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Voorwerp van de procedure in het hoofdgeding
Geding betreffende een ontslagprocedure, waarin verzoekster onder meer vordert
dat het ontslag, waartoe is overgegaan om objectieve redenen, nietig wordt
verklaard wegens discriminatie op grond van een handicap.
Voorwerp en rechtsgrondslag van de prejudiciële verwijzing
Uitlegging van de draagwijdte en toepassing van de begrippen directe
discriminatie en indirecte discriminatie zoals gedefinieerd in richtlijn 2000/78/EG
van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor
gelijke behandeling in arbeid en beroep (PB 2000, L 303, blz. 16).
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Prejudiciële vragen
Moeten werknemers die zijn aangemerkt als bijzonder kwetsbaar voor bepaalde
risico’s worden beschouwd als personen met een handicap voor de doeleinden van
richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een
algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep, zoals uitgelegd in
de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, wanneer zij, als
gevolg van hun eigen persoonlijke kenmerken of bekende biologische toestand
bijzonder kwetsbaar zijn voor beroepsrisico’s en om die reden bepaald werk niet
kunnen vervullen omdat daaraan een risico voor hun eigen gezondheid of die van
andere personen is verbonden?
Indien het antwoord op de eerste vraag bevestigend luidt:
Vormt het besluit tot ontslag van een werkneemster om economische, technische,
organisatorische of productieredenen directe of indirecte discriminatie in de zin
van artikel 2, lid 2, onder b), van richtlijn 2000/78 wanneer zij een erkende
handicap heeft die ertoe leidt dat zij ten gevolge van haar lichamelijke aandoening
bijzonder kwetsbaar is [voor bepaalde risico’s] verbonden aan bepaald werk en
daardoor moeite heeft om het productiviteitsniveau te halen dat vereist is om niet
door ontslag te worden getroffen?
Vormt het besluit tot ontslag van een werkneemster om economische, technische,
organisatorische of productieredenen directe of indirecte discriminatie in de zin
van artikel 2, lid 2, onder b), van richtlijn 2000/78 wanneer zij een erkende
handicap heeft die met zich meebrengt dat zij als gevolg van haar lichamelijke
aandoening bijzonder kwetsbaar is [voor bepaalde risico’s] verbonden aan bepaald
werk en het besluit wordt genomen op grond van, naast andere toepasselijke
criteria, multi-inzetbaarheid in alle arbeidsfuncties, waaronder die welke de
persoon met een handicap niet kan vervullen?
Vormt het besluit tot ontslag van een werkneemster om economische, technische,
organisatorische of productieredenen indirecte discriminatie in de zin van
artikel 2, lid 2, onder b), van richtlijn 2000/78 wanneer zij een erkende handicap
heeft en als gevolg van haar lichamelijke aandoening, die voorafgaand aan het
ontslag tot lange perioden van afwezigheid en ziekteverzuim heeft geleid,
bijzonder kwetsbaar is [voor bepaalde risico’s] verbonden aan bepaald werk, en
het besluit wordt genomen op grond van, naast andere toepasselijke criteria, het
verzuim van deze werkneemster?
Aangevoerde bepalingen van Unierecht
- Richtlijn 2000/78: artikel 1, artikel 2, leden 1 en 2, artikel 3, lid 1, artikel 9, lid 1,
en artikel 10, lid 1
- Verdrag van de Verenigde Naties ter bevordering en bescherming van de rechten
en de waardigheid van personen met een handicap van 13 december 2006,
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goedgekeurd bij besluit 2010/48/EG van de Raad van 26 november 2009
(PB 2010, L 23, blz. 35; hierna: „het VN-verdrag”): artikel 1
- Arrest van het Hof van 11 april 2013, HK Danmark (C-335/11 en C-337/11,
EU:C: 2013:222): punten 36, 37, 41, 42, 66, 67 en 76
- Arrest van het Hof van 1 december 2016,
punten 40-43 en 54

(C-395/15, EU:C:2016:917):

