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Niet meetetlen Yan voor het Í8e iaar vervuldo

studietlldvakken bli de berekening nan pensi'

oenrcchtan' Oblectleve rechtvaardiging'

lRichtf ijn 2O007AEG arr. 2' 6l

De werknemer, geboren in 1956, vervult de functie

van hoogleraar en is sinds 1991 ambtenaar in

díenst van de Bund (de Oostenriikse federale

overheÍd). Voor de berekening van de pensioen'

rechten van de werknemer ziin de aan het 18e iaar
voorafgaande studietiidvakken (drie iaren) niet

meegeteld. De werknemer heeft de Staat verzocht

dezi iaren alsnog mee te tellen, maar dat verzoek

is afgewezen. ln de door de werknemer aanhangig

gemaakte procedure heeft het Verfassu ngsgerichts-

hof prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EU'

Het Hof stelt vast dat de beloningsvoorwaarden
van de werknemer als ambtenaar in het geding

zijn. Richtliin 2000/788G is daarom van toepassing'

Er is sprake van onderscheid naar leeftiid als be-

doeld in de richtliin, aangezien studietiidvakken

die zijn vervuld na het 18e levensiaar wel meetellen

en personen díe een opleíding doen na hun 18e

dus gunstiger worden behandeld. Waar het gaat

om de obiectieve rechtvaardiging overweegt het

Hof dat de pensioenregeling van de ambtenaren

zodanig is ontworpen dat de loopbaan die in aan-

merking wordt genomen bii het berekenen van de

pensioen rechten terugg aat tot de m i nimu m leeftÍid

die is vereist om bii de Staat in dienst te kunnen

treden. Vanaf deze leeftiid worden ook pensioen'

bij d rag e n beta a ! d. Wel i swa a r wo rde n stu d i etii dva k-

ken díe ziin vervuld na het 18e levensiaar wel

meegeteld, maar voor deze situatie is een specifre-

ke regelíng getroffen uit hoofde waaruan de betok-

kene wel premie dientte betalen voor de pensioen-

regeling, Dít is anders bii studieperíoden vóór het

18e jaar. Het HvJ EIJ is van mening dat deze rege-

ting objectíef gerechtvaardigd is' Het doel - zorgen

dat alle personen in de sector op dezelfde leeftiid

beginnen bii te dragen aan de pensioenregeling

en het rechtverweruen op een volledig ouderdoms'

pensioen - is legitiem, het gekozen middel is pas'

send, omdat ambtenaren pas vanaf hun 18e iaar
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kunnen bijdrage aan de pensioenregeling, en het
middel is propottioneel, nu alleen tijdvakken wor-
den uitgesloten waarover geen pensioenpremie is
betaald.

NB. ln de zaak van ÓBB Personenverkehn <JAR>
2015/58, werd het niet meetellen van voor het 18e
jaar veruulde opleidingstijdvakken wel aangemerk
als een verboden discriminatie. Zie ook Schmiàen
aJARn 201tU304 en Hiitter, rJARn 2009/185. Die
zaken betroffen het vaststellen van de peildatum
voor inschaling in salarÍsschalen. Kennelijk was
daarbij volgens het Hof wel sprake van benadeling
van een bepaalde groep,terwijl dat in onderhavige
zaak nietzo is indien de hele loopbaan in beschou-
wing wordt genomen.

Georg Felber,
tegen
Bundesministerin fir Untenicht, Kunst und Kultur.

l. Het verzoek om een prejudiciële beslissing be-
treft de uitleggingvan artikel2l van het Handvest
van de grondrechten van de Europese Unie
(hierna:'Handvest") alsmede van de artikelen 2,
leden 1 en 2, onder a), en 6, leden I en2,vart
richtlijn 2000/78lEG van de Raad van 27 novem-
ber 2000 tot instelling van een algemeen kader
voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (PB
L303,blz. L6).

2. Dit verzoek is ingediend in het kader van een
geding'tussen Felber en de Bundesministerin fiir
Unterricht, Kunst und Kultur (federaal minister
van Onderwijs, Kunst en Cultuur; hierna: "Bun-
desministerin") over de weigering van laatstge-
noemde om de aan de indiensttredingvan Felber
voorafgaande studietijdvakken mee te tellen voor
de berekening van zijn pensioenrechten.

T oep asselijke b ep alingen

Richtlijn 2000/78
3. Krachtens artikel I van richtlijn 2000/78 "[heeft
deze] tot doel met betrel&ing tot arbeid en beroep
een algemeen kader te creëren voor de bestrijding
van discriminatie op grond van godsdienst of
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaard-
heid zodat in de lidstaten het beginsel van gelijke
behandeling toegepast kan worden".
4. Artikel 2vandeze richtlijn bepaalt:

"1. Voor de toepassini van deze richtlijn wordt
onder het beginsel van gelijke behandeling ver-
staan de afiuezigheid van elke vorm van directe
of indirecte discriminatie op basis van een van de
in artikel I genoemde gronden.
2. Voor de toepassing van lid I is er:
a) 'directe discriminatie', wanneer iemand ongun-
stiger wordt behandeld dan een ander in een ver-
ge$kbare situatie wordt, is of zou worden behan-
deld op basis van een van de in artikel I genoemde

5. In artikel 3, leden 1 en 3, van voornoemde
richtlijn, met het opschrift "Werkingssfeer", wordt
bepaald:
"1. Binnen de grenzen van de aan de Gemeen-
schap verleende bevoegdheden, is deze richtlijn
zowel in de overheidssector als in de particuliere
sector, met inbegnp van overheidsinstanties, op
alle personen van toepassing met betrekking tot:
t...1
c) werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden, met
inbegrip van ontslag en beloning;
t...I
3. Deze richtlijn is niet van toepassing op uitkerin-
gen van welke aard dan ook die worden verstrekt
door wettelijke of daarmee gelijkgestelde stelsels,
met inbegrip van de stelsels voor sociale zekerheid
of voor sociale bescherming."
6. Artikel 6 van diezelfde richtlijn luidt als volgt:
'1. Niettegenstaande artikel 2,lid2, kunnen de
lidstaten bepalen dat verschillen in behandeling
op grond van leeftijd geen discriminatie vormen
indien zij in het kader van de nationale wetgeving
objectief en redelijk worden gerechwaardigd door
een legitiem doel, met inbegrip van legitieme
doelstellingen van het beleid op het terrein van
de werkgelegenheid, de arbeidsmarkt of de be-
roepsopleiding, en de middelen voor hetbereiken
van dat doel passend en noodzakelijk zijn.
Dergelijke verschillen in behandeling kunnen
onder meer omvatten:
a) het creëren van bijzondere voorwaarden voor
toegang tot arbeid en beroepsopleiding, van bij-
zondere arbeidsvoorwaarden en -omstandighe-
den, met inbegrip van voorwaarden voor ontslag
en beloning voor jongeren, oudere werknemers
en werknemers met pèrsonen ten laste, teneinde
hun opneming in het arbeidsproces te bevorderen,
en hun bescherming te verzekeren;
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b) de vaststelling van minimumvoorwaarden met
betrekking tot leeftijd beroepserr"aring of -anciën-
niteit in een functie voor toegang tot de arbeid of
bepaalde daaraan verbonden voordelen;

