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Arbeidsduur en aard van de 
Arbeidsovereenkomst

Mr. M.F. Baltussen

1  InleIdIng

De Commissie Gelijke Behandeling bracht in 2009 acht oordelen uit met betrekking 
tot het verbod van onderscheid op grond van arbeidsduur en drie oordelen in zaken 
waarin een beroep werd gedaan op het verbod van onderscheid wegens het al dan 
niet tijdelijke karakter van de arbeidsovereenkomst. In één oordeel zijn beide ver-
bodsgronden aan de orde, zodat er feitelijk sprake is van totaal tien oordelen. Twee 
oordelen betreffen eenzelfde zaak waarin door twee collega’s werd geklaagd.1 Drie 
oordelen zijn uitgebracht op verzoek van de ‘regelgever’ zelf.2 Opmerkelijk is dat vijf 
van de tien oordelen betrekking hebben op een ambtelijke arbeidsverhouding. 
Aan de bespreking van de oordelen zal een weergave vooraf gaan van in 2009 ver-
schenen jurisprudentie en enige beleidsontwikkelingen. 

2  WetgevIng en beleId In 2009 

Per brief van 9 oktober 2009 informeerde de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid de Tweede Kamer over het vervolg op de Beleidsverkenning moderni-
sering regelingen voor verlof en arbeidstijden, die op 21 november 2008 aan de Kamer werd 
toegezonden. In deze beleidsverkenning kondigt het Kabinet een consultatie aan van 
sociale partners en andere maatschappelijke organisaties over de in de notitie naar 
voren gebrachte denkrichtingen voor aanpassing van de arbeidtijden en zorgregelin-
gen, ten behoeve van een betere combinatie van arbeid en zorg. Inmiddels heeft deze 
consultatie plaatsgevonden. Op basis hiervan worden in de brief van 9 oktober 2009 
een aantal voorstellen gedaan tot wijziging van de Wet Aanpassing Arbeidsduur 
(WAA) en van de Wet Arbeid en Zorg. Wat betreft de WAA voorziet de Minster in 
de volgende aanpassingen:

– Verkorting van de minimumtermijn van twee jaar alvorens een werknemer een 
nieuw verzoek mag doen voor vermeerdering of vermindering van de arbeids-
duur;

– Opname van de mogelijkheid dat een verzoek om aanpassing betrekking kan 
hebben op een bepaalde periode; 

– Wijziging van procedurele bepalingen in de WAA teneinde een verzoek om 
wijziging beter mogelijk te maken bij onvoorziene omstandigheden.

1 Oordelen 2009-85 en 2009-86.
2 Oordelen 2009-41, 2009-90 en 2009-97.  Oordeel 2009-97 betrof een verzoek van CAO partijen.
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Het Kabinet kondigt aan om de wetsvoorstellen in het voorjaar van 2010 naar de 
Tweede Kamer te sturen. Gelet op de recente val van het Kabinet zal dit traject waar-
schijnlijk wel enige vertraging oplopen.3 

Verder is op 14 september 2009 een wetsvoorstel ingediend tot aanpassing van artikel 
7:668a BW. Het strekt er toe een verruiming aan te brengen in de mogelijkheden 
tijdelijke arbeidsovereenkomsten aan te gaan met jongeren beneden de zevenentwin-
tig jaar.4 In het voorstel wordt de maximale termijn waarbinnen tijdelijke arbeidsover-
eenkomsten elkaar kunnen opvolgen, zonder dat een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd ontstaat, bepaald op achtenveertig maanden, in plaats van de in artikel 
7:668a lid 1a BW genoemde termijn van zesendertig maanden. Daarnaast wordt het 
maximale aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten waarna krachtens artikel 7:688a lid 
1b BW een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, vastgesteld op vier in 
plaats van de huidige drie arbeidsovereenkomsten. Overigens gaat het hier om een 
tijdelijke maatregel, bedoeld om de arbeidsparticipatie van jongeren te bevorderen, 
die eindigt per 1 januari 2012. Het voorstel wordt verder uitgebreider besproken in 
deze bundel in de bijdrage van Van Leeuwen en de Witte-Van den Haak.

3  RechtspRaak In 2009

3.1  Onderscheid op grond van het al dan niet tijdelijk karakter van de 
arbeidsovereenkomst

In 2009 zijn twee gerechtelijke uitspraken gedaan over de toepassing van artikel 
7:668a BW, welk artikel ziet op de bescherming van werknemers tegen het ongebrei-
delde gebruik van tijdelijke contracten. Gelet op de relatie met het benadelingsver-
bod, hoort een weergave van deze uitspraken hier zeker thuis. 

De eerste zaak betreft een werkneemster met een deeltijdcontract van vierentwintig 
uur per week, wiens arbeidsuren telkens voor een bepaalde tijd waren uitgebreid naar 
vierendertig uur.5 Tijdens de vierde verlenging werd werkneemster ziek. Op dat 
moment was zij al ruim drie jaar werkzaam voor vierendertig uur. Werkgeefster stelt 
zich echter op het standpunt dat na afloop van de laatst overeengekomen uitbreiding 
van de arbeidsuren, slechts recht op loonbetaling bestaat over vierentwintig uur, zijn-
de de overeengekomen contractsduur. In artikel 7:668a lid 1b BW is vastgelegd dat, 
indien meer dan drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met 
tussenpozen van niet meer dan drie maanden, de vierde overeenkomst geacht wordt 
te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 7:688a BW regelt echter niets over een 
opeenvolging van tijdelijke uitbreidingen van de arbeidsuren. In deze zaak werd aan de 
Kantonrechter te Zwolle de vraag voorgelegd in hoeverre de tijdelijke uitbreidingen 
van de arbeidsduur als zelfstandige overeenkomsten kunnen worden aangemerkt, 
zodat werkneemster ook wat de uitbreiding betreft aanspraak kan maken op de tot-
standkoming van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De kantonrechter 
beslist ten voordele van de werkneemster en stelt vast dat de opeenvolgende verlen-

