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Verzoek om een prejudiciële beslissing – Wens-

moeder die kind heeft gekregen dankzij draag-

moederschapsovereenkomst –Weigering toeken-

ning van zwangerschaps- en bevallingsverlof of

adoptieverlof – Discriminatie op basis van ge-

slacht en handicap

I. Situering

In de beginjaren nam de Europese Gemeen-

schap (thans de Europese Unie) antidiscri-

minatiewetgeving aan ter bereiking van de

economische doeleinden van de EG, in casu

de optimale functionering en integratie van

de gemeenschappelijke markt.1 Discrimina-

tie op de arbeidsmarkt leidt tot een daling

van de economische welvaart en daarom

vormt de bestrijding ervan een van de recen-

te centrale doelstellingen van het Unierecht.2

Met het Verdrag van Amsterdam, de toevoe-

ging van artikel 13 EG-Verdrag (huidig arti-

kel 19 lid 1 VWEU), kreeg de Europese regel-

gever de bevoegdheid om door middel van

richtlijnen het toepassingsgebied van de

discriminatieregelgeving aanzienlijk uit te

breiden.3 Niet enkel discriminatie op grond

van gender werd voortaan verboden, maar

eveneens op basis van religie, leeftijd, sek-

suele oriëntatie en handicap. Mede dankzij

deze evolutie is het bestrijden van ongelijke

behandeling meer een doel op zichzelf ge-

worden binnen de Europese Unie.4

De toegenomen belangstelling voor deze

materie vertaalt zich in een groeiend aantal

discriminatiezaken voor het Hof van Justitie.

Meer specifiek betreffen de twee prejudiciële

beslissingen de precaire situatie waarin

wensmoeders – die een kind krijgen via een

draagmoeder – zich bevinden. Wat meteen

in het oog springt, is dat de nationale rege-

lingen van de lidstaten aanzienlijk verschil-

len.5 Nu eens is draagmoederschap legaal

en specifiek geregeld, dan weer illegaal of

helemaal niet geregeld.6 Dit behoort uiter-

aard tot de wetgevende autonomie van de

lidstaten, maar zoals ook bleek uit de discri-

minatievragen omtrent samenlevingsverban-

den van personen van gelijk geslacht, belet

dit niet dat de sociale gevolgen wel degelijk

de toets van het Unierecht dienen te door-

staan.

II. Feiten

De feitenconstellatie in de twee zaken is

grotendeels gelijklopend. Mevr. Z, een leer-

kracht in een Ierse school, kreeg door mid-

del van een draagmoeder een kind. Mevr. C

werkt in een ziekenhuis in het Verenigd

Koninkrijk en doet eveneens een beroep op

een overeenkomst inzake draagmoederschap

om een baby te krijgen. De eisende partijen

willen ouderschapsverlof en vragen zoals

andere kersverse moeders een schorsing van

hun arbeidsprestaties. Een cruciaal element

in beide zaken is dat zowel in Ierland als in

het Verenigd Koninkrijk geen moederschaps-

verlof bestaat voor wensouders, die beroep

doen op een leenmoeder. De werkgevers

wijzen de aanvragen bijgevolg af. Eisers Z

en C beschouwen dit als discriminatie. Zij

voelen zich benadeeld ten opzichte van

vrouwen die hetzij op natuurlijke wijze,

hetzij via formele adoptie een kind hebben

gekregen.7 Beide partijen leggen de discrimi-

natoire praktijk voor aan de bevoegde natio-

nale instantie. Noch het Employment Tribu-

nal (Verenigd Koninkrijk), noch het Equality

Tribunal (Ierland) weet raad met dit com-

plexe vraagstuk en zij verzoeken het Hof van

Justitie verduidelijking te geven over de

wijze waarop werknemers, die ouder zijn

geworden door middel van een draagmoe-

derschapsovereenkomst, zich verhouden tot

Richtlijn 92/85, 2006/54 en 2000/78.

