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Betreft: Verzoekschrift 805/2006, ingediend door A. Rosa Montilla Diaz (Spaanse 
nationaliteit) en Juan A. Gavira Menédez (Spaanse nationaliteit), over 
vermeende discriminatie bij de Spaanse overheid

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners beklagen zich erover dat de anciënniteitsregeling alleen geldt voor ambtenaren met 
een vast dienstverband, waardoor ambtenaren met een tijdelijk dienstverband gediscrimineerd 
zouden worden. Indieners verzoeken daarom om invoering van een richtlijn vergelijkbaar met 
Richtlijn 1999/70/EG, om een einde te maken aan de discriminatie van ambtenaren die een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebben.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 februari 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 juli 2007:

Indieners stellen dat in de Spaanse publieke sector (centrale regering, regeringen van de 
autonome regio’s en gemeenteraden) alleen ambtenaren in vaste dienst, en niet die met een 
tijdelijk dienstverband, een premie ontvangen voor elke dienstperiode van drie jaar dat ze 
voor dezelfde werkgever hebben gewerkt (‘trienio’).

Indieners zijn van mening dat hier sprake is van discriminatie en bijgevolg van een schending 
van clausule 4 van de raamovereenkomst die als bijlage is gevoegd bij Richtlijn 1999/70/EG 
betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake 
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arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd1, alsook van soortgelijke verwante voorschriften in 
de Spaanse wetgeving.

In clausule 4 van de raamovereenkomst die als bijlage bij Richtlijn 1999/70/EG is gevoegd, is 
het beginsel neergelegd ingevolge waarvan ten aanzien van arbeidsvoorwaarden geen 
onderscheid mag worden gemaakt tussen werknemers met een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd en “vergelijkbare werknemers in vaste dienst”. De clausule luidt als volgt:

“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 begrip “vergelijkbare werknemer in vaste dienst” is in clausule 3.2 van de 
raamovereenkomst als volgt gedefinieerd: “een werknemer met een arbeidsovereenkomst of 
arbeidsverhouding voor onbepaalde tijd, in dezelfde vestiging, die hetzelfde of soortgelijk 
werk verricht of dezelfde of een soortgelijke functie uitoefent, waarbij rekening wordt 
gehouden met kwalificaties/bekwaamheden”.

Ingevolge clausule 2.1 van de raamovereenkomst is de overeenkomst van toepassing op 
werknemers met een contract voor bepaalde tijd die werken op basis van een 
arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding, als omschreven bij wet, collectieve 
overeenkomsten of gebruiken in de afzonderlijke lidstaten.

Ten einde Richtlijn 1999/70/EG in nationaal recht om te zetten heeft Spanje onder andere 
wijzigingen aangebracht in het werknemersstatuut (Estatuto de los Trabajadores). Dit is 
gebeurd bij Koninklijk Besluit nr. 5/2001 en 12/2001. In artikel 15, lid 6, van het 
werknemersstatuut wordt het beginsel van non-discriminatie tussen werknemers met een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en vergelijkbare werknemers in vaste dienst in 
algemene bewoordingen onderschreven. Volgens de jurisprudentie kan onder omstandigheden 
van het non-discriminatiebeginsel worden afgeweken als voldoende gemotiveerde objectieve 
redenen worden aangevoerd. Zoals in het verzoekschrift wordt aangegeven, is dit beginsel 
ook gebruikelijk bij collectieve arbeidsovereenkomsten op dit terrein.

Nadat de Commissie de omzettingsmaatregelen van Spanje voor Richtlijn 1999/70/EG had 
                                               
1 PB L 175 van 10.7.1999, blz. 43.
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onderzocht, kwam ze tot de slotsom dat er wat betreft de omzetting van clausule 4 van de bij 
de richtlijn gevoegde raamovereenkomst geen reden was om tegen Spanje een 
inbreukprocedure te starten. Het verzoekschrift bevat geen nieuwe elementen die deze eerdere 
bevinding van de Commissie zouden kunnen veranderen. Wanneer indieners rechten willen 
doen gelden die zij krachtens de richtlijn of op grond van verwante nationale voorschriften 
hebben, dienen ze op nationaal niveau stappen te ondernemen.

