ARREST VAN

15-6-1978 — ZAAK

149/77

In de zaak 149/77,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag
van het Belgische Hof van Cassatie, in het aldaar aanhangig geding tussen
GABRIELLE Defrenne, oud-stewardess, wonende te Brussel-Jette,

en

de BELGISHCE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ NV Sabena, gevestigd te Brussel,

om een prejudiciële beslissing inzake de uitlegging van artikel 119 EEG-Ver
drag,
wijst

HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt: H. Kutscher, president, M. Sørensen en G. Bosco,
kamerpresidenten, A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, A. J.
Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe en A. Touffait, rechters,

advocaat-generaal: F. Capotorti
griffier: A. Van Houtte

het navolgende

ARREST

Ten aanzien van de feiten

Overwegende dat de feiten, het proces
verloop en de krachtens artikel 20 van
's Hofs EEG-Statuut ingediende schrifte
lijke opmerkingen kunnen worden sa
mengevat als volgt:
1366

I — De feiten en de schriftelijke
behandeling
Mejuffrouw Gabrielle Defrenne werd
op 10 december 1951 door de Belgische

DEFRENNE / SABENA

luchtvaartmaatschappij NV Sabena aan
geworven
als
kandidaat-stewardess.
Haar aanstelling werd op 1 oktober
1963 bevestigd bij een nieuw arbeidscon
tract, waarbij haar de werkzaamheden

Tegen deze uitspraak heeft mejuffrouw
Defrenne op 11 januari 1971 beroep in
gesteld bij het Arbeidshof te Brussel.
Dit laatste heeft het in eerste aanleg ge

cabine werden opgedragen.

wezen vonnis bij arrest van 23 april
1975 bevestigd ten aanzien van het
tweede en derde punt van de vordering,

Op 15 februari 1968 verliet mejuffrouw
Defrenne de dienst overeenkomstig arti

betreffende de uitkering wegens beëindi
ging van haar loopbaan en haar pen

van boordbediende en stewardess-hoofd

kel 5, zesde alinea, van het arbeidscon

sioenrechten. In verband met het eerste

tract voor het vliegend boordpersoneel
van de Sabena, volgens hetwelk het con
tract van het vrouwelijk personeel van
rechtswege afloopt op de dag waarop be
trokkene de leeftijd van 40 jaar bereikt.

punt van de vordering, betreffende ach
terstallig salaris, heeft het Arbeidshof te
Brussel aan het Hof van Justitie twee
prejudiciële vragen gesteld inzake de uit
legging van artikel 119 EEG-Verdrag.

Bij haar vertrek ontving mejuffrouw De
frenne een uitkering wegens beëindiging

van de loopbaan ten bedrage van twaalf
maanden salaris.

Op 9 februari 1970 stelde zij bij de
Raad van State van België beroep in tot
nietigverklaring van het Koninklijk Besluit van 3 november 1969 waarbij voor

het vliegend personeel van de burger
luchtvaart bijzondere bepalingen voor
de verkrijging van pensioenrechten wa
ren vastgesteld.

Dit beroep heeft, langs de weg van de
prejudiciële procedure, geleid tot een ar
rest van het Hof van Justitie van 25 mei
1971 in de zaak 80/70 (Jurispr. 1971,
blz. 445). Ten vervolge hierop heeft de
Raad van State het beroep van mejuf
frouw Defrenne bij arrest van 10 decem
ber 1971 verworpen.
Tevoren, op 13 maart 1968, had mejuf
frouw Defrenne bij de Arbeidsrechtbank
te Brussel beroep ingesteld tot veroorde
ling van de Sabena tot betaling van ach
terstallig salaris en van een aanvulling
op de uitkering wegens beëindiging van
de loopbaan en tot vergoeding van de
schade die zij bij haar ouderdomspen
sioen zou hebben geleden.
De Arbeidsrechtbank te Brussel heeft de

vorderingen van mejuffrouw Defrenne
bij arrest van 17 december 1970 onge
grond verklaard.

Het Hof van Justitie heeft over deze vra
gen uitspraak gedaan bij arrest van 8
april 1976 (zaak 43/75, Jurispr. 1976,
blz. 456), waarna het Arbeidshof te Brus
sel mejuffrouw Defrenne bij arrest van
24 december 1976 een bedrag van
12 716 BF heeft toegekend aan achter
stallig salaris.
Op 16 september 1976 heeft mejuffrouw
Defrenne bij het Belgische Hof van Cas
satie beroep ingesteld tegen het arrest
van het Arbeidshof van Brussel van 23

april 1975, voorzover daarbij het vonnis
van de Arbeidsrechtbank te Brussel van

17 december 1970 werd bevestigd ten
aanzien van het tweede een derde punt
van de vordering (veroordeling van de
Sabena tot betaling van een aanvulling
op de uitkering wegens beëindiging van
haar loopbaan en vergoeding van in
haar pensioenrechten geleden schade).
Het Belgische Hof van Cassatie, Derde
Kamer, besloot bij arrest van 28 novem

ber 1977 het geding te schorsen en het
Hof van Justitie krachtens artikel 177
EEG-Verdrag te verzoeken om een pre
judiciële beslissing over de navolgende
vraag:

„Moet
artikel
119
EEG-Verdrag,
waarin het beginsel van ,gelijke belo
ning voor mannelijke een vrouwelijke
werknemers voor gelijke arbeid' is neer
gelegd, van het Verdrag, aldus worden
uitgelegd, dat het niet slechts gelijke be

loning, maar ook gelijke arbeidsvoor1367
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waarden voor mannelijke en vrouwe
lijke werknemers voorschrijft, en meer
in het bijzonder, vormt een clausule in

zonder door consequenties in geldelijk
opzicht.

de arbeidsovereenkomst van een stewar

a) Volgens de methode van de teleolo
gische interpretatie en het beginsel van
het nuttig effect dient artikel 119 EEGVerdrag te worden geïnterpreteerd met
het oog op de doelstellingen van het
Verdrag en wel zo dat het een werking
krijgt welke aan die doelstellingen beant

dess, bepalende dat de overeenkomst af
loopt wanneer de werknemer de leeftijd
van veertig jaar heeft bereikt — zulk ter
wijl vaststaat dat een zodanige bepaling
ontbreekt in de overeenkomst van man

nelijke boordbedienden die dezelfde ar
beid verrichten —, een verboden discri

minatie ingevolge genoemd artikel 119
EEG-Verdrag of een beginsel van ge
meenschapsrecht, indien die clausule gel
delijke gevolgen kan hebben, met name
voor de uitkering wegens beëindiging
van de loopbaan en het pensioen?"