III. Europees juridisch kader

In deze twee prejudiciële beslissingen staan

drie richtlijnen centraal. De eerste is Richt-

lijn 92/85.8 Het doel van dit Europese instru-

ment bestaat erin de veiligheid en de gezond-

heid van zwangere en pas bevallen werkne-

mers te waarborgen. De Europese regelgever

beschouwt deze categorie van werknemers

als een groep met bijzondere risico’s en acht

het noodzakelijk dat maatregelen worden

genomen ter bescherming van hun gezond-

heid. Een van deze maatregelen is dat de

werknemer recht heeft vóór en/of na de be-

valling zwangerschaps- en bevallingsverlof

te nemen.9 Dit verlof moet in alle lidstaten

op zijn minst vóór en/of na de bevalling twee

volle weken bedragen.10 De vraag of een

werknemer recht heeft op zwangerschaps-

en bevallingsverlof, als zij niet zelf, maar

een leenmoeder dit kind heeft gebaard,

vormt zoals hierboven aangestipt de essentie

in beide zaken.

De tweede richtlijn waarop de eisende par-

tijen zich beroepen is Richtlijn 2006/54.11

De ratio legis van deze richtlijn is het verze-

keren van de toepassing van het beginsel

van gelijke kansen en gelijke behandeling

van mannen en vrouwen in de arbeidscon-

text.12 Zo moeten zowel mannen als vrouwen

een gelijke toegang hebben tot het arbeids-

proces en de beroepsopleiding.13 Verder

dient voor gelijke arbeid eenzelfde verloning

aan werknemers te worden toegekend onge-

acht het geslacht van de uitvoerder.14 Verzoe-

kende partijen menen dat zij worden bena-

deeld in vergelijking met hun mannelijke

collega’s wat betreft de betaalde schorsing

van hun arbeidsprestaties.

Tot slot voert mevr. Z aan dat zij slachtoffer

is geworden van een schending van Kader-

richtlijn 2000/78.15 Door de aanname van

deze richtlijn mag in de professionele sfeer

niet langer worden gediscrimineerd op basis

van religie, geloof, handicap, leeftijd en

seksuele geaardheid.16 In voorliggende zaak

bestaat discussie over handicap als onder-

scheidingscriterium. Het erkennen van

iemands handicap heeft gevolgen, daar de

werknemer in kwestie dan recht heeft op

‘redelijke aanpassingen’ ex artikel 5 van de

Richtlijn. Deze aanpassingen strekken ertoe

de maatschappelijke barrières waarmee zij

worden geconfronteerd, weg te werken zodat

zij op een gelijke manier in het beroepsleven

kunnen participeren.17 Een aanpassing die

in het professionele leven vaak wordt toege-

kend, is het reduceren van de arbeidstijd of

het aanpassen van de werkpost.18 De ham-

vraag is wat onder het ‘hebben van een be-

perking’ dient te worden verstaan. Op dit

punt brengt de richtlijn geen duidelijkheid.
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Hierdoor is het Hof van Justitie genoodzaakt