t...1
2. Niettegenstaande artikel 2,1id 2, kunnen de
lidstaten bepalen dat de vaststelling, in onderne-
mings- en sectorale regelingen inzake sociale ze-
kerheid, van een toetredingsleeftijd of van een

leeftijd voor het verkrijgen van het recht op pen-
sioen- of invaliditeitsuitkeringen, inclusief de
vaststelling van verschillende leeftijden voor
werknemers of voor groepen of categorieën
werknemers, in de ondernemings- en sectorale
regelingen inzake sociale zekerheid, en het ge-

bruik, in het kadervan die regelingen,vanleeftijds-
criteria in de actuariële berekeningen, geen discri-
minatie op grondvan leeftijdvormt, mits dat niet
leidt tot discriminatie op grond van geslachl"
7. Artikel 7 van richtlijn 2000178, met het op-
schrift "Positieve acties en specifieke maatrege-
len", bepaalt in lid I ervan:
"Het beginsel van getjke behandeling belet niet
dat een lidstaat, om volledige gelijlfieid in het
beroepsleven te waarborgen, specifi eke maatrege-
len handhaaft of treft om de nadelen verband
houdende met een van de in artikel 1 genoemde
gronden te voorkomen of te compenseren."

Oostenrijles recht
8. De par. 53, 54 en 56 van het Bundesgesetz Èber
die Pensionsansprtiche der Bundesbeamten, ihrer
Hinterbliebenen und Ángehórigen (Pensionsge-

setz 1965) (Oostenrijkse federale wet inzake de
pensioenrechten van federale ambtenaren, hun
nabestaanden en hun gezinsleden (pensioenwet
1965), van 18 november 1965 (BGBL, 34011965;
hierna: "PG 1965") luidden, in de versie die van
toepassing was ten tijde van de feiten in het
hoofdgeding alsvolgt:
'Aan de indiensttreding voorafgaande tijdvakken
Par. 53, lid 1. Aan de indiensttreding voorafgaan-
de tijdvakken zijn die welke worden genoemd in
de leden 2 tot en met 4, voor zover zij voorafgaan
aan de datum waarop de tijd in federaal dienstver-
band die recht kan geven op pensioen begint te
lopen. Door deze tijdvak&en mee te tellen, lsrnnen
zij rccllf geven op pensioen.
lid 2. De volgende aan de indiensttreding vooraf-
gaande tijdvalÍ<en worden meegeteld voor het
pensioen:

- t...1

h) de duur van een voltooide studie die is gevolgd
aan een [...] instelling voor voorbereidend ofho-
ger voortgezet onderwijs dan wel aan een acade-

mie of een soortge$ke onderwijsinstelling, mits
de minimumduur van de studie niet is overschre-
den,

- t...1
Uitsluitingvan de meetelling en afstand
Par.5a [...]
(2) De volgende aan de indiensttreding vooraf-
gaande tijdvakken worden niet meegeteld voor
het pensioen:
a) de tijdvakken die de ambtenaar heeft vennrld
vóór de voltooiing van de leeft ijd van I 8 jaar [...].
Buitengewone bijdrage
Par. 56, lid 1. De ambtenaar dient een buitengewo-
ne bijdrage te betalen voor zover de federale

overheid voor de meegetelde tijdvakken geen

overdrachtbedrag ontvangt overeenkomstig de

regels van het sociale zekerheidsrecht. [...]".

Hoofdgeding en prejudicíële wagen
9. Felber, die is geboren in 1956, oefent het beroep
van hoogleraar en is sinds 1991 ambtenaar in
dienst van de Bund (Oostenrijkse federale over-
heid).
10. Voor de berekening van zijn pensioenrechten
werden de meegetelde, aan zijn indiensttreding
bij de administratie voorafgaande, tijdvakken
vastgesteldbij een in 1992 genomen besluit. Enkel
de tijdvakken van onderwijs en beroePsactiviteit
die waren vervuld na de voltooiing van het acht-
tiende levensjaar werden voor de berekening van
de pensioenrechten van Felber meegeteld. Het
tijdvak van onderwijs dat laatstgenoemde had
vervuld vóór de voltooiing van het achttiende le-
vensjaar, in casu drie studiejaren, werd bijgevolg
niet meegeteld. Met een beroep op het arrest
Hiitter (C-88/08, EU:C:2009:381), heeft Felber
verzocht dat dit tijdvak wordt meegeteld dan wel
kan worden bijgekocht tegen betaling van een

buitengewone bijdrage.
11. Bij besluit van 25 november 2010 heeft de
Iandesschulrat fiir Salzburg (onderwijsautoriteit
van de deelstaat Salzburg) zijnverzoek afgewezen

op grond dat par. 54, lid 2, onder a), PG 1965 niet
toestaatdat, in het gwalvan ambtenaren die, zoals

Felber, vallen onder par. 88,lid l, PG 1965, omdat
zijzijnaangeworven vóór I mei 1995, tijdvakken
van onderwijs die zijn vervuld vóór de voltooiing
van het achttiende levensjaar, worden meegeteld.

Felber heeft tegen dit besluit van de Landesschul-
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levensjaar moet worden gelijkgesteld met de
vaststelling van een 'leeftijd voor toetreding tot
een ondernemingsregeling inzake sociale zeker-
heid' in de zin van artikel6,lid 2, van [...] richtlijn
Í2000t78)?"