- Arrest van het Hof van 18 januari 2018,
EU:C:2018:17): punten 28, 36 en 39

(C-270/16,

Aangevoerde bepalingen van nationaal recht
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabadores (koninklijk wetsbesluit 2/2015
van 23 oktober 2015 tot goedkeuring van de herschikte tekst van het
werknemersstatuut) (BOE nr. 255 van 24 oktober 2015, blz. 100224): artikel 53,
lid 4
- Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (wet
nr. 36/2011 van 10 oktober 2011 betreffende de gerechten voor arbeids- en sociale
zaken) (BOE nr. 245 van 11 oktober 2011, blz. 106584; hierna: „LRJS” ):
artikel 96, lid 1, en artikel 122, lid 2, onder a)
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (wet
nr. 31/1995 van 8 november 1995 inzake de preventie van beroepsrisico’s (BOE
nr. 269 van 10 november 1995, blz. 32590; hierna „LPRL”): artikel 25, lid 1
- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
y de su inclusión social (koninklijk wetsbesluit 1/2013 van 29 november 2013 tot
goedkeuring van de herschikte tekst van de algemene wet betreffende de rechten
van personen met een handicap en hun sociale inclusie) (BOE nr. 289 van
3 december 2013, blz. 95635): artikel 2, onder a), c) en d), artikel 4, lid 1,
artikel 35, leden 1 tot en met 5, en artikel 40
Korte uiteenzetting van de feiten en het hoofdgeding
1

trad op 1 juli 2004 in dienst van de onderneming Nobel
Plastiques Ibérica, S.A.
en de onderneming waren overeengekomen
dat zij geen volledige werkweek zou werken, om voor haar minderjarige kinderen
te kunnen zorgen, waardoor zij 35 uur per week werkte in ochtend- en
avonddiensten.
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Op 22 maart 2017 ontving zij een brief van de onderneming waarin haar ontslag
om objectieve redenen werd aangezegd, op grond van economische, technische,
3
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organisatorische en productieredenen. Tegelijk met haar werden nog negen andere
personen ontslagen.
3

De onderneming hanteerde de volgende criteria voor de selectie van de
werknemers die zouden worden ontslagen: werkzaam in processen voor de
assemblage en vorming van plastic buizen, een productiviteit van minder dan
95 %, een lage multi-inzetbaarheid en een hoog verzuim. Volgens de
onderneming voldeed verzoekster aan alle vier de criteria, aangezien zij werkzaam
was in processen voor de assemblage en vorming van plastic buizen, over het jaar
2016 een gewogen gemiddelde productiviteit van 59,82 % had laten registreren, in
zeer beperkte mate meervoudig kon worden ingezet voor de basistaken waaruit
haar werk bestond en in het jaar 2016 een verzuim van 69,55 % had.

4

Verzoekster leed aan epicondylitis aan haar rechterarm. De diagnose werd gesteld
op 12 september 2011, en op 18 januari 2012 werd zij aan deze aandoening
geopereerd. De aandoening werd aangemerkt als beroepsziekte en verzoekster was
tijdelijk arbeidsongeschikt gedurende de volgende perioden: van 12 september
2011 tot 14 oktober 2011, van 2 januari 2012 tot 5 april 2012, van 9 mei 2012 tot
10 mei 2012, en van 7 november 2013 tot 7 april 2014. Voorts is zij tijdelijk
arbeidsongeschikt geweest na een arbeidsongeval, met dezelfde klachten
(epicondylitis lateralis), gedurende de volgende perioden: van 31 augustus 2016
tot 15 september 2016, van 16 september 2016 tot 8 februari 2017 en vanaf
10 maart 2017. Toen zij werd ontslagen, was zij tijdelijk arbeidsongeschikt. In de
periode april-augustus 2016 heeft zij diverse malen de medische dienst van de
onderneming geconsulteerd over de pijn in haar elleboog en heeft zij de medische
dienst en de onderneming meerdere keren gevraagd om aanpassing van haar taken
aan haar fysieke toestand. Voordien werd zij gediagnosticeerd met
angststoornissen, waardoor zij tijdelijk arbeidsongeschikt was van 4 september
2015 tot 31 maart 2016 en van 6 mei 2016 tot 20 mei 2016.
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Sinds zij in het jaar 2011 werd gediagnosticeerd met epicondylitis is zij na elk
herstel onderworpen aan een medisch onderzoek, waarbij telkens werd vastgesteld
dat zij „geschikt [was] met beperkingen” voor de functie of voor taken in verband
met „vormingsprocessen met stoom”. Concreet werd zij gedurende de perioden
waarin zij in het jaar 2016 werkte bij voorkeur ingezet voor taken die de
manipulatie van kleine buizen met zich mee brachten, waaraan minder
gezondheidsrisico’s waren verbonden dan aan taken waarbij dikke buizen werden
gemanipuleerd.
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werd op 15 december 2011 aangemerkt als werknemer met een
bijzondere kwetsbaarheid en is dat sindsdien gebleven, waarbij het laatste rapport
van de gezondheidsdienst en de medische dienst dateert van 6 februari 2017.
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De arbeidsinspectie heeft op 4 augustus 2017 een rapport uitgebracht waarbij zij
voorstelde om de onderneming een sanctie op te leggen wegens twee
overtredingen, te weten blootstelling van werkneemster
aan de
ergonomische risico’s die de oorzaak waren van haar aandoening, waardoor een
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ernstig risico voor de lichamelijke integriteit of de gezondheid van werknemers
ontstond, en het laten voortbestaan van de omstandigheden waarin de
werkneemster haar diensten verrichtte hoewel reeds bekend was dat zij aan
epicondylitis leed, dat wil zeggen het inzetten van de betrokkene voor taken
waarvan de omstandigheden onverenigbaar waren met haar persoonlijke
kenmerken. In dit rapport wordt vermeld dat de werkneemster rouleerde tussen
verschillende functies, maar dat aan elk daarvan ergonomische risico’s voor het
musculo-skeletaal stelsel, met name de bovenste ledematen, waren verbonden en
de onderneming geen stappen had ondernomen om haar taken zodanig aan te
passen dat zij verenigbaar waren met haar gezondheid.
8

