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een bovengrens aan (vakantie) verlof zal geen structurele 
oplossing voor het algemene personeelstekort zijn, aldus 
de kantonrechter. Sterker nog, een dergelijk plafond zou 
nieuwe werk ne mers juist kunnen afschrikken. Door het 
invoeren van de Bo vengrens zou Arriva de problemen op 
de arbeidsmarkt (deels) afwentelen op haar huidige per-
soneel en dit acht de kantonrechter niet wenselijk.
Het oordeel van de kantonrechter is behoorlijk verstrek-
kend. Veel openbaarvervoerbedrijven kampen momenteel 
met een personeelstekort en zoeken naar oplossingen. Zo 
heeft de NS onlangs fors opnieuw gesneden in de dienst-
regeling en wordt het kantoorpersoneel ingezet als assis-
tent-conducteur. Dit laat zien dat openbaarvervoerbedrij-
ven met de handen in het haar zitten als het gaat om het 
personeelstekort. Een ander oordeel van de kantonrechter 
was daarom wel begrijpelijk ge weest. Met de uitspraak 
van de kantonrechter wordt duidelijk dat het recht van de 
werk ne mer om in alle vrijheid het moment van vakantie 
en verlof te kunnen bepalen een groot goed is waaraan 
niet te gemakkelijk getornd mag worden, ook niet in tij-
den van krapte op de arbeidsmarkt.

Mr. Y.H. Dissel

So cialezekerheidsrecht

TRA 2023/8
Centrale Raad van Beroep 12 september 2022, USZ 2022/264
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Benadeling en ei gen ri si co dra gerschap Ziektewet.

  Feiten

Werk ne mer was als receptioniste voor 24 uur in dienst 
sinds 18 september 2006 en meldde zich op 16 ja nu a ri 
2018 ziek vanwege een val van de trap en liep daarbij een 
gecompliceerde beenbreuk op. De be drijfs arts heeft werk-
neem ster arbeidsongeschikt geacht voor haar werk. In mei 
en juni 2018 heeft werk neem ster zich be schik baar gesteld 
voor re- inte gra tie. Op 15 no vem ber 2018 tekenden werk-
gever en werk neem ster een vast stel lings over een komst 
met als einddatum 1 maart 2019 on der toekenning van 
een beëindigingsvergoeding van € 25.000. Op 30 ja nu a ri 
2019 meldt werk neem ster zich opnieuw ziek en vanaf 1 
maart 2019 ontvangt zij een Ziektewetuitkering. Pas op 24 
december 2019 vraagt de ex-werkgever die tevens ei gen-

ri si co dra ger is voor de Ziektewet aan het UWV een beslis-
sing af te geven over de Ziektewetuitkering inhoudende 
het opleggen van een maat re gel vanwege een benade-
lingshandeling. Die zou inhouden dat de uitkering over de 
perio de 1 maart 2019 tot 14 ja nu a ri 2020 niet zou worden 
uitbetaald. Het UWV be sluit dat er geen recht is op een 
Ziektewetuitkering over die perio de omdat er door het slui-
ten van een vast stel lings over een komst tijdens ziekte een 
onnodig beroep op de Ziektewet wordt gedaan. Tijdens het 
tekenen van de vast stel lings over een komst was betrokkene 
immers arbeidsongeschikt ten gevolge van ziekte en heeft 
dus tijdens de ziekte haar loonaanspraken prijsgegeven. Dit 
valt volgens het UWV betrokkene te verwijten. In bezwaar 
en beroep en in hoger beroep merkt werk neem ster op dat 
zij bij het tekenen van de vast stel lings over een komst niet 
wist dat zij leed aan een postcommotioneel syndroom 
(PCS). De rechtbank meent dat ten tijde van het tekenen er 
duizelingsklachten en vergeetachtigheid was en dat zij van-
wege die klachten gezien is door een trauma-arts en neuro-
loog. Naar aanleiding van die klachten is er een revalidatie-
traject gestart twee weken voor het tekenen van de 
vast stel lings over een komst. Ook brengt de verzekerde naar 
voren dat er onvoldoende on der zoek is gedaan door het 
UWV naar de mate van verwijtbaarheid en de benadeling. 
De ei gen ri si co dra ger heeft bij de voorbereiding van het be-
sluit de vast stel lings over een komst toegestuurd. Het UWV 
had meer moeten doen om vast te stellen of er sprake is van 
een benadelingshandeling.