Beantwoording van de prejudiciële wagen

Optnerkingen vooraf
15. Met zijn wagen verzoekt de verwijzrnde
rechter het Hofom uitlegging van het beginsel
van non-discriminatie op grond van leeftijd zoals
dit is neergelegd in artikel 2l van het Handvest
en nader ingevuld in richtlijn 2000178.

16. Zoals voortvloeit uit de rechtspraak van het
Hof, dienen de lidstaten bij het vaststellen van
maatregelen die binnen de werkingssfeer vallen
van richtlijn 2000/78, welke het beginsel van non-
discriminatie op grond van leeftijd concretiseert
op het vlak van arbeid en beroep, deze richtlijn
in acht te nemen (zie in die zin arresten Prigge
e.a., C-447 |O9,EU:C:20IL:573, punt 48, en Tyro-
lean Airways Tiroler Luftfahrt, C-L32llt,
EU :C:2012:.329, pvnt 22).
17. Bijgevolg dient bij het onderzoek van de vra-
gen, die zijn gesteld in hetkadervanhethoofdge-
ding waarin een particulier en een nationale
overheid tegenover elkaar staan, enkel richtlijn
2000/78 in de beschouwing te worden betrokken.

Eerste en deíde waag
18. Met de eerste en de derde vraag; die samen
moeten worden onderzodrt, wenst de verwijzende
rechter in hoofdzaak te vememen of de artikelen
2, leden 1 en 2, onder a), en 6, lid l, van richtlijn
20OOl78 aldus moeten worden uitgelegd dat zij
zich verzetten tegen een nationale wettelijke rege-
liog op grond waarvan de door een ambtenaar
vóór de voltooiing van het achttiende levensjaar
vervulde studietijdvakken niet mee worden geteld
voor de toekenning van het pensioenrecht en voor
de berekeningrran het bedragvan zijn ouderdoms-
pensioen, terwijl deze tijdvakken wél worden
meegeteld wanneer zij zijn vervuld nadat hij deze
leeftijd heeft bereikr
19. In de eerste plaats dient te worden nagegaan
of de in het hoofdgerling aan de orde zijnde natio-
nale regeling binnen de werkingssfeer van rictrtlijn
20OO 17 8 vaIL la dit verband volgt uit aÍtikel 3, lid
l, onder a), van richtlijn2000178 dat deze in het
kadervan de aan de Unieverleendebevoegdheden
van toepassing is 'zowel in de overheidssector als
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in de particuliere sector, met inbegrip van over-
heidsinstanties, op alle personen" met betrelddng
tot enerzijds, 'de voorwaarden voor toegang tot
arbeid in loondienst [...] met inbegrip van de se-

lectie- en aanstellingscriteri4 ongeacht de takvan
activiteit en op alle niveaus van de beroepshiërar-
óie" en, anderzijds,'werkgelegenheid en arbeids-
voorwaarden, met inbegrip van ontslag en belo-
ning".
20. De werkingssfeer van richtlijn 2000178, gelet
op artikel 3,lid 1, onder c), van deze richtlijn, en
lid 3, van deze richtlijn, gelezen in samenhang
metpunt 13 van de considerans ervan, moet der-
halve aldus worden begrepen dat daaronder niet
vallen de stelsels voor sociale zekerheid en sociale
beschenrring waarvan de uitkeringen niet worden
gdijkgesteld met een beloning in de betekenis die
voor de toepassingvan artikel 157, hd 2, \,/WEU
aan datwoordwordtgegeven (zie in die zin arres-
ten HK Danmark, C-M 6l II,EU :C:2013:590, punt
25, en Dansk |urist og Okonomforbund, C-
5461 ll, EU:C:2013:603, punt 25).
21. Het begrip "beloning" in de zin van artikel
157, lid 2, r{\4rEU omvat alle huidige of toekom-
stigevoordelen in geld of in natura, mits deze, zij
het ook indirect, door de werkgever aan de werk-
nemer uit hoofde van diens dienstbetrekking
worden betaald (HK Danmarh EU:C:2013:590,
punt 26, en Dansk furist og Okonomforbun{
EU:C:2013:603, punt 26).
22. Het hoofdgeding gaat over het niet meetellen,
vooÍ de berekening van het pensioen, van de stu-
di*ijdvakÍ<en die door Felber waren verrnrld vóór
4s ysks6iing van het achttiende levensjaar en
vóór zijn indiensttreding bij de Bund.
23. Zoals blijkt uit de verwijzingsbeslissing, hangt
het pensioenbedrag af van de tijdvakken van
dienstverband en daaraan gelijkgestelde, tijdvak-
ken, alsmede van het door de ambtenaar ontvan-
gen salaris. Het ouderdomspensioen vormt een
toekomstige betaling in contanten, die door de
werkgever wordt overgemaalÍ aan zijn werkne-
mers, als direct gevolg van de dienstbetrekking
van laatstgenoemden. Dit pensioen wordt immers,
naar nationaal rech! aangemerkt als de doorbeta-
lingvan een vergoeding in het kader van een pu-
bliekrechtelijk dienstverband dat voortbestaat
nadat de ambtenaar het recht op pensioenuitke-
ringen heeft verkregen. Voornoemd pensioen
vormt in dat opzicht een beloning in de zin van
artikel 157,lid 2, VWEU.
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rat ftir Salzburg beroep ingesteld bij de Bundermi-
nisterin, die zijn beroep bij beschikking van I de-
cember 2011 heeft afgewezen.
12. Daarop heeft Felber tegen die beschikking
hoger beroep ingesteld bij het Verfassungsgerictrtsi
hof (constitutioneel Hof), dat zichbij bás[ssing
van 5 maaÍ 2012 onbevoegd achtte en de zaak
overdroeg aan de verwijzrnde rechter. Het Verfas-
sungsgerichtshof heeft evenwel geoordeeld dat
hetverenigbaar is met het constitutioneel beginsel
van gelijke behandeling dat regels dievan toepas-
sing zijn op de erkenning van de aan de indienst-
treding voorafgaande tijdvakken van onderwiis
bij de berekening van het bedrag van de oudei-
domspensioenen, afi,r'Uken van die welke van
toepassing zijn op de erkenningvan deze tijdvak-
ken met het oog op de vaststelling van het bedrag
van het salaris van de ambtenaren
13. Volgens de verwijzende rechter vereist het
arrest Hiitter (EU:C:2009:381) dat er een nieuwe,
niet-discriminerende berekening plaatwindt van
de door de betrokken functionaris vóór de voltoo!
ing van het achttiende levensjaar vervulde tijdvak-
ken van beroepsactiviteit en onderwi.is. Derhalve
waagt hij zich af of deze nieuwe, niet-discrimine-
rende berekening niet alleen dient plaats te vinden
voor de belonings-, maar ook voor de pensioen-
rechten.
14. Daarop heeft het Verwaltungsgerichtshofde
behandeling van de zaak geschorst en het Hof
verzocht om een prejudiciële beslissing over de
volgende wagen:
'l) Is er - vooralsnog onverminderd artikel 52,
lid t, van het [Handvest] en artikel 6 van richtliin
120001781- sprake van (directe) discriminatie áp
grond van leeftijd in de zin van artikel 2f, hd i,
van het Handvest, en artikel 2, leden I en 2, onder
a), van de richtlijn, wanneer de tiidvakken van
voorbereidend of hoger voortgezet onderwijs en-
kel als eerdere tijdvakken van diensweiband
worden meegeteld voor het pensioen, wanneer
zij na de voltooiing van het achttiende levensiaar
van de ambtenaar liggen, waarbij die eeráere
tijdvakken niet alleen voor de aanspraak op een
pensioen, maar ook voor het bedrag ervan van
belang zijn, en dat pensioen (totaal pensioen) naar
nationaal rechtwordt beschouwd als de doorbeta-
ling van een vergoeding in het kader van een ook
na pensionering van de ambtenaar vooÍbestaand
publiekrechtelijk dienstverband?