3 Deze beleidsverkenning wordt ook besproken in paragraaf 1.2. van de bijdrage van Cremers en Vegter in deze 
bundel. 
4 Wetsvoorstel tot tijdelijke verruiming van de mogelijkheid in artikel 668a van Boek 7 van het Burgerlijk 
Wetboek om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan in verband met het bevorderen van de arbeids-
participatie van jongeren. Kamerstukken II, 2009/10 32058.
5 Kantonrechter Zwolle 3 maart 2009, JAR 2009/102.
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gingen inderdaad dienen te worden beschouwd als zelfstandige overeenkomsten. 
Aldus kan werkneemster met toepassing van artikel 7:668a BW aanspraak maken op 
de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor in totaal 
vierendertig uur per week, en is de werkgever gehouden tijdens ziekte het loon over 
de volle arbeidsduur te betalen. Naar het oordeel van de kantonrechter doet deze 
interpretatie het meest recht aan de bedoeling van de wetgever om de werknemer 
met artikel l 7:668a BW na drie jaar zekerheid te bieden over de vraag of de op dat 
moment uitgeoefende functie qua inhoud en omvang blijvend zal zijn.6
De tweede zaak speelt voor het Gerechtshof ‘s-Gravenhage7 en betreft de vraag naar 
de verhouding tussen de artikel7:667 lid 4 en 5 en 7:668a lid 2 BW. In artikel 677 lid 
4 is vastgelegd dat, indien een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd anders dan 
door opzegging of door ontbinding door de rechter is geëindigd, en deze overeen-
komst is voortgezet door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, voor de beëin-
diging van die laatste overeenkomst voorafgaande opzegging noodzakelijk is8. In 
zoverre is dit een uitzondering op de hoofdregel van artikel 7:667 lid 1, dat bepaalt 
dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van rechtswege eindigen na het ver-
strijken van de bepaalde tijd. Artikel7:688a lid 2 BW verklaart de ketenregeling van 
artikel7:668a lid 1 BW van toepassing op opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen 
verschillende werkgevers die ten aanzien van de verrichte arbeid geacht kunnen wor-
den elkaars opvolger te zijn. Deze ketenregeling houdt in dat indien elkaar opvol-
gende arbeidsovereenkomsten een periode van 36 maanden hebben overschreden, de 
laatste overeenkomst met ingang van de dag van overschrijding geacht wordt te zijn 
aangegaan voor onbepaalde tijd. Daarnaast geldt een vergelijkbare ketenregeling 
indien er sprake is van vier achtereenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 
tijd met tussenpozen van maximaal drie maanden. Anders dan lid 1, wordt in de tekst 
van artikel7:688a lid 2 BW de ketenregeling niet beperkt tot elkaar opvolgende 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Dat wil zeggen dat, indien een arbeidsover-
eenkomst voor onbepaalde tijd is opgevolgd door een overeenkomst voor bepaalde 
tijd met een opvolgend werkgever, deze laatste dient te worden aangemerkt als een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, indien betrokkene op het moment van 
opvolging minstens zesendertig maanden bij de vorige werkgever in dienst was. Deze 
uitleg van artikel7:668a lid 2 BW maakt echter artikel7:677 tot een dode letter in de 
gevallen waarin een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd door opzegging of 
ontbinding door de rechter is geëindigd en deze aansluitend wordt voortgezet door 
een overeenkomst voor bepaalde tijd. In andere gevallen dan die genoemd in lid 4 en 
5 zou de opvolgende overeenkomst voor bepaalde tijd ingevolge artikel7:667 BW 
immers van rechtswege eindigen. Toepassing van artikel7:688a lid 2 BW in die situ-
atie leidt er echter toe dat de opvolgende arbeidsovereenkomst geacht moet worden 
voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan, indien er op het tijdstip van de opvolging 
meer dan 36 maanden zijn verstreken. Onder andere vanwege het feit dat artikel7:677 
lid 4 en 5 BW later is ingevoerd dan artikel7:688a lid 2 BW, bestond er discussie in 
de literatuur over de verhouding tussen beide artikelen. 
In deze uitspraak van het Gerechtshof ’s-Gravenhage oordeelt het Hof ten gunste van 
een werknemer die zich beroept op de beschermende werking van artikel7:668a lid 
2 BW. Deze werknemer was ruim 27 jaar in dienst van zijn werkgever toen het bedrijf 
failliet werd verklaard. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd werd opgezegd 
door de curator. Het failliete bedrijf maakte een doorstart waarbij de werknemer 

6 Kantonrechter Zwolle d.d. 3 maart 2009, JAR 2009/102.
7 Hof ’s-Gravenhage d.d. 3 maart 2009, JAR 2009/108.
8 Dit in tegenstelling tot de in artikel 7:677 lid 1 neergelegde hoofdregel dat een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd van rechtswege eindigt, zodat geen voorafgaande opzegging nodig is.  
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weliswaar in dienst kon komen bij de opvolgend werkgever, maar op basis van een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De werknemer kwam op tegen de door 
werkgever voorgestane uitleg van artikel7:668a BW, volgens welke de opvolgende 
tijdelijke arbeidsovereenkomst van rechtswege zou zijn geëindigd na afloop van de 
overeengekomen termijn. De werkgever betwistte deze uitleg, met een beroep op 
artikel 7:667 BW. Het Gerechtshof beslist ten voordele van de werknemer en stelde 
dat zij in de wetgeschiedenis geen aanwijzing kan vinden dat de wetgever op de 
beschermende werking van artikel 668a een beperking heeft willen aanbrengen, ook 
niet in verband met het naderhand toegevoegde artikel 667, vierde en vijfde lid BW.

3.1.2 HvJ EG – de zaak Angelidaki

Op 23 april 2009 deed het HvJ EG voor de derde maal een uitspraak over de ver-
enigbaarheid van Griekse wetgeving met de Europese Richtlijn 1999/70 inzake 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In dit geval ging het om de toepassing van 
regelgeving op personeel werkzaam in overheidsdienst op basis van een eerste con-
tract voor bepaalde tijd.9 Deze uitgebreid gemotiveerde en uitvoerige uitspraak 
betreft een drietal gecombineerde zaken. Uit praktisch oogpunt worden hier slechts 
de belangrijkste overwegingen van het Hof weergegeven.

