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1. Samenvatting van het verzoekschrift

 Indiener legt uit dat wanneer in de publieke sector in Italië werkzaam personeel een 
academische studie volgt het onder bepaalde omstandigheden recht heeft op speciaal verlof en 
behoud van salaris, doorbetaling van pensioenpremies, en voortgang van de carrière. Indiener 
stelt dat deze regeling in de particuliere sector niet bestaat. Hij vindt derhalve dat er sprake is 
van ongelijke behandeling van personeel in de publieke en de particuliere sector. Hij is van 
opvatting dat deze situatie in strijd is met onder meer artikel 142 van het EG-Verdrag.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

Op Europees niveau voorziet Richtlijn 2003/88/EG in minimumvoorschriften inzake 
veiligheid en gezondheid op het gebied van de organisatie en de arbeidstijd. De Richtlijn is 
van toepassing op zowel werknemers in de publieke sector als werknemers in de particuliere 
sector. In de richtlijn zijn onder andere bepaalde aspecten met betrekking tot de jaarlijkse 
vakantie geregeld. In overeenstemming met artikel 7 van de richtlijn treffen de lidstaten de 
nodige maatregelen opdat aan alle werknemers jaarlijks een vakantie met behoud van loon 
van ten minste vier weken wordt toegekend, overeenkomstig de in de nationale wetten en/of 
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gebruiken geldende voorwaarden voor het recht op en de toekenning van een dergelijke 
vakantie. De richtlijn stelt verder dat de minimumperiode van de jaarlijkse vakantie met 
behoud van loon niet door een financiële vergoeding kan worden vervangen, behalve in geval 
van beëindiging van het dienstverband.

De belangrijke uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak BECTU in 2001 verduidelijkte de 
betekenis en de doelstellingen van het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon. Het 
Hof oordeelde dat “het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon van elke werknemer 
moet worden beschouwd als een bijzonder belangrijk beginsel van communautair sociaal 
recht, waarvan niet mag worden afgeweken en waaraan de bevoegde nationale autoriteiten 
slechts uitvoering mogen geven binnen de uitdrukkelijk in Richtlijn 93/104 zelf opgesomde 
grenzen”.1

Italië heeft het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon volgens de 
arbeidstijdenrichtlijn omgezet in wetsbesluit nr. 66/2003, waarin in artikel 10 is bepaald dat 
iedere werknemer recht heeft op jaarlijkse vakantie met behoud van loon van niet minder dan 
vier weken. Dit wetsbesluit is zowel van toepassing op de publieke sector als op de 
particuliere sector. De voorschriften waar het verzoekschrift naar verwijst zijn niet van 
invloed op deze bepaling. 

Speciaal verlof ten behoeve van een academische studie, zoals beschreven in het 
verzoekschrift, is derhalve een aanvulling op de rechten zoals bepaald in artikel 10, en kan 
niet worden beschouwd binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 2003/88/EG te vallen. De
richtlijn bestrijdt derhalve niet dat een dergelijk verlof door de lidstaten wordt bepaald. 

Volgens de Europese wetgeving zijn onwettige gronden voor discriminatie met name 
gebaseerd op geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of levensbeschouwing, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Indiener heeft niet aangetoond dat er in de door hem 
voorgelegde situatie dergelijke onwettige gronden werden toegepast. Er dient op gewezen te 
worden dat verschillen in de arbeidsvoorwaarden tussen de publieke en de particuliere sector 
niet mogen worden verward met de onwettige gronden zoals hierboven zijn beschreven.

Conclusies
Uit de beschikbare informatie blijkt niet dat de betwiste nationale maatregel in strijd is met de 
voorwaarden van de arbeidstijdenrichtlijn of dat de maatregel kan worden aangevochten op 
basis van wettelijke gronden waarop actie tegen discriminatie kan worden ondernomen. De 
Commissie is van mening dat dit verzoekschrift betrekking heeft op zaken die buiten de 
werkingssfeer van het Gemeenschapsrecht en binnen de bevoegdheid van de nationale 
autoriteiten vallen.

                                               
1 BECTU (zaak C-173/99), punt 43.