2) Indien dez.e waag bevestigend wordt beant_
woord, kan een ambtenaar - bij gebreke aan een
rechtvaardiging in de zin van artikel 52, lid l, van
het Handvest en artikel 6 van [...] richtlijn
[2000178] (zie waag 3 infra) - zich ook op áe
rechtstreekse toepasselijkheid van artikel 2f van
het Handvest en artikel2 van de richtlijn beroepen
in een procedure inzake een verzoek om eerdere
tijdvakken van dienstverband mee te tellen voor
het pensioen, wanneer hij op dat tijdstip nog niet
gepensioneerd is, temeer daar naar nationaal recht
- wanneer de rechtssituatie op het tijdstip van
zijn pensionering ongewijzigd is - in een
procedure ter berekening van het pensioen ofbij
een nieuw verzoek om meetelling van deze tijd_
vakken de rechtskracht van de afi,r'ijzing van éen
dergelijk verzoek hem kan worden tegàngewor-
pen?
3) Indien deze waag bevestigend wordt beant-
woord, is het aan de orde zijndeverschilin behan-
deling in de zin van artikel 52, lid 1, van het
Handvest en artikel 6, leden I en 2, van [...] de
richtlijn [2000178]
a) gerechtvaardigd, teneinde ook personen wier
geboortedatum valt na de datum van het school-
leCn T het jaar waarin zij onderwijs zijn begin-
nen volgen, ofpersonen die een vorm van onáer-
wijs met een langere bovenbouwvolgen en daar-
om ter voltooiing van hun studies onderwiis
moeten blijven volgen na de voltooiing van hát
achttiende levensjaar, dezelfde voorwaarden te
bieden als personen die voorbereidend ofhoger
voortgezet onderwijs reeds voor de leeftijd van lg
jaar hebben voltooid, ook al is de moge$ke mee-
telling van tijdvakken van onderwiis na het berei-
ken van de leeftijd van 18 jaar niet iot deze ganal-
len beperkt;
b) gerechWaardigd, teneinde tijdvakken waarin
over het algemeen geen beroepsleven plaatwindt
en dus geen bijdragen worden betaald, uit te slui-
ten; bestaat een dergelijke rechtvaardiging onge-
acht de omstandigheid dat ook rroor ÍldrrukÈ"r,
van voorbereidend of hoger voortgezet ónderwijs
die zijn vervuld na de voltooiing van het achttien-
de lwensjaar aanvanke$k geen bijdragen moeten
worden betaald en in het geval van latere meetel-
lingvan dergelijke tijdvakken van onderwijs toch
een bijzondere pensioenbijdrage moet worden
betaald;
c) gerechwaardigd, omdat het niet meetellen voor
het pensioen van eerdere tiidvakken van dienst-
verband vóór de voltooiing van het achttiende
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levensjaar moet worden ge$kgesteld met de
vaststelling van een leeftijd voor toetreding tot
een ondernemingsregeling inzake sociale zeker-
heid' in de zin van artikel 6, lid 2, van [...] richtlijn
Í2O0Ot78l?"

Beantwoording van de prejudiciëIe wagen

Oprnerkingen vooraf
15. Met zijn wagen verzoekt de verwijzende
rechter het Hof om uitlegging van het beginsel
van non-discriminatie op grondvan leeftijd, zoals
dit is neergelegd in artikel 21 van het Handvest
en nader ingevuld in richtlijn 2000178.
L6. Zoals voortvloeit uit de reótspraak van het
Hoí dienen de lidstaten bij het vaststellen van
maatregelen die binnen de werkingssfeer vallen
van richtlijn 2000/78, welke het beginselvan non-
discrirninatie op grond van leeftijd concretiseert
op het vlak van arbeid en beroep, deze richtlijn
in acht te nemen (zie in die zin arresten Prigge
e.a., C-447 |O9,EU.C:2011:573, punt 48, en Tyro-
lean Airways Tiroler Luftfahrt, C-I32llL,
EU :C:20I2t329, pvnt 22).
17. Bijgwolg dient bij het onderzoekvan de wa-
gen, die zijn gesteld in het kader van het hoofdge-
ding, waarin een particulier en een nationale
overheid tegenover elkaar staan, enkel richtlijn
2000/78 in de beschouwing te worden betrokften.