De Griekse wetgeving bevatte voorafgaand aan de implementatie van de Richtlijn 
een conversieregeling die een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die voorziet in 
een permanente behoefte, rechtens kwalificeerde als een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd. Deze regeling was zowel van toepassing op overheidspersoneel als op 
personeel werkzaam in de private sector. Een aantal werknemers in overheidsdienst 
beriep zich op toepassing van deze conversieregeling, toen de betrokken overheids-
diensten hun tijdelijke overeenkomst niet wilden verlengen. Zij menen dat hun 
arbeidsovereenkomst als voor onbepaalde tijd moet worden beschouwd nu met hun 
aanstelling is voorzien in een permanente personeelsbehoefte. De Griekse overheid 
stelt zich op het standpunt dat deze regeling voor overheidspersoneel niet meer van 
toepassing is, als gevolg van nieuwe regelgeving die is ingevoerd ter implementatie 
van Richtlijn 1999/70. Bij presidentieel besluit nummer 164/2004 is voor overheids-
personeel een aparte regeling ingevoerd, welke regeling voorziet in regels ter voorko-
ming van misbruik van opeenvolgende contracten, maar geen bepaling kent ter 
voorkoming van misbruik van eerste contracten voor bepaalde tijd in situaties dat 
feitelijk met het contract wordt voorzien in een permanente personeelsbehoefte. 
Daarnaast is in de Griekse Grondwet een verbod opgenomen om arbeidsovereen-
komsten voor bepaalde tijd in de overheidssector om te zetten naar een arbeidsover-
eenkomst voor onbepaalde tijd.

Naar het oordeel van de betreffende overheidsinstanties kunnen betrokkenen aldus 
geen aanspraak meer maken op de beschermende werking van de algemene conver-
sieregeling. De verwijzende rechters stellen een aantal prejudiciële vragen, samengevat 
als de vraag of de Griekse wetgever de Richtlijn 1999/70 wel correct in Grieks recht 
heeft omgezet door personen die slechts een enkele arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd hebben uit te zonderen van de bescherming van het presidentieel besluit 
en hen de voormalige bescherming van de conversieregeling te ontzeggen.

9 HvJ EG 23 april 2009,  JAR 2009/148, waarin uitspraak wordt gedaan in een drietal gecombineerde zaken met 
de nrs. 
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 Allereerst is de vraag aan de orde of clausule 5 punt 1 van de Richtlijn, welke de 
lidstaten verplicht maatregelen te nemen ter voorkoming van misbruik indien de 
nationale wetgeving niet al voorziet in gelijkwaardige wettelijke maatregelen ter bescher-
ming van misbruik, zich niet tegen nieuwe regelgeving verzet, nu er voor de imple-
mentatie al sprake was van een gelijkwaardige wettelijke maatregel in de zin van 
clausule 5 punt 1, namelijk de conversieregeling. Het Hof stelt echter dat de lidstaat 
bij het bestaan van een gelijkwaardige regeling de bevoegdheid blijft houden om 
nieuwe, in clausule 5 genoemde, maatregelen, te nemen maar dat dit niet mag afdoen 
aan de werking van die beschermende maatregel ter voorkoming van misbruik en 
anderzijds het gemeenschapsrecht, en met name clausule 8 punt 3 in acht wordt 
genomen. 
Het Hof stelt voorts vast dat clausule 8 lid 3, dat de lidstaten verbiedt om maatregelen 
ter uitvoering van de richtlijn te nemen die leiden tot een lager beschermingsniveau, 
ook ziet op de handhaving van het beschermingsniveau van werknemers met een 
eerste contract voor bepaalde tijd. Het Hof voegt daar wel aan toe dat alleen een 
verlaging die de bescherming globaal aantast, valt onder clausule 8 punt 3. Clausule 
8 punt 3 verbiedt volgens het Hof niet dat een regeling zoals 164/2004 werknemers 
met een eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van bescherming uitzondert, 
mits het gaat om een kleine groep werknemers of er een andere maatregel ter voor-
koming van misbruik geldt. Of de betrokken werknemers zich aldus kunnen beroe-
pen op de voormalige conversieregeling is maar zeer de vraag, nu dit met name zal 
afhangen van de vraag welk percentage werknemers met een contract voor bepaalde 
tijd door de wijziging van regelgeving worden getroffen. Volgens het Hof kan er 
sprake zijn van een ongeoorloofde verlaging van het beschermingsniveau indien de 
getroffenen een significant percentage van de in de betrokken lidstaat voor bepaalde 
tijd tewerkgestelde werknemers vormen. Daartoe dient het aantal werknemers met 
een contract voor bepaalde tijd die werkzaam zijn in overheidsdienst en wier contract 
niet wordt verlengd, te worden afgezet tegen het totale aantal werknemers die in 
Griekenland werkzaam zijn op basis van een contract voor bepaalde tijd. Op voor-
hand lijkt het mij aannemelijk dat de betrokken groep niet aan deze eis zal voldoen. 
In deze uitspraak geeft het Hof een beperking aan de toepassing van Clausule 8, derde 
lid, in dier voege dat een “globale verlaging” van het beschermingsniveau welke een 
relatief kleine groep treft niet valt onder de beschermende werking van deze clau-
sule. Door het gebruiken van dergelijke vage normen is het helaas niet duidelijk hoe 
ver de bevoegdheid reikt van de lidstaten om het in clausule 8 beoogde bescher-
mingsniveau te beperken. Wellicht dat de actieve Griekse magistratuur opnieuw zal 
zorgen voor een volgend oordeel van het Hof op dit punt.
 
3.2  Verbod tot onderscheid naar arbeidsduur 

Tot slot een uitspraak van de rechtbank ’s-Gravenhage, sector bestuursrecht, van 3 juni 
2009.10 In deze zaak stonden twee besluiten van de Raad van Toezicht van de Orde 
van Advocaten ter discussie. Bij het eerste besluit was de wettelijk vastgestelde stage-
periode van drie jaar van een advocate verlengd naar evenredigheid van de omvang 
van haar deeltijdaanstelling. Bij het tweede besluit was het verzoek van deze advo-
cate tot verkorting van haar stage afgewezen. De advocate kwam tegen beide beslui-
ten in beroep met de stelling dat de Raad aldus in strijd handelt met het verbod tot 
onderscheid op grond van arbeidsduur, nu deeltijdwerk leidt tot het automatisch 
verlengen van de stage, zonder dat andere werkervaring wordt meegewogen. 

