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— wat het tweede tijdvak betreft, rente moet worden betaald tegen het dubbele van de basisrente van de centrale
bank — die naar Hongaars recht als referentie wordt gebruikt bij betalingsachterstand — maar alleen wegens te late
betaling van de voor het eerste tijdvak berekende vertragingsrente?
3) Moet artikel 183 van de btw-richtlijn aldus worden uitgelegd dat het gelijkwaardigheidsbeginsel zich verzet tegen een
praktijk van een lidstaat waarbij de niet-teruggaaf van de btw aanleiding geeft tot betaling van rente door de
belastingdienst tegen de basisrente van de centrale bank in geval van schending van het Unierecht, maar tegen het
dubbele van deze basisrente in geval van schending van het nationale recht?

(1)

PB 2006, L 347, blz. 1.
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Prejudiciële vragen
1) Moet clausule 4 van de raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die is opgenomen in de
bijlage bij richtlijn 1999/70 (1), aldus worden uitgelegd dat zij in de weg staat aan een nationale regeling die naar
aanleiding van een identieke situatie (beëindiging van de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en een derde
onderneming op initiatief van deze laatste) voorziet in een lagere vergoeding bij beëindiging van een overeenkomst voor
bepaalde tijd voor een werk of een dienst die samen met de overeenkomst van opdracht afloopt, dan bij beëindiging van
overeenkomsten voor onbepaalde tijd van vergelijkbare werknemers door collectief ontslag om productieredenen die
verband houden met de beëindiging van de overeenkomst van opdracht?
2) Zo ja, moet de ongelijke behandeling van werknemers met een overeenkomst voor bepaalde tijd en vergelijkbare
werknemers met een overeenkomst voor onbepaalde tijd wat de vergoeding betreft die hun wordt uitgekeerd wanneer
hun overeenkomst wordt beëindigd wegens identieke feitelijke omstandigheden maar op basis van verschillende
rechtsgronden, aldus worden uitgelegd dat er sprake is van een door artikel 21 van het Handvest verboden discriminatie,
die in strijd is met de in de artikelen 20 en 21 ervan neergelegde beginselen van gelijke behandeling en nondiscriminatie, die tot de algemene beginselen van Unierecht behoren?

(1)

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 (PB 1999, L 175, blz. 43).

