag

De gelijkebehandelingsopzegverboden van art. 7:646 ev BW, art. 5 en 8 AWGB, 4
en 9 WGBH/CZ, 3 en 11 WGBL vormen de implementatie van de Europese Rassen-
richtlijn 2000/43/EG, de Kaderrichtlijn gelijke behandeling 2000/78/EG en de
‘recast’-sekserichtlijn 2006/56/EG. Deze Richtlijnen bevatten geen werknemers- of
werkgeversdefinitie, maar zijn van toepassing op onder meer:
– toegang tot de arbeid in loondienst en als zelfstandige en in een beroep (art. 3 lid 1

sub a Richtlijn 2000/43/EG, art. 3 lid 1 sub a Richtlijn 2000/78/EG, art. 1 sub a
juncto art. 14 lid 1 sub a Richtlijn 2006/56/EG)

– ‘employment and working conditions, including dismissals and pay’, in het
Nederlands abusievelijk vertaald met: ‘werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden,
inclusief ontslag en beloning’ in plaats van ‘arbeidsvoorwaarden en arbeidsom-
standigheden, inclusief ontslag en beloning’ 22 (art. 3 lid 1 sub c Richtlijn 2000/43/
EG, art. 3 lid 1 sub c Richtlijn 2000/78/EG, art. 1 sub b juncto art. 14 lid 1 sub c
Richtlijn 2006/56/EG).

De AWGB, WGBH/CZ en WGBL geven wel een personele werkingssfeer aan. De
wetgeving is namelijk van toepassing op (het aangaan en beëindigen van) een
‘arbeidsverhouding’ (art. 5 lid 1 sub c AWGB, art. 4 lid 1 sub c WGBH/CZ en art. 3
lid 1 sub c WGBL). De arbeidsverhouding is een van de terreinen die volgens de
wetgever voor de mogelijkheden van het individu om deel te nemen aan het maat-
schappelijk leven van groot belang zijn.23 Onder het Nederlandse begrip ‘arbeidsver-
houding’ valt de arbeidsovereenkomst (art. 7:610 BW). Daarbij breidt de CGB voor
uitzendrelaties de werkingssfeer uit: de CGB gaat er vanuit dat zowel de inlener als
het uitzendbureau de gelijkebehandelingsbepalingen in acht dient te nemen.24 Voorts
wordt onder de arbeidsverhouding, alle arbeid onder gezag verstaan: ‘de andere
vormen van arbeid waarin op overeenkomstige wijze aan het arbeidsproces wordt
deelgenomen.’25 Evenzogoed worden beschermd niet alleen de werknemers werk-
zaam op een arbeidsovereenkomst, maar ook personen die onder gezag arbeid
verrichten (en degenen die werken op publiekrechtelijke aanstelling).26 Ook art. 1c

22 Ik leid dit af uit de Franse en Duitse versies van de Richtlijnen. De Franse versie kent de
werkingssfeer van: “les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement
et de rémunération.” De Duitse vertaling van de Richtlijn spreekt over: “die Beschäftigungs- und
Arbeitsbedingungen, einschließlich der Entlassungsbedingungen und des Arbeitsentgelts”.

23 Kamerstukken II 1990/91, 22 014, nr. 3, p. 1 (MvT).
24 Zie bijvoorbeeld: CGB oordeelnr. 2010-113 (tegen de inlener) en oordeelnr. 2010-114 (tegen het

uitzendbureau).
25 Kamerstukken II 1990/91, 22 014, nr. 3, p. 16. Volgens de CGB valt hieronder ook de arbeidsverhou-

ding van een WIW-banenpooler: CGB, oordeelnr. 2005-72 en 2005-3 en oordeelnr. 2005-4.
26 Kamerstukken II 1990/91, 22 014, nr. 3, p. 16 (MvT).
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WGB m/v vult de werknemersbescherming van art. 7:646 en 647 BW aan voor arbeid
onder gezag. De CGB onderzoekt voor het aannemen van arbeid onder gezag:27

– voor welke periode een arbeidsverhouding is aangegaan;
– of voor de arbeid een betaling plaatsvindt in de vorm van een honorarium en/of

onkostenvergoeding;
– of de ‘werkgever’ aanwijzingen geeft over het werk, samenwerking met anderen,

werktijden en locatie.

Dat vrijwilligheid bestaat om zich tijdig voor het werk af te melden, doet niet af aan
de mogelijkheid dat een gezagsrelatie bestaat.28 Met de ruime reikwijdte en uitleg
van het begrip arbeidsverhouding beschermt de gelijkebehandelingswetgeving niet
alleen vaste en tijdelijke werknemers, maar ook uitzendkrachten enwerknemers met
een onduidelijke contractstatus of schijnzelfstandigen.

Voorts is van belang dat onder de werkingssfeer van de gelijkebehandelingswetge-
ving ook onderscheid met betrekking tot de voorwaarden voor en de toegang tot
het vrije beroep en de mogelijkheden tot uitoefening van en ontplooiing binnen het
vrije beroep valt.29 In de genoemde Europese Richtlijnen is bescherming tegen
onderscheid bij de toegang tot de arbeid, waaronder arbeid als zelfstandige en in
beroep expliciet genoemd (art. 3 lid 1 sub a Richtlijn 2000/43/EG, art. 3 lid 1 sub a
Richtlijn 2000/78/EG, art. 1 sub a juncto art. 14 lid 1 sub a Richtlijn 2006/56/EG).
De sekserichtlijn 2006/54/EG heeft mogelijk een wat ruimere werkingssfeer dan de
andere gelijkebehandelingsrichtlijnen omdat in art. 1 gesproken wordt over gelijke
kansen en gelijke behandeling in gevallen van arbeid en beroep. Dewerkingssfeer van
deze Richtlijn is echter onduidelijk omdat vervolgens art. 14 lid 1 sub a Richtlijn 2004/
56/EG net als in de andere Richtlijnen slechts de toegang tot de arbeid als zelfstandige
en in beroepsuitoefening wordt beschermd. De CGB schaart onder de Nederlandse
werkingssfeer van de mogelijkheden tot uitoefening van het vrije beroep ook
de situatie van beëindiging van de samenwerking tussen de opdrachtgever en de
vrije beroepsbeoefenaar.30 Het beëindigen van de werkrelatie heeft invloed op, of
beperkt, de mogelijkheden tot uitoefening van het vrije beroep.31 Het lijkt mij dat de
CGB hier ruimere bescherming biedt dan op grond van de gelijkebehandelingsricht-
lijnen is vereist.

Hoemoet nu de relatie tussen de Nederlandse gelijkebehandelingsbepalingen over de
arbeid onder gezag en die over arbeid als zelfstandige worden gezien? Indien geen

27 CGB, oordeelnr. 2004-119.
28 CGB, oordeelnr. 2004-119.
29 Vergelijk: Richtlijn 86/613/EG over de toepassing van het beginsel van gelijke behandelingen van

mannen en vrouwen op activiteiten als zelfstandige en over de bescherming van zelfstandigenmet
betrekking tot zwangerschap en bevalling.

30 CGB, oordeelnr. 2011-53.
31 De CGB overweegt in oordeelnr. 2011-198 bijvoorbeeld: ‘Zonder deze samenwerkingsovereen-

komsten (tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, toevoeging CR) wordt verzoeker beperkt in het
verwerven van inkomsten en daarmee in de mogelijkheden tot uitoefening van het vrije beroep.
Dit betekent dat het verzoek kan worden getoetst aan artikel 6 AWGB.’
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gezagsrelatie bestaat, kan niet worden getoetst op grond van art. 5 AWGB dat ziet op
arbeid onder gezag. Wel kan sprake zijn van uitoefening van het vrije beroep dat
krachtens art. 6 onder de werkingssfeer van de AWGB valt.32 Art. 6 verruimt de
werking van de AWGB tot het vrije beroep. Hetzelfde geldt voor artikel 2 WGB m/v,
5 WGBH/CZ en 4 WGBL, ook die bepalingen werken verruimend ten opzichte van de
artikelen 1cWGBM/V, 4WGBH/CZ en 3WGBL die mede zien op arbeidsverhoudingen
onder gezag.33

Tussentijds kan met betrekking tot de verdeling van de ontslagbescherming worden
geconcludeerd dat deze ziet op werknemers. Daarbij beschermen het BBA en de
gelijkebehandelingsopzegverboden alle werknemers bij opzegging van de arbeids-
overeenkomst. Daarnaast ziet de ontslagbescherming ook op schijnzelfstandigen en
(bepaalde) ‘echte’ zelfstandigen. De criteria hiervoor verschillen echter van elkaar.
Het BBA gaat met betrekking tot de schijnzelfstandige uit van persoonlijke arbeid,
terwijl de gelijkebehandelingswetgeving, net als de Arbeidstijdenwet, ziet op arbeid
onder gezag. Daarnaast biedt de gelijkebehandelingswetgeving ook gewone zelf-
standigen bescherming. De CGB interpreteert de wetgeving op dit punt ruim. Dit
betekent dat volgens de CGB de zelfstandige ook beschermd is tegen ongelijke
behandeling bij het einde van de arbeidsrelatie.

Daarbij geldt wel dat het BBA relatief minder belangrijk is geworden nu veel
tijdelijke contractenworden afgeslotenwelke van rechtswege aflopen of van uitzend-
werk gebruik wordt gemaakt.

8.2.2 Uitzonderingen BBA en gelijkebehandelingsopzegverboden

Hierboven is besproken dat bepaalde niet-werknemers onder de werkingssfeer van
de genoemde bescherming bij opzegging zijn gebracht. Daarbij geldt echter ook dat
bepaalde werknemers worden uitgezonderd van de ontslagbescherming bij opzeg-
ging. Hierna wordt besproken welke uitzonderingen bestaan, en waarom deze
werknemers ongelijk worden behandeld. Daarna wordt nagegaan of hiermee ver-
boden onderscheid wordt gemaakt.