terug te grijpen naar het VN-Verdrag inzake

de Rechten van Personen met een Handi-

cap.19 De Unie ratificeerde deze tekst op

23 december 2010.20 Dit verdrag omschrijft

individuen met een handicap als ‘personen

met langdurige fysieke, mentale, intellectue-

le of zintuiglijke beperkingen die hen in

wisselwerking met diverse drempels kunnen

beletten volledig, effectief en op voet van

gelijkheid met anderen te participeren in de

samenleving’.21 Dit verdrag heeft een dyna-

mische invloed op de interpretatie van de

Unierechtelijke bepalingen, zoals het Hof

in de gevoegde zakenRing en SkouboeWerge

duidelijk maakte met een arrest op 11 april

2013.22 In deze zaken blijkt het Hof wel de-

gelijk de notie ‘handicap’ zeer ruim te inter-

preteren.23

Vermeldenswaardig is dat Nederland en

Ierland, in tegenstelling tot bijna alle andere

EU-lidstaten, het verdrag niet ratificeerden.24

Het feit dat Ierland niet zelf tot het VN-Ver-

drag is toegetreden, levert in de zaakZ geen

problemen op. Doordat de Europese Unie

als zelfstandige entiteit is toegetreden tot de

Conventie, zijn de lidstaten erdoor gebonden

wanneer de rechtsvraag verband houdt met

het Unierecht.25 Het Hof van Justitie kan

dus zonder problemen het verdrag in zijn

beoordeling betrekken.

IV. Prejudiciële vragen

Het Employment Tribunal en het Equality

Tribunal stelden elk een aantal prejudiciële

vragen aan het Hof van Justitie, die als volgt

kunnen worden samengevat:

(i) vooreerst is de vraag of Richtlijn 92/85

een recht op zwangerschaps- en bevallings-

verlof insluit voor een wensmoeder die een

kind heeft gekregen door een beroep te doen

op een draagmoederschapsovereenkomst;

(ii) indien de Europese rechters de eerste

vraag negatief beantwoorden, wensen de

nationale rechters te weten of het antwoord

anders luidt wanneer de werkneemster-

wensouder borstvoeding geeft aan het pas-

geboren kindje;

(iii) ten derde willen de verzoekende partijen

weten of de niet toekenning van een betaalde

schorsing van de arbeidsprestaties een dis-

criminatie op basis van geslacht vormt in de

zin van Richtlijn 2006/54;

(iv) tot slot rijst de vraag of het niet op een

natuurlijke wijze van een kind kunnen be-

vallen, een handicap in de zin van Richtlijn

2000/78 uitmaakt.

V. Beantwoording prejudiciële vragen

1. ‘Zwanger zijn, dan wel bevallen zijn’

In onderhavige zaken staat het niet ter dis-

cussie dat de vrouwen niet zelf zijn bevallen

van hun kind.26 In tegenstelling tot in de

zaakC is het kind van mevr. Z wel genetisch

verwant met zijn beide wettelijke ouders.

Haar bevruchte eicel werd ingeplant bij een

draagmoeder. De baby van C is enkel gene-

tisch verwant met haar echtgenoot, daar

diens sperma werd gebruikt.