Het arrest van het Belgische Hof van
Cassatie is op 12 december 1977 inge
schreven ter griffie van het Hof.

woordt.

Zoals uit de artikelen 48 en 117 blijkt, is

een der doelstellingen van het EEG-Ver
drag de afschaffing van elke discrimina
tie tussen onderdanen van de Lid-Sta-

ten. In diverse uitspraken heeft het Hof
van Justitie dit non-discriminatiebegrip
nader omschreven. Zo dienen binnen de

Statuut zijn op 16 februari 1978 schrifte
lijke opmerkingen ingediend door me

Gemeenschap een gelijke werkgelegen
heid en gelijke overige arbeidsvoorwaar
den voor de Gemeenschapsonderdanen
te worden verwezenlijkt; het is dan ook
welhaast ondenkbaar dat deze gelijk

juffrouw Defrenne, eiseres tot cassatie,

heid

op 20 februari door de Commissie van
de Europese Gemeenschappen, op 8
maart door de regering van het Ver
enigd Koninkrijk en op 9 maart 1978
door de regering van de Italiaanse Repu

land niet zou zijn verzekerd met name
als gevolg van discriminerende arbeids
voorwaarden. Wat meer in het bijzon
der artikel 119 betreft, heeft het Hof

Krachtens artikel 20 van 's Hofs

EEG-

bliek.

Het Hof heeft, op rapport van de rech
ter-rapporteur en gehoord de advocaatgeneraal, besloten zonder instructie tot
de mondelinge behandeling over te

tussen

onderdanen

van

hetzelfde

het dwingend karakter en de recht
streekse toepasselijkheid van dit artikel
erkend, vooral in gevallen waarin discri
minaties

rechtstreeks

voortvloeiden

uit

wettelijke bepalingen of collectieve ar
beidsovereenkomsten.

In

het

onderha

vige geval gaat het nu juist om een col

gaan.

lectieve arbeidsovereenkomst die een on
derdeel

II — Schriftelijke opmerkingen,
ingediend krachtens artikel

20

van

's Hofs

EEG-

Statuut

vormt

van

het

arbeidscontract

en die ten aanzien van de vrouwelijke
boordbedienden een leeftijdsgrens-clau
sule bevat welke niet geldt voor de man
nelijke boordbedienden die dezelfde ar
beid verrichten; deze clausule heeft dui

Volgens mejuffrouw Defrenne, eiseres tot

delijk een op het geslacht gebaseerd dis

cassatie, wordt het Hof van Justitie hier

criminerend

in wezen verzocht te beslissen of artikel

dat voor vrouwelijke werknemers een la

119 EEG-Verdrag, dat het beginsel van
gelijke beloning voor mannelijke en
vrouwelijke werknemers voor gelijke ar
beid bekrachtigt, toelaat dat bij de ar

gere leeftijdsgrens geldt, kan gelijk wor
den gesteld met een salarisdiscriminatie,
aangezien een dergelijke clausule onmis
kenbaar tot gevolg heeft dat vrouwen
van hun werkgelegenheid en daardoor

beidsvoorwaarden

tussen

deze werkne

mers wordt gediscrimineerd, in het bij
1368

van

karakter.

Het

enkele

feit

hun salaris worden beroofd vanaf
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werking

ten aanzien van de ambtenaren van de

De in de arbeidsovereenkomst van me

Europese instellingen deel uitmaakt van
het gemeenschapsrecht waarvan het Hof
van Justitie eerbiediging verzekert, dan
dient ditzelfde rechtsbeginsel te gelden

het

moment

waarop

zij

in

treedt.

juffrouw Defrenne vastgelegde leeftijds
grens kan slechts worden uitgelegd als
een definitieve lichamelijke ongeschikt
heid, bestaande in het enkele feit dat de

40-jarige leeftijd wordt bereikt. De defi
nitieve lichamelijke ongeschiktheid is in
de

arbeidsovereenkomst

zowel

voor

vrouwelijk als voor mannelijk personeel
uitdrukkelijk geregeld. De toekenning
van een lagere uitkering aan vrouwelijk
personeel wegens een bijzondere licha
melijke ongeschiktheid vormt derhalve

een discriminatie die geldelijke gevolgen
heeft voor de uitkering wegens beëindi
ging van de loopbaan.
Het beginsel van gelijke beloning voor
mannelijke en vrouwelijke werknemers
bij gelijke arbeid is niet te verwezenlij

ken, indien niet eerst het beginsel van
gelijke arbeidsvoorwaarden wordt geëer

biedigd. Gebeurt dit niet dan is het doel
van artikel 119 onmogelijk te bereiken:
de

discriminatie

in

arbeidsvoorwaarden

leidt tot een discriminatie in de bezoldi

ging tussen twee werknemers die de
zelfde arbeid verrichten.

voor

De aan het Hof van Justitie ge

in

de

Lid-Staten

werkzame

Anderzijds kan artikel 119 in het ge

meenschapsrecht slechts worden gezien
als een der formele uitingsvormen van
het beginsel dat discriminatie naar
kunne is verboden: het Verdrag heeft
tot doel de sociale vooruitgang te verze
keren en de voortdurende verbetering
van de levensstandaard en arbeidsvoor

waarden na te streven; het dient tevens

gelijkheid in de mededinging te waarbor
gen. Het beleid waarbij vrouwelijk per
soneel slechts een beperkte loopbaan
kan volgen, levert de Sabena een voor
deel op van 20 % ten opzichte van lucht
vaartmaatschappijen waar de duur van
de loopbaan even lang is voor mannen
en vrouwen.