8.2.2.1 Uitzonderingen BBA

Verschillende groepen werknemers zijn uitgezonderd van de werkingssfeer van het
BBA. Redenen voor deze uitzonderingen die door de wetgever en Hoge Raad zijn
genoemd betreffen: de beperking van de werkingssfeer van het BBA tot de private

32 CGB, oordeelnr. 2007-198 over leeftijdsontslag van een freelance examinator aan de
politieacademie.

33 Aan het begrip arbeidsverhouding in de WGBL komt dezelfde betekenis toe als in de AWGB.
Zie Kamerstukken II 2001/02, 28 170, nr. 3, p. 20. De CGB merkt in oordeelnr. 2007-198 op: ‘Het is
vaste oordelenlijn van de Commissie dat het begrip arbeidsverhouding in de AWGB, en dus ook in
artikel 3 WGBL, een ruimere betekenis heeft dan het begrip arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk
Wetboek (BW). Onder een arbeidsverhouding vallen alle situaties waarin onder gezag van een ander
arbeid wordt verricht’ (vergelijk onder meer CGB 14 december 2006, oordeelnr. 2006-246 en CGB
7 maart 2003, oordeelnrs. 2003-23 tot en met 2003-35).
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sector, de vrijheid van onderwijs en van godsdienst en de bescherming van de
privésfeer van de werkgever. Naber stelt dat de primaire reden echter was dat voor
de uitgezonderde groepen geen behoefte bestond aan arbeidsmarktbeleid.34 Immers,
met het ontslag van bijvoorbeeld ambtenaren werd het productieproces in de markt
niet verstoord, ditzelfde geldt voor onderwijzend personeel. De arbeidsverhoudingen
die van de personele werkingssfeer zijn uitgezonderd betreffen volgens art. 2 lid 1 en
2 BBA:
– werknemers bij een publiekrechtelijk lichaam;
– onderwijzend en docerend personeel werkzaam bij een onderwijsinrichting onder

beheer van een natuurlijke of rechtspersoon;
– personen met een geestelijk ambt;
– huishoudelijk personeel dat op minder dan vier dagen per week werk verricht of

zorg verleent ten behoeve van (de leden van) een huishouden van een natuurlijke
persoon.

Onder een publiekrechtelijk lichaam wordt naar ruime uitleg35 verstaan het rijk, de
provinciën, de gemeenten en waterschappen, en alle andere bij wet ingestelde
instellingen, zoals de Kamers van Koophandel, de SER, de bedrijfs- en productschap-
pen, de SVB en het UWV, rechtspersonen die niet voldoen aan artikel 134 Grondwet
en waarbij het ontslagbeleid volledig in handen van de overheid ligt36 (zoals het CBS,
Staatsbosbeheer, TNO, DNB of gemeentelijke bedrijven), en buitenlandse publiek-
rechtelijke lichamen (zoals ambassades, consulaten, volkenrechtelijke organisaties en
het kabinet van de gevolmachtigde minister van de Antillen)37 (Beleidsregels ontslag-
taak UWV hoofdstuk 1, p. 1-2). De ‘werknemers’ bij een dergelijk publiekrechtelijk
lichaam omvatten volgens het werknemersbegrip uit het BBA ambtenaren, civiel-
rechtelijke werknemers en anderen die persoonlijke arbeid verrichten voor het
publiekrechtelijke lichaam en aan de overige hierboven genoemde voorwaarden
voldoen. Wanneer overheidstaken worden geprivatiseerd, zijn de geprivatiseerde
commerciële ondernemingen doorgaans niet meer als publiekrechtelijke lichamen
aan te merken. De ratio van deze uitzondering is dat het ontslagbeleid bij deze
instanties in handen is van de overheid, welke geacht wordt correct te handelen,38

waardoor aan de bemoeienis van een vergunningverlenende instantie geen behoefte
bestaat.39

De categorie onderwijzend personeel moet volgens de HR eveneens ruim worden
uitgelegd omdat het onderwijs in de ruime zin van de Grondwet dient te worden

34 Naber 1983, p. 51-52.
35 HR 15 januari 1971, NJ 1971, 305.
36 HR 15 januari 1971, NJ 1971, 305. Kritiek hierop in: Naber 1983, p. 52-53. Zijns inziens gaat de HR te

ver, het betreffen immers geen publiekrechtelijke lichamen meer. Dat het ontslagbeleid in handen
van de overheid ligt, is maar een aspect dat voor gelijkstelling pleit. Volgens Naber heeft de
besluitwetgever deze figuur niet voor ogen gehad bij de formulering van de uitzondering.

37 Rb. Amsterdam 26 mei 1993, JAR 1993, 147.
38 Heerma van Voss 1992, p. 70. Vgl. HR 15 januari 1971, NJ 1971, 305 (Drie Gasthuizen).
39 HR 15 januari 1971, NJ 1971, 305. Het BBA is wel van toepassing op buitenlandse ondernemingen

welke door de buitenlandse staat worden gecontroleerd, maar welke geen publiekrechtelijk
lichaam betreffen. Ktr. Rotterdam 9 juni 1998, JAR 1998, 146.
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ontzien.40 Ook de arbeidsverhouding van personeel dat slechts in deeltijd onderwijs
verzorgt, valt onder de toepasselijkheid van het BBA.41 Het personeel dient werkzaam
te zijn bij een onderwijsinrichting. Wanneer commerciële42 of productie-43aspecten
belangrijker zijn dan het onderwijsdoel, gaat volgens lagere rechtspraak de uitzonde-
ring niet altijd op, maar de rechtspraak is niet eenduidig op dit punt.44 Naber bepleit
dat de uitzondering geldt voor onderwijs dat onder toezicht van het Ministerie van
Onderwijs wordt verricht.45 Wellicht is dat inderdaad, gezien het feit dat inmiddels
allerlei vormen van onderwijs bestaan, aangeboden ten minste mede met een
commercieel oogmerk, een duidelijker afbakeningscriterium. De minister beschikt
voorts over de bevoegdheid anderewerknemers of groepenwerknemers eveneens uit
te zonderen (art. 2 lid 3 BBA). Op grond hiervan is ook het niet-onderwijzend
personeel van bepaalde onderwijsinstellingen uitgezonderd. Het gaat hierbij formeel
om personeel dat als belanghebbende wordt aangemerkt volgens het Rechtspositie-
besluit onderwijspersoneel.46

Personen met een geestelijk ambt zijn volgens de Hoge Raad uitgezonderd omdat de
besluitwetgever gelet op het grondwettelijk beschermde vrijheid van godsdienst
overheidsbemoeienis heeft willen vermijden. De uitzondering ziet op christelijke
geestelijken, rabbijnen en imams47. Anderen die zijn betrokken bij religieuze organi-
saties, zoals kosters, maatschappelijk werkers of rituele slachters, vallen hier niet
onder.48

Onder de uitgezonderde categorie huishoudelijk personeel vallen voorts allen die een
van de vele soortenwerkzaamheden ten behoeve van een huishouden verrichten. Het
kan gaan om taken van ‘pure huishoudelijk aard’ zoals schoonmaken, wassen en
koken, om onderhoud van woning en tuin, om de verzorging van kinderen en
huisdieren, persoonlijke diensten. Dit betekent dat ook zorgverleners die op basis
van een PGB werken, zorgenden van de thuiszorg, particuliere verplegers49, en alpha-
hulpen50 onder de uitzondering vallen.51 Dat de arbeid niet in of rond de woning
van het huishouden zelf wordt verricht, is volgens Van Drongelen en Van Rijs
evenmin een obstakel voor de uitzondering.52 Wanneer op meer dan 4 dagen voor
een opdrachtgever wordt gewerkt, onafhankelijk van hoeveel uur op die dagenwordt

40 HR 19 oktober 1979, NJ 1980, 57.
41 HR 19 oktober 1979, NJ 1980, 57 en 20 maart 1992, NJ 1992, 725.
42 Rb. Groningen 9 oktober 1992, JAR 1993, 8, Ktr. Alkmaar 24 maart 1993, JAR 1993, 196, HR

19 oktober 1979, NJ 1980, 57 en Rb. ’s-Gravenhage 28 november 1984, NJ 1986, 286. Anders: Ktr.
Eindhoven 26 oktober 1978, NJ 1980, 17.

43 Rb. Zwolle 5 februari 1986, Prg. 1986, 2481.
44 Van Drongelen, Fase, Van den Boogaard & Jellinghaus 2007, p. 84-85.
45 Naber 1983, p. 54.
46 Beschikking van 17 juni 1987, Stcrt. 1987, 125.
47 HR 30 mei 1986, RvdW 1986, 118.
48 Van Drongelen & Van Rijs 2008, p. 70.
49 Ktr. Maastricht 21 juli 1971, NJ 1971, 448 en Ktr. Apeldoorn 18 mei 1988, Prg. 1988, 2946.
50 Kamerstukken II 2006/07, 30 804, nr. 3, p. 47 (MvT).
51 Van Drongelen & Van Rijs 2008, p. 71.
52 Van Drongelen & Van Rijs 2008, p. 72.
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gewerkt, is het BBA wel van toepassing. De grens is opgenomen om administratieve
verplichtingen voor particulieren te vermijden, omdat controleproblemen dan min-
der zijn te verwachten, de behoefte aan verzekering bij arbeid van bijkomstige aard
minder groot is en vanwege de te verwachten negatievewerkgelegenheidseffecten bij
invoering van het ontslagverbod.

Op grond van artikel 6 lid 9 BBA kan de minister ook voorwaardelijk of onvoorwaar-
delijk ontheffing of vrijstelling geven van de plicht toestemming te vragen voor
bepaalde werknemers of groepen werknemers. De minister heeft op grond hiervan
sinds jaar en dag beschikt dat het BBA niet van toepassing is op de minder valide
arbeidskrachten die werken bij de Sociale Werkvoorziening,53 en evenmin op bestuur-
ders van vennootschappen,54 volgens de HR met inbegrip van buitenlandse
vennootschappen55.

8.2.2.2 Uitzonderingen gelijkbehandelingsopzegverboden

Voor het opzegverbod van art. 8 AWGB geldt dat dit zich niet uitstrekt tot de
rechtsverhoudingen binnen kerngenootschappen of andere genootschappen op gees-
telijke grondslag, noch ziet de bepaling op het geestelijk ambt (art. 3 AWGB). Voorts
geldt dat het verbod op onderscheid niet van toepassing is op de vrijheid die
instellingen op godsdienstige of levensbeschouwelijke of politieke grondslag of van
bijzonder onderwijs toekomt, eisen te stellen aan het vervullen van een functie gelet
op het doel van de instelling (art. 5 lid 2 sub a – c AWGB). Voorts geldt het verboden
onderscheid niet bij eisen die worden gesteld in verband met het privékarakter van
een werkverhouding (art. 5 lid 3 AWGB), bij eisen met betrekking tot politieke
gezindheid bij de vervulling van functies in bestuurs- en adviesorganen of vertrou-
wensfuncties (art. 5 leden 4 en 5 AWGB). Deze bepaling uit de AWGB laat overigens de
werking van de artt. 7:646-647 BW onverlet (art. 4 AWGB). Het valt dus op dat zowel
het BBA als de AWGB die geldt bij opzegging, het huishoudelijk personeel is
uitgezonderd.