  Oordeel Centrale Raad van Beroep

Net als de rechtbank oordeelt de Centrale Raad van Beroep 
dat er sprake is van een benadelingshandeling. Verzekerde 
geeft aan dat zij ten tijde van het tekenen van de vast stel-
lings over een komst dwaalde over haar gezondheidstoe-
stand. Uit de medische stukken blijkt dat er aanhoudende 
restcognitieve klachten waren sinds de val van de trap 
waarvoor een revalidatiebehandeling werd geadviseerd. 
De klachten beperkten zich niet tot de helende beenbreuk. 
Uit de medische informatie blijkt dat vóór het tekenen van 
een vast stel lings over een komst een multidisciplinair reva-
lidatieprogramma is ingepland. Bo ven dien wordt de recht-
bank gevolgd in het oordeel dat het de eigen ver ant woor-
de lijk heid is van verzekerde om op de hoogte te zijn van 
haar gezondheidstoestand. De om stan dig heid dat de 
ex-werkgever – vanaf het moment dat verzekerde zich in 
mei 2018 be schik baar stelde om te werken – heeft aange-
stuurd op beëindiging van de ar beids over een komst en ver-
zekerde nog maar minimaal werd begeleid door de Arbo-
dienst leidt er niet toe dat zij niet op de hoogte kon zijn 
van haar gezondheidstoestand. Ook is er volgens de Cen-
trale Raad van Beroep geen sprake van verminderde ver-
wijtbaarheid. De spreekuurrapporten van arboarts Van 
Gorkum die is ingeschakeld door de ei gen ri si co dra ger 
Ziektewet worden als deugdelijk gezien en het UWV is niet 
gehouden om nader on der zoek te doen naar die rapporten. 
De beslissingen zijn op zorgvuldige wijze tot stand geko-
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men volgens de Centrale Raad van Beroep. Wel merkt de 
Centrale Raad op dat de ex-werkgever nalatig is ge weest 
ten aanzien van de re- inte gra tie van betrokkene. Dat is ook 
bevestigd door des kun di gen oor de len van het UWV. Het 
gedrag van de ex-werkgever net als het aansturen op be-
eindiging van de ar beids over een komst terwijl betrokkene 
nog ziek was, wordt aangemerkt als laakbaar en is niet aan 
te merken als goed werkgeverschap. Er is echter geen spra-
ke van zo da nige druk vanuit de werkgever dat werk neem-
ster geen andere keuze had dan in te stemmen met de 
vast stel lings over een komst. Daarbij weegt zwaar dat werk-
neem ster bij het tekenen van de over een komst werd bijge-
staan door een in het arbeidsrecht ge spe ciali seer de jurist.

  Commentaar

1. Uit het feitenrelaas wordt niet geheel duidelijk of 
er nu een hersteldmelding ge weest is in mei of juni 2018. 
Werk neem ster was sinds 16 ja nu a ri 2018 ziek gemeld, 
heeft zich vervolgens in mei en juni 2018 be schik baar ge-
steld voor re- inte gra tie en, zo vermeldt de uitspraak, heeft 
zich na het on der te kenen van de vast stel lings over een-
komst (op 15 no vem ber 2018) opnieuw ziek gemeld op 30 
ja nu a ri 2019. Betekent dit dat er tussen 16 ja nu a ri 2018 en 
30 ja nu a ri 2019 een hersteldmelding is ge weest? Het is 
niet geheel duidelijk maar het lijkt er wel op dat de 
spreekuurverslagen van de be drijfs arts uit die perio de 
niet helder zijn ge weest.