Derhalve vereisen óók de

economische doelstellingen van het Ver
drag toepassing van het algemene begin
sel

b)

de

vrouwelijke werknemers. Jegens hen be
vat artikel 119 van het Verdrag immers
uitdrukkelijk een waarborg van non-dis
criminatie, welke slechts een specifieke
modaliteit van het algemene beginsel is.

dat

discriminatie

naar

kunne

ver

biedt.

stelde vraag raakt tevens het bestaan
van een beginsel van gemeenschapsrecht
dat discriminatie tussen mannen en vrou

wen op grond van hun kunne verbiedt.

Wat betreft het door het Belgische Hof
van Cassatie gehanteerde begrip rechts
beginsel of algemeen rechtsbeginsel en
de rechtspraak van het Hof inzake de al
gemene rechtsbeginselen en de bescher
ming van de fundamentele rechten,
moet worden geconstateerd dat het be
ginsel van gelijke beloning voor mannen
en vrouwen een fundamenteel beginsel
van het Verdrag vormt en dat het ambte
narenstatuut van de Gemeenschappen
een algemeen beginsel bevat dat discrimi

c) In artikel 119 EEG-Verdrag is der
halve het beginsel van gelijke arbeids
voorwaarden neergelegd, terwijl het be
ginsel dat discriminatie naar kunne ver
biedt, op de door het Verdrag bestreken
terreinen — waaronder arbeid — een be

ginsel van gemeenschapsrecht is dat
door het Hof van Justitie op grond van
de

sociale

en

economische

doelstellin

gen van het Verdrag wordt toepast.

natie naar kunne verbiedt. Indien het al

De regering van de Italiaanse Republiek
geeft, na een uiteenzetting van de in Ita
lië geldende wettelijke regeling van ge
lijke beloning en na de vaststelling dat
zij ten volle uitvoering heeft gegeven
aan zowel artikel 119 van het Verdrag

gemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk

als richtlijn nr. 75/117 van de Raad van

discriminatie

10 februari

naar

kunne

is verboden,

1975 betreffende het nader
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tot elkaar brengen van de wetgevingen
der Lid-Staten inzake de toepassing van
het beginsel van gelijke beloning voor
mannelijke en vrouwelijke werknemers
(PB L 45 van 1975, blz. 19), te kennen
dat zij er belang bij heeft dat de gelijk
heidsbeginselen en de sociale waarden
algemeen toepassing vinden in alle LidStaten van de Gemeenschap.

Verschillen in arbeidsvoorwaarden, die

a) Om de volledige en daadwerkelijke
toepassing van het beginsel van gelijke
beloning voor mannelijke en vrouwe
lijke werknemers te waarborgen en te
handhaven, moeten in beginsel alle ar

nen geen bestaansgrond vinden in een
contract noch in algemene rechtsnor
men van privaatrechtelijke aard.

beidsvoorwaarden die direct of indirect

van invloed zijn op de beloning, gelijk
worden getrokken. Artikel 119 verbiedt
eveneens indirecte loondiscriminaties die
voortvloeien uit discriminaties in arbeids
voorwaarden en bevat voor de Lid-Sta

ten en alle personen die op het grondge
bied van de Gemeenschap optreden, een
resultaatverplichting.
b)

Het

beginsel

van

gelijkheid

van

man en vrouw wordt, eveneens wat de
arbeidsvoorwaarden betreft, niet alleen

door artikel 119 bevestigd; het is tevens
impliciet vervat in artikel 117 dat een on
derlinge aanpassing op de weg van de
vooruitgang beoogt; overigens gaat het
hier om de uitdrukking van een funda
menteel recht.

ook het bedrag der bezoldiging beïnvloe
den, kunnen eventueel gerechtvaardigd
zijn op grond van het natuurlijk verschil
tussen man en vrouw; deze verschillen

moeten evenwel worden gezien als ex
ceptionele afwijkingen van het gelijk
heidsbeginsel en dienen ook als zodanig
te worden behandeld en geregeld in de
rechtsorde van de Lid-Staten. Zij kun

d) Het Hof van Justitie heeft in zijn ar
rest van 8 april 1976 beslist dat de erken
ning van de rechtstreekse werking van

artikel 119 geen terugwerkende kracht
heeft op grond van „dwingende overwe
gingen van rechtszekerheid met betrek
king tot alle . . . belangen", behalve
voor het hoofdgeding in die zaak en
voor andere reeds lopende gedingen. De
Italiaanse regering zet uitvoerig uiteen
om welke redenen zij deze beslissing
juist acht. In 's Hofs uitspraak in de on
derhavige zaak zou deze beslissing over
de terugwerkende kracht eveneens op
haar plaats zijn, want de verkondiging
van het rechtsbeginsel dat artikel 119
EEG-Verdrag discriminatie in de belo
ning van man en vrouw verbiedt, ook
wanneer

nieuwe
c) De in casu bedoelde discriminatie
zou in de zin van de rechtspraak van
het Hof zijn gelijk te stellen met een
„rechtstreekse" discriminatie: zij vindt
haar oorsprong in een contractuele bepa

ling, kan worden aangetoond aan de
hand van een zuiver juridische analyse
en vindt plaats ten aanzien van dezelfde
arbeid bij één en hetzelfde bedrijf; an
derzijds kan zij gelijk worden gesteld
met „zijdelingse en verkapte" discrimi
naties, waar zij haar oorsprong vindt in
een bepaling die niet rechtstreeks betrek
king heeft op het bedrag der bezoldi
ging maar in haar toepassing daarop
wel terugslaat.
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deze

voortvloeit

uit

een

ver

schil in arbeidsvoorwaarden, vormt een
men

de

jurisprudentiële
eisen

van

regel,

waarbij

rechtszekerheid

in

acht moet blijven nemen.

e) De door het Belgische Hof van Cas
satie gestelde vraag ware als volgt te
beantwoorden:

Artikel 119 EEG-Verdrag moet worden
uitgelegd als een rechtstreeks werkende
bepaling ter opheffing van de bestaande
verschillen in arbeidsvoorwaarden die,
rechtstreeks of zijdelings, leiden tot on

gelijke beloning voor dezelfde of gelijk
waardige arbeid en waarvoor redelijker
wijze geen rechtvaardiging is te vinden
in het natuurlijk verschil tussen man en
vrouw.
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Op de verplichting tot opheffing van het

beidsvoorwaarden (PB L 39 van 1976,

bestaande

blz. 40); bij gevolg vormt de gecombi
neerde actie van de Gemeenschap en de
nationale wetgevingen het aangewezen
middel om de tenuitvoerlegging van . het
beginsel van gelijke behandeling van
mannen en vrouwen bij de arbeid, met
name wat de bepalingen inzake overlij
den en pensioen betreft, mogelijk te ma

verschil

in

arbeidsvoorwaar

den tussen man en vrouw kan geen be
roep worden gedaan tot staving van
loonaanspraken over tijdvakken vooraf
gaande aan de dag waarop dit arrest is
uitgesproken.