8.2.3 BBA-procedure en gelijkebehandelingsaspecten56

In het kader van de algemene toets op redelijkheid van de voorgenomen opzegging,
biedt het Ontslagbesluit bescherming tegen discriminatie doordat het UWV daaraan
extra aandacht besteedt (art. 7:1 Ontslagbesluit). Van den Boom merkt ook op dat de
vergunning- of toestemmingverlenende instantie rekening zal moeten houden met
algemene rechtsregels als die van het goed werkgever- enwerknemerschap en gelijke
behandeling.

53 Beschikking van 1 juli 1952, Stcrt. 1952, 129.
54 Beschikking van 21 november 1972, Stcrt. 1972. 234.
55 HR 15 september 1995, NJ 1996, 234, JAR 1995, 213.
56 Ik laat hier de gelijkebehandelingsaspecten van de vergoeding op basis van de kantonrechtersfor-

mule bij de ontbindingsprocedure buiten beschouwing. Zie onder meer hierover: Hampsink 2011.
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Het Ontslagbesluit bepaalt voorts hetgeen als geldige redenen voor ontslag wordt
aangemerkt en geeft de selectiecriteria en uitzonderingen daarop. In 2005 wijzigt de
minister het Ontslagbesluit waarbij afspiegeling tot hoofdregel bij de selectie voor
ontslag wordt verheven (art. 4:2 lid 1 Ontslagbesluit).57 Daarbij overweegt hij ten
aanzien van gelijkebehandelingsaspecten van het anciënniteits- en afspiegelingsbe-
ginsel: ‘Het gevolg daarvan bij alle bedrijfseconomische ontslagen zal zijn, dat aan de
diverse groepen werknemers (jongeren, ouderen, herintreders enz.) een gelijkmatiger
ontslagbescherming wordt geboden. Dit is niet alleen in het belang van een gezonde
leeftijdsopbouw in de onderneming, maar tevens in het belang van het streven te komen
tot een evenwichtiger vertegenwoordiging van de verschillende groepen van werknemers
binnen de onderneming.’58 Het lifo-beginsel benadeelt volgens de minister groepen die
recent tot de arbeidsmarkt zijn toegetreden zoals herintredende vrouwen, jongeren,
allochtonen en vrouwen. Ten aanzien van de tijdelijke verruiming van het onmisbaar-
heidscriterium stelt deminister de aanvullende regel dat het buiten beschouwing laten
van de onmisbare werknemer niet ertoe mag leiden dat onder jonge (15 tot 25 jaar)
of oudere werknemers ( 55 jaar en ouder) meer dan 10% werknemers extra worden
ontslagen. De laatste regel is gesteld om te voorkomen dat werknemers met een in de
regel zwakkere arbeidsmarktpositie bovenmatig meer worden ontslagen.

8.2.4 Opzegtermijnen en onderscheid naar leeftijd in cao’s

Nadat toestemming is verleend, mag de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeg-
gen. De opzegtermijn die daarbij geldt, is sinds 1999 niet langer afhankelijk van de
leeftijd van de werknemer, maar enkel nog van de duur van de arbeidsovereenkomst.
Acht cao’s uit het eigen cao-onderzoek stellen de opzegtermijn afhankelijk van de
leeftijd. Daarmeewordt onderscheid naar leeftijd gemaakt. In drie onderzochte cao’s is
de lengte van de opzegtermijn variabel en afhankelijk van de leeftijd van de werk-
nemer. Daarbij zijn niet inbegrepen de opzegtermijnen die worden berekend naar oud
recht, van voor de Wet flexibiliteit en zekerheid. Twee cao’s verlengen de opzegter-
mijn voor de werkgever bij werknemers van 50 jaar en ouder, een cao doet dat voor
werknemers van 45 jaar en ouder. In één cao geldt juist een kortere opzegtermijn
van 1 maand voor zowel de werkgever als voor werknemers van 65 jaar en ouder.
In de cao wordt dus onderscheid naar leeftijd gemaakt bij het bepalen van de lengte
van de opzegtermijn.

8.3 Tijdelijke contracten en uitzendwerk en onderscheid op benoemde
gronden

8.3.1 Ketenregeling in wet en cao en onderscheid naar leeftijd en tijdelijkheid

In de ketenregeling werd eveneens onderscheid gemaakt naar leeftijd van de werk-
nemer gedurende de periode van 1 januari 2010 tot 1 januari 2012. In een aantal
Europese landen, waaronder Nederland, doet namelijk de gedachte opgeld dat

57 Toelichting op art. 4:2 Ontslagbesluit, Stcrt. 2005, 242, p. 1-3.
58 Toelichting op art. 4:2 Ontslagbesluit, Stcrt. 2005, 242, p. 2.
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verlaging van de ontslagbescherming een stimulans betekent voor de werkgelegen-
heid. Zo verlaagde Duitsland de ontslagbescherming voor specifieke groepen, zoals
oudere werknemers. In Frankrijk probeerde men dit voor in 2005 voor juist jongere
werknemers door te voeren.59 Artikel 7:668a lid 6 BW stond voor werknemers
beneden de 27 jaar niet 3 (zoals de hoofdregel van 7:668a lid 2 BW luidt), maar 4
opeenvolgende tijdelijke contracten toe, alvorens het volgende tijdelijke contract van
rechtswegewerd omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. Ditzelfde gold voor
opvolgende tijdelijke contracten die niet de periode van 36 maanden (7:668a lid 1
BW), maar 48 maanden overschreden. Bij deze verlaagde ontslagbescherming wordt
onderscheid naar leeftijd gemaakt. Uit het cao-onderzoek blijkt voorts dat de wette-
lijke ketenregeling niet gelijk op alle groepen tijdelijke werknemers wordt toegepast.
Zo blijkt dat de horeca-cao de ketenregeling voor seizoensarbeiders geheel uitsluit.
Dit vormt onderscheid naar tijdelijkheid van het contract.

8.3.2 Onderscheid op benoemde grond bij niet verlengen tijdelijke contracten of
gebruik uitzendbeding

Was het vraagstuk van de discriminatoire beëindiging in de proeftijd al voor de Wet
flexibiliteit en zekerheid bekend, na invoering van die wetgeving vormt ongelijke
behandeling bij het einde van de tijdelijke arbeidsovereenkomst of de uitzendover-
eenkomst een nieuw fenomeen. Uit klachten bij de CGB, thans CRM, blijkt dat
bepaalde werknemers, die op grond van hun persoonlijke kenmerken worden
beschermd door de gelijkebehandelingswetgeving, moeilijkheden ondervinden bij
het aflopen van hun tijdelijke contract of de uitzendovereenkomst omdat deze niet
wordt verlengd of omdat gebruik wordt gemaakt van het uitzendbeding. Redenen die
volgens klagers hunwerkgevers geven voor het niet-verlengen betreffen onder meer:
afwezigheid (en het niet kunnen volgen van benodigde scholing) wegens zwanger-
schap, een opmerking als: ‘je hebt een kind en als dat ziek is, zal je wel niet komen.’,
het lidmaatschap van de zogenoemde godsdienstige Orde der Transformanten,
afwezigheid door ziekte veroorzaakt door seksuele intimidatie van een homoseksuele
man, het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst van een Surinaamse werk-
neemster omdat de unitleider een ‘witte persoon’ zou willen, het eindigen van de
arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de 21-jarige, pensioengerechtigde of
tachtigjarige leeftijd en ten slotte vanwege het krijgen of hebben van een ziekte.

8.4 Uitsluiting of ongelijke bescherming en gelijke behandeling

8.4.1 Vormen van onderscheid en toepasselijkheid gelijkebehandelingswetgeving

Hierboven is vastgesteld dat verschillende vormen van ongelijke behandeling voor-
komen in de wet en cao. Het gaat ten eerste om uitsluiting van bepaalde groepen
werknemers in de wet en de cao op onbenoemde en benoemde gronden, ten tweede
om verlaging van de bescherming op benoemde gronden en ten derde om (extra)

59 Veldman 2006, p. 78.
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bescherming die afhankelijk is gesteld van een kenmerk uit een benoemde grond. Ik
bespreek hierna telkens het grondrechtelijke of wettelijke gelijkebehandelingskader.
Daarna worden de vormen van onderscheid hieraan getoetst.

Van de werkingssfeer van het BBA (en de gelijkebehandelingswetgeving zelf) is
uitgesloten het huishoudelijk personeel. Nu dit personeel merendeels vrouwelijk is,
wordt hiermee indirect onderscheid naar geslacht bij het einde van de arbeidsover-
eenkomst gemaakt. Dit onderscheid dient objectief te worden gerechtvaardigd (art. 2
lid 1 sub b juncto art. 14 lid 1 sub c Richtlijn 2006/54/EG).

Hierboven zijn verschillende vormen van onderscheid in de wet en cao gesignaleerd.
Toepassing van het afspiegelings- en anciënniteitscriterium levert respectievelijk
direct en indirect leeftijdsonderscheid op. De wettelijk verlaagde bescherming voor
jongeren op grond van de ketenregeling betreft ook direct onderscheid naar leeftijd.
Ook is vastgesteld dat in de cao’s leeftijdsonderscheid voorkomt. Dit betreft dan
verhoogde bescherming bij de lengte van de opzegtermijn naarmate de leeftijd
vordert. Deze vormen van wettelijk onderscheid naar leeftijd wordt bestreken door
art. 2 en 6 Richtlijn 2000/78/EG respectievelijk art. 7 WGBl en dienen objectief te
worden gerechtvaardigd.

In de horeca-cao worden ten slotte seizoenskrachten uitgesloten van de ketenrege-
ling, hetgeen onderscheid naar tijdelijkheid van het contract oplevert. Nu art. 7:668a
BW een open afwijkingsmogelijkheid kent voor regeling in de cao, verbiedt die
bepaling een dergelijke praktijk niet expliciet. Voorts blijkt uit ander onderzoek dat
het voorkomt dat in cao’s de werking van de ketenregeling wordt uitgesteld met 48
maanden voor oproepkrachten.60 Op onderscheid naar tijdelijkheid van het contract
in de cao is echter ook art. 7:649 BW van toepassing (zie ook hoofdstuk 3 over de
gelijkebehandelingswetgeving en de collectieve onderhandelingsvrijheid), mits het
gaat om onderscheid in de arbeidsvoorwaarden (zie ook clausule 4 van de Raam-
overeenkomst van Richtlijn 1999/70/EG). Het begrip arbeidsvoorwaarden dient ruim
te worden uitgelegd. De cao regelt volgens de Wet cao arbeidsvoorwaarden. Nu
bijvoorbeeld ook in Richtlijn 2006/54/EG het ontslag onder arbeidsvoorwaarden
wordt geschaard, is de (uitsluiting van de) toepasselijkheid van de ketenregeling als
arbeidsvoorwaarde te beschouwen. Mogelijk gaat het hierbij daarnaast om onder-
scheid naar arbeidsduur, wanneer de seizoenskrachten of oproepkrachten voorname-
lijk parttime werk verrichten (art. 7:648 BW).