2. Werk neem ster stelt zich op het standpunt dat zij 
meende ten tijde van het tekenen van de vast stel lings-
over een komst hersteld te zijn maar daarin volgen de 
rechtbank en de Centrale Raad haar niet. Ze had klachten 
en zocht daarvoor behandeling. Het had haar duidelijk 
moeten zijn dat zij nog ziek was. De vraag daarbij is overi-
gens nog wel of uit het feit dat er klachten waren direct 
kan worden afgeleid dat er dan sprake is van ongeschikt-
heid voor het werk. Er waren restklachten, zo staat er in de 
uitspraak. Er was ook een herstellende beenbreuk. Als uit 
de stukken blijkt dat er beperkingen waren die maken dat 
zij ongeschikt was voor het werk van receptioniste, dan is 
op dat punt de uitspraak navolgbaar.

  Voorzienbaarheid
3. Hieraan gekoppeld kan de vraag worden gesteld 
of de voortdurende arbeidsongeschiktheid voorzienbaar 
was voor werk neem ster. Stel, de werk ne mer sluit een 
beëindigingsover een komst tijdens ziekte en in deze over-
een komst is de einddatum vastgesteld op grond van een 
dui de lij ke herstelprognose van de be drijfs arts. Is dan 
sprake van benadeling en verwijtbaarheid als de prognose 
niet uitkomt door een onvoorzienbare nieuwe ontwikke-
ling, bij voor beeld een nieuwe ziekteoorzaak? De werk ne-
mer pleegt een benadelingshandeling, want geeft loon-
aanspraken prijs tijdens ziekte. Is er echter aanleiding 
voor (verminderde) verwijtbaarheid als zich een geheel 
nieuwe ziekteoorzaak openbaart na het tekenen van de 

vast stel lings over een komst en voor de einddatum van de 
ar beids over een komst? Er is mijns inziens ruimte en aan-
leiding om dan aan te nemen dat er geen of verminderde 
verwijtbaarheid is. Voorwaarde is dan wel dat er een heel 
concrete en eenduidige herstelprognose ligt. Het blijft 
echter een hachelijke redenering, omdat ook gesteld zou 
kunnen worden dat een werk ne mer door het tekenen van 
een vast stel lings over een komst tijdens ziekte hij ri si co’s 
accepteert die hij niet mag accepteren. Een ri si co is im-
mers dat een herstelprognose niet uitkomt. Een prognose 
is immers ‘maar’ een prognose. Een prognose zou in die 
redenering geen basis mogen zijn voor het tekenen van de 
vast stel lings over een komst met een einddatum op ter-
mijn. Ook zou de redenering kunnen zijn dat een werk ne-
mer als deze nog ziek is rekening zou moeten houden met 
onvoorziene om stan dig he den. Door tijdens ziekte ak-
koord te gaan met een beëindiging op termijn zou een zie-
ke werk ne mer dan ri si co’s aanvaarden die hij of zij in de 
gegeven om stan dig he den niet zou mogen aanvaarden.

  Eigenrisicodragerschap en benadeling
4. Een andere kwestie is in dit geval wel dat het on-
bevredigend is dat de werkgever aan de ene kant aan-
stuurt op beëindiging van het dienstverband en vervol-
gens in zijn hoedanigheid van ei gen ri si co dra ger Ziektewet 
bij het UWV aanklopt met een verzoek om een benade-
lingshandeling aan te nemen. Dit dubbelspel is opmerke-
lijk en roept vragen op. De Centrale Raad van Beroep vindt 
het gedrag van de ex-werkgever, ei gen ri si co dra ger Ziekte-
wet, laakbaar. Het getuigt niet van goed werkgeverschap. 
Uit ein delijk levert het de verzekerde echter niks op. De 
maat re gel wegens een benadelingshandeling blijft ge-
handhaafd, ook in hoger beroep. Mag die werkgever wel 
enerzijds aansturen op een beëindigingsover een komst en 
anderzijds als ei gen ri si co dra ger de benadelingshandeling 
inroepen? Kan in dat geval de beëindigingsover een komst 
wegens dwaling niet worden vernietigd, omdat de werk-
gever maar duidelijk de zieke werk ne mer had moeten in-
formeren over de gevolgen van het tekenen van de over-
een komst? In dit geval zal dat toch lastig zijn aangezien 
werk neem ster werd bijgestaan door een jurist die in het 
arbeidsrecht gespe cialiseerd was. 