Op 21 april 2017 stelde mevrouw
een vordering in tot nietigverklaring
of, subsidiair, onrechtmatigverklaring van het ontslag. De terechtzitting vond
plaats op 16 maart 2018.
Voornaamste argumenten van partijen in het hoofdgeding
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Verzoekster verzoekt ten principale om nietigverklaring van het ontslag omdat er
sprake zou zijn van discriminatie op grond van een handicap. Het verzoek om een
prejudiciële beslissing heeft uitsluitend betrekking op deze vordering. In dit
verband betoogt verzoekster dat inbreuk is gepleegd op het grondrecht om niet te
worden gediscrimineerd op grond van een ziekte, aangezien zij zich bevond in een
situatie van tijdelijke arbeidsongeschiktheid – hetgeen feitelijk het geval was op
de datum waarop zij werd ontslagen – als gevolg van een aandoening die verband
hield met de uitgevoerde taken, en zij „geschikt” was verklaard „met
beperkingen”, hetgeen inhoudt dat zij een blijvende arbeidsbeperking heeft. Dat
wordt duidelijk doordat zij is ingedeeld bij het „bijzonder kwetsbare” personeel
overeenkomstig artikel 25, lid 1, LPRL. In dit verband voert verzoekster de
arresten van het Hof in de zaak HK Danmark en de zaak
aan.
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Volgens verzoekster moeten personen met de kwalificatie „bijzonder kwetsbaar”,
ook als er bij hen geen arbeidsongeschiktheidsgraad is erkend, voor de doeleinden
van richtlijn 2000/78 worden beschouwd als personen met een handicap, in de zin
van artikel 1 van het VN-Verdrag, mits is erkend dat zij aan een beroepsziekte
lijden. Voorts stelt verzoekster dat er sprake is van directe discriminatie,
aangezien is overgegaan tot ontslag in het volle bewustzijn dat het een
segregatiemaatregel betreft die een beletsel vormt voor de volledige,
daadwerkelijke deelname van verzoekster aan het beroepsleven op voet van
gelijkheid met andere werknemers. Ook voert zij aan dat het besluit van haar
werkgever in ieder geval indirecte discriminatie oplevert.
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Daarnaast wijst verzoekster op de niet-naleving door de onderneming van de
specifieke vereisten in verband met de verplichting om het werk van bijzonder
kwetsbare personen of personen met een handicap aan te passen, of om ten minste
redelijke aanpassingen aan te brengen om te waarborgen dat deze personen op
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gelijke voet met andere personen de mensenrechten en fundamentele vrijheden
kunnen genieten of uitoefenen.
12