Ter beoordeling of een wensmoeder-werk-

neemster, die een kind heeft gekregen via

een draagmoederschapsovereenkomst, recht

heeft op een betaalde schorsing van haar

arbeidsprestaties, baseert het Hof van Justi-

tie zich enerzijds op zijn eigen rechtspraak

en anderzijds op Richtlijn 92/85. Volgens

vaststaande jurisprudentie moet het recht

op zwangerschaps- en bevallingsverlof wor-

den opgevat als een middel om belangrijke

sociale rechten te beschermen, namelijk de

bijzondere relatie tussen moeder en kind

bestendigen, alsook het herstellen van de

biologische gesteldheid van de vrouw (in te-

genstelling tot bij ouderschapsverlof).27

Daarnaast vereist artikel 8 van de richtlijn

dat de wensmoeder-werkneemster zwanger

is geweest en bevallen is van het kind.28 Zo-

wel uit het doel van de richtlijn als de gehan-

teerde begrippen volgt dat iemand die niet

zelf het kind ter wereld heeft gebracht, niet

onder het personele toepassingsgebied van

de richtlijn ressorteert. De advocaat-generaal

kwam in de zaak Z tot een gelijkluidende

conclusie.29 Hij stelt dat het niet de bedoe-

ling was van de Europese wetgever het be-

reik van de richtlijn te verruimen naar ande-

re situaties dan de ‘klassieke’ geboorte. Er

anders over oordelen kan ook leiden tot te-

genstrijdigheden: Richtlijn 92/85 zou wel

een recht op betaald verlof toekennen aan

een werkneemster die een draagmoeder-

schapsovereenkomst aangaat, maar niet te-

vens aan een werkende adoptiemoeder en

aan een wensvader-werknemer.30 Niets belet

lidstaten wel om op basis van nationale

wetgeving het toepassingsgebied ratione

personae uit te breiden. Richtlijn 92/85 wil

net zoals het merendeel van de EU-richtlij-

nen slechts een minimale bescherming

bieden.31

Met het hierboven weergegeven standpunt

blijft het Hof van Justitie trouw aan zijn

eerdere (restrictieve) rechtspraak. In de

Duitse zaak Mayr uit 2008 concludeerden

de Europese rechters dat een werkneemster

die een in-vitrofertilisatie ondergaat, niet

kan genieten van de voordelen die voortvloei-

en uit Richtlijn 92/85, vermits zij zelf niet

in verwachting is in de zin van artikel 2 on-

derdeel a eerste zinsnede van de richtlijn.32

De advocaat-generaal deelde die zienswijze.33

In tegenstelling tot in de voorliggende zaken

betrof het hier niet de opname van zwanger-

schaps- en bevallingsverlof, maar de ontslag-

bescherming uit artikel 10 van de richtlijn.

2. ‘Het geven van borstvoeding als

alternatieve voorwaarde om bevallings-

en zwangerschapsverlof te krijgen’

De verwijzende rechters willen daarnaast

van het Hof van Justitie vernemen of een

wensmoeder-werkneemster, die borstvoe-

ding geeft, een recht op bevallingsverlof uit

de richtlijn kan afleiden. Het Hof is hierover

kort en deelt de verwijzende rechters mee

dat wensmoeders geen recht hebben op be-

taald verlof, ook niet wanneer zij eventueel

of daadwerkelijk borstvoeding geven.34 Zij

voldoen immers niet aan het allesbepalende

criterium, namelijk zwanger en/of bevallen

zijn.

Naar de letterlijke bewoordingen van de

richtlijn valt een wensmoeder, die op geen

enkel ogenblik zelf zwanger is geweest, niet

onder het toepassingsgebied van de richt-

lijn.35 Niettegenstaande acht advocaat-gene-

raal J. Kokott het niet uitgesloten dat een

dergelijke werkneemster zich kan beroepen

op artikel 8 van de richtlijn.36 Zij is immers

de mening toegedaan dat het biologisch

concept van zwangerschap, waarrond de

richtlijn is geconcipieerd, voorbijgaat aan de

huidige realiteit. Op het moment dat de

richtlijn werd aangenomen, de vroege jaren

90, waren de situaties waarbij de zwangere

werkneemster niet dezelfde was als de

werkneemster die borstvoeding gaf veeleer

uitzonderlijk. De advocaat-generaal is dan

ook pleitbezorger om de bepalingen van de

richtlijn op een moderne manier te interpre-

teren, waardoor werkneemsters zoals mevr.

C ook van een betaalde schorsing kunnen

genieten.37 Daarnaast ziet J. Kokott in het

doel dat de Europese wetgever met de betaal-

de schorsing wil bereiken, in casu de bijzon-

dere relatie tussen moeder en kind bescher-

men, een bijkomend argument om aan

wensmoeders betaald verlof toe te kennen.

Net zoals een vrouw die zelf een kind heeft

gebaard, zorgt de wensmoeder voor een

zuigeling en is zij verantwoordelijk voor

diens welzijn. Juist omdat zij niet zelf

zwanger was, staat zij voor de uitdaging een

band op te bouwen met dit kind, het in het

gezin op te nemen en te wennen aan haar

moederrol.38 Kokott stelt bijgevolg voor om

de wensmoeder, die de baby onmiddellijk
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na zijn geboorte begint te verzorgen, te

