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Subject: Verzoekschrift 1397/2008 ingediend door Raffele Mancuso (Italiaanse 
nationaliteit), over de ongelijke rechten van werknemers met een dienstverband 
van bepaalde of onbepaalde duur 

1. Samenvatting van het verzoekschrift 

Indiener beklaagt zich erover dat er nog steeds verschillen bestaan in de rechten van 
werknemers met een dienstverband van onbepaalde duur en werknemers met een contract van 
bepaalde duur. Hij noemt als voorbeeld verlof om te kunnen deelnemen aan een vergelijkend 
aanwervingsonderzoek of studieverlof voor de voorbereiding op een dergelijk onderzoek. 
Indiener meent dat deze verschillen in strijd zijn met het Verdrag van Rome van 1957.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 april 2009.

Indiener voert aan dat er in Italië verschillen bestaan in de rechten van werknemers met een 
dienstverband van onbepaalde duur en werknemers met een contract van bepaalde duur. Hij 
noemt als voorbeeld verlof om te kunnen deelnemen aan een vergelijkend 
aanwervingsonderzoek of studieverlof voor de voorbereiding op een dergelijk onderzoek.

Richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE 
en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd1

bepaalt dat de lidstaten maatregelen treffen om met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden 

                                               
1 PB L 175 van 10.7.1999, blz. 43.
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ongerechtvaardigde discriminatie van werknemers met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 
tijd te voorkomen. De raamovereenkomst stelt:

Doel (clausule 1)
Het doel van deze raamovereenkomst is:
a) de kwaliteit van arbeid voor bepaalde tijd te verbeteren door de toepassing van het 
non-discriminatiebeginsel te waarborgen;
…

Non-discriminatiebeginsel (clausule 4)
1. Met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden worden werknemers met een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd louter op grond van het feit dat zij voor 
bepaalde tijd werken, niet minder gunstig behandeld dan vergelijkbare werknemers in 
vaste dienst, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is.
2. Wanneer zulks passend is, wordt het "pro rata temporis"-beginsel toegepast.
3. De wijze waarop deze clausule wordt toegepast, wordt door de lidstaten - na 
raadpleging van de sociale partners - en/of de sociale partners bepaald met 
inachtneming van de Europese wetgeving en de nationale wetgeving, collectieve 
arbeidsovereenkomsten en gebruiken.
4. Vaststelling van de anciënniteit met betrekking tot bepaalde arbeidsvoorwaarden 
geschiedt voor werknemers met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan de hand 
van dezelfde criteria als voor werknemers in vaste dienst, behalve wanneer verschillende 
periodes van anciënniteit op basis van objectieve gronden gerechtvaardigd zijn.

Het Gemeenschapsrecht kent geen expliciete definitie van de term arbeidsvoorwaarden, 
hoewel het Hof in zijn arrest C-307/05 Del Cerro Alonso duidelijk maakte dat deze term ook 
beloning omvat. 

Richtlijn 1999/70/EG werd in Italiaanse wetgeving omgezet bij Wetsbesluit nr. 368 van 
6 september 2001 (zoals gewijzigd). Artikel 6 zet de verplichting als genoemd in clausule 4 
van de raamovereenkomst om, namelijk het waarborgen van gelijke behandeling van 
werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met betrekking tot de 
arbeidsvoorwaarden, tenzij er objectieve redenen bestaan om ze anders te behandelen. 
Artikel 6 van de Italiaanse wet bepaalt op welke terreinen deze gelijke behandeling van 
toepassing is (tenzij er objectieve redenen bestaan voor afwijkende behandeling), namelijk: 
vakantiegeld, kerstgratificatie of “dertiende maand”, vergoeding bij vertrek en andere 
toeslagen die de onderneming betaalt aan werknemers met een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd die vergelijkbaar werk verrichten.
Dit geeft echter geen uitsluitsel over de vraag of verlof om te kunnen deelnemen aan een 
vergelijkend aanwervingsonderzoek of studieverlof voor de voorbereiding op een dergelijk 
onderzoek al dan niet onder de term arbeidsvoorwaarden valt in Italië. Volgens de Commissie 
bestaat er geen gegronde reden om aan te nemen dat dit niet het geval is.

Om die reden zal de Commissie contact opnemen met de Italiaanse autoriteiten om te 
achterhalen of zij verlof om te kunnen deelnemen aan een vergelijkend 
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aanwervingsonderzoek of studieverlof voor de voorbereiding op een dergelijk onderzoek 
beschouwen als arbeidsvoorwaarden in de zin van clausule 4, lid 1 van de raamovereenkomst 
van Richtlijn 1999/70/EG.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010

In antwoord op het verzoek om inlichtingen van de Commissie hebben de Italiaanse 
autoriteiten de Commissie als volgt geïnformeerd:

 artikel 6 van Wetsbesluit nr. 368 van 6 september 2001 over dienstverbanden van 
bepaalde duur bekrachtigt het non-discriminatiebeginsel ten aanzien van werknemers 
met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde of onbepaalde duur, zoals uiteengezet in 
clausule 4 van de raamovereenkomst;

 de eerbiediging door werkgevers van het non-discriminatiebeginsel wordt 
gewaarborgd door de administratieve sancties waarin artikel 12 van Wetsbesluit nr. 
368/2001 voorziet, waardoor de feitelijke toepassing van het grondbeginsel dat is 
vervat in clausule 4 van de raamovereenkomst wordt gewaarborgd; 

 de regels die gelden voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur zijn dus, voor 
zover verenigbaar, ook van toepassing op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur. 
Werknemers met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur hebben in het bijzonder 
recht op alle toeslagen die de ondernemer betaalt aan werknemers met 
arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur, evenredig met de duur van de 
dienstverbanden, tenzij er sprake is van onverenigbaarheid met de aard van de 
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;

 wat betreft het recht op studieverlof van werknemers met arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde duur, wijzen de Italiaanse autoriteiten erop dat in artikel 7 van Wetsbesluit 
nr. 368/2001 wordt bepaald dat de nationale collectieve arbeidsovereenkomsten
mogen voorzien in procedures en instrumenten die erop gericht zijn het eenvoudiger te 
maken voor werknemers met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur om toegang 
te krijgen tot passende opleidingsmogelijkheden, zodat ze beter gekwalificeerd zijn, en 
zodat hun carrière wordt bevorderd en hun arbeidsmobiliteit wordt verbeterd.

Conclusie

Uit het antwoord van de Italiaanse autoriteiten maakt de Commissie op dat de Italiaanse wet 
(met name artikel 6 van Wetsbesluit nr. 368 van 6 september 2001) vereist dat verlof om te 
kunnen deelnemen aan een vergelijkend aanwervingsonderzoek of studieverlof voor de 
voorbereiding op een dergelijk onderzoek, door een werkgever aan een werknemer met een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur op evenredige basis dient te worden aangeboden, 
indien het aan vergelijkbare werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
wordt aangeboden en indien het niet onverenigbaar is met de arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde duur.
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Gezien de bovenstaande informatie dient indiener zijn zaak aan de relevante nationale 
autoriteiten voor te leggen, indien hij van mening is dat de Italiaanse wet niet correct is 
toegepast of indien zijn werkgever niet in overeenstemming met de nationale wet handelt.