10 Rechtbank ’s-Gravenhage 3 juni 2009,  LJN BI8206. 
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Betrokkene beriep zich daarbij op oordeel 2001-68 van de Commissie Gelijke 
Behandeling, waaruit volgens haar blijkt dat de Commissie meent dat bij een beslis-
sing over een mogelijke verlenging van de stageduur vanwege het werken in deeltijd, 
persoonlijke ervaring en omstandigheden van de stagiaire behoren te worden gewo-
gen ter voorkoming van een verlenging van de stage. De Rechtbank verwerpt deze 
zienswijze en stelt dat de Advocatenwet bij een besluit tot verlenging van een stage-
periode geen ruimte biedt voor een individuele toetsing van relevante persoonlijke 
werkervaring en omstandigheden, en dat zij zich op dit punt niet kan verenigen met 
het aangehaalde oordeel van de Commissie. Inzake het verzoek tot verkorting van de 
stage overweegt de Rechtbank dat het beleid van de Raad van Toezicht om de stage 
slechts te verkorten bij eerdere werkervaring die is opgedaan in de advocatuur, de 
toets der redelijkheid kan doorstaan.

Zowel betrokkene alsook de rechtbank blijken echter de uitspraak van de Commissie 
verkeerd te hebben gelezen. De Commissie overweegt in haar oordeel dat uit arresten 
van het HvJ EG in de zaken Bilka Kaufhaus en Nimz11 valt af te leiden dat bij verlen-
ging van de stageduur vanwege het werken in deeltijd, er in alle gevallen een beroep 
moet kunnen worden gedaan op persoonlijke ervaring en omstandigheden van de 
stagiaire. De Commissie vervolgt echter haar betoog met de vaststelling dat de 
Advocatenwet in deze individuele toets voorziet doordat in artikel 9b de mogelijk-
heid is opgenomen dat de duur van de stage door de Raad van Toezicht, met goed-
keuring van de Algemene Raad, op verzoek van de stagiaire kan worden verkort. In 
dat kader vindt namelijk wel een toetsing plaats van eerdere persoonlijke werkerva-
ring. Nu de regeling aldus in een individuele toets voorziet, acht de Commissie aldus 
het onderscheid tussen voltijder en deeltijders gerechtvaardigd. Het feit dat in het 
kader van die beoordeling van persoonlijke werkervaring slechts rekening wordt 
gehouden met ervaring die eerder is opgedaan in de advocatuur, doet daar volgens de 
Commissie niet aan af. De Commissie voegt eraan toe dat het niet aan haar is om te 
beoordelen of het niet meewegen van die andere ervaring wel redelijk is. De 
Commissie toetst aldus de integrale regeling van de vaststelling van de duur van de 
stageperiode, dus zowel de regeling met betrekking tot de verlenging als de regeling 
met betrekking tot een verzoek tot verkorting.

Daartegenover stelt de rechtbank dat de gelijkebehandelingswetgeving niet verplicht 
tot een individuele beoordeling van werkervaring in het kader van de toetsing van 
een besluit tot verlenging van de stageplaats. De besluitvorming rondom het verzoek 
tot verkorting van de stageduur wordt geheel separaat getoetst. Ten aanzien van dit 
besluit stelt de rechtbank vast dat in het kader van een verzoek tot verkorting van de 
stage er een individuele beoordeling kan plaatsvinden van eerdere werkervaring, doch 
dat deze redelijkerwijs beperkt mag worden tot relevante ervaring opgedaan in de 
advocatuur. Theoretisch wijkt daarmee het oordeel van de Rechtbank wel af van dat 
van de Commissie, in die zin dat de beide regelingen omtrent verlenging en verkor-
ting van de stageperiode separaat worden getoetst, maar materieel leiden deze uitspra-
ken tot eenzelfde uitkomst.12 Aan beide uitspraken ligt immers het oordeel ten 
grondslag dat de Orde de vrijheid heeft om slechts werkervaring die is opgedaan in 
de advocatuur te betrekken bij een besluit tot vaststelling van de duur van de stage-
periode. 

11 HvJ EG, 13 mei 1986, C-170/84, Jur. 1986, p. 1607 (Bilka-Kaufhaus v. Weber von Hartz);  HvJEG, 7 februari 
1991,  C-184/89, Jur. 1991, p. I-297 (Nimz v. Freie und Hansestadt Hamburg).
12 Overigens had  dit ook te maken met het feit dat de besluiten tot verlenging en verkorting ieder een aparte 
rechtsgang kennen en deze uit bestuursrechtelijk oogpunt daarom ook separaat dienden te worden behandeld. 
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De uitspraak van de rechtbank is ook becommentarieerd in paragraaf 1.3 van de 
bijdrage van Vegter en Cremers in deze bundel. Zij menen dat de gelijkebehande-
lingswetgeving verplicht tot een individuele toets van alle relevante werkervaring. Ik 
kan mij meer verenigen met het oordeel van de Commissie, waarin het uitgangspunt 
is besloten dat de gelijkebehandelingswetgeving gebiedt tot een individuele toets van 
opgedane werkervaring, maar dat de inhoud van die toets behoort tot de beleids-
ruimte van het betrokken orgaan.
Inmiddels heeft de Raad van State uitspraak gedaan op het door de advocate inge-
stelde hoger beroep.13 De Raad oordeelt evenals de rechtbank dat de Advocatenwet 
geen ruimte biedt voor een individuele toets van individuele werkervaring bij een 
besluit tot verlenging van de stage. Het beroep inzake de weigering de stage te ver-
korten acht de Raad echter gegrond, met de overweging dat het hier toegepaste 
beleid van de Algemene Raad ziet op een verkorting van de reguliere stage van drie 
jaar en aldus niet zonder meer kan worden toegepast op verzoeken om verkorting 
van de verlengde stage periode. Nu het besluit aldus een daadkrachtige motivering 
ontbeert, wordt het vernietigd! Wordt dus vervolgd!!

4  OORdelen

4.1   Onderscheid niet aangetoond cq. niet vast te stellen

In een viertal oordelen komt de Commissie niet toe aan een inhoudelijke toetsing, 
daar het gestelde onderscheid niet kan worden vastgesteld. Het gaat om de oordelen 
2009-19, 2009-80 en de oordelen 2009-85 en 2009-86, welke laatste twee oordelen 
dezelfde zaak betreffen. 

In oordeel 2000-19 klaagt een mevrouw die is gedetacheerd bij een onderdeel van 
het Ministerie van Justitie over een discriminatoire bejegening op grond van ras, 
etnische afkomst en geslacht door collega’s. En passant klaagt zij ook over een jegens 
haar gemaakt onderscheid naar arbeidsduur dan wel het tijdelijke karakter van haar 
contract, zonder dit overigens te concretiseren. Zoals verwacht kon worden wijst de 
Commissie deze laatste klachten over verboden onderscheid als onvoldoende onder-
bouwd af. De klachten met betrekking tot de discriminatoire bejegening acht de 
Commissie overigens deels wel gegrond. Voor een bespreking van dit onderdeel van 
het oordeel kan worden verwezen naar paragraaf 5 van de bijdrage van Cremers en 
Vegter elders in deze bundel.