subrogeren in de rechten van de biologische

moeder. Vanaf dan behoort zij dezelfde

rechten te hebben die anders aan de draag-

moeder zouden worden toegekend. In tegen-

stelling tot advocaat-generaal N. Wahl in de

zaak Z leidt dit volgens haar niet tot tegen-

strijdige situaties met bijvoorbeeld werkne-

mers-adoptanten, daar er bij adoptie geen

overeenkomst wordt gesloten op het mo-

ment dat het kindje nog niet is geboren.39

Als derde argument werpt zij op dat het

ontzeggen van betaald verlof aan wensmoe-

ders een benadeling betekent voor kinderen

die uit een draagmoeder zijn geboren, wat

een schending uitmaakt van artikel 24

Handvest van de grondrechten van de

Europese Unie.40 Deze bepaling stipuleert

dat bij alle maatregelen in verband met kin-

deren, het belang van het kind voorop be-

hoort te staan. Dit Handvest staat als bron

van primair EU-recht ook hoger in de hiërar-

chie dan instrumenten van secundair recht

zoals richtlijnen.41

Zonder in detail te treden, acht de advocaat-

generaal het ook niet geheel uitgesloten dat

wensmoeders die zelfs geen borstvoeding

geven onder het bereik van de richtlijn val-

len.42

3. ‘Wensvaders-werknemers en het recht

op betaald verlof’

Voorts is zowel C als Z ervan overtuigd dat

de niet-toekenning van zwangerschaps- en

bevallingsverlof een discriminatie vormt in

de zin van artikel 14 Richtlijn 2006/54. Bei-

de advocaten-generaal oordelen dat hier geen

sprake is van geslachtsdiscriminatie, vermits

een wensvader-werknemer eveneens geen

recht heeft op een schorsing van de arbeids-

prestaties.43 Het Hof treedt deze zienswijze

bij en weerlegt het argument van de directe

discriminatie op basis van geslacht in beide

zaken.44 Verzoekende partijen hebben niet

op grond van geslacht nadelen ondervonden

ten opzichte van hun mannelijke collega’s,

maar eventueel wel vanwege het feit dat zij

ter vervulling van hun kinderwens een be-

roep hebben moeten doen op een derde

partij. Een dergelijke vorm van benadeling

valt niet onder het bereik van Richtlijn

2006/54. Daarenboven kan de afwijzing niet

worden gekwalificeerd als een vorm van in-

directe discriminatie45 in de zin van artikel 14

lid 1. De verzoekende partijen tonen immers

niet aan dat een veel groter aantal werkne-

mers van het ene geslacht dan van het ande-

re geslacht wordt benadeeld.46 Tot slot be-

slist het Hof met betrekking tot artikel 2 lid 1

onderdeel c (‘elke minder gunstige behande-

ling van vrouwen in samenhang met zwan-

gerschap of bevallingsverlof vormt discrimi-

natie in de zin van Richtlijn 92/85’) dat een

wensmoeder die een kind heeft gekregen

dankzij een draagmoederschapsovereen-

komst, de facto niet minder gunstig kan

worden behandeld in samenhang met haar

zwangerschap, gezien zij niet zwanger is

geweest van dat kind.47

4. ‘Het niet kunnen baren van kinderen

en het begrip “handicap”’

De laatste prejudiciële vraag peilt naar de

inhoudelijke betekenis van de notie ‘handi-

cap’. Zoals bij de bespreking van het juri-

disch kader bleek, is op Europees niveau

geen definitie voorhanden. Niettemin oor-

deelde het Hof van Justitie in het verleden

dat het begrip ‘handicap’ niet verwijst naar

het recht van de EU-lidstaten, maar wel naar

het gemeenschapsrecht.48 Sedert 2010 biedt

het VN-Gehandicaptenverdrag enig houvast.

