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Betreft: Verzoekschrift 1437/2009, ingediend door Raffaele Mancuso (Italiaanse 
nationaliteit), over schending van het non-discriminatiebeginsel

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen de in Italië geldende regel dat in de openbare dienst werkzame 
personen die om disciplinaire redenen of wegens tekortschietende prestaties zijn ontslagen, 
niet kunnen deelnemen aan vergelijkende aanwervingsonderzoeken in de publieke sector. 
Indiener is van mening dat deze personen een kans zouden moeten krijgen om aan te tonen 
dat zij zich hebben verbeterd en in staat gesteld zouden moeten worden om opnieuw aan een 
dergelijke aanwervingsprocedure deel te nemen. Indiener is van opvatting dat er sprake is van 
discriminatie, omdat een dergelijke uitsluitingsregel in de particuliere sector niet wordt 
gehanteerd. Hij vindt dat de voorwaarden in beide sectoren gelijk zouden moeten zijn. Hij 
verwijst onder meer naar het Handvest van de grondrechten van de EU en jurisprudentie van 
het Europees Hof van Justitie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Artikel 15 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie1 (inzake de vrijheid 
van beroep en het recht te werken) bepaalt het volgende:

                                               
1 Dit Handvest is juridisch bindend geworden sinds het Verdrag van Lissabon in werking is getreden (1 
december 2009).
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"1. Eenieder heeft het recht te werken en een vrijelijk gekozen of aanvaard beroep uit te 
oefenen.
2. Iedere burger van de Unie is vrij in iedere lidstaat werk te zoeken, te werken, zich te 
vestigen en diensten te verrichten ..."

Artikel 20 van het Handvest (inzake gelijkheid voor de wet) stipuleert: "Eenieder is gelijk 
voor de wet".
Artikel 21 van het Handvest (inzake non-discriminatie) luidt als volgt:

"1. Iedere discriminatie, met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale 
afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere 
denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een 
handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, is verboden.
2. Binnen de werkingssfeer van de Verdragen en onverminderd de bijzondere bepalingen 
ervan, is iedere discriminatie op grond van nationaliteit verboden."

Volgens artikel 51 van het Handvest (inzake het toepassingsgebied) zijn de bepalingen van 
het Handvest gericht tot de instellingen, organen en instanties van de Unie met 
inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, alsmede, uitsluitend wanneer zij het recht van 
de Unie ten uitvoer brengen, tot de lidstaten.
Er bestaat geen specifieke EU-arbeidswetgeving wat betreft aanwervingsvoorwaarden in de 
openbare en/of privésector afgezien van de EU-akten die discriminatie op de werkplek 
verbieden. Discriminatie op de werkplek is verboden in die mate dat zij is gebaseerd op 
nationaliteit, geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of levensovertuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid1.

Niets wijst erop dat indiener in deze zaak op een van de hoger genoemde gronden is 
gediscrimineerd.

Voorts blijken de uitspraken van het Europese Hof van Justitie in dit geval niet relevant. 
Deze zaken betroffen in werkelijkheid vooral de geldigheid wat betreft fundamentele 
rechten van akten die door de instellingen van de EG zijn aangenomen. De zaak in kwestie 
betreft integendeel de geldigheid van een nationaal voorschrift; de goedkeuring daarvan had 
niets te maken met de uitvoering van welke EU-wet dan ook.

Conclusie 

Ermee rekening houdend dat er geen specifieke EU-arbeidswetgeving wat betreft 
aanwervingsvoorwaarden in de openbare en/of privésector bestaat die in deze zaak van 
toepassing is, valt indiener aan te raden, als hij dat wil, om zijn zaak bij de bevoegde nationale 
autoriteiten, met inbegrip van rechtbanken, op basis van het nationale Italiaanse recht 
aanhangig te maken.

                                               
1 Zie in verband hiermee http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=423&langId=nl