Ook in oordeel 2009-80, waarin een werkneemster van de Raad voor de 
Kinderbescherming klaagt dat haar verzoek om vermindering van de arbeidsduur is 
afgewezen wegens de tijdelijkheid van haar contract, komt de Commissie niet toe aan 
een inhoudelijke toetsing van het gestelde onderscheid. De Commissie constateert 
dat de afwijzing zijn grondslag niet vond in de tijdelijkheid van haar contract, maar 
in het feit dat verzoekster werkzaam was als raadsonderzoeker in opleiding, voor wie 
volgens regulier beleid een minimale arbeidsduur van tweeëndertig uur per week is 
voorgeschreven. In deze zaak klaagde verzoekster ook over een verondersteld onder-
scheid naar ras bij de beslissing de tijdelijke aanstelling niet in een vaste aanstelling 
om te zetten. Ook ten aanzien van deze klacht oordeelde de Commissie dat het 
gestelde onderscheid niet was aangetoond.

13 Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 3 februari 2010, LJN BI1839.  
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Eenzelfde lot treft de verzoeken die ten grondslag liggen aan de oordelen 2009-85 en 
2009-86. In deze zaak klagen twee vrouwelijke deeltijdwerkneemsters van een ver-
kooponderneming dat alle tien mannelijke collega’s deelnemen aan een bonusrege-
ling waar zij als enige twee vrouwelijke medewerkers van zijn uitgesloten. De vrou-
wen beroepen zich primair op onderscheid naar geslacht en subsidiair op een 
verboden onderscheid naar arbeidsduur. De Commissie meent dat er geen aanleiding 
is te veronderstellen dat de bonusregeling onderscheid maakt naar arbeidsduur, nu 
daarvoor in de regeling geen aanknopingspunten zijn te vinden en een van de twee 
vrouwen ook niet in aanmerking kwam voor de bonus toen zij nog in voltijd werk-
te. De Commissie meent overigens wel dat er sprake is van een verboden onderscheid 
naar geslacht nu er een sterke samenhang is tussen deelname aan de bonusregeling en 
het geslacht en de werkgever er niet in slaagt aan te tonen dat het onderscheid zijn 
oorzaak vindt in verschillen in de betrokken functies.14

4.2  Onderscheid naar arbeidsduur: beloningsregelingen, reiskosten en 
eindejaarsuitkering 

In oordeel 2009-92 staat een reiskostenregeling ter discussie. Zoals de Commissie 
eerder heeft vastgesteld, vereist de WOA dat een reiskostenregeling is gebaseerd op de 
werkelijke kosten en dat de verhouding tussen werkelijke reiskosten en de vergoeding 
voor deeltijders en voltijders gelijk is.15 Aan dit criterium blijkt deze regeling niet te 
voldoen. Hoewel aan alle werknemers een vergoeding, gerelateerd aan het aantal 
kilometers, wordt betaald, kunnen werknemers die op vier dagen of meer werken 
naar keuze ook opteren voor een OV jaarabonnement. Deze regeling biedt een voor-
deel voor werknemers die met het openbaar vervoer reizen, omdat de kilometerver-
goeding de werkelijke kosten van openbaar vervoer niet dekt. Voor verweerster is het 
voordeliger om deze groep een jaarabonnement te bieden in plaats van een vergoe-
ding van de werkelijk gemaakte kosten. 
Verzoekster, werkzaam bij verweerster voor vierentwintig uur per week, reist op drie 
dagen per week per openbaar vervoer naar haar werk. De kilometerdagvergoeding 
dekt in haar geval de kosten niet. Zij kan echter volgens de reiskostenregeling geen 
aanspraak maken op een OV jaarabonnement. 

Verweerster stelt dat geen onderscheid wordt gemaakt naar arbeidsduur omdat ook 
werknemers met een arbeidsduur van vierentwintig uur, namelijk zij die vierentwin-
tig uur verspreid over vier dagen werken, in aanmerking kunnen komen voor de 
OV-jaarkaart. De Commissie wijst dit verweer, zoals verwacht kon worden, van de 
hand. Zij stelt dat het doorgaans deeltijders zijn met een kleine(re) betrekkingsom-
vang die op drie dagen of minder per week zullen werken, en dat voltijders doorgaans 
op vier of vijf dagen per week werken. Daarmee is het onderscheid gegeven. Ter 
rechtvaardiging voert verweerder aan dat haar beslissing om een OV jaarabonnement 
ter beschikking te stellen aan een beperkte groep werknemers, is ingegeven door de 
wens autogebruik en parkeeroverlast terug te dringen. De Commissie verwerpt dit 
verweer daar zij meent dat onvoldoende is aangetoond dat dit doel het werkelijke 
doel is van de reiskostenregeling. Ook de aangevoerde financiële argumenten wijst de 
Commissie, conform haar vaste oordelenlijn van de hand. Wel overweegt zij ten over-
vloede dat, zo er wel een relatie kan worden aangenomen tussen het aangevoerde 

14 Zie hierover ook paragraaf  6 van de bijdrage van Cremers en Vegter, ten aanzien van de verbodsgrond geslacht 
in deze bundel. 
15 Zie o.a. oordelen 1997-111, 1997-146 en 2001-82. 
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doel en de reiskostenregeling, er toch geen sprake kan zijn van een objectieve recht-
vaardiging. De Commissie overweegt daartoe dat, hoewel verweerster niet verplicht 
kan worden ook werknemers die op minder dan 4 dagen reizen een OV jaarabon-
nement ter beschikking te stellen, er mogelijk alternatieven zijn, zoals het vergoeden 
van de werkelijk gemaakte kosten van openbaar vervoer aan deze groep werknemers. 
Verweerster had nader onderzoek moeten doen naar deze alternatieven. 
Met deze overweging kon de Commissie volstaan. Feit is wel dat een OV jaarabon-
nement betrokkene een groter voordeel biedt dan de vergoeding van de werkelijk 
gemaakte kosten. Zo blijft er ook bij het door de Commissie aangedragen alternatief 
een onderscheid tussen deeltijders en voltijders bestaan, zij het dat dit alternatief tot 
een minder groot onderscheid leidt. 

