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leeftijdsdiscriminatie in Italië

1. Samenvatting van verzoekschrift 0694/2008

Indiener beweert dat er op de Italiaanse arbeidsmarkt ondanks Richtlijn 2000/78/EG in 
toenemende mate sprake is van discriminatie op grond van leeftijd. Hij stelt dat in 2005 in 
circa 42% van de personeelsadvertenties een leeftijdseis was opgenomen en dat deze in 80% 
van de gevallen betrekking had op een leeftijd van minder dan 40 jaar. Indiener is voorts van 
mening dat de gelden uit het Equal-programma van de EU verkeerd worden besteed. Deze 
gelden zouden moeten worden besteed aan het vergemakkelijken van de toegang tot werk 
voor mensen die moeilijk integreren of geïntegreerd kunnen worden op de arbeidsmarkt, die 
toegankelijk dient te zijn voor iedereen. Indiener stelt dat Italië deze gelden alleen gebruikt 
voor projecten ten behoeve van her- en bijscholing van door leeftijdsdiscriminatie 
getroffenen. Volgens hem wordt alleen het circuit van adviseurs en gespecialiseerde 
opleidingen hier beter van en wordt het eigenlijke probleem van uitsluiting op grond van 
leeftijd hiermee niet opgelost. Indiener verzoekt het Europees Parlement een onderzoek in te 
stellen naar een eventuele schending van de rechten van burgers door een lidstaat.

Samenvatting van verzoekschrift 1072/2008

Indienster beklaagt zich, onder verwijzing naar Richtlijn 2000/78/EG, over wijdverspreide en 
systematische leeftijdsdiscriminatie op de Italiaanse arbeidsmarkt. Zij stelt dat bedrijven en 
arbeidsbemiddelaars, met inbegrip van arbeidsbureaus van de overheid, automatische filters 
gebruiken om oudere werkzoekenden uit te sluiten. Indienster verzoekt het Europees 
Parlement te onderzoeken of in Italië de rechten van Europese burgers worden geschonden
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2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 0694/200 ontvankelijk verklaard op 11 oktober 2008. 
Verzoekschrift 1072/2008 ontvankelijk verklaard op 16 december 2008.
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Inzake de vraag over leeftijdsdiscriminatie:

Richtlijn 2000/78/EG van 27 november 2000 geeft een algemeen kader ter bestrijding van 
discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid in arbeid en beroep. De richtlijn verbiedt directe of indirecte discriminatie op 
grond van leeftijd en tevens intimidatie en opdracht tot discrimineren. Dit verbod geldt voor 
diverse arbeidsgerelateerde aspecten, zoals de arbeidsvoorwaarden (waaronder ontslag en 
salaris) en de voorwaarden voor toegang tot arbeid in loondienst, promotie en opleiding.

Er zijn in de richtlijn echter een aantal beperkingen gesteld aan het beginsel van non-
discriminatie op grond van leeftijd. Zo kunnen lidstaten op grond van artikel 4 van de richtlijn 
bepalen dat een verschil in behandeling dat berust op een kenmerk, zoals bijvoorbeeld leeftijd, 
geen discriminatie vormt indien een dergelijk kenmerk, vanwege de aard van de betrokken 
specifieke beroepsactiviteiten of de context waarin deze worden uitgevoerd, een wezenlijke 
en bepalende beroepsvereiste vormt, mits het doel legitiem en het vereiste evenredig aan dat 
doel is.

Voorts is in artikel 6 van de richtlijn bepaald dat lidstaten kunnen 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 gerechtvaardigd door een legitiem doel. De 
middelen voor het bereiken van dat doel moeten echter passend en noodzakelijk zijn.

Italië heeft Richtlijn 2000/78/EG hoofdzakelijk omgezet in Decreto legislativo 9 luglio 2003, 
n. 216 "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di 
occupazione e di condizioni di lavoro", gepubliceerd in de Gazzetta Ufficiale, nr. 187 van 13 
augustus 2003.