De vraag die hier voorligt, is of het niet op

een natuurlijke wijze kinderen kunnen ba-

ren, een handicap uitmaakt. Mevr. Z is gebo-

ren zonder baarmoeder. Een consultatie van

de jurisprudentie en de literatuur leert ons

dat het begrip ‘handicap’ in de loop van de

tijd sterk is geëvolueerd en een alsmaar rui-

mere inhoud heeft gekregen.49 Ter beoorde-

ling of ze een handicap heeft, moet het Hof

van Justitie niet alleen nagaan of het niet

kunnen krijgen van kinderen ervoor zorgt

dat zij in de onmogelijkheid verkeert een

beroepsactiviteit uit te oefenen, maar even-

zeer of het haar ernstig en langdurig belem-

mert.50 Noch het Hof van Justitie noch de

advocaat-generaal betwist dat het niet kun-

nen baren van kinderen een bron van groot

lijden is voor een werkneemster.51 Zij voegen

hier wel aan toe dat een dergelijke aandoe-

ning haar niet belet toegang te hebben tot

arbeid, te werken of een carrière uit te bou-

wen. Een beperking valt volgens N. Wahl

dan ook alleen binnen de werkingssfeer van

de Richtlijn 2000/78 wanneer een onderling

verband kan worden vastgesteld tussen de

aandoening en de geschiktheid van de be-

trokkene om arbeid te verrichten.52 De ver-

eiste van het bestaan van een verband tussen

de handicap en de uit te oefenen arbeid is

enigszins merkwaardig. In het arrest Cole-

man van 2008 oordeelde het Hof van Justitie

dat zelfs een verzorger van een persoon met

een beperking de bescherming van de

richtlijn kan inroepen (associatieve discrimi-

natie).53 Daarnaast adviseert de advocaat-ge-

neraal in de nog hangende zaak Kaltoft niet

te zoeken naar een link tussen het specifieke

werk en de specifieke handicap.54 Er dient

daarentegen een afweging te worden ge-

maakt tussen de beperking en het beroeps-

leven in zijn algemeenheid. Door te beslui-

ten tot de afwezigheid van een handicap,

heeft mevr. Z geen recht op redelijke aanpas-

singen, zoals de betaalde schorsing van haar

arbeidsprestaties. Indien het Hof toch had

besloten tot de aanwezigheid van een handi-

cap, dan nog was het toekennen van zwan-

gerschaps- en bevallingsverlof volgens de

advocaat-generaal geen redelijke aanpassing

geweest in de zin van artikel 5 Richtlijn

2000/78. Het zorgt enerzijds voor een (te)

grote financiële last voor de werkgever en

anderzijds biedt het geen garantie dat de

werknemer in de toekomst zijn beroepsacti-

viteit bij deze werkgever zal blijven uitoefe-

nen.55

Niet alleen voor de invulling van het begrip

‘handicap’ is het arrest in de zaak Z van be-

lang. Voor de eerste maal spraken de Euro-

pese rechters zich uit over de verhouding

tussen Richtlijn 2000/78 en het VN-Ver-

drag, alsook over de directe werking van dit

verdrag. Doordat het VN-Verdrag zowel

burgerlijke en politieke rechten als economi-

sche, sociale en culturele rechten insluit,

was het voorheen niet duidelijk of burgers

hieraan rechtstreeks rechten konden ontle-

nen.56 Om directe werking te hebben, moe-

ten de bepalingen van een verdrag voldoende

duidelijk zijn.57 Het Hof van Justitie conclu-

deert dat dit niet het geval is voor de ingeroe-

pen bepalingen van het VN-Gehandicapten-

verdrag.58 Door de ontstentenis van recht-

streekse werking, kan het Hof ook niet na-

gaan of Richtlijn 2000/78 an sich in overeen-

stemming is met dit internationale instru-

ment.59 In tegenstelling tot de zaak Ring en

Skouboe Werge gaat het hier niet om een dy-

namische ‘interpretatie’ van Unierechtelijke

bepalingen in het licht van het verdrag, maar

om een ‘uitbreiding’ van het Unierecht bui-

ten de intenties van de wetgever.

