
Het arrest Associazione avvocatura per i diritti LGBTI: uitlatingen die homoseksuelen 

diskwalificeren voor een hypothetisch werving- en selectieproces kunnen discriminatie in 

de zin van Richtlijn 2000/78 opleveren 

 

Zaak C-507/18, NH/Associazione avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford 

 

Arrest van 23 april 2020 (Grote kamer), ECLI:EU:C:2020:289; conclusie van A-G 

E. Sharpston van 31 oktober 2019, ECLI:EU:C:2019:922 

 

Gelijke behandeling in arbeid en beroep – Richtlijn 2000/78/EG – Artikel 3 lid 1 onder a, 

artikel 8 lid 1 en artikel 9 lid 2 – Verbod van discriminatie op grond van seksuele geaardheid 

– Voorwaarden voor toegang tot arbeid in loondienst of tot een beroep – Publieke 

verklaringen dat geen homoseksuele personen worden aangeworven 

 

Het arrest Associazione avvocatura per i diritti LGBTI betreft discriminatoire uitlatingen 

gedaan door een senior advocaat (NH) tijdens een radio-interview. Deze hadden de strekking 

dat hij nooit homoseksuelen in dienst zou nemen, noch van hun diensten gebruik zou maken. 

Het Hof van Justitie interpreteert Richtlijn 2000/78 breed: mits de verklaringen in effectief 

verband kunnen worden gebracht met het door het advocatenkantoor (waar NH aan 

verbonden was) gehanteerde aanwervingsbeleid, zijn deze uitlatingen strijdig zijn met het 

verbod op discriminatie zoals vervat in de richtlijn. Daarbij is relevant welke invloed de 

spreker kan worden geacht uit te oefenen op het beleid, in hoeverre de uitspraken de intentie 

hebben om personen voor arbeid en beroep te diskwalificeren en in welke samenhang (privé 

of openbaar) de uitspraken zijn gedaan. Interessant in deze zaak is verder dat het Hof oordeelt 

dat het feit dat er geen selectieproces gaande was ten tijde van de uitlatingen niet relevant is. 

Het Hof acht daarnaast de eventuele inperking op de vrijheid van meningsuiting 

gerechtvaardigd gezien het ‘chilling effect’ dat dit soort uitlatingen heeft op deelname aan het 

arbeidsleven. Terecht, in de ogen van auteur van deze noot, gezien de ernstige gevolgen die 

discriminatie heeft voor de slachtoffers. 

 

Annotatie A. Hoogenboom, verschijnt in SEW 2020, afl. 11 