Naast deze hoofdvordering verzoekt verzoekster om nietigverklaring van het
ontslag wegens discriminatie op grond van geslacht, aangezien zij was
overeengekomen om geen volledige werkweek te werken teneinde de zorg voor
haar kind te kunnen dragen. Ook stelt zij dat met betrekking tot de garantie op
vergoeding het recht op effectieve rechterlijke bescherming is geschonden, daar
zij zowel klachten bij de arbeidsinspectie wegens de niet-aanpassing van haar
werk had ingediend als een vordering wegens salarisverschillen had ingesteld, en
dat zij bovendien gedurende zes jaar lid van de ondernemingsraad is geweest.
Subsidiair verzoekt zij om onrechtmatigverklaring van het ontslag, waarbij zij
argumenteert dat de door de onderneming aangevoerde redenen om over te gaan
tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst onvoldoende of niet in
overeenstemming met de waarheid, en in ieder geval onevenredig waren. Deze
vorderingen zijn geen voorwerp van het verzoek om een prejudiciële beslissing.
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De verwerende onderneming betoogt, met betrekking tot de hoofdvordering van
verzoekster tot nietigverklaring van het ontslag wegens discriminatie op grond van
handicap, dat de criteria die waren vastgesteld voor de selectie van de personen
die zouden worden ontslagen, objectief waren en geen enkele negatieve lading
hadden voor personen met een handicap of voor enige andere groep. Verweerster
stelt dat deze criteria als uitgangspunt hadden dat het overwinnen van de crisis
waarin de onderneming zich bevond het noodzakelijk maakte om de
arbeidsovereenkomsten te beëindigen van personen die werkzaam waren in
functies waarin nieuwe en verbeterde technieken waren ingevoerd, in concreto in
de processen voor de assemblage en vorming van plastic buizen, maar dat er
tevens criteria werden gehanteerd op basis waarvan concrete personen – en niet de
functies die zij vervulden – werden aangewezen, aangezien de drie andere
parameters (een productiviteit van minder dan 95 %, een lage multi-inzetbaarheid
en een hoog verzuim) rechtstreeks verband hielden met de persoonlijke
omstandigheden en situatie van elke betrokken werknemer, en dat het vanuit dit
oogpunt zin had om personen met een lager rendement dan anderen te selecteren.
Korte uiteenzetting van de motivering van de prejudiciële verwijzing
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De verwijzende rechter wijst erop dat de eerste vraag die moet worden
beantwoord is of de definitie van artikel 25, lid 1, LPRL kan worden gelijkgesteld
aan het begrip „handicap” van de richtlijn, zoals door het Hof uitgelegd in
overeenstemming met het VN-Verdrag. Daarna pas kan worden bepaald of, ten
eerste, de selectiecriteria die zijn toegepast voor het ontslag van verzoekster direct
of indirect afbreuk doen aan het beginsel van gelijke behandeling van personen
met een handicap, en ten tweede of de verplichting om te voorzien in redelijke
aanpassingen als bedoeld in artikel 5 van de richtlijn het noodzakelijk maakt dat
de selectiecriteria die verband houden met de handicap van de werkneemster niet
in aanmerking worden genomen met het oog op haar ontslag.
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Na het aldus toespitsen van het voorwerp van het debat, herinnert de verwijzende
rechter eraan dat het volgens het Hof aan de nationale rechter staat om na te gaan
of een persoon zich bevindt in de categorie van situaties die moeten worden
gekwalificeerd als „handicap” voor de toepassing van richtlijn 2000/78 (arrest
punt 33). Het Hof heeft ook aanknopingspunten en criteria voor de
toepassing van dit begrip gegeven door het te verbinden met de functiebeperking,
in de zin dat deze „langdurig” moet zijn (arrest
punten 42 en 48), hetgeen
de uitleggingsvraag doet rijzen of personen die als „bijzonder kwetsbaar” zijn
aangemerkt in de zin van de nationale regeling ter voorkoming van
beroepsrisico’s (artikel 25, lid 1, LPRL), omdat deze personen „als gevolg van
hun eigen persoonlijke kenmerken of bekende biologische toestand, met inbegrip
van diegenen die een erkende fysieke, geestelijke of sensorische handicap hebben,
bijzonder kwetsbaar zijn voor de risico’s die voortvloeien uit het werk”, binnen de
categorie „[personen met een] handicap” vallen.
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De verwijzende rechter is van oordeel dat deze bijzonder kwetsbare personen, los
van het feit dat zij een specifieke behandeling kunnen ontvangen die hen
beschermt tegen bepaalde beroepsrisico’s, voor zover de lichamelijke aandoening
op het moment waarop de beweerdelijk discriminerende handeling tegen hen
wordt vastgesteld „langdurig” van aard is – en voortvloeit uit de ontplooide
activiteiten –, moeten worden gekwalificeerd als vallend onder het begrip
„[personen met een] handicap”. Dit is de achtergrond van de eerste prejudiciële
vraag, waarmee de verwijzende rechter wenst te vernemen of deze personen
moeten worden beschouwd als „personen met een handicap” in de zin van de
richtlijn.
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Indien het antwoord op de eerste vraag bevestigend is, of wanneer er ten minste
een verband tussen „handicap” en „kwetsbaarheid” voor bepaalde beroepsrisico’s
wordt vastgesteld, kan worden betoogd, in de eveneens hieronder geformuleerde
bewoordingen, dat de vaststelling van selectiecriteria waarbij mogelijk rekening
wordt gehouden met bepaalde aspecten of capaciteiten die direct of indirect
samenhangen met de bekende biologische toestand van deze bijzonder kwetsbare
personen discriminerend is, aangezien deze criteria voor het selecteren van
kandidaten voor ontslag, en die daar ook effectief toe leiden, verhinderen dat deze
personen op voet van gelijkheid worden behandeld met andere werknemers.