5. Desondanks zijn er twee vragen te stellen bij 
deze uitspraak: (1) is er aanleiding om (verminderde) ver-
wijtbaarheid aan te nemen en (2) is er eigenlijk wel reden 
om in deze si tu a tie om benadelingshandeling in de zin 
van art. 45 lid 1 on der j ZW aan te nemen? De twee vragen 
zal ik in het on der staan de afzon derlijk behandelen. 

  (Verminderde) verwijtbaarheid?
6. Riphagen die deze uitspraak heeft geannoteerd in 
USZ geeft mijns inziens terecht aan dat de Raad wellicht 
toch iets beter had moeten kijken naar de om stan dig he-
den en of die aanleiding geven tot verminderde verwijt-
baarheid. 
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7. In een zaak waarin de werkgever re- inte gra tie te-
genwerkte met als gevolg spanningen op het werk nam de 
Raad wel verminderde verwijtbaarheid aan of zelfs het 
ontbreken van enig verwijt. Verwezen wordt naar een uit-
spraak van 23 februari 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:392, USZ 
2021/162. Kan het van een werk ne mer worden gevergd in 
een si tu a tie waarin een werkgever tegenwerkt en alleen 
maar aanstuurt op beëindiging van de ar beids over een-
komst voort te zetten? In die zaak van 23 februari 2021 
speelde psychische klachten een rol. In de on der ha vi ge 
zaak lijkt dat niet het geval te zijn. Er lijkt ook niet zozeer 
sprake te zijn van het tegenwerken van re- inte gra tie, hoe-
wel dit laatste niet helemaal helder is. In de uitspraak 
staat dat de ex-werkgever nalatig is ge weest in de re- inte-
gra tie en ook dat de werkgever heeft aangestuurd op een 
vast stel lings over een komst.

8. In een zaak waarover de Raad op 21 april 2022 
oordeelde (ECLI:NL:CRVB:2022:940, RSV 2022, 81, USZ 
2022/151) werkte betrokkene sinds 2006 voor 10 uur per 
week. Op 18 juni 2018 werd met wederzijds goedvinden 
de ar beids over een komst per 1 oktober 2018 beëindigd. Op 
1 no vem ber 2018 meldde werk neem ster zich met terug-
wer ken de kracht ziek per 3 juni 2018 (dus voor tekenen 
van de over een komst). Het UWV weigerde aanvankelijk 
de Ziektewetuitkering wegens benadeling, maar in de be-
slissing op bezwaar oordeelde het UWV dat werk neem-
ster ten tijde van het on der te kenen van de over een komst 
de impact daarvan niet geheel kon overzien en het ook 
voorstelbaar was dat zij druk ervaarde van de werkgever 
om het dienstverband te beëindigen. Op grond van art. 2 
en 7 Maat re gelenbe sluit in samenhang met de Beleidsre-
gel maat re gelen UWV werd wegens verminderde verwijt-
baarheid een korting van 50% op ge legd.