In het Gemeenschapsrecht zijn richtlijnen gericht aan de lidstaten, niet aan individuele 
personen. Indien een individu meent het slachtoffer te zijn geworden van discriminatie en hij 
of zij wil zijn/haar rechten verdedigen, dan geldt als normale procedure dat hiervoor de 
nationale instellingen worden ingeschakeld, waaronder de gerechtshoven in het betreffende 
land. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor een correcte en effectieve tenuitvoerlegging van 
de Gemeenschapswetgeving in hun nationale rechtsorde. Als hoedster van de Verdragen 
houdt de Commissie nauwlettend toezicht op de tenuitvoerlegging van het 
Gemeenschapsrecht op nationaal niveau en neemt de nodige maatregelen zoals bedoeld in het 
EG-Verdrag, mocht blijken dat lidstaten in strijd handelen met Gemeenschapsrecht.

Als deze omzetting correct geschied is, blijft het in principe echter de verantwoordelijkheid 
van het individu om juridische stappen te ondernemen binnen het kader van het nationale 
recht en om eventuele schendingen bij de gerechtshoven in het eigen land aan te vechten. De 
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controle op de toepassing van de richtlijnen in individuele gevallen is in beginsel de taak van 
de nationale jurisdicties, die de bevoegdheid hebben om toe te zien op een correcte naleving 
van de rechten van burgers.

Inzake de vraag over het gebruik van Equal-gelden:

Het Equal-programma in Italië (2000-2006) is opgedeeld in 5 aandachtsgebieden 
(inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpassingsvermogen, gelijke kansen en asielzoekers) en 
voor elk van deze aandachtsgebieden zijn specifieke doelen en financiële middelen 
vastgelegd. Het programma heeft 800 miljoen euro aan financiële middelen bijeengebracht, 
met 8 600 partners en 697 partnerschappen.

Het programma is onderhevig aan de bepalingen van Mededeling COM(2003) 840 van de 
Commissie van 30 december 2003 betreffende transnationale samenwerking ter bevordering 
van nieuwe middelen voor de bestrijding van alle vormen van discriminatie en ongelijkheden 
in verband met de arbeidsmarkt, aangeduid als “vrij verkeer van goede ideeën”. Hieronder 
begrepen zijn maatregelen ter bestrijding van discriminatie en genderkloven op de 
arbeidsmarkt, ter bevordering van benadeelde mensen zonder toegewezen middelen voor 
specifieke groepen of doelen. 

Het programma is gericht op benadeelde mensen, waaronder ook ouderen. Er zijn met Equal-
gelden modelprojecten gefinancierd met een doelgroep van ruim 53 000 begunstigden: 11% 
daarvan zijn ouder dan 50 jaar (in totaal 5 800).

Conclusie

Inzake de vraag over leeftijdsdiscriminatie:
Uitgaande van de door indiener verstrekte gegevens kunnen de kwesties betreffende 
leeftijddiscriminatie in eerste aanleg het beste worden behandeld door de nationale 
gerechtshoven. Mocht er in het kader van een dergelijke procedure echter twijfel ontstaan 
over de interpretatie van het Gemeenschapsrecht, dan zou verwezen kunnen worden naar het 
Europees Hof van Justitie. Bij twijfel in een rechtbank of rechterlijke instantie van laatste 
aanleg, is deze rechtbank verplicht de zaak aan de Hof van Justitie voor te leggen.

Inzake de vraag over het gebruik van Equal-gelden:
Uitgaande van de beschikbare informatie en gegevens, met name ten aanzien van het Equal-
programma in Italië, lijkt het erop dat de gelden zijn besteed aan het bevorderen van de 
toegang tot werk voor mensen die moeite hebben met het betreden van de arbeidsmarkt, 
welke toegankelijk zou moeten zijn voor iedereen zonder discriminatie op grond van leeftijd 
of status.