8.4.2 Toets op objectieve rechtvaardiging bij verlaagde ontslagbescherming

8.4.2.1 Strikte toets bij verlaagde bescherming

Voor het onderscheid dat hierboven is geconstateerd, kan de vraag worden gesteld of
het objectief te rechtvaardigen is. In hoofdstuk 3 is geconcludeerd dat de wetgever
en cao-partijen daarbij beschikken over beoordelingsvrijheid, maar de wettelijke of

60 Bungener & Verbeek 2009, p. 23-28.
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cao-status van het onderscheid geen automatische rechtvaardiging met zich brengt.
Ook Bijleveld en Cremers-Hartman wijzen ten aanzien van de uitsluiting van het
huishoudelijk personeel erop dat dewetgever zich niet kan verdisculperen op de grond
dat bij een beroep op doelstellingen van sociaal en werkgelegenheidsbeleid redelijker-
wijs ervan mag worden uitgaan dat de wettelijke regeling noodzakelijk is om die
doelen te verwezenlijken (het zogenoemde Nolte en Menger-criterium).61 Dat onder-
scheid is volgens hen dan ook onderworpen aan een vollere toets op objectieve
rechtvaardiging.62 In hoofdstuk 3 heb ik betoogd dat een vollere toets op objectieve
rechtvaardiging telkens dient plaats te vinden wanneer het gaat om onderscheid
op een benoemde grond, waaronder ook die van leeftijd en contractstatus, wat een
verlaging van de bescherming betekent. In dit hoofdstuk gaat het dan om het leef-
tijdsonderscheid bij de wettelijke verlengde ketenregeling en uitsluiting van
de seizoenskrachten van de ketenregeling in een cao63Wanneer het gaat omverhoogde
bescherming, wat onderscheid op een benoemde grond oplevert, acht ik een soepele
toets op zijn plaats.

8.4.2.2 Legitiem doel

Bij de verlaagde bescherming wordt doorgaans als argument gegeven dat beoogd
wordt de werkgelegenheid van een bepaalde groep te willen verbeteren. Hoewel ook
andere doelstellingen denkbaar zijn, ga ik hierna in op dit hoofdargument voor
verlaagde ontslagbescherming.

Bijleveld en Cremers inventariseren dat de Nederlandse wetgever ten aanzien van
de uitsluiting van huishoudelijk personeel vanwege hunwerkgelegenheid de volgende
argumenten in het kader van het legitieme doel van de uitzondering aanvoert.64 De
wetgever stelt ten aanzien van de uitsluiting van het huishoudelijk personeel dat dit
personeel geen behoefte heeft aan bescherming, onder meer omdat de arbeid (door-
gaans) niet het hoofdgezinsinkomen vormt. Het ontbreken van de behoefte aan
bescherming zou ook naar voren kunnen gebracht bij het buiten toepassing laten
van de ketenregeling voor seizoenskrachten, het uitstel ervan bij oproepkrachten. Het
argument dat behoefte aan ontslagbescherming van de werknemer ontbreekt is
hovaardig. Uit de gevoerde rechtszaken en discussie in de literatuur blijkt dat het
huishoudelijk personeel ontslagbescherming wel degelijk van belang acht. Bovendien
kan voor huishoudelijk personeel of oproepkrachten dit werk wel degelijk het hoofd-
inkomen vormen of een belangrijk bestanddeel daarvan. Ik acht het ontbreken van
werknemersbehoefte aan bescherming dan ook geen legitiem doel. Voorts noemt
de wetgever het bijzondere aspect van de persoonlijke levenssfeer van de particuliere
werkgever. Bescherming van die levenssfeer is een legitiem doel te achten, maar het is
de vraag of die grondrechtelijke bescherming voorgaat op de eveneens grondrechte-
lijke bescherming tegen ongelijke behandeling.

61 Zie HvJ EG 14 december 1995, zaak C-317/93 (Nolte) en zaak C-444/93 (Menger).
62 Bijleveld & Cremers-Hartman 2010, p. 168-169.
63 De buiten toepassinglating van de Ragetlieregel na pensioenontslag is hierin niet betrokken.
64 Bijleveld & Cremers-Hartman 2010, p. 171-177.
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Ik ga hierna in op twee andere argumenten die de wetgever aanvoert: het econo-
mische lastenargument en het arbeidsmarktargument. Het argument voorts dat
particulieren moeten worden beschermd tegen zware administratieve lasten. De
legitieme doelstelling bij een maatregel die gericht is op verbetering van de werk-
gelegenheid van een bepaalde groep door verlaging van de bescherming, kan dus
worden gekoppeld aan werkgelegenheid bij een bepaald type werkgever. Zo zijn ook
maatregelen denkbaar die verlaagde bescherming inhouden en qua doel gericht zijn
specifiek op werkgelegenheid bij kleine ondernemingen. Art. 2 lid 5 IAO-conventie
laat dit laatste overigens ook toe.65 Het hierboven genoemde lastenargument zal vaak
in combinatie met het type werkgever en het arbeidsmarktargument naar voren
worden gebracht. De minister antwoordt op Kamervragen met betrekking tot de
positie van het huishoudelijk personeel dat wanneer voor particulieren dezelfde
verplichtingen als andere werkgevers zouden gelden ten aanzien van hun personeel,
dit voor een groot deel van de particulieren te duur en/of te omslachtig zou zijn.
Huishoudelijk werk verdwijnt in dat geval in het zwarte circuit of zal door de
particulier zelf worden verricht. Te hoge financiële en administratieve lasten voor
particulieren zullen ten koste gaan van de (formele) werkgelegenheid voor het
huishoudelijke personeel. Het legitieme doel is dan behoud van werkgelegenheid
voor het betreffende personeel. Een arbeidsmarktargument wordt vaker ingezet als
doel bij verlaging van de bescherming. Het behoud van werkgelegenheid voor
jongeren was reden voor de verlengde ketenregeling voor jongeren.66 In de Europese
rechtspraak komt het arbeidsmarktargument en het werkgelegenheidsdoel soms ook
voor. In de zaak Mangold, waarbij het ging om extra mogelijkheden voor tijdelijke
contracten boven de 52-jarige leeftijd, erkent het Hof het arbeidsmarktargument en
het daarbij behorende legitieme doel ‘de opneming in het arbeidsproces van oudere
werkloze werknemers te bevorderen.’ Peers stelt dat ook in de Kücükdeveci-zaak het
arbeidsmarktargument een rol speelde, maar dat het Hof dit onterecht niet herkent.
Ook hier was het idee dat verlaagde ontslagbescherming de werkgelegenheid van
jongeren ten goede zou komen.67

Of het werkgelegenheidsargument ook opgaat als doelstelling bij de uitsluiting van de
seizoenskrachten en het uitstel van de ketenregeling bij oproepkrachten is te
betwijfelen. In de cao’s wordt geen reden voor het onderscheid gegeven. Meer voor
de hand ligt dat het doel van het onderscheid is de werkgever vergroting van de
mogelijkheden tot flexibele inzet van de seizoens- en oproepkrachten te bieden. De
vraag hierbij echter is of dat niet neerkomt op een argument de administratieve lasten
en kosten te voorkomen die gemoeid zijn met de ontslagbescherming. In hoofdstuk 3
is reeds geconstateerd dat dergelijke financiële argumenten van een overheidswerk-
gever niet worden geaccepteerd als rechtvaardiging voor onderscheid.

65 ILO Committee of Experts 1995, p. 28-29.
66 Ook van de werkgelegenheid van ouderen na hun pensioen zou kunnen worden betoogd dat deze

beter is wanneer een tijdelijk contract van rechtswege, zonder opzegging, eindigt bij buiten
toepassinglating van de Ragetlieregel. Dit argument ben ik overigens nog niet in de rechtspraak
over het onderwerp tegengekomen.

67 Peers 2010, p. 849-856.
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Ten slotte, de legitieme doelstelling van verbetering van de werkgelegenheid is in
bovenstaande Nederlandse voorbeelden gericht op bepaalde zwakke groepen op de
arbeidsmarkt, zoals vrouwen die (ongeschoold) huishoudelijk werk verrichten en
jongeren. Denkbaar is ook dat het doel van verbetering van werkgelegenheid wordt
beperkt tot de doelgroep van (bepaalde groepen van) werklozen. Een dergelijke
doelstelling is reeds bekend uit een ander onderdeel van het arbeidsrecht, te weten de
pilotmogelijkheid van loondispensatie van de Wet minimumloon voor langdurig
werklozen.

8.4.2.3 Passendheid middel: welk werkgelegenheidseffect?

De objectieve rechtvaardiging van verlaging van de bescherming met een beroep op
bovengenoemde legitieme (arbeidsmarkt-) doelen is geen sinecure, zo zal hierna
worden aangetoond. Dit hangt samen met onbekendheid van het (te verwachten)
werkgelegenheidseffect van de maatregel in het licht van de beoordeling op passend-
heid van de maatregel en onduidelijkheid ten aanzien van de eisen die het Hof van
Justitie stelt ten aanzien van de noodzakelijkheid, oftewel proportionaliteit van de
maatregelen.

Afgezien van het feit dat een leeftijdsgrens altijd in zekere mate arbitrair is68, is de
vraag te stellen of een maatregel die verlaging van de ontslagbescherming inhoudt,
zoals de verlenging van de ketenregeling voor jongeren, in het licht van het werk-
gelegenheidsdoel een passend middel is. In de rechtspraak is dit punt nog nauwelijks
aan bod gekomen. In de zaak Mangold waren aan de orde de extra mogelijkheden
voor tijdelijke contracten voor werknemers van 52 jaar en ouder om hun werkloos-
heid te voorkomen. Het Hof van Justitie concentreert zich in het arrest op de
proportionaliteit van het middel, maar is volgens Peers onterecht weinig kritisch
over de aanname dat een dergelijk middel in het licht van het werkgelegenheidsdoel
passend is.69 Ook Gundt, Houweling, Berkhout en Verburg uiten bijvoorbeeld ten
aanzien van de verlengde ketenregeling voor jongeren twijfels bij de passendheid
van de maatregel.70 Zal de maatregel de jeugdwerkloosheid doen verminderen?71 Of
is dat ene extra tijdelijke contract slechts uitstel van executie?Wanneer het legitieme
doel vrij ruim is omschreven en verbetering van de werkgelegenheid inhoudt,
zouden ook verdringingseffecten bij de passendheid van de doelgroepmaatregel
moeten worden beoordeeld. Kortom: naar de passendheid van de maatregel in het
licht van de arbeidsmarktdoelstelling dient ook mijns inziens door de wetgever
vooraf en door de rechter achteraf veel zorgvuldiger te worden gekeken. Het
instrument van de zogenoemde ex ante evaluatie zou hierbij de wetgever van dienst
kunnen zijn.