Eerste en d.ed.e waag
18. Met de eerste en de derde vraag die samen
moeten worden onderzochl wenst de verwijzende
rechter in hoofdzaak te vernemen ofde artikelen
2, leden 1 en 2, onder a), en 6, lid I, van richtlijn
20OOl78 aldus moeten worden uitgelegd dat zij
zich verzetten tegen een nationalewettelijke rege-
liog op grond waarvan de door een ambtenaar
vóór de voltooiing van het achttiende lwensjaar
vervulde studietijdvakÍ<en niet mee worden geteld
voor de toekenning van het pensioenrecht en voor
de berekening van het bedrag van zijn ouderdoms-
pensioen, terwijl deze tijdvakken wél worden
meegeteld wanneer zij zijn vervuld nadat hij deze
leeftijd heeft bereilc
19. In de eerste plaats dient te worden nagegaan
of de in het hoofdgeding aan de orde zijnde natio-
nale regeling binnen de werkingssfeer van richtlijn
2000/78 valt. In dit verband volgt uit aÍtikel 3, lid
1, onder a), van richtlijn2000178 dat deze in het
kadervan de aan de Unieverleendebevoegdheden
van toepassing is "zowel in de overheidssector als

in de particuliere sector, met inbegrip van over-
heidsinstanties, op alle personen" met betrekking
tot, enerzijds, "de voorwaarden voor toegang tot
arbeid in loondienst [...] met inbegrip van de se-

lectie- en aanstellingscriteria, ongeacht de takvan
activiteit en op alle niveaus van de beroepshiërar-
chie" en, anderzUds,'werkgelegenheid en arbeids-
voorwaarden, met inbegrip van ontslag en belo-
ning".
20. De werkingssfeer van richtlijn 2000178, gelet
op artikel 3, lid L, onder c), van deze richtlijn, en
lid 3, van deze richtlijn, gelezen in samenhnng
met punt 13 van de considerans ervan, moet der-
halve aldus worden begrepen dat daaronder niet
vallen de stelsels voor sociale zekerheid en sociale
bescherming waarvan de uitkeringen niet worden
gelijkgesteld met een beloning in de betekenis die
voor de toepassing van artikel 157, lid 2, \,IWEU
aan dat woord wordt gegeven (zie in die zin arres-
ten HK Danmark, C-476lL|,EU.C:2013:590, punt
25, en Dansk furist og Okonomforbund, C-
546llL, EU:C:2013:603, punt 25).
2L.Het begrip "beloning" in de zin van artikel
157, lid 2, I{WEU omvat alle huidige of toekom-
stige voordelen in geld of in natura, mits deze, zij
het ook indirect, door de werkgever aan de werk-
nemer uit hoofde van diens dienstbetrekking
worden betaald (HK Danmarh EU:C:2013:590,
purfi 26, en Dansk furist og Okonomforbund,
EU:C:2013:603, punt 26).
22. Het hoofdgeding gaat over het niet meetellen,
voor de berekening van het pensioen, van de stu-
dietijdvakken die door Felber waren vervuld vóór
de voltooiing van het achttiende levensjaar en
vóór zijn indiensttreding bij de Bund.
23. Zoals blijkt uit de verwijzingsbeslissing, hangt
het pensioenbedrag af van de tijdvakken van
dienstverband en daaraan ge$kgestelde, tijdvak-
ken, alsmede van het door de ambtenaar ontvan-
gen salaris. Het ouderdomspensioen vormt een
toekomstige betaling in contanten, die door de
werkgever wordt overgemaakt aan zijn werkne-
mers, als direct gevolg van de dienstbetrekking
van laatstgenoemden. Dit pensioen wordt immers,
naar nationaal recht, aangemerkt als de doorbeta-
ling van een vergoeding in het kader van een pu-
bliekrechtelijk dienstverband dat voortbestaat
nadat de ambtenaar het recht op pensioenuitke-
ringen heeft Voornoemd pensioen
vormt in dat opzicht een beloning in de zin van
artikel 157,lid 2, \IWEU.
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24. Vit het voorgaande volgt dat par. 54, hd, 2,

onder a), PG 1965, door bij een deel van de amb-
tenaren de studietijdvakken die waren vervuld
vóór de voltooiing van het achttiende levensjaar
niet mee te tellen voor de berekening van een
dergelijk ouderdomspensioen, aÍbreuk doet aan
de in artikel 3, Iid l, onder c), van richtlijn 2000/78
bedoelde beloningwoorwaarden van deze ambte-
naren. Bijgevolg is deze richtlijn van toepassing
op een situatie als in het hoofdgeding.
25. Wat in de tweede plaats de waag betreft of de
in het hoofdgeding aan de orde zijnde nationale
regeling een verschil in behandeling op grond van
leeftijd met betrekking tot arbeid en beroep in-
houdt, dient te worden vastgesteld dat volgens
artikel 2, lid l, van richtlijn 2000178 onder het
'beginsel van gelijke behandeling" moet worden
verstaan de afirezigheid van elke vorm van directe
of indirecte discriminatie op basis van een van de
artikel I van deze richtlijn genoemde gronden,
waartoe ook de leeftijd behoort. Artikel 2,lid2,
onder a), van de richtlijn preciseert dat er voor
de toepassing van lid I van dit artikel sprake is
van directe discriminatie wanneer iemand op basis
van een van de in artikel I van deze richflijn ge-

noemde gronden ongunstiger wordt behandeld
dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt,
is ofzou worden behandeld.
26. Overeenkomstig par. 53,\d2, onder h), PG
1965, dient de duur van een voltooide studie aan

een instelling voor voorbereidend of hoger
voortgezet onderwijs dan wel aan een academie
of een soortgelijke onderwijsinstelling te worden
meegeteld, mits de minimumduurvan de studie
niet is overschreden. Par. 54,1id2, onder a), PG
1965 beperlÍ deze meetelling evenwel tot de tijd-
vakken die deze ambtenaar had verrnrld vóór het
bereiken van de leeftijd van l8 jaar.
27. Volgens de verwijzende rechter bevoordeelt
een nationale regeling als aan de orde in het
hoofdgeding personen die dergelijk onderwijs
hebben afgesloten of zijn gaan volgen na hun
achttiende verj aardag, aangezien zij de enigen zijn
die profiteren van de inaanmerkingneming van
de studietijdvakken die zij hebben verrnrld aan
een instelling voor voorbereidend of voorgezet
hoger onderwijs vóór hun indiensttreding bij de
Bund. Een dergelijke regeling voert een verschil
in behandeling in van personen op grond van de
leeftijd waarop zij hun studie hebben voltooid.
Deze maatstaf kan zelfs leiden tot een verschil in
behandeling van twee personen die hetzelfde type

opleiding hebben gevolgd, en wel uitsluitend op
grond van de respectieve leeftijd van deze perso-
nen. Een derge$ke bepaling voert dus een verschil
in behandeling in dat rechtstreela is gebaseerd op
het leeftijdscriterium in de zinvan artikel2,leden
1 en 2, onder a), van richtlijn2000178 (zie naar
analogie arrest Hiitter, EU:C:2009:381, punt 38).
28. In de derde plaats dient te worden nagegaan
of dit verschil in behandeling niet toch kan wor-
den gerechtvaardigd in het licht van artikel 6, lid
1, van richtlijn 2OOO|78.