Een ander punt is hoe het Gemeenschapsrecht op dit terrein en verwante nationale 
voorschriften geïnterpreteerd moeten worden in een situatie als die welke in het 
verzoekschrift wordt beschreven. Wat de interpretatie van het Gemeenschapsrecht betreft, 
moet worden opgemerkt dat een Spaanse rechter het Europese Hof van Justitie prejudiciële 
vragen heeft gesteld over een soortgelijke kwestie, te weten, de vermeende discriminatie van 
tijdelijke werknemers in de Spaanse publieke sector wat betreft het recht op de ‘trienio’, en 
dat deze zaak momenteel aanhangig is bij het Hof (zaak C-307/05 Yolanda Del Cerro Alonso 
v. Osakidetza (Servicio Vasco del Salud)). De conclusie van advocaat-generaal Poiares 
Maduro in deze zaak is op 10 januari 2007 bekendgemaakt; het arrest van het Hof echter nog 
niet.

Conclusies

Nadat de Commissie de omzettingsmaatregelen van Spanje voor Richtlijn 1999/70/EG had 
onderzocht, kwam ze tot de slotsom dat er wat betreft de omzetting van clausule 4 van de bij 
de richtlijn gevoegde raamovereenkomst geen reden was om tegen Spanje een 
inbreukprocedure te starten. Het verzoekschrift bevat geen nieuwe elementen die deze eerdere 
bevinding van de Commissie zouden kunnen veranderen. Wanneer indieners rechten willen 
doen gelden die zij krachtens de richtlijn of op grond van verwante nationale voorschriften 
hebben, dienen ze op nationaal niveau stappen te ondernemen.

Wat betreft de interpretatie van Richtlijn 1999/70/EC in een situatie als die welke in het 
verzoekschrift wordt beschreven, zal de Commissie de Commissie verzoekschriften in kennis 
stellen van het resultaat van zaak C-307/05 zodra het Europese Hof van Justitie daarin 
uitspraak heeft gedaan.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 maart 2008

In haar mededeling aan de Commissie verzoekschriften van 9 juli 2007 deed de Commissie de 
toezegging de Commissie verzoekschriften over de uitspraak in zaak C-307/05 (mevrouw Del 
Cerro Alonso v. Osakidetsa (Servicio Vasco de Salud)) te informeren. Het Hof heeft op 13 
september 2007 uitspraak gedaan.

In clausule 4.1 van de bijlage van Richtlijn 1999/70/EG van 28 juni 1999 betreffende de door 
het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten 
voor bepaalde tijd ('de raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd') 
is bepaald dat "[m]et betrekking tot de arbeidsvoorwaarden […] werknemers met een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd louter op grond van het feit dat zij voor bepaalde tijd 
werken, niet minder gunstig [worden] behandeld dan vergelijkbare werknemers in vaste 
dienst, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is." Het 
begrip 'vergelijkbare werknemer in vaste dienst' is in clausule 3.2 van de raamovereenkomst 
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als volgt gedefinieerd: "een werknemer met een arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding 
voor onbepaalde tijd, in dezelfde vestiging, die hetzelfde of soortgelijk werk verricht of 
dezelfde of een soortgelijke functie uitoefent, waarbij rekening wordt gehouden met 
kwalificaties/bekwaamheden".

Het Europese Hof van Justitie is om een prejudiciële beslissing verzocht over de interpretatie 
van clausule 4.1 van de raamovereenkomst. Het hoofdgeding betrof een verzoek van 
mevrouw Del Cerro Alonso aan haar werkgever uit de openbare sector om, nu haar 
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in een vast dienstverband zijn 
omgezet, in aanmerking te komen voor de betaling van de in het jaar vóór haar vaste 
aanstelling opeisbaar geworden driejaarlijkse toelage.

De Juzgado de lo Social n° 1 de San Sebastián (sociale rechtbank nr. 1 San Sebastian) 
(Spanje) verzocht het Hof om een prejudiciële beslissing met betrekking tot de volgende 
vragen:

1. Doelt richtlijn 1999/70/EG [...], volgens welke werknemers met een overeenkomst voor 
bepaalde tijd niet minder gunstig mogen worden behandeld dan werknemers in vaste 
dienst, ook op de financiële voorwaarden?