9. Bij de benadelingshandeling blijft uit gangs punt 
dat het peilmoment is het moment van prijsgeven van de 
loonaanspraken, dat is in de gegeven voorbeelden het mo-
ment van tekenen van de beëindigingsover een komst. Is de 
werk ne mer dan ziek, dan pleegt deze in beginsel een be-
nadelingshandeling. Vraag is dan dus nog wel of sprake is 
van (verminderde) verwijtbaarheid. Voor de werkgever is 
het soms lastig te accepteren hoe het UWV de eerste ziek-
tedag vaststelt. Het kan bij voor beeld gebeuren dat (a) een 
werk ne mer formeel niet ziek uit dienst gaat, (b) hij vervol-
gens een WW-uitkering aanvraagt, (c) zich kort daarop 
vanuit de WW ziek meldt, (d) in dat kader wordt gezien 
door de verzekeringsarts van het UWV. De verzekerings-
arts kan vaststellen dat de eerste ziektedag is gelegen voor 
einde van de ar beids over een komst. In de zaak waarover de 
Raad op 20 oktober 2022 (ECLI:NL:CRVB:2022:2272) oor-
deelde had werk neem ster (ze werkte bij die werkgever 
sinds april 2017), op 12 juni 2018 haar ar beids over een-
komst opgezegd tegen 1 augustus 2018. Op 18 juni 2018, 
zes dagen dus na de opzegging, meldde de werk ne mer zich 
ziek en moest de werkgever haar ziek uit dienst melden 
voor 1 augustus 2018. Werkgever tekent bezwaar aan te-

gen de toekenning van een Ziektewetuitkering en bepleit 
weigering van Ziektewetuitkering wegens benadeling. Vol-
gens de Raad heeft het UWV echter op voldoende inzichte-
lijke wijze laten zien dat de werk ne mer op 12 juni niet en 
zes dagen later wel arbeidsongeschikt was wegens ziekte. 
Verwezen wordt naar de informatie van de huisarts (11 ja-
nu a ri 2019) en van de be drijfs arts (18 juli 2018). Er speel-
den forse angst- en paniekklachten bij werk neem ster, 
maar die speelden pas op 18 juni zo da nige rol dat ze niet 
kon werken en ook thuis de normale dagelijkse dingen niet 
meer kon oppakken. Dat ging daarvoor wel en daarvoor 
verrichtte ze haar werk nog zon der veel prak tische proble-
men ondanks tegenzin en negatieve gevoelens. Op 1 au-
gustus 2018 was ze niet langer in staat om op normale wij-
ze contact te leggen, ook niet met collega’s. Op zich zou ik 
– op grond van de gegevens in de uitspraak – de werkgever 
wel begrijpen als deze moeite heeft met deze uitkomst (als 
ik het hele dossier zou kunnen inzien ligt het misschien 
anders). Vraag is immers waarom werk neem ster de ar-
beids over een komst opzegt. Als zes dagen later de angst- 
en paniekproblemen zo da nig groot zijn dat ze zich ziek 
meldt, dan lijkt het voor de hand te liggen dat deze klach-
ten er ook al waren toen ze de over een komst opzegde. 
Mochten die klachten inderdaad echter een grotere rol 
hebben gespeeld dan het UWV heeft aan ge no men, dan is 
vervolgens wel weer de vraag waar dat de werkgever 
brengt. Immers, als werk neem ster ten gevolge van de psy-
chische problematiek de gevolgen van haar handelen niet 
geheel zou overzien, zou dat dan niet moeten leiden tot 
verminderde of geen verwijtbaarheid en dus geen of be-
perkte korting van de uitkering?

10. Hoe het ook zij, mede tegen de achtergrond van 
genoemde zaken, het voelt op zijn minst niet goed als de 
ei gen ri si co dra ger in de hoedanigheid van werkgever kan 
aansturen op beëindiging en als ei gen ri si co dra ger kan 
aansturen op een benadelingshandeling. Juist vanwege die 
dubbelrol zal door het UWV en rechter scherp moeten 
worden gelet of er aanleiding is tot het aannemen van ver-
wijtbaarheid/verminderde verwijtbaarheid. 