29. De eerste alinea van deze bepaling preciseert
dat de lidstaten kunnen bepalen dat een verschil
in behandeling op grond van leeftijd geen discri-
minatie vormt indien het in het kader van de na-
tionale wetgeving objectief en redelijk wordt.ge-
rechwaardigd door een legitiem doel - met inbe-
grip van legitieme doelstellingen van het beleid
op het terrein van de werkgelegenheid, de arbeids-
markt of de beroepsopleiding - en de middelen
die zijn bestemd om dat doel te bereiken passend
en noodzakelijk zijn.
30. Aangaande, ten eerste, de waag ofhet doel dat
wordt nagestreefd met de in het hoofdgeding aan
de orde zijnde regeling legitiem is, heeft het Hof
herhaaldelijk geoordeeld dat de lidstaten beschik-
ken over een ruime beoordelingsmarge, niet alleen
bij de beslissing welke van meerdere doelstellingen
van sociaal beleid en werkgelegenheidsbeleid zij
specifiek willen nastreven, maar ook bij het bepa-
lenvan de maatregelen waarmee deze doelstelling
kan worden verwezenlijkt (arrest Specht e.a., C-
s0Llr2-C-5061L2, C-5401r2 en C-s4rll2,
EU:C:2014:2005, punt M en aldaar aangehaalde
rechtspraak).
31. In dit verband volgt uit het dossier waarover
het Hof beschikt, dat het meetellen van aan de
indiensttreding van de ambtenaar voorafgaande
tijdvakken die deze heeft vervuld buiten de
dienstbetrekking, een afirijkende regeling is, die
is ingevoerd om ambtenaren dievoorafgaand aan
hun indiensttreding bij de Bund een hogere oplei-
ding hebben voltooid dan ambtenaren die, om te
worden aangeworven, aan geen enkel bijzonder
opleidingsvereiste hoefden te voldoen en dus on-
middellijk na de voltooiingvan het achttiende le-
vensjaar in dienst konden treden bij de Bund, niet
te benadelen wat betreft de verwerving van pensi-
oenrechten. Aldus zijn de bepalingen van de
pensioenregeling van de ambtenaren zodanig
ontworpen, dat de totale loopbaan die in aanmer-
king moet worden genomen voor de berekening
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van het bedragvan het ouderdomspensioen terug-

gaat tot de minimumleeftijd die is vereist orq in
dienst te kunnen treden van de staat. De in het

hoofdgeding aan de orde zijnde nationale regeling

beoogt de datumvan aanvangvan debijdrage aan

de pensioenregeling en, bijgevolg, de handhaving

van de pensioengerechtigde leeftijd eenvormig te

maken. In deze context wordt het niet meetellen

van de vóór de voltooiing van het achttiende le-

vensjaar vervulde studietijdvakken gerechtvaar-

digd door het feit dat de betrokkene gedurende

aá ti;avaU<en in beginsel geen enkelebeloonde

activiteit verricht die aanleiding geeft tot betaling

van bijdragen aan de pensioenregeling.

32. Deze doelstelling vormt, aangezien het nastre-

ven ervan de eerbiediging van het beginsel van

gelijke behandeling waarborgt voor alle personen

in een bepaalde sector in verband met een wszen-

lijk aspeà van hun arbeidsbetrekking - zoals het

moment van vertrek met pensioen - een legitieme

doelstelling van werkgelegenheidsbeleid (zie naar

analogie arrest Commissie/H onguiie, C-286 | 12,

EIJ :C220I22687, punt 6 1).

33. Ten tweede dient, volgens de tekst z'elÍ van

artikel 6, lid 1, van richtlijn 2000178, te worden

nagegaan of, binnen het kader van de in punt 30

van ti* onderhavige arrest in herinnering gebraó-

te ruime beoordelingsmarge waarover de lidstaten

beschiliken, de middelen die zijnbestemd om dat

doel te bereiken passend en noodzakelijk zijn.

34. Aanjaande de vraag ofpar. 54' lid 2, onder a),

PG 196É passend is, vol4 uit het aan het Hof
overgelegde dossier, enerzijds, dat de minimum-
heftijd vóor aanwerving in de openbare dienst is

vastgesteld op 18 jaar en dat een ambtenaar dus

pas vanafdieleeftijd kan worden aangesloten bij,
èn bijdragen aan, de pensioenregeling van de

ambtenaren.
35. Bijgevolg is het niet meetellen, krachtens deze

bepaling, van de inaanmerkingpeming van tij{-
t'"kk"tt-*o onderwijs die zijn vervuld vóór de

voltooiing van het achttiende levensjaar, passcnd

om het aangwoerde legitieme doel te bereiken'

dat erin bestaat een werkgelegenheidsbeleid vast

te stellen op grondwaarvan alle personendie zijn

aangesloten Lij de pensioenregeling van de- amb-

tenaren op dezelfde leeftijdbeginnenbij te dragen

en het reótverwerven op een volledig ouderdoms-

pensioen, en aldus een ge$ke behandeling van

de ambtenaren te verzekeren.

36. Aangaande de vraag ofde in het hoofdgeding

aan de orde zijnde nationale regeling niet verder

gaat dan noodzakelijk is om het nagestreefde doel

íe bereiken, zii eraan herinnerd dat het verzoek

dat ten grondslag ligt 
"".t 

het hoofdgeding, net

als in de z:ak die heeft geleid tothet arrest Htitter
(EU:C:2009:381), geen betrekking heeft op het al

àan niet meetellen van vóór de voltooiing van het

achttiende levensjaar vervulde tijdvakken van ar-

beid, maar enkel op het al dan niet meetellen van

de bij een instelling voor voorbereidend ofhoger

voortgezet onderwijs vervulde tijdvalften van

onderwijs.
3T.Dienaangaande lijkt de in het hoofdgeding

aan de orde zijnde nationale regeling coherent

met het oog op de door de verwijzende rechter

naaÍ voren gebrachte rechwaardiging, te weten

dat tijdvakken gedurende welke de betrokkene

geen bijdragen aan de pensioenregeling heeft be-

áal4 moeten worden uitgesloten van de bereke-

ning van het ouderdomsPensioen.
38. Ínerzijds geven tijdvalken van onderwijs als

diewelkeinhethoofdgeding aan de orde zijn geen

aanleiding tot betaling van dergeliike bijdragen.