68 Kamerstukken II 2008/09, 32 058, nr. 3, p. 3-4 (MvT).
69 Peers 2010, p. 849-856.
70 Gundt 2010, Houweling 2010, p. 232-233, Berkhout 2010, Verburg 2010.
71 Houweling voegt op grond van het Kucukdeveci/Swedex-arrrest nog aan de discussie toe dat

vroege schoolverlaters door de regeling worden getroffen, terwijl late schoolverlaters er nauwe-
lijks hinder van zullen ondervinden. Met andere woorden: de regeling is niet passend gezien het
doel alle jeugdwerkloosheid te willen bestrijden. Houweling 2010, p. 233.
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Zorgvuldigheid ten aanzien van de passendheid van het middel is gerechtvaardigd
ook omdat bekend is dat de Nederlandse maatregel van tijdelijke verruiming van de
ketenregeling voor jongeren, niet het gewenste werkgelegenheidseffect heeft gehad.
Evaluatie van deze tijdelijke maatregel na afloop van de looptijd heeft geleerd dat niet
zonder meer op theoretische neoliberale economische argumenten, te weten de ‘easy
fire, easy hire’-gedachte, met betrekking tot het gewenste werkgelegenheidseffect kan
worden afgegaan. De evaluatie toont voorts het volgende aan. Ruwweg gesteld heeft
de maatregel voor net iets meer jongeren een vierde contract opgeleverd, maar een
bijna even grote groep is door de maatregel onnodig benadeeld.72 De maatregel heeft
daarnaast een zeer beperkt verdringingseffect ten aanzien van schoolverlaters en
uitzendkrachten.73 Zij worden door de maatregel dus minder snel aangenomen. Niet
helemaal duidelijk uit het onderzoek blijkt of de baan van de 10.000 jongerenmet een
extra tijdelijk contract anders was gegund aan een nieuwe jongere met een tijdelijk
contract. In dat geval is het werkgelegenheidseffect van de regeling er nog steeds niet.
Verder merken de onderzoekers op: ‘Veel werkgevers gebruiken de maatregel dan ook
om de flexibiliteit te vergroten, ongeacht of het nou minder gaat met het bedrijf of niet.
Werkgevers willen voorbereid zijn op wat eventueel komen gaat.’74

Dan komen we toe aan de eis van passendheid van de maatregel van uitsluiting van
het huishoudelijk personeel. Dat bescherming via het BBA van huishoudelijk perso-
neel lasten met zich brengt is duidelijk. De vraag is of deze lasten de werkgelegenheid
van het huishoudelijk personeel dermate belasten, dat uitsluiting van de bescherming
gerechtvaardigd is. De gelijkebehandelingsnorm eist dat de maatregel van verlaagde
ontslagbescherming voor het huishoudelijk personeel passend is in het licht van de
arbeidsmarktdoelstelling. Daarbij kan niet alleen worden afgegaan omtrent vermoe-
dens over de arbeidsmarktpositie van dat personeel die zijn gebaseerd op de aanname
dat ‘easy fire, easy hire’ betekent, maar zal de wetgever in het geval van een procedure
bewijs voor de juistheid van dit argument moeten aandragen. Dat zou hij kunnen
leveren aan de hand van (regionale) pilots waarin geëxperimenteerd wordt met het
niveau en omvang van de ontslagbescherming van het huishoudelijke personeel.
Slaagt de wetgever niet erin het bewijs te leveren, dan dient de rechter eenwettelijke
bepaling die in strijd is met het algemene EU-beginsel van non-discriminatie buiten
toepassing te laten. Verburg constateert dat in dat geval de werknemer een vast
contract toekomt.75

8.4.2.4 Noodzakelijkheid van het middel

Hoe de beoordeling van arbeidsmarktmaatregelen, die verlaging van de ontslagbe-
scherming inhouden, voorts precies dient te geschieden is nog geen uitgekristalli-
seerde zaak in de jurisprudentie van het Hof van Justitie. De beoordeling van het Hof
in Mangold geeft enige aanwijzingen. Ten aanzien van de vraag naar comptabiliteit

72 Van Ojen e.a. 2011, p. 6-7.
73 Van Ojen e.a. 2011, p. 54-55.
74 Van Ojen e.a. 2011, p. 8.
75 Verburg 2010, p. 44.
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van de uitsluiting van de grenzen voor tijdelijke contracten en de normen voor
leeftijdsdiscriminatie oordeelt hij dat: ‘Een dergelijke wetgeving moet worden geacht
verder te gaan dan passend en noodzakelijk is voor het bereiken van het nagestreefde
doel, voor zover zij de leeftijd van de betrokken werknemer als enig criterium hanteert
voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, zonder dat is aange-
toond dat de vaststelling van een leeftijdsgrens als zodanig, los van iedere andere
overweging ter zake van de structuur van de betrokken arbeidsmarkt en de persoonlijke
situatie van de betrokkene, objectief noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het doel,
de opneming in het arbeidsproces van oudere werkloze werknemers te bevorderen. De
inachtneming van het evenredigheidsbeginsel impliceert immers dat iedere afwijking van
een individueel recht zoveel mogelijk een evenwicht tot stand brengt tussen de eisen van
het beginsel van gelijke behandeling en van het beoogde doel (…). Een dergelijke
nationale wetgeving kan dus niet worden gerechtvaardigd uit hoofde van artikel 6,
lid 1, van richtlijn 2000/78.’ In het arrest Kücükdeveci van het Hof was voorts aan de
orde de verlaging van de bescherming van jongere werknemers met betrekking tot
hun opzegtermijnen. In deze zaak werd het onderscheid naar leeftijd niet objectief
gerechtvaardigd geacht. Het middel, het niet meetellen van jaren voor het 25e

levensjaar voor de lengte van de opzegtermijn, was voor de groep werknemers die
begonnen met werken voor hun 25e namelijk tegengesteld aan het (overigens
legitieme) doel van het belonen van lange dienst van werknemers. De gelijkebe-
handelingstoets is weliswaar hier correct toegepast, maar Peers signaleert dat het Hof
hier nalaat een ander flexibiliteitsargument te beoordelen.76 Dat is het bekende
argument dat lagere beschermingsstandaarden met betrekking tot de opzegtermijn
voor jongere werknemers, werkgevers ertoe zal bewegen hen in dienst te nemen
vanwege de lagere ontslagkosten. De A-G benoemt dit argument wel, maar legt het
zonder nadere motivering terzijde.

De eis van noodzakelijkheid brengt voorts met zich dat alternatieven voor de
verlaagde bescherming ook moeten worden onderzocht. Over de uitsluiting van het
huishoudelijk personeel van het BBA merkt de minister op dat hij geen alternatieven
ziet omdat deze een lastenverzwaring voor de overheid en/of de particulieren
betekenen.77 Bijleveld en Cremers dragen voor het gebrek aan socialezekerheidsbe-
scherming administratieve lastenargument alternatieven zoals de uit België bekende
dienstencheque en het optellen van dienstbetrekkingen aan. De minister ziet daar uit
kostenoogpunt niets in en acht dat evenmin een oplossing voor het gebrek aan
ontslagbescherming.78 Dat laatste klopt natuurlijk. In het kader van de evenredigheid
zou echter wel kunnen worden overwogen of het ontbreken van bepaalde ontslag-
bescherming, zoals het toestemmingsvereiste, niet zou moeten worden gecompen-
seerd met een andere vorm van ontslagbescherming. Die compensatie zou een
verlenging van de opzegtermijn kunnen zijn, bijvoorbeeld met een maand extra.

76 Peers 2010, p. 849-856.
77 Kamerstukken II 2010/11, 29 544, nr. 281, p. 1 en p. 6.
78 Kamerstukken II 2010/11, 29 544, nr. 281, p. 6-7.
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De vraag kan voorts worden gesteld of het Hof met de Mangold-toets heeft beoogd
enkel verlaging van de ontslagbescherming te willen toestaan wanneer die maatre-
gel gericht is op het voorkomen van werkloosheid en daartoe ook beperkt blijft. Ik
lees dat niet in het arrest. Het Hof heeft immers de legitieme doelstelling zoals die
door de Duitse wetgever is gesteld, slechts overgenomen. Deze doelstelling zag in dit
geval op verbetering van de werkgelegenheid van werklozen. Peers merkt op dat hij
voorstander ervan zou zijn als het Hof altijd verlaagde bescherming enkel voor
werklozen zou toestaan.79 Een dergelijke aanpak had zijns inziens ook in Kücükdeveci
kunnen worden gebruikt. Hij stelt dat gedifferentieerde regels voor de opzegtermijn
hadden kunnen worden beperkt tot jongeren die werkloos waren voordat zij in
dienst werden genomen. Peers stelt dat op die manier het Hof coherentere juris-
prudentie zou kunnen ontwikkelen met betrekking tot arbeidsmarktbeleid dat
verlaagde bescherming inhoudt voor bepaalde zwakkere groepen op die arbeids-
markt. Ik denk dat een maatregel die beperkt is tot de doelgroep van werklozen
eerder de toets op passendheid zou doorstaan, maar nogmaals mijns inziens is de eis
niet uit Mangold af te leiden. Voorts kan het Hof in het kader van de noodzakelijk-
heid, oftewel de evenredigheid van de maatregel eventueel ook verdringingseffecten
meewegen.

Een volgende vraag die kan worden gesteld naar aanleiding van Mangold is of de eis
van noodzakelijkheid zelfs met zich brengt dat de maatregel volledig moet worden
geïndividualiseerd. Gundt en Houweling wijzen erop dat het Hof eist dat rekening
wordt gehouden met de arbeidsmarktpositie van de betrokken werknemer. Wanneer
het Hof die eis strikt zou aanhouden, dan zal algemeen arbeidsmarktbeleid waarbij
bescherming voor een groep wordt verlaagd, in de verwachting dat dit hun werk-
gelegenheid bevordert, niet meer door de Europese beugel kunnen, tenzij de
bescherming wordt verlaagd voor werklozen of werknemers met een individueel
verhoogd risico op werkloosheid. Een dergelijke uitleg van het Hof van Justitie zou
verstrekkende implicaties hebben. Verlaging van de bescherming zou dan gericht
moeten worden enkel op werklozen, hetgeen natuurlijk wel zou kunnen, of enkel
mogelijk kunnen zijn in individuele gevallen. Dat vergt van de wetgever dat het
instrument van verlaging van de bescherming slechts in individuele gevallen als
maatwerkinstrument kan worden ingezet. Die individuele aanpak is voor langdurig
werklozen wel bekend uit de sociale zekerheid. Te denken is aan de geïndividuali-
seerde mogelijkheid voor loondispensatie. Zo’n aanpak kan ook worden ingezet bij
werknemers die weten dat ze zullen worden ontslagen en in dat kader al een
sollicitatieplicht hebben. Een instantie als het UWV zou kunnen beoordelen of het
nodig is daarbij een potentiële nieuwe werkgever de faciliteit van verlaagde ontslag-
bescherming te bieden. Hoewel de discussie interessant is, denk ik echter niet dat het
Mangold-arrest van het Hof zo ruim moet worden uitgelegd dat een eis van
geïndividualiseerde maatregel daaruit is af te leiden. Dat zal alleen het geval zijn
als de Lidstaat zelf bij het legitieme doel een aspect van een geïndividualiseerde
aanpak heeft betrokken.