De regering van het Verenigd Koninkrijk
is van mening dat artikel 119 alleen ten
doel heeft te verzekeren dat de beloning
van een mannelijke of vrouwelijke werk
nemer

niet

wordt

beïnvloed

door

het

geslacht. Het heeft noch uitdrukkelijk
noch stilzwijgend betrekking op de op

het geslacht berustende ongelijkheid op
andere terreinen', zoals de leeftijd
waarop een werknemer geschikt wordt
geacht of ongeschikt wordt voor een be

paald soort werk of de leeftijd waarop
de mannelijke of vrouwelijke werkne
mer pensioen kan nemen en/of een
recht op pensioen verkrijgt.
Het Hof heeft in zijn arrest van 8 april
1976 uitdrukkelijk onderscheid gemaakt
tussen rechtstreekse en openlijke discri
minaties enerzijds en zijdelingse en ver
kapte
discriminaties
anderzijds.
De
beoordeling van de eerste groep discrimi
naties behoort tot de bevoegdheid van
de nationale rechter, terwijl ten aanzien
van de zijdelingse en verkapte discrimi
naties passende maatregelen op commu
nautair en nationaal niveau moeten wor

den genomen. De in het hoofdgeding
opgeworpen problemen gaan niet over

de rechtstreekse werking van artikel
119, maar dienen te worden opgelost
door middel van passende communau
taire en nationale maatregelen. Op com
munautair niveau is dit geschied bij

ken.

Indien

men

aan

artikel

119

de

overdreven en onhoudbare uitleg geeft
die mejuffrouw Defrenne eraan wil ge
ven, dan wordt dit doel gemist.

Bij een uitlegging van artikel 119 of de
artikelen 2, 3 en 117 in die zin dat zij

ook een verplichting tot gelijke behande
ling op ander terrein dan dat van de be
zoldiging meebrengen, zouden derge
lijke verplichtingen niet rechtstreeks toe
passelijk zijn en geen rechten doen ont

staan die de nationale rechter in een ge
ding tussen particulieren zou moeten
handhaven. De kwestie van de gelijk
heid van de pensioengerechtigde leeftijd
is te ingewikkeld om met behulp van
een rechtstreekse toepassing van de ver
dragsbepalingen te worden opgelost; bo
vendien zou een dergelijke oplossing on
aanvaardbare financiële en economische

gevolgen hebben.

De regering van het Verenigd Konink
rijk zou de aan het Hof gestelde vraag
als volgt willen beantwoorden:
Artikel
119 EEG-Verdrag verplicht
slechts tot gelijke arbeidsvoorwaarden
voor mannelijke en vrouwelijke werkne
mers,

voorzover

die

kunnen

worden

geacht van invloed te zijn op de bezoldi

ging die de werknemer ontvangt als tegenprestatie voor de door hem krach

's Raads resolutie van 21 januari 1974

tens

betreffende een sociaal actieprogramma

beid; de opneming in het arbeidscon
tract voor vrouwelijke werknemers van
een clausule over de beëindiging van het
contract op een lagere leeftijd dan is
voorzien in het contract van mannelijke

(PB nr. C 13 van 1974, blz. 1) en bij
's Raads richtlijn' nr. 76/207 van 9 fe

bruari 1976 betreffende de tenuitvoerleg
ging van het beginsel van gelijke behan
deling van mannen en vrouwen ten aan
zien van de toegang tot het arbeids

het

arbeidscontract

verrichte

ar

werknemers die hetzelfde werk verrich

proces, de beroepsopleiding en de pro

ten, vormt geen discriminatie die in
druist tegen artikel 119 van het Verdrag

motiekansen en ten aanzien van de ar

of tegen

enig beginsel van

gemeen1371
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schapsrecht dat rechtstreeks toepasselijk
is in die zin dat het voor de justitiabelen
rechten kan doen ontstaan die de natio
nale rechters dient te handhaven.

„een in het kader van een wettelijk stel
sel van sociale zekerheid ingesteld pen
sioenrecht geen door de werkgever aan
de werknemer uit hoofde van zijn dienst

betrekking indirect betaald voordeel in
De Commissie van de Europese Gemeen
schappen merkt op dat eiseres tot cassa
tie als middel aanvoert schending zowel
van artikel 119 EEG-Verdrag als van
een op de artikelen 2, 3 en 117 van dat
Verdrag gegrond algemeen beginsel van
gemeenschapsrecht.
a)

Dat een stewardess en een boordbe

diende dezelfde arbeid verrichten en dat
krachtens artikel 119 een stewardess der

halve dezelfde bezoldiging moet ontvan
gen als een boordbediende, wordt niet
betwist. Het gaat echter om de vraag of
onder gelijke beloning in de zin van arti
kel 119 tevens moet worden verstaan ge
lijkheid van alle arbeidsvoorwaarden en
of het in strijd is met het beginsel van ge
lijke beloning voor mannelijke en vrou
welijke werknemers indien in het ar
beidscontract

van

een

stewardess

bevat.

Beslist zal moeten worden of anikel 119

ten doel heeft een algemeen beginsel
van gelijkheid van mannen en vrouwen
aanzien

van

alle

contractuele

en

reglementaire elementen die op een of
andere manier veband houden met de ar

beid, vast te leggen, dan wel of het voor
de werknemers in elke Lid-Staat een ge
lijke beloning voor gelijke arbeid zon
der

onderscheid

naar

kunne

van

de

werknemer wil verzekeren.