Anderzijds blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat

de door'de ambtenaar na de voltooiing van het

achttiende levensjaar vervrrlde studietijdvakken
enkel worden aangemerlÍ als tijdvakken die

kunnen worden ge$kgesteld aan dienstjaren en,

bijgwolg, enkel kunnen worden meegeteld voor
dé pensióenberekening, indien is voldaan aan de

- in par. 56 PG 1965 genoemde - voorwaarde van

betaiing van een buitengewone bijdrage aan de

pensioenregeling die overeenkomt met de ontbre-

kende bijdragen. Uit het aan het Hof overgelegde

dossier volgf dat dez.e buitengewone bijdrage de

tegenprestatie vormt van het ontbreken van de

bij-dtug" door de betrokkene, gcdurende deze

studiejaren, aan de pensioenregeling, in de vorm
van verplichte premiebetalingen. Deze buitenge-

wone bijdrage vervult derhalve een comPenseren-

de functie.
39. In deze omstandigheden is, gelet op de aan de

lidstaten toegekende ruime beoordelingsmarge'

niet alleen bij de beslissing welke van meerdere

doelstellingen van sociaal beleid en werkgelegen-

heidsbeleid zij specifiek willen nastreven' maaÍ

ook bij het bepalen van de maatregelen waaÍmee

deze doelstelling kan worden verwezenlijkÍ, een

maatregel zoals is voorzien in par' 54, lid 2, onder

a), PG 1965, geschikt om de in de punten 31 en

32 van het onderhavige arrest bedoelde doelstel-
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lingen te bereiken en gaat deze niet verder dan
voor het bereiken van dez.e doelstellingen nodig
is.

40. Derhalve dient op de eerste en op de derde
vraag te worden geantwoord dat de artikelen 2,

leden I en 2, onder a), en 6, lid 1, van richtlijn
2000178 aldus moeten worden uitgelegd dat zij
zich niet verzetten tegen een nationale wettelijke
regeling op grond waarvan de studietijdvakken
die door een ambtenaar zijn vervuld vóór de vol-
tooiing van het achttiende levensjaar, niet worden
meegeteld voor de toekenning van het pensioen-
recht en voor de berekening van het bedrag van
zijn ouderdomspensioen, voor zover deze rege-
ling enerzijds, objectief en redelijkwordt gerecht-
vaardigd door een legitiem doel inzake werkgele-
genheids- en arbeidsmarktbeleid, en, anderzijds,
een passend en noodzakelijk middel voor de ver-
wezen$king van die doelstelling vormt.

Tweede waag
41. Gelet op het antwoord op de eerste en op de

derde waag, behoeft de tweede waag niet te wor-
den beantwoord.

Kosten
42.Ten aanzien van de partijen in het hoofdge-
ding is de procedure als een aldaar gerezen inci-
dent te beschouwen, zodat de verwijzende rechter-
lijke instantie over de kosten heeft te beslissen.

De door anderen wegens indiening van hun op-
merkingen bij het Hof gemaakte kosten komen
niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht
De artikelen 2, leden I en 2, onder a), en 6, lid 1,

van richtlijn 2000/78lEG van de Raad van 27 no-
vember 2000 tot instelling van een algemeen kader
voor gelijke behandeling in arbeid en beroep,
moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich niet
verzetten tegen een nationale wettelijke regeling
op grond waarvan de studietijdvakken die door
een ambtenaar zijn vervuld vóór de voltooiing
van het achttiende levensjaar, niet worden meege-

teld voor de toekenning van het pensioenrecht en

de berekening van het bedrag van zijn ouderdoms-
pensioen, voor zover deze regeling, enerzijds, ob-
jectief en redelijk wordt gerechwaardigd door een

legitiem doel inzake werkgelegenheids- en arbeids-

marktbeleid, en, anderzUds, een passend en

noodzakelijk middel voor de verwezenlijking van
die doelstelling vormt.

NOOT

Felber's drie studiejaren vervuld vóór zijn 18e

levensjaar werden voor de berekening van zijn
pensioenrechten niet meegeteld als gevolg van
een nationale regeling. Het HvJEU oordeelt naar
aanleiding van prejudiciële vragen van het Ver-

waltungsgerichthof (Oostenrijk) dat de artikelen
2 feden 1 en 2 en 6lid 1 van richtlijn zooonBE.G
zich niet verzetten tegen een nationale wettelijke
regeling op grond waaryan de studietijdvakkên
vervuld door een ambtenaar voor zijn 18e levens-
jaar niet worden meegeteld voor detoekenning
van het pensioenrecht en voor de berekening
van het bedrag van zijn ouderdomspensioen,
Daaraan voegt het HvJEU toe dat dit geldt voor
zover de regeling objectief en redelijk wordt
gerechtvaardigd door een legitiem doel inzake
werkgelegenheids- en arbeidsmarkbeleid en

een passend en noodzakelilk middel ter verwe-
zenlijking van die doelstelling vormt. De verwij-
zende rechter vraagt zich af of de volgens het
Hlitter anest (HvJEU 16 juni 2009, <JARr
2009/1 85) vereiste nieuwe, niet-discriminerende
berekening niet alleen dient plaats te vinden
voor de belonings- maar ook voor de pensioen-

rechten. In het Hiitter arrest ging het om een
Oostenrijkse bepaling waarbij de indeling in de
salarisschaal afhing van de leeftijd. Deze bepa-
ling had tot gevolg dat een leerperiode aan de
universiteit van een vrouwelijke collega wel
werd meegeteld en die van Hiitter niet, enkel en

alleen omdat de vrouwelijke collega twee jaar

ouder was. Ze kreeg daarom een hoger salaris
dan Hiitter. H0tter betoogde met succes dat bii
gelijke beroepservaring geen rechtvaardiging
bestaat inzake artikel 6 lid 1 van de richtliin
200Ol78lEGvoor een verschil in behandeling dat
uitsluitend is gebaseerd op de leeftijd waarop
deze ervaring is verworyen (zie r,o. 18). Het Hof
acht het door de Oostenrijkse staat aangegeven
doel legitiem, namelijk het vergroten van de ar-

beidsparticipatie van jongeren middels het cre-
êren van bijzondere voorwaarden. Het Hof con-
cludeert dat een verschil in behandeling op
grond van leeftijd - waarop de beroepservaring
is verworyen - van twee leerlingen met dezelfde
beroepservaring echter niet passend en noodza-
kelijk is voor het te bereiken doel.