In oordeel 2009-97 wordt de Commissie ingeschakeld door cao partijen die voorne-
mens zijn een tijdelijke aanvullingsregeling bij (onvrijwillige) werkloosheid in te 
voeren. De regeling biedt werknemers van 55 jaar en ouder, die tenminste tien jaar 
in dienst zijn en die onvrijwillig werkloos worden, vanaf de beëindiging van de WW 
uitkering tot aan de pensioengerechtigde leeftijd een aanvullende uitkering tot een 
inkomen gelijk aan die voormalige WW uitkering. Indien echter de werknemer op 
een eerder tijdstip gebruik kan maken van een zogenaamd vroegpensioen van het 
ABP, ter hoogte van minimaal de voormalige WW uitkering, eindigt de nawettelijke 
uitkering, ongeacht of de werknemer dit vroegpensioen wil laten ingaan. Dit bete-
kent voor de betrokkene dat enerzijds, door het laten ingaan van het vroegpensioen 
voor het bereiken van het vijfenzestigste jaar, de pensioenuitkering wordt verlaagd, en 
anderzijds dat het recht op de nawettelijke uitkering vervalt op een eerder tijdstip dan 
het vijfenzestigste jaar. Dit nadeel treft naar het oordeel van verzoekers vooral deel-
tijders die kort voor het ontstaan van de werkloosheid in voltijd werkzaam waren. 
Deze zullen immers een WW uitkering genereren gebaseerd op het deeltijd dienst-
verband, terwijl het pensioen grotendeels is opgebouwd vanuit een voltijd dienstver-
band. De kans dat vóór het vijfenzestigste jaar aanspraak gemaakt kan worden op een 
vroegpensioen dat de WW uitkering overtreft, is voor deze groep daarom aanzienlijk. 

De Commissie stelt vast dat de regeling aldus een onderscheid maakt naar arbeids-
duur, te weten een onderscheid tussen voltijders en een bepaalde categorie deeltijders. 
De Commissie wijst er daarbij wel op dat er nog een groep is die nadeel ondervindt 
van deze regeling, namelijk die werknemers die voorafgaand aan het ontslag een 
hoger inkomen genoten dan het maximum WW dagloon. Ook voor die groep geldt 
dat het opgebouwde vroegpensioen al snel hoger zal zijn dan het WW-recht, zodat 
ook voor hen de kans bestaat dat de nawettelijke regeling al voor het bereiken van de 
vijfenzestigjarige leeftijd vervalt. De Commissie laat dit gegeven buiten beschouwing, 
nu, zo stelt zij, verzoekers niet de vraag hebben voorgelegd of ook ten aanzien van 
deze groep een verboden onderscheid wordt gemaakt. De Commissie concludeert 
dat er geen objectieve rechtvaardiging bestaat voor het onderscheid, omdat er een 
alternatief middel voorhanden is waarmee geen onderscheid wordt gemaakt, bestaan-
de uit het buiten beschouwing laten van mogelijke aanspraken op vroegpensioen 
voor de betreffende groep deeltijders. 

De vraag is of dit een juiste beoordeling is, hoezeer zij ook sympathiek voorkomt. Is 
het werkelijk zo dat de regeling in effect vooral (een bepaalde categorie) deeltijders 
treft? Zoals verzoekers aangeven, is het doel van de regeling om oudere werkloze 
werknemers tot aan het vijfenzestigste jaar een zeker minimum inkomen te garande-
ren. In dat licht moet men denk ik ook de voorwaarde zien dat eveneens inkomen 
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waar men aanspraak op kan maken, zoals een vroegpensioen, bij de vaststelling van 
het recht op uitkering wordt betrokken, ongeacht of die aanspraak ook te gelde wordt 
gemaakt. Nu alle inkomensbestanddelen die betrokkene uit andere hoofde ontvangt 
bij de hoogte van de uitkering worden betrokken, zullen er dus meer situaties kunnen 
voorkomen waarin het recht op uitkering vervalt wegens de beschikbaarheid van 
andere inkomsten. Daarin ondervindt de betreffende categorie deeltijders dus niet 
een specifiek nadeel. Wel kleeft er een bijzonder nadeel aan het meetellen van het 
vroegpensioen nu opname van dit pensioen leidt tot de vaststelling van een lager 
pensioen. Ook dit nadeel is echter niet specifiek verbonden aan de positie van deel-
tijders. De Commissie heeft immers zelf al een categorie voltijders aangewezen die 
eenzelfde nadeel kan ondervinden van de verplichte meetelling van het vroegpen-
sioen. Wat wel kan worden gesteld is dat voltijders die kort voor het ontslag in deel-
tijd zijn gaan werken een grotere kans hebben dan andere categorieën werknemers 
om hun bovenwettelijke uitkering te verliezen. Zolang die kans zich niet realiseert 
kan het onderscheid echter niet worden vastgesteld. De Commissie had daarom naar 
mijn mening nader onderzoek moeten verrichten naar de samenstelling van deze 
kleine groep benadeelde werknemers. Dit klemt temeer daar het nadelig effect vol-
gens verzoekers zelf slechts voor “enkele” van de vijftienhonderd betrokken werkne-
mers zal optreden. 

Tot slot wordt in oordeel 2009-106 een oordeel gegeven over de weigering van een 
zorginstelling om aan een als oproepkracht werkzame verpleegkundige een einde-
jaarsuitkering te vertrekken. Het recht op deze uitkering is vastgelegd in de cao GGZ 
en wordt door de werkgever wel uitbetaald aan werknemers die werkzaam zijn op 
basis van een arbeidsovereenkomst. De betrokken oproepkracht stelde zich op het 
standpunt dat aldus een onderscheid wordt gemaakt naar arbeidsduur. Verweerster 
betoogde allereerst dat betrokkene niet werkzaam was op basis van een arbeidsover-
eenkomst maar op basis van een voorovereenkomst, zodat artikel 7: 648 BW toepas-
sing mist. Daarnaast stelde verweerster zich op het standpunt dat zij geen onderscheid 
naar arbeidsduur maakt, nu zij de eindejaarsuitkering ook uitbetaalt aan deeltijders en 
dus niet de arbeidsduur maar de aard van het contract de reden van de weigering van 
de eindejaarsuitkering is. In oordeel 2006-126 overwoog de Commissie eerder al dat 
een regeling waarin oproepkrachten worden uitgesloten van het recht op een einde-
jaarsuitkering, een verboden onderscheid maakt naar arbeidsduur als is voorzien in 
artikel 7:648 BW. Ook in die zaak ging het om een zorginstelling met een vergelijk-
bare cao-regeling, namelijk de cao Verzorgings- en Verpleeghuizen. Het verschil met 
de onderhavige zaak bestaat er uit dat in de eerdere zaak ook deeltijders waren uit-
gesloten van het recht op een eindejaarsuitkering, zodat er minder discussie mogelijk 
was over de vraag of hier onderscheid naar arbeidsduur werd gemaakt. 