In het eerste geval moet de bezoldiging
worden geacht alle arbeidsvoorwaarden
te omvatten, met name die inzake aan

werving en ontslag, en met inbegrip van
de sociale zekerheidsuitkeringen in het
algemeen en de pensioenregelingen in
het bijzonder, die nog het nauwst ver
band houden met de bezoldiging. Het
Hof van Justitie heeft geoordeeld dat
1372

119

heeft derhalve vooral ten

doel

in

elke Lid-Staat een gelijke — directe dan
wel indirecte — beloning voor manne
lijke en vrouwelijke werknemers voor ge
lijke arbeid te verzekeren; het bevat

geen algemeen beginsel van gelijkheid
voor mannen

en vrouwen ten

aanzien

van alle elementen die op enigerlei wijze
verband houden met de arbeid. De ge
strengheid van het in artikel 119 neerge

legde beginsel staat in-rechtstreeks ver
band met zijn beperkt toepassingsge
bied.

De vaststelling door de partijen bij een
arbeidscontract van een bepaalde ter
mijn valt dus buiten het toepassingsge
bied van artikel 119.

een

clausule wordt opgenomen waarin is
vastgelegd wanneer het contract afloop,
terwijl het contract van een mannelijke
werknemer een dergelijke clausule niet

ten

de zin van artikel 119, tweede alinea,

van het EEG-Verdrag vormt". Artikel

Wat betreft de vraag of ook de gelde
lijke gevolgen van de vaststelling van
een dergelijke termijn niet discrimine
rend in de zin van artikel

119 kunnen

worden geacht, merkt de Commissie op
dat het Hof van Justitie zich reeds in
zijn arrest van 25 mei 1971 heeft uitge
sproken over de kwestie van het pen
sioen. Op grond van dit arrest heeft het
Arbeidshof te Brussel toen de vordering
van mejuffrouw Defrenne tot schadever
goeding ter zake van haar ouderdoms
pensioen verworpen.
Mejuffrouw Defrenne betoogt nu met
betrekking tot uitkering wegens beëindi
ging van haar loopbaan, dat deze uitke
ring onmiskenbaar een in artikel 119 be
doeld indirect voordeel is. Derhalve had

zij eenzelfde uitkering moeten ontvan
gen als die welke ingevolge de collec
tieve

arbeidsovereenkomst

van

1963

toekwam aan een boordbediende met de

zelfde anciënniteit en die op dezelfde
leeftijd definitief ongeschikt wordt ver
klaard voor de dienst.
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Bij onderzoek van de nationale fiscale

De moeilijkheid is geheel gelegen in het

en sociale wetgevingen blijkt niet duide
lijk of een dergelijke uitkering wegens
beëindiging van de loopbaan als bezoldi
gingselement is te beschouwen. Dit on
derzoek legt overigens weinig gewicht
in de schaal, want ongeacht het resul
taat is er stellig sprake van een discrimi

feit

natie in de zin van artikel 119, indien

wel aan een man bij het einde van diens

loopbaan een uitkering wordt toege
kend doch onder dezelfde omstandighe

dat

zuiver

identieke

situaties

van

man en vrouw onmogelijk te vergelijken
zijn, zoals eigenlijk zou moeten gebeu
ren. Het is dan ook zeer moeilijk zich
op dat punt definitief uit te spreken.
Men kan hoogstens zeggen dat artikel
119 niet doelt op discriminaties in de
aanstellings-en
arbeidsvoorwaarden als
zodanig, doch dat de daaruit voortvloei
ende discriminaties in strijd met artikel
119 kunnen worden geacht.

den niet aan een vrouw, of indien een

vrouw een lagere uitkering ontvangt
dan een man in een overigens gelijke si
tuatie, met name wat de anciënniteit in

de dienst betreft. In het onderhavige ge
val ontvangen stewardessen en boordbe
dienden bij beëindiging van hun loop
baan echter hetzelfde bedrag; het enige
verschil in behandeling tussen de vrou
welijke en mannelijke boordbedienden
is gelegen in de leeftijd waarop die uitke
ring wordt toegekend.
Men zou ook kunnen stellen dat een uit

kering

wegens

definitieve

ongeschikt

heid voor de dienst een in artikel 119 be

doeld geldelijk voordeel is dat de werk
gever direct aan de werknemer uit

hoofde van zijn dienstbetrekking be
taalt. Maar dan nog is het zo dat manne
lijke en vrouwelijke vliegende boordbe
dienden door de Sabena gelijk worden
behandeld en bij definitieve ongeschikt

verklaring voor de dienst een uitkering
ontvangen die precies gelijk is en vol
gens dezelfde maatstaven wordt bere
kend, zonder onderscheid naar kunne.

Mejuffrouw Defrenne haalt twee feite
lijke situaties door elkaar, die weliswaar

allebei aanleiding geven tot een uitke
ring door de werkgever maar van vol
strekt verschillende aard en moeilijk te
vergelijken zijn, namelijk enerzijds die
waarin de werknemer definitief onge
schikt is verklaard voor zijn functie en
anderzijds die waarin de werknemer een
contractueel vastgelegde leeftijdsgrens
heeft bereikt. In ieder geval staat het
aan

de

nationale

rechter

oordeel uit te spreken.

hierover

een

b) Met betrekking tot de artikelen 2, 3
en 117 van het Verdrag wijst de Com
missie erop dat de Raad in zijn resolutie
van 21 januari 1974 als te ondernemen
actie onder meer heeft vastgelegd „de
gelijkheid van mannen en vrouwen te
verwezenlijken voor wat betreft de toe
gang tot arbeid en beroepsopleiding en
de gelegenheid in hun beroep vooruit te
komen,

alsmede

arbeidsvoorwaarden,

met inbegrip van de bezoldiging", dat
hij voorts inzake de bezoldiging richtlijn
nr. 75/117 en inzake de tewerkstelling
van vrouwen in het algemeen richtlijn
nr. 76/207 heeft gegeven. In deze laat
ste is de sociale zekerheid echter uitge
sloten, daar het beginsel van gelijke be
handeling op dit gebied geleidelijk door
middel van latere maatregelen dient te
worden verwezenlijkt. In een der over
wegingen van richtlijn nr. 76/207 wordt
artikel 117 EEG-Verdrag bijna letterlijk
aangehaald. Gezien de sociale doelstel
ling van het Verdrag, zou artikel 117
derhalve kunnen worden beschouwd als

een algemeen beginsel van het gemeen
schapsrecht, dat dient te worden aange

wend om de door artikel 119 niet ge
heel verwezenlijkte gelijke behandeling
van

mannen

en

vrouwen

te vervolma

ken. Luidens artikel 9 van de richtlijn
hebben de Lid-Staten evenwel 30 maan

den de tijd om de noodzakelijke uitvoe
ringsmaatregelen in werking te doen tre
den.

