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Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 20 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing
ingediend door de Raad van State — België) — Vaditrans BVBA / Belgische Staat
(Zaak C-102/16) (1)
[Prejudiciële verwijzing — Wegvervoer — Rusttijden van de bestuurder — Verordening (EG) nr. 561/
2006 — Artikel 8, leden 6 en 8 — Mogelijkheid om de dagelijkse rusttijden en verkorte wekelijkse
rusttijden buiten de standplaats en in het voertuig door te brengen — Uitsluiting van normale wekelijkse
rusttijden]
(2018/C 072/09)
Procestaal: Nederlands
Verwijzende rechter
Raad van State

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Vaditrans BVBA
Verwerende partij: Belgische Staat

Dictum
1) Artikel 8, leden 6 en 8, van verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot
harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en
(EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad, moet aldus worden uitgelegd dat
een bestuurder de normale wekelijkse rusttijden bedoeld in artikel 8, lid 6, niet in zijn voertuig mag doorbrengen.
2) Uit het onderzoek van de tweede vraag is geen enkel punt naar voren gekomen op grond waarvan de geldigheid van verordening
nr. 561/2006 uit het oogpunt van het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel zoals verwoord in artikel 49, lid 1, van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie, wordt aangetast.

(1)

PB C 165 van 10.5.2016.

Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 20 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing
ingediend door de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo — Spanje) — Margarita
Isabel Vega González / Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de
Asturias
(Zaak C-158/16) (1)
(Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Richtlijn 1999/70/EG — Door het EVV, de Unice en het
CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd — Clausule 4 — Nondiscriminatiebeginsel — Begrip „arbeidsvoorwaarden” — Toekenning van de ambtelijke stand van verlof
wegens bijzondere diensten — Nationale regeling die in geval van verkiezing voor een openbaar ambt enkel
voor ambtenaren in vaste dienst voorziet in de toekenning van verlof wegens bijzondere diensten en
ambtenaren in tijdelijke dienst hiervan uitsluit)
(2018/C 072/10)
Procestaal: Spaans
Verwijzende rechter
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo
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Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Margarita Isabel Vega González
Verwerende partij: Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias

Dictum
1) Clausule 4, lid 1, van de op 18 maart 1999 gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die is
opgenomen in de bijlage bij 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 tijd, moet aldus worden uitgelegd dat het begrip
„arbeidsvoorwaarden” als bedoeld in deze bepaling voor een in een parlementaire functie gekozen werknemer het recht omvat dat hem
de mogelijkheid wordt geboden te profiteren van verlof wegens bijzondere diensten, welk recht is vastgelegd in een nationale regeling op
grond waarvan de dienstbetrekking wordt opgeschort, zodat is gewaarborgd dat deze werknemer voor de duur van zijn parlementaire
mandaat zijn arbeidsplaats en recht op bevordering behoudt.
2) Clausule 4 van de raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die is opgenomen in de bijlage bij richtlijn
1999/70, moet aldus worden uitgelegd dat deze clausule zich verzet tegen een nationale regeling zoals die in het hoofdgeding, waarin
volledig wordt uitgesloten dat een werknemer voor bepaalde tijd met het oog op de uitoefening van een politiek mandaat verlof wordt
toegekend op grond waarvan de arbeidsverhouding wordt opgeschort tot de terugkeer van deze werknemer na afloop van dit mandaat,
terwijl het recht op een dergelijk verlof wel wordt toegekend aan werknemers in vaste dienst.

(1)

PB C 211 van 13.6.2016.

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 20 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing
ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA,
Guerrato SpA / Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia
di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
(Zaak C-178/16) (1)
(Prejudiciële verwijzing — Overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken — Richtlijn 2004/18/
EG — Artikel 45, leden 2 en 3 — Voorwaarden voor uitsluiting van deelneming aan de
overheidsopdracht — Verklaring inzake het ontbreken van onherroepelijke vonnissen houdende
veroordeling van de voormalige bestuurders van de inschrijvende vennootschap — Strafbaar gedrag van
een voormalige bestuurder — Strafrechtelijke veroordeling — Volledige en daadwerkelijke distantiëring
tussen de inschrijvende onderneming en die bestuurder — Bewijs — Beoordeling door de aanbestedende
dienst van de eisen betreffende die verplichting)
(2018/C 072/11)
Procestaal: Italiaans
Verwijzende rechter
Consiglio di Stato

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partijen: Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA
Verwerende partijen: Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici
di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
in tegenwoordigheid van: Società Italiana per Condotte d’Acqua SpA, Inso Sistemi per le Infrastrutture Sociali SpA