18

Zeker is dat in overweging 17 van richtlijn 2000/78 wordt opgemerkt dat de
ondernemer niet verplicht is iemand in dienst te houden die niet bekwaam, in staat
en beschikbaar is om de essentiële taken van de betreffende functie uit te voeren,
en dat een persoon met een handicap zich dus in dezelfde situatie bevindt als een
persoon zonder handicap. Maar niet minder waar is dat diezelfde ondernemer, bij
de vaststelling van selectiecriteria voor ontslag, in aanmerking dient te nemen of
deze criteria personen met een handicap zwaarder zullen treffen.

19

In dat verband dienen de selectiecriteria te worden geanalyseerd, teneinde na te
gaan of deze directe of indirecte discriminatie opleveren. Beide vormen behoren
tot de mogelijkheden, aangezien de voorwaarden om niet te worden ontslagen
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neutraal of objectief kunnen lijken, maar duidelijk gevolgen hebben voor personen
met een handicap en er daarom sprake zou kunnen zijn van indirecte
discriminatie, ofwel, indien die personen met een handicap niet zullen kunnen
voldoen aan de als minimum vastgestelde normen en er parameters worden
vastgesteld die ertoe moeten leiden dat de meest „rendabele” werknemers hun
functie behouden, ten detrimente van personen met een handicap, en concreet
verzoekster, van directe discriminatie.
20