  Benadeling?
11. In art. 45 lid 1 on der j ZW staat dat de verzekerde 
door zijn doen of nalaten de fondsen van het UWV of een 
ei gen ri si co dra ger mag benadelen of zou kunnen benade-
len. In 2018 is aan dit artikellid toegevoegd dat benadeling 
ook aan de orde kan zijn jegens een ei gen ri si co dra ger.

12. Benadeling werd en wordt aan ge no men als een 
werk ne mer tijdens ziekte zijn aanspraak op loon zon der 
deugdelijke grond prijsgeeft. Deze bepaling is oorspronke-
lijk geschreven voor de si tu a tie waarin een werk ne mer 
een onnodig beroep doet op een ZW-uitkering die wordt 
betaald door het UWV in een si tu a tie waarin hij aanspraak 
had kunnen hebben op loon van zijn werkgever. Benade-
ling aannemen in een si tu a tie van ei gen ri si co dra gerschap 
Ziektewet (ERD ZW) is een stuk lastiger. Immers, in hoe-

ActueelSO CIALEZEKERHEIDSRECHT



Afl. 1 - januari 2023TRA 2023/9 33

verre wordt een werkgever die tevens ei gen ri si co dra ger is 
benadeeld als hij toch loon had moeten betalen tijdens 
ziekte? De verzekeraar van het ERD ZW zou kunnen stel-
len dat deze wordt benadeeld, maar kan de ei gen ri si co-
dra ger zelf dat standpunt ook innemen? Ja, ik meen dat in 
2018 art. 45 lid 1 on der j ZW terecht is uitgebreid naar de 
benadeling van de ei gen ri si co dra ger. Zou dat niet zo zijn 
ge weest, dan zou een ontslag op staande voet van een zie-
ke werk ne mer zon der (grote) inkomensgevolgen blijven 
voor een zieke werk ne mer. Hij zou dan immers in begin-
sel na een ontslag op staande voet een Ziektewetuitkering 
ontvangen. Ook zou een nodeloze opzegging van de ar-
beids over een komst door een zieke werk ne mer geen di-
recte gevolgen hebben voor zijn inkomenspositie. Hij zou 
geen loon meer ontvangen, maar wel een ZW-uitkering. 
Deze laatste si tu a tie zou overigens nog wel kunnen wor-
den on dervangen binnen het systeem als de ei gen ri si co-
dra ger direct na de opzegging een re- inte gra tieaanbod 
doet en de werk ne mer dat weigert. Dat zou dan aanleiding 
zou tot oplegging van een maat re gel. Omdat dat toch een 
wat moeizame omweg is, is het mijns inziens terecht dat 
het nodeloos opzeggen van de ar beids over een komst tij-
dens ziekte uitkeringsgevolgen heeft voor de werk ne mer 
(weigering ZW-uitkering), ook als de werkgever een ei gen-
ri si co dra ger is. In de on der ha vi ge si tu a tie stuurt echter de 
werkgever aan op beëindiging en doet na einde ar beids-
over een komst een beroep op benadeling. Hoe zo benade-
ling, de werkgever heeft de beëindiging toch zelf nage-
streefd? In der ge lij ke si tu a tie zou geen benadeling moeten 
worden aan ge no men en is er aanleiding om de norm van 
de benadeling ex art. 45 lid 1 on der j ZW nader in te vullen 
daar waar ei gen ri si co dra gerschap aan de orde is.

Mr. P.S. Fluit

Eu ro pees arbeidsrecht

TRA 2023/9
Hof van Justitie van de  Europese Unie 17 no vem ber 2022, 
C-304/21
m.nt. mr. dr. H.H. Voogsgeerd
 
Art. 2 lid 2, art. 4 lid 1, art. 6 lid 1 Richtlijn 2000/78/EG; art. 
21 Handvest Grondrechten EU

ECLI:EU:C:2022:897

Ho ge eisen aan de recht vaar di ging van directe discrimi-
natie op grond van leeftijd.