Met verwijzing naar het oordeel uit 2006 oordeelt de Commissie in deze zaak 
opnieuw dat oproepkrachten onder de beschermende werking van de WOA vallen. 
De Commissie wijst daartoe op artikel 5 van de WOA, waarin artikel 7:648 BW van 
overeenkomstige toepassing is verklaard ‘in geval een werkgever een ander onder zijn 
gezag arbeid laat verrichten anders dan krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht of ambtelijke aanstelling’ en op de parlementaire geschiedenis waaruit blijkt dat 
met deze regeling juist is beoogd te voorkomen dat een werkgever zich kan onttrek-
ken aan de wet door te stellen dat de arbeidsverhouding geen dienstbetrekking is. 
Vervolgens beantwoordt de Commissie de vraag of de oproepkrachten zich in deze 
kunnen beroepen op een verbod tot onderscheid naar arbeidsduur. De Commissie 
stelt daartoe vast dat oproepkrachten in deze instelling feitelijk in deeltijd werkzaam 
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zijn, en zij dus voor wat betreft het recht op de eindejaarsuitkering kunnen worden 
vergeleken met binnen de instelling werkzame voltijders. Daarmee pareert de 
Commissie de mening van verweerder dat in casu geen onderscheid op grond van 
arbeidsduur wordt gemaakt. Mij lijkt dit een juiste zienswijze. Men zou zich nog wel 
kunnen afvragen of hier niet sprake is van een indirect onderscheid op grond van 
deeltijdarbeid, nu deeltijd niet het onderscheidend criterium was maar de aard van 
het contract. Dit is echter een puur theoretische discussie die praktisch van geen 
betekenis is, nu voor zowel direct als indirect onderscheid geldt dat deze verboden 
zijn behoudens objectieve rechtvaardiging. 

Tot slot stelt de Commissie de stelling van verweerder terzijde dat oproepkrachten 
niet te vergelijken zijn met voltijders, nu zij de vrijheid hebben de oproep te weige-
ren. Ook hier herhaalt de Commissie haar zienswijze zoals vastgelegd in oordeel 
2006-126, met de overweging dat het verzoek ziet op de toekenning van een einde-
jaarsuitkering over feitelijk wel gewerkte uren, zodat een eventuele vrijheid om een 
oproep te weigeren niet relevant is. Hoewel niet met zoveel woorden genoemd, geeft 
de Commissie hier een uitleg aan het arrest Wippel van het HvJ EG,16 waar ook de 
wederpartij zich op beriep. In dit arrest ging het om een oproepkracht die aanspraak 
maakte op de uitbetaling van loon over een voltijdse arbeidsduur, ondanks het feit dat 
zij slechts in deeltijd had gewerkt, met als motivering dat de werkgever handelde in 
strijd met het verbod naar arbeidsduur door in haar contract geen vastgesteld aantal 
uren op te nemen. Het Hof oordeelde in die zaak dat een oproepkracht onder de 
werkingssfeer valt van de raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid, zoals opgenomen 
in Richtlijn 97/81/EG, indien de normale arbeidsduur van deze werknemer minder 
is dan die van een voltijdwerknemer. In dit specifieke geval oordeelde het Hof echter 
dat de werknemer zich in de gegeven omstandigheden niet kon vergelijken met een 
voltijdwerknemer, nu voor deze laatste groep juist kenmerkend is dat deze, anders dan 
de oproepkrachten, niet de vrijheid hebben om werkzaamheden te weigeren. Anders 
dan in casu werd betoogd door de werkgeefster betekent dit, zoals de Commissie 
impliciet overweegt, niet dat het Hof van oordeel is dat oproepkrachten zich nooit 
op het recht op gelijke behandeling op grond van arbeidsduur kunnen beroepen. 
Daarmee schaart de Commissie zich achter de in de literatuur ook verdedigde inter-
pretatie van het arrest van het Hof in de zaak Wippel.17

4.3  Onderscheid naar arbeidsduur: arbeidsduurverkorting 

Ook in 2009 waren er weer twee zaken waarin een oordeel werd gevraagd over een 
regeling van arbeidsduurverkorting. In beide zaken gaat het om een regeling waarbij 
oudere medewerkers na het bereiken van een bepaalde leeftijd aanspraak kunnen 
maken op werktijdvermindering, zij het dat dit recht is voorbehouden aan werkne-
mers die in voltijd werkzaam waren. Het gaat hier toevalligerwijs om twee ambte-
lijke rechtspositionele regelingen, te weten die van de Provincie Flevoland en de 
gemeente Rotterdam. Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland vroeg zelf om 
een oordeel eigen handelen. Conform haar inmiddels bestendige oordelenlijn,18 over-
weegt de Commissie in deze oordelen 2009-41 en 2009-70 dat een dergelijk regeling 
zowel leidt tot een verboden onderscheid naar leeftijd als tot een onderscheid naar 