Derhalve

is

een

discriminatie

in

leeftijdsgrens zoals in het hoofdgeding
wordt aangevoerd, eerst vanaf augustus
1978 ingevolge het gemeenschapsrecht
verboden.
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Tot zolang kan mejuffrouw Defrenne
aan een algemeen beginsel van het ge
meenschapsrecht uitsluitend aanspraken
ontlenen, indien aan dit beginsel recht
streekse werking is toegekend. Aan arti
kel 117 kan, gezien de redactie en brede

ment van beloning voor dezelfde arbeid,
doch geen discriminaties met betrekking
tot aanstellings-en arbeidsvoorwaarden.
Overeenkomstig artikel 9 van 's Raads
richtlijn nr. 76/207 van 9 februari 1976

reikwijdte van dit artikel, deze recht

van dertig maanden volgende op de ken
nisgeving van deze richtlijn de nodige
wettelijke en bestuursrechtelijke maatre

streekse

werking

niet

worden toege

kend.

dienen de Lid-Staten binnen een termijn

Bovenstaande overwegingen hebben al
leen betrekking op de door het gemeen
schapsrecht gewaarborgde rechten en de

gelen in werking te doen treden om aan

verplichtingen van de Lid-Staten voor

voorwaarden, met inbegrip van de ont

de toepassing van dit recht. Over de
vraag of het omstreden contractbeding
rechtmatig is volgens een nationale wet
geving die ter uitvoering van de richtlijn
reeds tot stand zou zijn gekomen, als

slagvoorwaarden, zonder discriminatie
op grond van geslacht, te verzekeren.

deze richtlijn te voldoen en met name

om mannen en vrouwen gelijke arbeids

III — Mondelinge behandeling

mede over de fundamentele rechten die
de

Lid-Staten

hun

onderdanen krach

tens hun grondwet of internationale ver

plichtingen dienen te waarborgen, zeg
gen bovenstaande overwegingen niets.

Ter terechtzitting van 2 mei 1978 heb
ben mejuffrouw Defrenne, eiseres tot
cassatie, ten deze vertegenwoordigd
door J. Heynderickx, advocaat te Brus

sel,

de

regering

van

het

Verenigd

c) De door het Belgische Hof van Cas
satie gestelde vraag ware als volgt te

Koninkrijk, ten deze vertegenwoordigd

beantwoorden:

de Europese Gemeenschappen, ten deze
vertegenwoordigd door haar juridisch
adviseur M -J. Jonczy, mondelinge op
merkingen gemaakt en de door het Hof
gestelde vragen beantwoord.
De advocaat-generaal heeft ter terecht
zitting van 30 mei 1978 conclusie geno

Artikel 119 van het Verdrag, dat het be
ginsel van gelijke beloning voor manne
lijke en vrouwelijke werknemers voor ge

lijke arbeid verkondigt, doelt alleen op
gelijke beloning. Uit hoofde van deze be
paling zijn slechts verboden discrimina
ties betreffende enige vorm of enig ele

door P. D. Scott, en de Commissie van

men.

Ten aanzien van het recht

1

Overwegende dat het Belgische Hof van Cassatie bij arrest van 28 november
1977, ingekomen ten Hove op 12 december 1977, krachtens artikel 177
EEG-Verdrag een vraag heeft gesteld over de strekking van het in artikel
119 van het Verdrag neergelegde beginsel van non-discriminatie tussen man
nelijke en vrouwelijke werknemers;

2

Overwegende dat deze vraag is gesteld in een geding, aangespannen voor
Belgische arbeidsrechtcolleges door Gabrielle Defrenne, oud-stewardess, tegen de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena, nadat zij, overeenkomstig
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de bepalingen van haar arbeidscontract, bij het bereiken van de leeftijds
grens van 40 jaar was ontslagen;

3

dat mejuffrouw Defrenne aanvankelijk bij de Arbeidsrechtbank te Brussel
op grond van artikel 119 EEG-Verdrag een vordering had ingesteld tot ver
oordeling van de Sabena tot betaling van
1° een vergoeding op grond dat zij als vrouwelijke werknemer op bezoldi

gingsgebied was gediscrimineerd ten opzichte van haar mannelijke colle
ga's, die als boordbediende dezelfde arbeid verrichten;
2° een aanvulling van de uitkering wegens beëindiging van haar loopbaan,
ter hoogte van het verschil tussen de uitkering die zij bij haar vertrek in
feite had ontvangen, en de uitkering die een definitief voor de dienst
ongeschikt verklaarde boordbediende van 40 jaar en met dezelfde anciën
niteit zou hebben ontvangen;
3° vergoeding van de door haar in pensioenopzicht geleden schade;

4

dat de Arbeidsrechtbank deze vordering bij vonnis van 17 december 1970 in
haar geheel ongegrond heeft verklaard;

5

dat na door verzoekster ingesteld hoger beroep het Arbeidshof te Brussel
het in eerste aanleg gewezen vonnis ten aanzien van het tweede en derde
onderdeel van de vordering bij arrest van 23 april 1975 heeft bekrachtigd;

6

dat het Arbeidshof voor zijn beslissing over het eerste onderdeel van de vor
dering, het Hof van Justitie twee prejudiciële vragen heeft gesteld die het
voorwerp zijn van het arrest van 8 april 1976 in de zaak 43/75 (Jurispr.
1976, blz. 456);