In geval van een bevestigend antwoord:

2. Is een voldoende objectieve reden om de aan werknemers in vaste dienst toegekende 
anciënniteitstoelage niet toe te staan, dat artikel 44 van wet 55/2003 [...] bepaalt dat deze 
niet kan worden ontvangen?

3. Zijn de tussen de vakbondsvertegenwoordiging van het personeel en de administratie 
gesloten overeenkomsten voldoende objectieve redenen om de anciënniteitstoelage niet toe 
te kennen aan personeelsleden in tijdelijke dienst?’

Het Hof was van oordeel dat het in clausule 4.1 van de raamovereenkomst inzake 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gebezigde begrip 'arbeidsvoorwaarden' aldus moet 
worden uitgelegd dat het als grondslag kan dienen voor een aanspraak als die in het 
hoofdgeding, strekkende tot toekenning aan een werknemer met een overeenkomst voor 
bepaalde tijd van een anciënniteitstoelage die door het nationale recht wordt voorbehouden 
aan werknemers met een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Bovendien moet volgens het Hof clausule 4.1 van de raamovereenkomst aldus worden 
uitgelegd dat zij in de weg staat aan de invoering van een verschil in behandeling tussen 
werknemers met een overeenkomst voor bepaalde tijd en werknemers met een overeenkomst 
voor onbepaalde tijd dat alleen wordt gerechtvaardigd door de omstandigheid dat dit verschil 
is neergelegd in een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling van een lidstaat, of in een
collectieve overeenkomst tussen de vakbondsvertegenwoordigers van het personeel en de 
werkgever. 

Het Hof heeft geoordeeld dat 'arbeidsvoorwaarden' moet worden uitgelegd als betrekking 
hebbend op beloning, wat zowel een salaris of een andere vorm van beloning kan inhouden. 
Daarnaast heeft het geoordeeld dat verschillen in behandeling tussen werknemers met een 
overeenkomst voor bepaalde tijd en werknemers met een overeenkomst voor onbepaalde tijd 
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niet alleen worden gerechtvaardigd door de omstandigheid dat deze verschillen in de 
nationale wetgeving of collectieve overeenkomsten zijn neergelegd.

Conclusies 

In het licht van dit arrest zal de Commissie contact opnemen met de Spaanse nationale 
autoriteiten om hen te vragen hoe zij dit arrest denken na te leven. Met andere woorden, de 
Commissie zal de Spaanse autoriteiten vragen hoe ze denken een eind te maken aan de door 
het Hof vastgestelde discriminatie.

Niettemin zouden indieners, wanneer zij rechten willen doen gelden die zij krachtens de 
richtlijn of op grond van verwante nationale voorschriften hebben, op nationaal niveau 
stappen kunnen ondernemen. 

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

De Commissie heeft contact opgenomen met de Spaanse autoriteiten om na te gaan hoe zij 
hebben voorzien in de naleving van het arrest van het Europese Hof van Justitie in zaak C-
307/05 (Mevrouw Del Cerro Alonso vs. Osakidetsa (Servicio Vasco de Salud)), waarin wordt 
gesteld dat "arbeidsvoorwaarden" moet worden uitgelegd als onder meer betrekking hebbend 
op beloning, wat zowel een salaris of een andere vorm van beloning kan inhouden. Daarnaast 
heeft het Hof de bestaande jurisprudentie nogmaals bevestigd, volgens welke verschillen in 
behandeling tussen werknemers met een overeenkomst voor bepaalde tijd en werknemers met 
een overeenkomst voor onbepaalde tijd niet worden gerechtvaardigd uitsluitend op grond van 
de omstandigheid dat deze verschillen in de nationale wetgeving of collectieve 
overeenkomsten zijn neergelegd.

De Spaanse autoriteiten hebben de Europese Commissie laten weten dat artikel 25 van het 
Estatuto Basico del Empleado Publico (basisregelingen voor werknemers in overheidsdienst; 
wet 7/2007 van 12 april, Boletin Oficial del Estado nr. 89 van 13 april 2007) de regels heeft 
gewijzigd die tot dat moment golden voor ambtenaren met een tijdelijk dienstverband en 
daarmee voortaan uitdrukkelijk het recht van deze ambtenaren erkent op betaling van het 
volledige basisloon, inclusief de driejaarlijkse toelage, voor diensten die worden verleend 
door ambtenaren met een tijdelijk dienstverband, en wel met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van de wet (13 mei 2007).