79 Peers 2010, p. 849-856.
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8.4.3 Verhoogde ontslagbescherming voor ouderen: toets op objectieve
rechtvaardiging

Ook in cao’s wordt onderscheid naar leeftijd gemaakt bij de lengte van de opzegter-
mijnen voor de werkgever. De wettelijke regeling van de opzegtermijnen laat
daarvoor ruimte omdat bij cao van de wettelijke opzegtermijn van de werkgever
ten nadele van de werknemer mag worden afgeweken (art. 7:672 lid 5, eventueel
juncto leden 6-8 BW). De opzegtermijn voor de werkgever in de cao mag daarnaast
altijd meer dan de wettelijke termijn bedragen. De vraag is echter of het baseren van
de opzegtermijn op de leeftijd van de werknemer objectief is te rechtvaardigen
(richlijnconforme uitleg van art. 7 lid 1 sub c WGBL). Doel hiervan blijkt niet uit de
cao’s. Wellicht kan worden bedacht dat de oudere werknemer meer ontslagbescher-
ming nodig heeft omdat hij gezien zijn leeftijd er langer over doet nieuw werk te
vinden. Dat zou voor de werknemers in de betreffende sector ook daadwerkelijk
moeten kloppen. Een andere mogelijkheid is dat trouwe dienst wordt beloond, maar
dan zou niet leeftijd, maar anciënniteit het criterium moeten zijn. De objectieve
rechtvaardiging is zonder dat de cao-partijen die doelstelling expliciteren niet goed te
toetsen.

8.4.4 Niet verlengen tijdelijk contracten en onderscheid op benoemde grond

Niet alleen de wetgever of cao-partij kan onderscheid op een benoemde grond
maken. Uit de jurisprudentie ten aanzien van de proeftijd is bekend dat de flexibiliteit
ten aanzien van ontslag die de proeftijd aan de werkgever biedt, kan worden
misbruikt om een einde van het contract te bewerkstelligen op discriminatoire
gronden. De opzegging in de proeftijd mag niet in strijd zijn met de gelijkebehande-
lingswetgeving. Een beëindiging in de proeftijd die berust op discriminatie is volgens
de Hoge Raad aan te merken als misbruik van recht.80 Inmiddels kan een werknemer
waarvan de arbeidsovereenkomst wegens een verboden onderscheid wordt opge-
zegd de opzegging vernietigen.81 Ook bij het einde van de tijdelijke of uitzendarbeids-
overeenkomst kan een dergelijke ongelijke behandeling plaatsvinden.82 Het is bekend
dat met name bij het aflopen van tijdelijke en uitzendarbeidsovereenkomsten
onderscheid wordt gemaakt. Het niet verlengen van een tijdelijk of uitzendcontract
werd door de CGB in navolging van het HvJEG83 beschouwd als het niet-aangaan van

80 HR 13 januari 1995, NJ 1995, 430, m.nt. P.A. Stein en zie bijv. ook Ktr. Utrecht, 27 november 2008,
JAR 2009, 4. Overigens is er geen eensluidende lijn in de rechtspraak ten aanzien van de vraag of
voortijdige beëindiging in de proeftijd wegens twijfel over geschiktheid mogelijk is onder
aansluitende aanbieding van een (korter) tijdelijke arbeidsovereenkomst. Ktr. Wageningen
1 november 2010, JAR 2011, 6 acht deze handelwijze in strijd met art. 7:652 en zowel de
beëindiging als het nieuwe contract nietig. Geen misbruik van de proeftijd in een soortgelijke
situatie: Ktr. Eindhoven 6 mei 2010, JAR 2010, 184.

81 Zie bijv. art. 7:647 BW. Wet van 5 oktober 2005, Stb. 2005, 469.
82 Zie voor besprekingen per discriminatiegrond: Burri 2009, p. 445-458, Terlouw & Hendriks

2009, p. 459-474 en Asscher-Vonk & Hendriks 2005, p. 335 e.v en de paragrafen over ontslag in
A.T.J.M Jacobs 1992.

83 HvJEG 4 oktober 2001, JAR 2001, 219 (Jiminéz Melgar/ Ayuntamiento de Los Barrios).
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een arbeidsovereenkomst,84 maar stelt dit later gelijk gesteld met opzegging op
discriminatoire gronden. Volgens Gerechtshof Amsterdam gaat het om onderscheid
bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst.85 Het einde van rechtswege is rechts-
geldig, maar volgensmij levert het besluit niet te verlengen vanwege zwangerschap of
een andere discriminatiegrond onderscheid op bij het (niet-) aangaan van de
arbeidsovereenkomst. Dit is ook in lijn met de genoemde rechtspraak van het HvJEG.
Onder het (niet-) aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst valt ook het niet
opnieuw inlenen van een uitzendkracht, wiens contract eerder vanwege een daling
in de werkzaamheden was geëindigd.86 Hierna onderzoek ik wanneer sprake is van
ongeoorloofd onderscheid en wanneer niet en welke rol bedrijfseconomische en
flexibiliteits-argumenten daarbij spelen.

8.4.4.1 Vermoeden van onderscheid en aantonen van disfunctioneren

Verboden onderscheid wordt aangenomenwanneer voor de in de AWGB, deWGBL en
WGBh/cz en de artt. 7:646 en 647 BW genoemde gronden een vermoeden van
discriminatie wordt aangetoond,87 dat door de werkgever niet kan worden weerlegd.
In het geval van zwangerschap wordt zo’n vermoeden aangenomen indien de werk-
gever zijn besluit de arbeidsovereenkomst niet te verlengen heeft genomen nadat de
werkneemster de (wens tot) zwangerschap bekendmaakte.88 Soms wordt het ver-
moeden door de werknemer aangetoond, maar komt de werkgever vervolgens met
het verweer dat de werknemer disfunctioneerde. De werkgever voert namelijk
regelmatig aan dat het einde van het contract niet heeft te maken met een benoemde
discriminatiegrond, maar met het functioneren.

Het Gerechtshof Amsterdam oordeelde in een zaak dat het disfunctioneren door de
werkgever was aangetoond, en los stond van discriminatoire bejegening door collega’s
waar de werkgever aansprakelijk voor was. Van discriminatie bij het niet-aangaan van
een nieuwe arbeidsovereenkomst was dus geen sprake.89 In andere gevallen blijkt het
disfunctioneren echter niet aantoonbaar90 In het geval van de werkneemster die had
aangekondigd als alleenstaande ivf-behandelingen te zullen ondergaan, beroept de
werkgever zich erop dat de werkneemster het werk door de behandelingen en/of

84 Zie bijv. CGB, oordeelnr. 1997-126.
85 Gerechtshof Amsterdam 29 mei 2008, JAR 2008, 219.
86 In dit geval discriminatoir omdat het niet opnieuw aangaan verband hield met een (terechte)

interne klacht over seksuele intimidatie. CGB, oordeelnr. 2003-138.
87 Dat vermoeden wordt niet altijd aangetoond. Van een vermoeden kan bijvoorbeeld niet worden

gesproken indien de contracten van evenveel Marokkaanse als Nederlandse uitzendkrachten
werden verlengd, hetgeen in verhouding ismet de verdeling tussen deMarokkaanse enNederlandse
uitzendkrachten die in dienst blijven. CGB, oordeelnr. 2010-9.

88 Zie bijv. Ktr. Eindhoven 1 december 2005, JAR 2006, 35.
89 Gerechtshof Amsterdam 29 mei 2008, JAR 2008, 219.
90 Zie voor soortgelijke problematiek ook de kantonrechter te Eindhoven over opzegging in de

proeftijd al dan niet wegens zwangerschap. Het tussenvonnis luidde dat er een vermoeden van
onderscheid aanwezig was. De werkgever werd in de gelegenheid gesteld de kritiek op het
functioneren als reden voor niet-verlenging aan te tonen. Hoe de zaak uiteindelijk is afgelopen, is
niet gepubliceerd. Ktr. Eindhoven 1 december 2012, JAR 2006, 37.
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zwangerschap niet meer zal kunnen volhouden.91 De CGB, thans CRM, merkt dit aan
als direct onderscheid naar geslacht, hetgeen is verboden (art. 7:646 lid 1 BW). Ook
een werkgever die een jaarcontract voor 40 uur slechts wil verlengen voor 24 uur na
bekendmaking van een zwangerschap, komt niet weg met te stellen dat de werk-
neemster slecht functioneerde, nu hij dat niet kan aantonen (en dus het vermoeden
van discriminatie niet kan weerleggen).92 Ook in andere zaken blijkt de werkgever
moeilijkheden te hebben te weerleggen dat het contract niet is verlengd wegens
zwangerschap, maar vanwege onvoldoende functioneren. Als een inzichtelijk en
controleerbaar beoordelingssysteem blijkt te ontbreken, bestaat een vermoeden van
discriminatie.93 Ook argumenten met betrekking tot afwezigheid en discontinuïteit
in de functie of financiële risico’s94 wegens de zwangerschap helpen de werkgever
niet. Deze redenen voor niet-verlenging leveren namelijk direct onderscheid naar
geslacht op, hetgeen niet kan worden gerechtvaardigd. Zelfs in de situatie dat de
zwangere tijdelijke werkneemster al een zieke werknemer verving, kan de werkgever
zich niet met succes op het argument van discontinuïteit of kosten beroepen.95

Verminderde beschikbaarheid na het zwangerschapsverlof mag tevoren ook niet
zonder nader overleg worden aangenomen. Wanneer dat wel gebeurt, is sprake van
verboden onderscheid naar geslacht.96 Ook voor andere discriminatiegronden geldt
dat lang niet altijd het onvoldoende functioneren objectief wordt aangetoond door de
werkgever. In die gevallen wordt het vermoeden van discriminatie bij het niet-
verlengen van het contract niet weerlegd.97