7

dat het Arbeidshof in aansluiting op deze prejudiciële beslissing verzoekster
bij arrest van 24 november 1976 het door haar gevorderde achterstallig sala
ris tot een bedrag van 12 716 BF, verhoogd met kosten en interesten, heeft
toegekend;

8

dat nadat mejuffrouw Defrenne tegen het arrest van het Arbeidshof beroep
in cassatie had ingesteld ten aanzien van de verworpen onderdelen van de
vordering, het Hof van Cassatie zich zijnerzijds krachtens artikel 177 van
het Verdrag tot het Hof van Justitie heeft gewend;
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9

Overwegende dat voorts nog zij vermeld dat mejuffrouw Defrenne in dit
zelfde verband bij de Belgische Raad van State beroep had ingesteld tegen
het Belgisch Koninklijk Besluit van 3 november 1969 betreffende de rustpen
sioenen van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart, welk be
roep inzonderheid betrekking had op de geldigheid van een bepaling in dat

besluit waarbij de stewardessen van de betrokken regeling werden uitgeslo
ten;

10

dat de Raad van State van zijn kant het Hof van Justitie vragen heeft ge
steld over de uitlegging van artikel 119 van het Verdrag, welke vragen het
voorwerp zijn van het arrest van 25 mei 1971 in de zaak 80/70 (Jurispr.
1971, blz. 445);

11

Overwegende dat het Hof van Cassatie ter oplossing van de thans bij haar
aanhangige geschilpunten een uit twee onderdelen bestaande prejudiciële

vraag heeft gesteld die aparte antwoorden verlangt, daar zij betrekking
heeft op de omvang van het toepassingsgebied van artikel 119 van het Ver
drag enerzijds en op het eventuele bestaan van een algemeen beginsel van
gemeenschapsrecht inzake de opheffing van discriminaties tussen mannelijke
en vrouwelijke werknemers in aanstellings-en arbeidsvoorwaarden, anders
dan die betreffende de eigenlijke bezoldiging, anderzijds;

Ten aanzien van het eerste onderdeel van de vraag, betreffende de strekking
van artikel 119 EEG-Verdrag

12

Overwegende dat het Hof van Cassatie in het eerste onderdeel van zijn
vraag wenst te vernemen of het in artikel 119 neergelegde beginsel van ge

lijke beloning aldus kan worden uitgelegd dat het in het algemeen gelijke
arbeidsvoorwaarden voor mannelijke en vrouwelijke werknemers voor
schrijft, zodat er sprake zou zijn van een ingevolge deze bepaling verboden
discriminatie, indien de arbeidsovereenkomst van een stewardess een clau

sule bevat bepalende dat de overeenkomst afloopt wanneer de werknemer
de leeftijd van veertig jaar bereikt, zulks terwijl vaststaat dat een zodanige
bepaling ontbreekt in de overeenkomst van mannelijke boordbedienden die
dezelfde arbeid verrichten;

13

Overwegende dat volgens verzoekster in het hoofdgeding artikel 119 ruim

moet worden uitgelegd, in die zin dat het slechts een specifieke verwoording
is van een algemeen beginsel van non-discriminatie dat op velerlei wijze in

het Verdrag tot uitdrukking komt;
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14

dat meer in het bijzonder de omstreden clausule in de arbeidsovereenkomst
van stewardessen, welke voor hen een leeftijdsgrens van 40 jaar vastlegt,
wordt getroffen door de non-discriminatieregel van artikel 119, enerzijds
omdat een vrouwelijke werknemer slechts in het genot kan komen van een
zelfde bezoldiging als de mannelijke werknemers indien jegens haar eerst de
gelijkheid van de voorwaarden voor tewerkstelling is geëerbiedigd, en ander
zijds omdat de in de arbeidsovereenkomst voor stewardessen voorgeschre
ven leeftijdsgrens nadelige geldelijke gevolgen heeft voor de uitkering
wegens beëindiging van de loopbaan en voor het pensioen;

15

Overwegende dat het toepassingsgebied van artikel 119 moet worden be
paald aan de hand van het systeem der sociale bepalingen van het Verdrag,
die zijn samengebracht in het hoofdstuk bestaande uit de artikelen 117 en
volgende;

16

dat de werkgelegenheids-en arbeidsvoorwaarden in de artikelen 117 en 118
in hun algemeenheid worden beschouwd, met het oog op een harmonisatie
van de sociale stelsels der Lid-Staten en een nader tot elkaar brengen van de
desbetreffende wettelijke bepalingen;

17

dat de opheffing van de op het geslacht van werknemers gegronde discrimi
naties ontwijfelbaar deel uitmaakt van dit programma voor sociaal en wetge
vend beleid, dat op sommige punten nader is uitgewerkt in 's Raads resolu
tie van 21 januari 1974 (PB C 13 van 1974, blz. 1);

18

dat dit eveneens de opvatting is die ten grondslag ligt aan 's Raads richtlijn
nr. 76/207 van 9 februari 1976, betreffende de tenuitvoerlegging van het be
ginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de
toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en
ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden (PB L 39 van 1976, blz. 40);

19

dat in tegenstelling tot de voornamelijk programmatische bepalingen van de
artikelen 117 en 118, artikel 119 dat alleen betrekking heeft op het pro
bleem van de salarisdiscriminaties tussen mannelijke en vrouwelijke werkne
mers, een bijzondere regel vormt, waarvan de toepassing aan nauwkeurige
gegevens is gebonden;

20

dat derhalve de draagwijdte van dit artikel niet mag worden uitgebreid tot
andere elementen in de arbeidsverhouding dan die waarop het uitdrukkelijk
ziet;
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21

dat met name de omstandigheid dat bepaalde arbeidsvoorwaarden — zoals
de vaststelling van een zekere leeftijdsgrens — geldelijke gevolgen kunnen
hebben, onvoldoende reden vormt om dergelijke voorwaarden onder het toe
passingsgebied te brengen van artikel 119, dat op het nauw verband tussen
de aard van de arbeidsprestatie en de hoogte van het salaris berust;