VI. Samenvatting en enkele afsluitende

bedenkingen

In de geannoteerde arresten stond de vraag

centraal of een wensmoeder, die een kind

heeft gekregen dankzij een draagmoeder-

schapsovereenkomst, het recht heeft op

zwangerschaps- en bevallingsverlof. Daartoe

analyseerde het Hof van Justitie Richtlijn

92/85 en 2006/54. Op basis van de eerste

Richtlijn kwamen de Europese rechters tot

het besluit dat een dergelijke werknemer

geen aanspraak kan maken op een betaalde

schorsing van zijn arbeidsprestaties. Verder

boog het Hof zich over de vraag of wensmoe-

ders slechter af zijn dan hun mannelijke
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collega’s. Op dit punt oordeelde het Hof van

Justitie dat er geen sprake was van geslachts-

discriminatie in de zin van Richtlijn

2006/54. Wensvaders-werknemers maken

ook geen aanspraak op betaald verlof. Tot

slot werd in de zaak Z de vraag gesteld of

het niet kunnen baren van kinderen een

handicap uitmaakt in de zin van Richtlijn

2000/78. De verzoekende partij meent van

wel en wil betaald verlof als redelijke aanpas-

sing. Het Hof van Justitie merkt hierover op

dat er slechts kan worden gesproken over

een arbeidshandicap indien een verband

tussen de handicap en de geschiktheid van

de betrokkene om arbeid te verrichten,

voorhanden is. Dit was hier niet het geval.

Er zijn dus grenzen aan de extensieve inter-

pretatie van richtlijnen.

Beide beslissingen tonen ook aan draagmoe-

derschapsovereenkomsten tal van juridische

problemen opleveren, niet alleen op familie-

rechtelijk, maar ook op sociaalrechtelijk

vlak.60 Zodra men immers de klassieke

vraag of een dergelijke overeenkomst strijdig

is met de openbare orde negatief beant-

woordt, rijzen de minder voor de hand lig-

gende sociale consequenties zoals de vraag

of een wensmoeder-werknemer recht heeft

op betaald zwangerschaps- en bevallingsver-

lof en/of ouderschapsverlof. Doordat het

aantal (grensoverschrijdende) draagmoeder-

schapsovereenkomsten en de hieruit voort-

spruitende gerechtelijke procedures alsmaar

toenemen,61 wordt wenselijk dat de Europese

wetgever bekijkt hoe hij met deze thematiek

in de toekomst zal omgaan. Men kan im-

mers niet ontkennen dat de betrokkenen

verstoken blijven van enig ouderschapsverlof

dat via Europese regels toegekend wordt,

terwijl zij toch evenzeer ouder geworden

zijn, zij het niet op een klassieke wijze. Bij

deze wordt eveneens opgemerkt dat de direc-

te afstammingsband ten voordele van de

wensouders inzake ouderschapsverlof in

hun nadeel speelt. In lidstaten waar de af-

stammingsband immers niet direct wordt

erkend (zoals in België) en waar de wens-

ouders het kind nog moeten (kunnen?)

adopteren omdat de overeenkomst inzake

draagmoederschap op zich geen rechtsgevol-

gen creëert, kunnen de wensouders (allicht)