8.4.4.2 Disfunctioneren en handicap en chronische ziekte

Een bijzondere situatie bestaat wanneer het contract niet wordt verlengd vanwege
onvoldoende functioneren of veelvuldig verzuim en dit verband houdt met de grond
van chronische ziekte en handicap. Wanneer sprake is van meerdere perioden van
ziekteverzuim, mag niet meteen worden geconcludeerd dat dit te wijten is aan de
handicap of chronische ziekte van de werknemer. Zeker niet wanneer deskundigen
tot geschiktheid oordelen.98

Wanneer het vermoeden van onderscheid is aangetoond, gaat de CGB, thans het
CRM, in dergelijke zaken telkens na of bepaalde taken die de betreffende werknemer
kennelijk niet kan verrichten een wezenlijk onderdeel van de functie van verzoekster
vormen en zo ja of verweerder doeltreffende aanpassingen heeft gedaan. Vervolgens
wordt beoordeeld of de niet-geschiktheid mogelijk voortkomt uit onvoldoende

91 CGB, oordeelnr. 1994-2.
92 CGB, oordeelnr. 1996-104.
93 CGB, oordeelnrs. 1996-126, 1999-111, 2003-39, 2003-115, 2003-146, 2004-43, 2005-126, 2005-170

en 171, 2007-120, 2009-6, 2009-18 en 2010-41.
94 CGB, oordeelnr. 2002-128.
95 CGB, oordeelnrs. 1998-21, 1999-111 en 2005-42.
96 CGB, oordeelnr. 2008-119.
97 CGB, oordeelnrs. 2004-11, 2004-23, 2005-139 en 2007-48 (ras).
98 CGB, oordeelnr. 2007-215.
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aanwezigheid wegens ziekteverzuim voortkomend uit de chronische ziekte of han-
dicap.99 Gerechtshof ’s Hertogenbosch houdt ook dit stramien aan.100 De CGB acht
een verzuimpercentage van ongeveer 13% van de totale werktijd geen reden niet-
verlenging objectief gerechtvaardigd te achten omdat gedurende de ruim twee jaar
dienstverband kennelijk deze verzuimperiodes konden worden opgevangen of het
werk kon blijven liggen.101 Bij beide onderdelen is de extra belasting van collega’s van
belang. Dezemag niet disproportioneel worden. Eenwerknemer met een jaarcontract
wordt behandeld tegen kanker. De werkgever verlengt zijn contract niet wegens
niet goed functioneren en twijfel over toekomstige inzetbaarheid. Het CGB oordeelt
dat direct onderscheid naar chronische ziekte is gemaakt, terwijl het niet goed
functioneren niet is aangetoond, noch de toekomstige inzetbaarheid is onderzocht.102

In een ander geval, overigens bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd,
wordt de ongeschiktheid voor het zware fysieke werk wel door onderzoek van
de bedrijfsarts aangetoond en is er geen onderscheid gemaakt.103 Het oordeel van
de bedrijfsarts over de geschiktheid voor de functie kan worden aangevuld met
andere rapportages zoals die van een arbeidsdeskundige en medisch specialist om de
ongeschiktheid aan te tonen. Ook het Gerechtshof ’s Hertogenbosch oordeelt dat
wanneer die ongeschiktheid vast staat, van onderscheid bij het niet-verlengen geen
sprake is.104 Indien ondanks aanpassingen het veelvuldige ziekteverzuim niet daalt,
mag ongeschiktheid voor de wezenlijke functievereisten worden aangenomen
en is het niet-verlengen van het contract geoorloofd omdat dan van discriminatie
geen sprake is.105 Het niet-verlengen van een tijdelijk contract vanwege de zorg
van eenwerknemer voor zijn chronisch zieke danwel gehandicapte vrouw thuis buiten
werktijd, levert overigens ook direct en dus ongeoorloofd onderscheid op grond
van handicap en chronische ziekte op.106

8.4.4.3 Bedrijfseconomische argumenten ter weerlegging van het vermoeden

Ook economische werkgeversargumenten kunnen worden aangebracht ter weerleg-
ging van het vermoeden van discriminatie. Verschillende bedrijfseconomische en
bedrijfsorganisatorische argumenten zijn door werkgevers bij de CGB en een enkele
keer bij de kantonrechter met succes naar voren gebracht ter weerlegging van het
vermoeden van onderscheid. De argumenten betroffen zoal:
– het stellen van de eis van het gebruik van de Nederlandse taal op de werkvloer

tijdens het werk om de communicatie te verbeteren;107

– het feit dat de werknemer die werd vervangen is teruggekeerd;108

99 CGB, oordeelnr. 2008-5.
100 Gerechtshof ’s Hertogenbosch 15 maart 2011, JAR 2011, 107.
101 CGB, oordeelnr. 2008-5.
102 CGB, oordeelnr. 2011-34.
103 CGB, oordeelnr. 2011-170.
104 Gerechtshof ’s Hertogenbosch 15 maart 2011, JAR 2011, 107.
105 CGB, oordeelnr. 2011-174.
106 CGB, oordeelnr. 2011-90.
107 Ktr. Amsterdam 3 juli 1998, JAR 1998, 186.
108 CGB, oordeelnr. 2011-37.
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– onevenredig hoge personeelskosten door een inschalingsfout;109

– een bezuiniging wegens dalende omzet;110

– reorganisatie en de wens enkel contracten voor bepaalde tijd aan te gaan, hetgeen
in casu niet meer mogelijk was;

– een wijziging in de werkzaamheden door een fusie;111

– een andere organisatie van de betreffende praktijk waardoor voor een tijdelijke
werknemer geen plek meer was.112

De niet-discriminatoire redenen dienen nadat van een vermoeden tot discriminatie
sprake is, door de werkgever te worden aangetoond. In een geval waarin tussen het
moment waarop de leidinggevende voor het eerst zag dat een werkneemster een
hoofddoek droeg en hij daarover vragen stelde, en het niet verlengen van het tijdelijke
contract 5 a 6 uur lagen, acht de CGB niet bewezen dat het niet verlengen van het
contract is gelegen in bedrijfseconomische redenen.113

8.4.4.4 Objectieve rechtvaardiging van onderscheid

Soms is het vermoeden van onderscheid aan te nemen. Vervolgens geldt dat indirect
onderscheid, maar ook direct onderscheid naar leeftijd of contractstatus dat onder-
scheid objectief kan worden gerechtvaardigd. Hiervoor is een legitiem doel vereist en
dient het-niet verlengen van het contract in het licht van dat doel een passende en
noodzakelijke maatregel te zijn. Ik ga na welke bedrijfseconomische of flexibiliteits-
argumenten bij de objectieve rechtvaardiging een rol kunnen spelen.

In het kader van een reorganisatie na overname van een ander makelaarskantoor
besluit eenwerkgever de arbeidsovereenkomst met een deeltijdwerkneemster niet te
verlengen, maar in plaats daarvan een voltijdwerknemer aan te nemen. De CGB
oordeelt: ‘Aangezien het gaat om een kleine organisatie waarbij het ontbreken van een
goede balans tussen inkomsten en uitgaven het voortbestaan van de onderneming
kan bedreigen en gezien het feit dat verweerder geen andere middelen had behoren te
kiezen om het doel te kunnen bereiken is het onderscheid objectief gerechtvaardigd en
maakt verweerder geen onderscheid op grond van arbeidsduur.’114 Het niet verlengen
van een arbeidsovereenkomst met een deeltijdwerknemer omdat in de toekomst
problemen in de bezetting worden verwacht omdat voltijdse arbeid dan nodig is, is
onvoldoende om het gemaakte onderscheid door het niet-verlengen te beëindigen.115

Wat het niet verlengen van tijdelijke contracten van –doorgaans jongere- hulp-
krachten in de supermarkt geldt ten aanzien van het onderscheid naar leeftijd het

109 CGB, oordeelnr. 2007-130 en 2007-131.
110 CGB, oordeelnr. 2011-21.
111 CGB, oordeelnr. 2005-217 en 2005-218.
112 CGB, oordeelnr. 2005-62.
113 CGB, oordeelnr. 2005-156.
114 CGB, oordeelnr. 2003-152.
115 CGB, oordeelnr. 2003-154.
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volgende.116 Het streven naar flexibiliteit in het personeelsbestand van de werkgever
zou op zich legitiem kunnen zijn volgens de CGB. In 2005 oordeelde de Commissie
ook dat het doel van een flexibel personeelsbestand in het algemeen legitiem is, maar
dat wel vereist is dat dit doel ook voldoet aan een werkelijke behoefte van de
onderneming.117 In het geval van de hulpkrachten in de supermarkt acht de CGB
deze daadwerkelijke behoefte niet aangetoond. Het kostenargument is evenmin als
een legitieme doelstelling aan te merken aangezien financiële redenen alleen een
objectieve rechtvaardiging kunnen opleveren in uitzonderlijke situaties, zoals drei-
gend faillissement. Hiervan is geen sprake. Ook het argument van verweerster dat
niet zij, maar de wetgever in de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag de
hoogte van de loonkosten heeft gekoppeld aan de leeftijd, kan volgens de CGB niet
slagen. Het beleid van verweerster om contracten met jongeren niet te verlengen is
namelijk juist in strijd is met de doelstelling van de aangehaalde wet. Dit doel is het
bevorderen van de arbeidsparticipatie van jongeren. Werkgevers mogenwerknemers
jonger dan 23 jaar een lager loon betalen vanwege het gebrek aan ervaring en
daarmee samenhangende lagere productiviteit.118

Een werkgever verlengt het contract van een 21-jarige hulpkracht niet. Hij beroept
zich op een bezuinigingsoperatie. Hij wil in dat kader enkel nog werknemers
aannemen die elk moment van de week beschikbaar zijn. Intussen neemt hij echter
17-jarigen aan, die doorgaans nog naar school gaan en helemaal niet de hele week
beschikbaar zijn.119 Van objectieve rechtvaardiging van het leeftijdsonderscheid kan
geen sprake zijn. Aan objectieve rechtvaardiging van leeftijdsonderscheid wordt
evenmin toegekomen in het geval het aangetoonde benoemde onderscheid geheel
wordt ontkend, zoals in het geval van de 24-jarige die vanwege haar leeftijd geen
contractsverlenging van de supermarktwerkgever kreeg.120

In een sociaal plan gericht op het verbeteren van de financiële situatie is met het oog
op het voorkomen van gedwongen ontslagen bepaald dat geen nieuwe arbeidsover-
eenkomsten voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Nu een werkneemster van-
wege art. 7:668a BW bij een volgend contract van rechtswege een contract voor
onbepaalde tijd zou krijgen, was het indirecte onderscheid naar geslacht vanwege de
financiële nood volgens de CGB objectief gerechtvaardigd.121

116 CGB, oordeelnr. 2006-27.
117 CGB, oordeel 2005-179
118 De CGB verwijst hierbij naar de letterlijke overwegingen van de wetgever bij de totstandkoming van

de WGB L: Kamerstukken II 2001/02, 28 170, nr. 5, p. 34. De arbeidsparticipatie van jongeren van 13
en 14 jaar behoort is daarvan mijns inziens uit te zonderen, nu de HR op basis van de wetsge-
schiedenis van de WML uitdrukkelijk heeft overwogen dat de arbeidsparticipatie van deze groep
vanuit het oogpunt van de leerplicht nu juist niet via een jeugdminimumloon dient te worden
bevorderd. (HR 10 november 2011, JAR 206, 306 (Staat der Nederlanden/FNV en CNV).