22

dat dit temeer geldt nu het uitgangspunt van artikel 119 — te weten het
vergelijkbaar karakter van de arbeidsprestaties van werknemers van het ene
en van het andere geslacht — een factor vormt waarbij alle werknemers ge
lijk worden gesteld, terwijl bij de beoordeling van de overige aanstellings
en arbeidsvoorwaarden in diverse opzichten factoren aan de orde komen ver
band houdend met het geslacht van de werknemers, waarbij acht wordt ge
slagen op de bijzondere positie van de vrouw in het arbeidsproces;

23

dat bij gevolg de bewoordingen van artikel 119.niet zozeer mogen worden
opgerekt dat enerzijds de rechtstreekse toepasselijkheid, die deze bepaling
op haar eigenlijke gebied moet worden toegekend, in gevaar wordt gebracht
en anderzijds een gebied wordt betreden dat door de artikelen 117 en 118
aan de beoordeling van de aldaar genoemde autoriteiten is voorbehouden;

24

dat derhalve op het eerste onderdeel van de vraag moet worden geantwoord
dat artikel 119 niet aldus mag worden uitgelegd dat het naast de gelijkheid
van beloning ook de gelijkheid van de andere op mannelijke en vrouwelijke
werknemers toepasselijke arbeidsvoorwaarden voorschrijft;

Ten aanzien van het tweede onderdeel van de vraag, betreffende het bestaan
van een algemeen beginsel dat discriminaties naar geslacht in aanstellings-en
arbeidsvoorwaarden verbiedt

25

Overwegende dat het tweede onderdeel van de vraag inhoudt of, buiten de
specifieke bepalingen van artikel 119, in het gemeenschapsrecht een alge
meen beginsel geldt dat discriminaties naar geslacht in aanstellings-en ar
beidsvoorwaarden van mannelijke en vrouwelijke werknemers verbiedt;

26

Overwegende dat het Hof reeds herhaaldelijk heeft vastgesteld dat de eerbie
diging van de fundamentele rechten van de mens deel uitmaakt van de alge
mene beginselen van het gemeenschapsrecht welks eerbiediging het tot taak
heeft te verzekeren;
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27

dat het geen twijfel kan lijden dat de opheffing van discriminaties naar ge
slacht deel uitmaakt van die fundamentele rechten;

28

dat deze opvattingen overigens zijn erkend in het Europees Sociaal Hand
vest van 18 november 1961 en Conventie III van de Internationale Arbeids

organisatie van 25 juni 1958 met betrekking tot de discriminatie ten aanzien
van werkgelegenheid en beroep;

29

dat ten deze zij opgemerkt dat het Hof in zijn arresten van 7 juni 1972 in
de zaak 20/71, Sabbatini-Bertoni (Jurispr. 1972, blz. 345) en van 20 februari
1975 in de zaak 21/74, Airola (Jurispr. 1975, blz. 221), heeft erkend dat
gelijke arbeidsvoorwaarden moeten worden verzekerd voor mannelijke en
vrouwelijke werknemers die door de Gemeenschap zelf. zijn tewerkgesteld
in het kader van het Ambtenarenstatuut;

30

dat daarentegen voor wat betreft de onder het nationale recht vallende ar
beidsbetrekkingen, de Gemeenschap ten tijde van de aan het oordeel van de
Belgische rechters onderworpen feiten geen enkele controle-of waarborg
functie had inzake de naleving van het beginsel van gelijkheid van arbeids
voorwaarden — anders dan die betreffende de bezoldiging — tussen manne
lijke en vrouwelijke werknemers;

31

dat, zoals hierboven is vermeld, in het kader van het gemeenschapsrecht in
de betrokken tijd alleen sprake was van de in de artikelen 117 en 118 van
het Verdrag neergelegde bepalingen van programmatische aard over de alge
mene ontwikkeling van het sociaal welzijn, met name ten aanzien van de
aanstellings-en arbeidsvoorwaarden;

32

dat bij gevolg de aan de beoordeling van de Belgische rechter onderworpen
situatie valt onder de bepalingen en beginselen van het nationaal recht en
het in die Lid-Staat geldende internationale recht;

33

dat derhalve op het tweede onderdeel van de vraag moet worden geant
woord dat ten tijde van de aan het hoofdgeding ten grondslag liggende fei
ten, voor wat betreft de aan het nationale recht onderworpen arbeidsbetrek
kingen, geen regel van gemeenschapsrecht bestond die discriminaties tussen
mannelijke en vrouwelijke werknemers in arbeidsvoorwaarden anders dan

die betreffende de in artikel 119 van het Verdrag bedoelde bezoldigingsrege
ling verbood;
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Ten aanzien van de kosten

34

Overwegende dat de kosten, door de Commissie en door de regeringen van
het Verenigd Koninkrijk en de Italiaanse Republiek wegens indiening hun
ner kosten bij het Hof gemaakt, niet voor vergoeding in aanmerking kun
nen komen;

35

dat de procedure ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding als een
aldaar gerezen incident is te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke in
stantie over de kosten heeft te beslissen;

HET HOF VAN JUSTITIE,

uitspraak doende op de door het Belgische Hof van Cassatie bij diens arrest
van 28 november 1977 gestelde vragen, verklaart voor recht:
Artikel 119 EEG-Verdrag mag niet aldus worden uitgelegd dat het
naast de gelijkheid van beloning ook de gelijkheid van de andere op
mannelijke en vrouwelijke werknemers toepasselijke arbeidsvoorwaarden
voorschrijft.

Ten tijde van de aan het hoofdgeding ten grondslag liggende feiten be
stond voor wat betreft de aan het nationale recht onderworpen arbeids
betrekkingen, geen regel van gemeenschapsrecht die discriminaties tus
sen mannelijke en vrouwelijke werknemers in arbeidsvoorwaarden an
ders dan die betreffende de in artikel 119 EEG-Verdrag bedoelde bezol
digingsregeling verbood.

Kutscher

Pescatore

Sørensen

Bosco

Mackenzie Stuart

Donner

Mertens de Wilmars

O'Keeffe

Touffait

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op vijftien juni ne
gentienhonderdachtenzeventig.
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