wel via regels van adoptieverlof ouderschaps-

verlof bekomen. Nogmaals een vorm van

ongelijke behandeling, zij het geen discrimi-

natie in de Unierechtelijke betekenis volgens

het Hof van Justitie. Men ontkomt evenwel

niet aan de indruk dat er wel degelijk sprake

is van ongelijke behandeling in diverse lid-

staten van zeer vergelijkbare situaties. Maar

het Hof oordeelde het allicht wijzer om deze

kwestie van ongelijke behandeling niet zelf

te remediëren. Het Hof van Justitie acht

duidelijk het moment gekomen om grenzen

te trekken aan de sociale kostprijs verbonden

aan de uitdeinende discriminatiebeginselen

en laat het initiatief aan de nationale en

Europese wetgevers. Aan het harmoniseren

van ouderschapsverlofregels in het algemeen

op Europees niveau zijn we nog lang niet

toe. Terloops opgemerkt: de ouderschaps-

richtlijn kwam niet eens ter sprake in de ar-

resten. Maar het is niet uitgesloten dat inter-

ne rechtscolleges die belast zijn met de toe-

passing van discriminatieverboden wel dege-

lijk ongerechtvaardigde gelijke behandeling

zouden kunnen vaststellen in de interne

rechtsorde. In die zin wordt gepleit om bij

de uitwerking van een juridisch kader inzake

wensouderschap ook ten volle rekening te

houden met de sociaalrechtelijke gevolgen.

S. van Damme62 en D. Cuypers63
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Uitspraken van 9 juli 2014

Dienstenrichtlijn – zuiver interne situatie – vrij

verkeer van diensten – dwingende redenen van

algemeen belang – evenredigheid

1. Feiten en juridisch kader

Op 9 juli 2014 heeft de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State (hierna:

Afdeling) in twee zaken prejudiciële vragen

gesteld aan het Hof van Justitie over de uit-

leg van de Dienstenrichtlijn. In beide zaken

speelden vergelijkbare vragen.

In beide zaken speelt op de eerste plaats de

vraag of de bepalingen met betrekking tot

vergunningen voor dienstverrichting

(Hoofdstuk III van de Dienstenrichtlijn) van

toepassing zijn op zuiver interne situaties.

Het antwoord op deze vraag wordt vervol-

gens in verband gebracht met de rechtspraak

van het Hof inzake de verdragsbepalingen

over vrijheid van vestiging en het vrij verkeer

van diensten in zuiver interne situaties. De

Afdeling vraagt zich namelijk af of de

rechtspraak over het vrij verkeer kan worden

overgenomen bij de beantwoording van de

vraag over het toepassingsbereik van

Hoofdstuk III. De tweede vraag waarop de

Afdeling een antwoord zoekt is, aangeno-

men dat die rechtspraak van het Hof over

vrijheid van vestiging en het vrij verkeer van

diensten in een zuiver interne situatie ook

voor Hoofdstuk III van de Dienstenricht-

lijn geldt, of de Dienstenrichtlijn ook moet

worden toegepast in deze zaken, waarin de

dienstverrichter zich grensoverschrijdend

heeft gevestigd, noch grensoverschrijdend

diensten aanbiedt. Daarbij vraagt de Afde-

ling ook in hoeverre relevant is of de dien-

sten worden aangeboden aan Unieburgers

uit andere lidstaten en of van belang is of

dienstverrichters uit andere lidstaten daad-

werkelijk interesse hebben voor het verrich-

ten van deze of vergelijkbare diensten.

1.1. De Dienstenrichtlijn in het kort

De Dienstenrichtlijn is van toepassing op

de diensten van dienstverrichters die in een

lidstaat zijn gevestigd (art. 2). Ingevolge

art. 3 van de richtlijn passen de lidstaten de

richtlijn toe met inachtneming van de Ver-

dragsregels over de vrijheid van vestiging en

het vrije verkeer van diensten. In beide za-

ken speelt het toepassingsbereik van

Hoofdstuk III in zuiver interne situaties een

rol. Hoofdstuk III betreft de vrijheid van

vestiging van dienstverrichters. Daarin is

geregeld dat het verrichten van een dienst

door een in de lidstaat gevestigde dienstver-

richter slechts in bepaalde gevallen afhanke-

lijk mag worden gesteld van een vergunning

(art. 9). Een vergunningstelsel moet zijn

gebaseerd op criteria die beletten dat de be-

voegde instanties hun beoordelingsbevoegd-

heid op willekeurige wijze uitoefenen (art.

10 lid 1). Een vergunningstelsel moet gerecht-

vaardigd zijn door dwingende redenen van

algemeen belang en de beperkingen dienen

evenredig te zijn aan die dwingende redenen
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