119 CGB, oordeelnr. 2008-137.
120 CGB, oordeelnr. 2005-139.
121 CGB, oordeelnr. 2006-86.
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8.4.4.5 Sancties

Het verbod op discriminatie bij het niet-verlengen van het tijdelijke contract (of het
uitzendwerk) is gezien bovenstaande casuïstiek een belangrijke grens bij het gebruik
van flexibele contracten. Wordt deze grens ook door middel van een effectieve,
proportionele en afschrikwekkende sanctie bewaakt (art. 15 RL 2000/43/EG, art. 17
RL 2000/78/EG en art. 25 RL 2006/54/EG)? Van Slooten122 bespreekt dat het niet
verlengen van de tijdelijke arbeidsovereenkomst waarbij een verboden onderscheid
wordt gemaakt vanwege dat laatste te kwalificeren is als een wanprestatie. Ook het
niet-verlengen in strijd met het goed werkgeverschap is een wanprestatie. De
kwalificatie van onrechtmatige daad of wanprestatie betekent dat het niet-verlengen
wordt gesanctioneerd via die onrechtmatige daad of wanprestatie, niet via bijvoor-
beeld de arbeidsrechtelijke weg van vernietiging van het ontslag. De kantonrechter
te Den Haag gaat in een ambtenarenzaak ook van de route van strijd met het
goed werkgeverschap uit.123 Met het overtreden van het discriminatieverbod staat
de volledige aansprakelijkheid vast. Van een rechtvaardigingsgrond kan geen
sprake meer zijn.124 Volgens Van Slooten staat dan de weg van immateriële en
materiële schadevergoeding open. De schade dient volgens art. 6:97 BW in beginsel
concreet teworden berekend,125 maar Van Slooten en Vas Nunes126 lijkt dat een lastige
aangelegenheid. Reden waarom zij bij wijze van abstracte schatting een forfaitaire
schadevergoeding voorstellen. Van Slooten stelt voor aan te sluiten bij de kanton-
rechtersformule. Een dergelijke abstracte schatting van de schadevergoeding zal een
richtlijnconforme uitkomst dienen op te leveren. Bij toepassing van deze route kan
een vordering tot tewerkstelling en loon op de grond dat een aanstelling voor
onbepaalde tijd had moeten worden gegeven, niet worden toegekend.127 Wanneer
de tijdelijke arbeidsovereenkomst vermeldt dat bij voldoende functioneren, het
contract wordt verlengd, is vanuit het oogpunt van effectiviteit van de gelijkebe-
handelingswetgeving te bepleiten dat het discriminatoire besluit tot niet-verlenging
vernietigbaar is. De vernietiging van deze rechtshandeling vindt dan plaats wegens
strijd met de wet (art. 3:40 BW).

8.5 Conclusie

Over de doelstelling die ziet op verbetering van de kansen op de arbeidsmarkt door
differentiatie van contracten enerzijds en gelijke behandeling anderzijds, kan het
volgende worden geconcludeerd. Het BBA en de gelijkebehandelingsopzegverboden
beschermen niet alleen de werknemer, maar ook schijnzelfstandigen en (bepaalde)
‘echte’ zelfstandigen. De criteria hiervoor verschillen echter van elkaar, dit komt de
rechtszekerheid en dus bescherming niet ten goede.

122 Van Slooten 2009, p. 475-484.
123 Ktr. ’s Gravenhage 20 juli 2005, JAR 2005/211.
124 HvJ EG 8 november 1990, C-177/88 (Dekker) en HR 13 september 1991, RVS 1992, 155.
125 Zo ook: Asscher-Vonk & Hendriks 2005, p. 189.
126 Vas Nunes 2004, p. 12.
127 Ktr. ’s Gravenhage 20 juli 2005, JAR 2005, 211
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In het licht van de toetreding van zwakkere groepen kunnen vragen worden gesteld
bij bepaalde uitzonderingen op het BBA en bij verlaagde ontslagbescherming voor
bepaalde groepen zoals jongeren in de wetgeving. Het idee bij deze verlaagde
ontslagbescherming is dat de werkgelegenheidspositie van de betrokken groepen
verbetert. Hiermee wordt tegelijkertijd echter onderscheid gemaakt op benoemde
gronden zoals geslacht bij de uitzondering van huishoudelijk personeel en op grond
van leeftijd bij bijvoorbeeld de afzonderlijke ketenregeling voor opvolgende tijdelijke
contracten van werknemers beneden de 27 jaar. De gelijkebehandelingswetgeving is
een mechanisme om de doelstelling, noodzaak en effectiviteit van deze maatregelen
te bewaken en begrenst daarmee een te ongelijke verdeling van de bescherming, ook
al is dat uit goede bedoelingen. Eenwettelijke uitzondering of verlaagde bescherming
naar leeftijd dient, voor zover het niet gebaseerd wordt op art. 7 WGBl, vanwege
richtlijnconforme uitleg objectief te worden gerechtvaardigd.

De gelijkebehandelingstoets op verlaagde ontslagbescherming vanwege werkgelegen-
heidsdoelstellingen zou een strikte toets moeten betreffen. Hoe dient deze toets eruit
te zien en zijn de maatregelen van verlaagde bescherming objectief te rechtvaardigen?
Het legitieme doel voor de verlaagde bescherming is doorgaans de bevordering van de
werkgelegenheid van een bepaalde groep. Hoewel ook andere doelstellingen denkbaar
zijn, ga ik hierna in op dit hoofdargument voor verlaagde ontslagbescherming. De
legitieme doelstelling bij een maatregel die gericht is op verbetering van de werk-
gelegenheid van een bepaalde groep door verlaging van de bescherming, kan daarbij
worden gekoppeld aan werkgelegenheid bij een bepaald type werkgever, zoals de
particuliere werkgever (van het huishoudelijk personeel) of de kleine werkgever. Of
het werkgelegenheidsargument ook opgaat als doelstelling bij de uitsluiting van de
seizoenskrachten en het uitstel van de ketenregeling bij oproepkrachten in de cao is
sterk te betwijfelen. Meer voor de hand ligt dat het doel van het onderscheid enkel is
de werkgever vergroting van de mogelijkheden tot flexibele inzet van de seizoens- en
oproepkrachten te bieden. De vraag hierbij echter is of dat niet neerkomt op een
argument de administratieve lasten en kosten te voorkomen die gemoeid zijn met de
ontslagbescherming. In hoofdstuk 3 is reeds geconstateerd dat dergelijke financiële
argumenten van een overheidswerkgever niet worden geaccepteerd als rechtvaardi-
ging voor onderscheid.

De legitieme doelstelling van verbetering van de werkgelegenheid is in Nederlands
gericht op bepaalde zwakke groepen op de arbeidsmarkt, zoals vrouwen die (onge-
schoold) huishoudelijk werk verrichten en jongeren. Denkbaar is ook dat het doel van
verbetering van werkgelegenheid wordt beperkt tot de doelgroep van (bepaalde
groepen van) werklozen. Een dergelijke doelstelling is reeds bekend uit een ander
onderdeel van het arbeidsrecht, te weten de pilotmogelijkheid van loondispensatie
van de Wet minimumloon voor langdurig werklozen.

Vervolgens houdt de toets op objectieve rechtvaardiging de eisen van passendheid en
noodzakelijkheid van het middel in. Naar de passendheid van de maatregel van
verlaagde bescherming in het licht van de arbeidsmarktdoelstelling dient door de
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wetgever vooraf en door de rechter achteraf zorgvuldiger te worden gekeken dan tot
op heden gebeurt. Onderzoek heeft immers geleerd dat niet alle verlaagde bescher-
ming daadwerkelijk bijdraagt aan verbetering van de werkgelegenheid. Het instru-
ment van de zogenoemde ex ante evaluatie komt hierbij wellicht dewetgever van pas.
Hoe de beoordeling van arbeidsmarktmaatregelen die verlaging van de ontslagbe-
scherming inhouden voorts precies dient te geschieden, is nog niet helemaal helder.
In ieder geval brengt de eis van noodzakelijkheid voorts met zich dat alternatieven
voor de verlaagde bescherming ookmoetenworden onderzocht. Ook zou in het kader
van de evenredigheid kunnen worden overwogen of compenserende bescherming
moet worden geboden. Bij het ontbreken van bepaalde ontslagbescherming, zoals het
toestemmingsvereiste, kan worden gedacht aan een langere opzegtermijn. De vraag
kan voorts worden gesteld of het Hof van Justitie beoogt enkel verlaging van de
ontslagbescherming te willen toestaan wanneer die maatregel gericht is op het
voorkomen van werkloosheid en daartoe ook beperkt blijft. Vermoedelijk hangt dat
af van de formulering van het legitieme doel: wordt beoogd de werkgelegenheid van
een hele groep met een zwakke arbeidsmarktpositie te bevorderen of van individuen
met zo’n zwakke positie? Voorts kan het Hof in het kader van de noodzakelijkheid,
oftewel de evenredigheid van demaatregel beoordelen of demaatregel nog evenredig
is wanneer deze zich (ook) uitstrekt over andere groepen danwerklozen. In het kader
van de toets op ofwel passendheid ofwel evenredigheid dienen voorts ook verdrin-
gingseffecten van de maatregel te worden meegewogen.

Een laatste gelijkebehandelingsvraag die is onderzocht is de kwestie van discrimi-
natie door de werkgever bij het einde van rechtswege van tijdelijke contracten en
uitzendwerk. Dit komt blijkens de CGB-oordelen regelmatig voor. In het geval van
discriminatoire niet-verlenging kan een (forfaitaire) schadevergoeding worden toe-
gekend. In het geval de arbeidsovereenkomst vermeldt dat bij goed functioneren zal
worden verlengd, kan ook het discriminatoire besluit tot niet-verlenging worden
vernietigd wegens strijd met de wet (art. 3:40 BW). In dat geval komt de werkne-
mer die verlenging alsnog toe. Procedures in rechte lijken echter niet vaak voor te
komen, waardoor in feite de gelijkebehandelingswetgeving langs private weg maar
matig wordt gehandhaafd. De wetgever zou ter verbetering van de situatie kunnen
overwegen de sancties te versterken.
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