  Feiten

Op 2 december 2019 schrijft het Italiaanse Ministerie van 
Binnenlandse Zaken een vergelijkend on der zoek uit voor 

120 posten als commissaris bij de na tio na le politie. Minis-
terieel be sluit nr. 103/2018 eist een mi ni mumleeftijd van 
18 jaar en een maximumleeftijd van 29 jaar om te mogen 
meedoen aan dit on der zoek. De in 1988 geboren VT had 
de leeftijd van 30 jaar al bereikt en werd daarop door een 
toepassing van de informatica niet tot het on der zoek toe-
gelaten. VT voldeed ook niet aan de uit zon de ringen op de 
maximumleeftijd, genoemd in het eerder vermelde Minis-
terieel be sluit. Voor bepaalde categorieën personeel geldt 
een hogere leeftijdsgrens. Bij voor beeld voor al in dienst 
zijnde agenten van de na tio na le politie, die in het bezit 
zijn van het voorgeschreven diploma in de rechten en niet 
ouder zijn dan 40 jaar, wordt 20% van de beschikbare pos-
ten van politiecommissaris gereserveerd. Voor kandidaten 
die daad wer ke lijk de dienstplicht hebben vervuld wordt 
de leeftijdsgrens met maximaal drie jaren verhoogd en 
voor per so nen die een functie vervullen binnen de Itali-
aanse civiele dienst geldt de leeftijdsgrens van 35 jaar 
voor deelname aan het vergelijkend on der zoek. VT gaat in 
beroep bij de be stuurs rechter in eerste aanleg, die hem via 
een voorlopige maat re gel on der voorbehoud toelaat tot 
het vergelijkend on der zoek. VT slaagt voor dit on der zoek. 
In het vonnis van 2 maart 2020 verwerpt dezelfde be-
stuurs rechter in eerste aanleg, maar dit keer ten gronde, 
het beroep van VT. De leeftijdsgrens zou een redelijke be-
perking zijn en zou noch in strijd met de Italiaanse grond-
wet, noch in strijd met het Unie recht zijn. In hoger beroep 
bij de hoogste be stuurs rechter, de Consiglio di Stato, stelt 
deze rechter een prejudiciële vraag aan het Hof van Justi-
tie van de EU (Hof) en wil weten of bepalingen uit Richt-
lijn 2000/78/EG, art. 3 en art. 10 VEU en art. 21 Handvest 
Grondrechten EU in de weg staan aan toepassing van de 
geldende Italiaanse regels op het gebied van de maximale 
leeftijdsgrens. Volgens de hoogste be stuurs rechter is er 
sprake van een directe discriminatie op grond van leeftijd 
en is de leeftijdsgrens voor de posten van politiecommis-
saris onevenredig.

  Oordeel Hof van Justitie van de Europese Unie

De elementen die de hoogste Italiaanse be stuurs rechter 
het Hof heeft aangedragen zijn vrij duidelijk. Volgens de 
Consiglio di Stato zou de taak van politiecommissaris uit 
hoofdzakelijk leidinggevende en administratieve werk-
zaamheden bestaan. Ope ra tio ne le uitvoeringstaken zoals 
die van een ‘gewone’ politieagent, zouden niet van essen-
tieel belang zijn bij politiecommissarissen. Het vergelij-
kend on der zoek zou een fysieke eliminatietest omvatten 
en deze test zou moeten volstaan, een leeftijdsgrens zou 
daarom niet nodig zijn. De leeftijdsgrens van 40 jaar voor 
20% van de posten zou in deze zin ook vreemd zijn. De gel-
dende pen sioen ge rech tigde leeftijd van 61 jaar zou nog 
een voldoende lange diensttijd als politiecommissaris mo-
gelijk moeten maken, ook voor per so nen die de leeftijd 
van 30 jaar al hebben bereikt. 
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