16 HvJ EG 12 oktober 2004, NJ 2005/357 (Wippel/Peek&Kloppenburg). 
17 In deze zin M.R. Mok in zijn annotatie bij NJ 2005/357 en S.S.M. Peters, ‘Arbeidsduur en aard van de arbeids-
overeenkomst’ in: Gelijke Behandeling, Oordelen en commentaar 2006, Wolff Publishers, Nijmegen 2007.    
18 Zie o.a. oordeel 2008-84, alsmede de bespreking daarvan  door Baltussen in  ‘ Arbeidsduur en aard van de 
overeenkomst’, in: Gelijke behandeling, oordelen en commentaar  2008, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2009.
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arbeidsduur. In oordeel 2009-41 staat met name de toetsing aan het verbod op onder-
scheid naar leeftijd centraal, waarbij verzoekster zich beroept op de zogenaamde 
contextuele toetsing van de regeling, nu de afbouwregeling dient te worden bezien 
als onderdeel van een zogenaamd samenhangend personeelsbeleid. Het oordeel van 
de Commissie spitst zich met name op deze vraag toe, temeer daar ook de Provincie 
zelf van oordeel was dat het onderscheid naar arbeidsduur niet in stand kon blijven.
Verbazend is het feit dat de gemeente Rotterdam in oordeel 2009-70, ondanks de 
duidelijke voorgaande oordelen van de Commissie, zich op het standpunt blijft stellen 
dat er geen sprake is van strijd met de WOA nu het in de regeling opgenomen onder-
scheid naar arbeidsduur volgens haar objectief gerechtvaardigd is.19 De gemeente 
beroept zich daartoe op de veronderstelling dat voltijds werkende ambtenaren een 
relatief hogere werkbelasting kennen dan ambtenaren die minder uren per week 
werken. De Commissie wijst deze veronderstelling van de hand met de overweging 
dat de gemeente zelfs na uitdrukkelijk verzoek van de Commissie heeft nagelaten 
deze stelling te onderbouwen. Van een overheidsinstelling mag naar mijn mening toch 
een andere houding worden verwacht ten opzichte van toepassing van de gelijkebe-
handelingswetgeving.

4.4  Commissie niet bevoegd

In Oordeel 2009-90 acht de Commissie zich niet bevoegd kennis te nemen van een 
verzoek van een politieorganisatie om een oordeel omtrent eigen handelen, te weten 
de opzet van een zogenaamd duobanenbeleid. Verzoekster vraagt de Commissie of dit 
beleid mogelijk in strijd is met het verbod tot onderscheid naar arbeidsduur. De 
Commissie meent dat zij niet bevoegd is, nu de WOA slechts ziet op een onderscheid 
in voorwaarden waaronder de aanstelling wordt verleend, en niet op het aanbieden 
dan wel het aangaan van een aanstelling. De Commissie wijst daarbij tevens op de 
parlementaire behandeling, waarin expliciet door de Minister is uitgesproken dat “de 
term aanstelling verlenen niet ziet op het recht om in deeltijd te worden aangesteld, 
noch op het recht van de ambtenaar om de arbeidsduur eenzijdig te verminderen”. 
Mij lijkt dat op dit oordeel weinig is af te dingen. 
De Commissie onderzoekt daarnaast nog of het duobanenbeleid mogelijk nog een 
verboden onderscheid naar geslacht oplevert, maar beantwoordt deze vraag ontken-
nend.

4.5  Onderscheid op grond van het al dan niet tijdelijke karakter van de 
arbeidsovereenkomst: beloningsregeling 

In oordeel 2009-39 klaagt een werknemer dat hij als tijdelijke kracht volgens het 
personeelsreglement geen aanspraak kan maken op een dertiende maand, noch op de 
jaarlijkse loonsverhoging. Met betrekking tot de eindejaarsuitkering wordt direct 
onderscheid op grond van het tijdelijke karakter van de arbeidsovereenkomst gemaakt 
nu deze krachtens het reglement is voorbehouden aan die werknemers die op 1 
november in vaste dienst zijn. Personeel dat op 1 november in tijdelijke dienst is maar 
nadien een vast contract krijgt aangeboden, kan met terugwerkende kracht eveneens 
aanspraak maken op de eindejaarsuitkering. Verweerster meent dat het aldus gemaak-
te onderscheid objectief gerechtvaardigd is, nu de eindejaarsuitkering is gekoppeld 
aan de bijdrage die de werknemer heeft geleverd aan het bedrijfsresultaat en het daar-
voor noodzakelijk is dat een werknemer het grootste deel van het jaar in dienst is. De 

19 In deze zaak had verzoekster geen beroep gedaan op toepassing van het verbod op onderscheid naar leeftijd. 
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Commissie verwerpt dit betoog met de overweging dat dit doel niet lijkt te beant-
woorden aan een werkelijke behoefte, nu de onderneming dit doel kennelijk niet 
nastreeft ten aanzien van haar werknemers in vaste dienst. 
Vervolgens toetst de Commissie de regeling met betrekking tot de loonsverhoging. 
Deze loonsverhoging geldt voor alle werknemers, echter met uitzondering van die-
genen die tussentijds in dienst zijn getreden, dan wel een verhoging hebben ontvan-
gen. Hoewel in deze regeling niet rechtstreeks wordt verwezen naar het tijdelijk 
karakter van de arbeidsovereenkomst, meent de Commissie dat er sprake is van een 
indirect onderscheid. Daar tussentijds in dienst getreden werknemers volgens beleid 
van verweerster per definitie eerst een contract voor bepaalde tijd krijgen aangeboden 
treft namelijk de regeling vooral tijdelijke krachten. Verweerster stelt dat er geen 
sprake is van onderscheid nu voor tijdelijke krachten het nadeel is verdisconteerd in 
de hoogte van het salaris dat uit de salarisonderhandelingen is voortgekomen. Dit 
verweer wordt door de Commissie als onvoldoende onderbouwd terzijde geschoven.

5  cOnclusIe 

Ook dit jaar zijn er relatief weinig oordelen op het terrein van het verbod op onder-
scheid op grond van arbeidsduur en het tijdelijke karakter van de arbeidsovereen-
komst. De dalende trend van de voorgaande jaren zet zich echter niet verder voort. 
Daartegenover zijn de beide verbodsgronden traditiegetrouw het onderwerp van 
interessante Nederlandse en Europese jurisprudentie, met ook dit jaar voor het derde 
jaar weer een prominente rol voor de Griekse regeling inzake arbeidsovereenkomsten 
voor bepaalde tijd. 
Opvallend is dat dit jaar de helft van de oordelen betrekking heeft op een ambtelijke 
rechtsverhouding. Het merendeel van de oordelen zijn geveld conform een besten-
dige jurisprudentielijn van de Commissie. Hier en daar heeft de Commissie haar 
oordelenlijn wat kunnen aanvullen dan wel verduidelijken, zoals bijvoorbeeld in oor-
deel 2009-106 over de oproepkrachten is gebeurd. De Commissie stelt in dat oordeel 
expliciet vast dat onderscheid op grond van het oproepkarakter van de arbeidsover-
eenkomst als onderscheid naar arbeidsduur kan worden aangemerkt, indien en voor 
zover de oproepkrachten in deeltijd werkzaam zijn.