CD
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lltlI
f Waar het HvJEU in de zaak Hiitter tot de conclu-

! sie komt dat sprake is van niet objectief gerecht-

f vaardigd direct leeftijdsonderscheid, is het Hof

I in het Felber-arrest van mening dat sprake is

I van een obiectieve rechtvaardiging voor het

I gemaakte leeftijdsonderscheid. Het verschil met

I de H0tter zaak en de Schmitzer zaak (HvJEU 11

I november 2014, aJAR> 201U1971 is gelegen in

I het feit dat het bij Hiitter en Schmitzer ging om

f de peildatum voor inschaling in een salaris-

f schaal en bij Felber om pensioenrechten. Voor

I pensioenrechten is het bepalend of er pensioen-

f Fremie is betaald. Felber had gedurende de

I tijdvakken voor het 18e levensjaar geen enkele

I beloonde activiteit verricht die aanleiding gaf

I tot betaling van bijdragen aan de pensioenrege-

I ling. De minimumleeftijd voor aanwerving in de

I openbare dienst is bovendien vastgesteld op 18

I jaar en een ambtenaar kan dus pas vanaf die

I leeftiid worden aangesloten bij, en bijdragen
aan, de pensioenregeling van ambtenaren, Het
doel is om werkgelegenheidsbeleid vast te stel-
len op grond waaryan alle personen die zijn
aangesloten bij de pensioenregeling van de
ambtenaren op dezelfde leeftijd (18 jaarl begin-
nen bij te dragen en het rechtverwerven op een
ouderdomspensioen, en aldus een gel'tjke behan-
deling van ambtenaren te vezekeren. Studietijd-
vakken vervuld na het 18e levensjaar worden
enkel aangemerk als tijdvakken die kunnen
worden geliikgesteld aan dienstjaren índien de
ambtenaar een buitengewone bijdrage aan de
pensioenregeling betaalt overeenkomend met
het ontbrekende bedrag.
Het Hof maakt in de Felber zaak echter wel een
kritische kanttekening in r.o.36: ?angaande de
vraag of de in het hoofdgeding aan de orde
ziinde nationale regeling niet verder gaat dan
noodzakelijk is om het nagestreefde doel te be-
reiken, zij eraan herinnerd dat het vezoek dat
ten grondslag ligt aan het hoofdgeding, net als
ín de zaak die heeft geleid tot het arrest HÍitter
(....), geen betrekking heeft op het al dan niet
meetellen van vóór de voltooiing van het acht-
tiende levensjaar vervulde tijdvakken van arbeid,
maar enkel op het al dan niet meetellen van de
bij een instelling voor voorbereidend of hoger
voortgezet onderwijs vervulde tijdvakken van
onderwijs? Deze ovenrveging is interessant met
het oog op de per 1 juli 2015 in te voeren Wet
Werk en Zekerheid en de daarin opgenomen
uitzondering voor de 18-minners die minder dan
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12 uur per week werken, zowel voor wat betreft
de transitievergoeding (art. 7:673 lid 7 sub a BW)

als het niet meetellen van de tijdvakken in het
kadervan de ketenregeling (art.7:668a lid 11

BW). De vraag is gerechtvaardigd of deze bepa-
lingen de Europese toets kunnen doorstaan. Het
HvJEU heeft in het Mangold-arrest (HvJEU 22
november2005, aJARr 2OO5l289l en het Kiic0k-
deveci-arrest (HvJEU 19 januari 2010, <JARr
20101421 bepaald dat het beginsel van non-dis-
criminatie op grond van leeftijd als een alge-
meen beginsel van Unierecht moet worden be-

schouwd. In het laatstgenoemde anest is boven-
dien bepaald dat de nationale rechter een met
dit begínsel strijdige bepaling van nationaal
recht buiten toepassing moet laten. In de door
mij geschreven noten inzake de Wet tijdelijke
venuiming ketenregeling (ktr. Amsterdam, 12

juli 2013, <rJARr 2013/203 en Hof Amsterdam, 5

augustus 2014, (JARD 2O1U223t. heb ik het
standpunt ingenomen dat de tijdelijke wettelijke
uitbreiding van de keten van drie naar vier con-
tracten voorjongeren onder de 27 jaar buiten
toepassing zou moeten worden gelaten. De door
mij gebezigde argumenten zijn grotendeels
toepasbaarvoor de uitsluiting van de 18-minners
in de WWZ. Leeftijdsdiscriminatie kan gerecht-
vaardigd worden door een legitiem doel dat al-
leen op die manier kan worden bereikt (passend-

heid en noodzakelijkheid). Aangezien de uitzon-
dering in de WWZ algemeen is geformuleerd en
daarmee alle werknemers onder de 18 jaar uit-
sluit (voor zover zij minder dan 12 uur per week
werken), zal onder meer de passendheid van de
nationale bepaling in de WWZ ter discussie
staan. Indachtig de zaak Mangold, waarin het
Hof duidelijk was dat een uitzondering voor een
hele groep gebaseerd op leeftijd te algemeen is

en daarmee niet passend, is het maar de vraag
of art. 7:668a lid 11 en art.7;673 lid 7 sub a BW
richtlijnconform zijn. Het Hof stelde in die zaak

strenge eisen aan de noodzakelijkheidstoetsing,
Een algemene leeftijdsgrens als onderscheidend
criterium was onvoldoende om de noodzaakvan
vermindering van ontslagbescherming te legiti-
meren, zonder dat werd aangetoond dat de
vaststelling van een leeftijdsgrens als zodanig,
los van elke andere overweging ter zake van de
structuur van de betrokken arbeidsmarkÍ en de
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persoonlijke situatievan de betrokkene, objectief
noodzakelijk was voor de verwezenlijking van

het doel.

E.L.J. Bruyninclo<