Zoals hierboven is opgemerkt, zijn er vier criteria gehanteerd, waarvan het eerste
(diensten verrichten in de afdeling of het bedrijfsonderdeel waarin technologische
vernieuwing heeft plaatsgevonden) zonder twijfel objectief en neutraal van aard
is. Bijgevolg is er geen enkele reden om vraagtekens te zetten bij dit criterium. De
andere drie criteria zijn, naar het oordeel van de verwijzende rechterlijke instantie,
die welke verzoekster raken, of kunnen raken, in haar hoedanigheid van
(„bijzonder kwetsbare”) persoon met een handicap.
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Het eerste daarvan is dat van de selectie van personen met een productiviteit van
minder dan 95 % over het jaar 2016. Het valt niet te ontkennen dat verzoekster dit
productiviteitscijfer niet haalt – haar geregistreerde productiviteit bedroeg feitelijk
59,82 % –, maar evenmin kan worden ontkend dat er een rechtstreeks verband
bestaat tussen haar lichamelijke aandoening en deze lage productiviteit. Zoals kan
worden opgemaakt uit het feitenrelaas, heeft verzoekster zich in de periode aprilaugustus 2016 verschillende malen bij de medische dienst gemeld met pijn aan
haar elleboog; ook staat vast dat zij de medische dienst van de onderneming en de
onderneming zelf meerdere brieven heeft gestuurd met het verzoek om aanpassing
van haar taken aan haar fysieke toestand; en tevens staat vast dat de
arbeidsinspectie de werkgever een sanctie heeft opgelegd wegens het inzetten van
de werkneemster voor taken en in functies die niet passen bij haar
gezondheidstoestand en wegens het niet aanpassen van haar werk. In reactie
hierop heeft de onderneming de op jaarbasis berekende productiviteitscijfers
aangedragen, zonder te specificeren in welke functies – en bij de uitvoering van
welke concrete taken – de productiviteit was gemeten.
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Onverminderd de mogelijke kwalificatie van het ter zake door de onderneming
aangedragen bewijs als onvoldoende, aangezien artikel 10, lid 1, van richtlijn
2000/78 en, in de nationale sfeer, artikel 96, lid 1, LRJS bepalen dat het, bij een
vermeend bestaan van discriminatie, aan de verwerende partij staat om aan te
tonen dat elk discriminatiemotief vreemd is geweest aan haar handelen, moet
duidelijk worden vastgesteld dat de voorwaarde die de onderneming heeft gesteld
met betrekking tot de noodzaak dat werknemers een productiviteit van 95 % halen
om niet in aanmerking te komen voor ontslag, niet discriminerend is voor
werknemers met een handicap, en specifiek voor verzoekster. Dat is de reden voor
het formuleren van de tweede prejudiciële vraag.
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Het tweede criterium dat moet worden geanalyseerd, is het criterium van multiinzetbaarheid binnen de onderneming, waarbij geldt dat hoe lager deze
inzetbaarheid is, hoe lager de werknemer scoort, met als gevolg dat hij in beeld
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komt voor ontslag. De score wordt verkregen op basis van het vermogen van de
werknemers om verschillende functies uit te oefenen, en verzoekster is, zoals is
gebleken, door de medische en de preventiedienst vanaf het jaar 2011, nadat zij
was gediagnosticeerd als „bijzonder kwetsbaar”, gekwalificeerd als „geschikt met
beperkingen”, dat wil zeggen dat zij niet alle taken kan verrichten die de
verschillende functies vereisen, waardoor haar score lager is en zij dus voldoet aan
een van de criteria om te worden geselecteerd. Gelet op deze situatie moet worden
nagegaan of dit selectiecriterium discriminatie oplevert. Hierop is de derde
prejudiciële vraag gericht.
24

Het laatste door de onderneming toegepaste criterium om personeel te selecteren
voor ontslag, tot slot, is het verzuim. De onderneming berekent het individuele
verzuimcijfer op basis van de perioden van ziekteverzuim in het jaar 2016,
waarbij verzoekster uitkwam op 69,55 %. In de perioden van ziekteverzuim die de
onderneming in aanmerking neemt, bevinden zich alle perioden die hun oorzaak
vinden in de lichamelijke aandoening van verzoekster (van 31 augustus 2016 tot
8 februari 2017 en vanaf 10 maart 2017), welke aandoening, zoals hierboven is
opgemerkt, reeds aanleiding was geweest voor de kwalificatie van verzoekster als
„bijzonder kwetsbaar”. Het verzuimcijfer van verzoekster is berekend op basis
van de perioden van ziekteverzuim gedurende het jaar 2016, en daarom zijn ook
andere perioden van ziekteverzuim, als gevolg van een angststoornis (van
4 september 2015 tot 31 maart 2016 en van 6 mei 2016 tot 20 mei 2016),
meegerekend, welke perioden in beginsel niet rechtstreeks verband houden met de
lichamelijke aandoening, hoewel dat verband absoluut niet mag worden
uitgesloten. Zeker is evenwel dat het enkele feit dat de perioden van
ziekteverzuim van verzoekster die het gevolg waren van haar handicap in
aanmerking zijn genomen, reeds veronderstelt dat zij mogelijk minder gunstig is
behandeld dan andere werknemers.

25

Dat is de reden voor de vierde prejudiciële vraag, waarin directe discriminatie
buiten beschouwing wordt gelaten, daar het Hof heeft verklaard dat bepalingen of
handelingen die op dezelfde wijze worden toegepast op personen met een
handicap en personen zonder handicap die afwezig zijn geweest op het werk, geen
directe discriminatie met zich meebrengen (arrest
punt 37).
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