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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 0391/2005, ingediend door Penelope Mountzourea-Panagiotou (Griekse
nationaliteit), gesteund door 8 medeondertekenaars, over vermeende discriminatie 
betreffende het salaris van Griekse leerkrachten die naar Duitsland zijn overgeplaatst 
en met het verzoek de desbetreffende Griekse wetgeving te wijzigen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster woont in Duitsland waar haar echtgenoot, die door het Griekse Ministerie van 
Onderwijs is overgeplaatst, lesgeeft aan leerlingen die Grieks als moedertaal hebben. 
Indienster geeft aan dat leerkrachten die vanuit Griekenland naar Duitsland zijn overgeplaatst 
naast hun basissalaris een aanvullende uitkering ontvangen. Wet 2413/1996 laat overplaatsing 
bij ministerieel besluit toe op verzoek van de desbetreffende personen. Zo’n overplaatsing 
duurt vijf jaar en kan alleen worden verlengd onder de in artikel 23, lid 2 van deze wet 
vastgelegde bijzondere omstandigheden. Slechts bepaalde bijzondere categorieën ambtenaren 
mogen van deze bepaling gebruik maken. Dit geldt onder meer (om sociale redenen) voor 
personen die vóór de inwerkingtreding van deze wet getrouwd zijn met iemand die ingezetene 
is in het buitenland. Indienster meent dat de hierboven vermelde bepaling niet alleen wat het 
salaris betreft discriminerend is, maar ook op grond van geslacht en verzoekt het Parlement 
daarom ervoor te zorgen dat de desbetreffende wet wordt aangepast.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 september 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 november 2005.

Indienster, van Griekse nationaliteit, woont in Duitsland. Haar man, van Griekse nationaliteit, 
is leerkracht in het hoger middelbaar onderwijs. Hij is als ambtenaar van de Griekse staat door 
het Griekse Ministerie van Onderwijs overgeplaatst naar Duitsland, waar hij reeds meerdere 
jaren lesgeeft in Griekstalige klassen. 
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Indienster stelt het feit aan de kaak dat haar man na een overplaatsing van 5 jaar alleen een 
basissalaris zonder aanvullende uitkering ontvangt. Welnu, bepaalde categorieën van 
onderwijzers, zoals ambtenaren overgeplaatst naar het buitenland, krijgen beide uitkeringen.

De overplaatsing naar het buitenland van Griekse onderwijzers, ambtenaren in Griekse 
overheidsdienst, wordt geregeld door specifieke wettelijke bepalingen. In het verleden werd in
wetgevingsdecreet 695/1972 bepaald dat de minister de volmacht had om te beslissen over de 
overplaatsing van ambtenaren, zonder bijkomende voorwaarden of bijzondere procedures.

De geldende wet 2413/1996 voorziet in de mogelijkheid van overplaatsing bij ministerieel 
besluit op verzoek van de betrokken personen. Die overplaatsing duurt vijf jaar. Een
verlenging van de overplaatsing wordt slechts toegelaten onder bepaalde uitzonderlijke 
voorwaarden die opgenoemd zijn in artikel 23, lid 2 van deze wet. Slechts bepaalde 
bijzondere categorieën ambtenaren mogen van deze bepaling gebruik maken. Hierin zijn om 
sociale redenen onder meer personen begrepen die vóór de inwerkingtreding van deze wet 
getrouwd zijn met iemand die permanent in het buitenland verblijft. De voorwaarden, 
werkomstandigheden en procedures worden bepaald door specifieke ministeriële besluiten.

De Commissie meent dat deze zaak alleen onder de nationale wetgeving valt. Het valt immers 
nog steeds binnen de bevoegdheid van de lidstaten om de overplaatsingsvoorwaarden van 
ambtenaren te bepalen, namelijk in het kader van hun bevoegdheid voor de organisatie van 
overheidsdiensten.

Bovendien moet eraan herinnerd worden dat met de huidige staat van het Gemeenschapsrecht, 
de lidstaten in het algemeen hun bevoegdheid op sociaal vlak behouden, meer bepaald wat de 
mogelijkheid betreft om de duur van een overplaatsing naar het buitenland van hun 
ambtenaren te verlengen om familiale redenen.

Natuurlijk zijn de lidstaten bij de uitoefening van hun bevoegdheden verplicht om de 
principes van het Gemeenschapsrecht te eerbiedigen, met name dat van non-discriminatie op 
grond van nationaliteit en geslacht.

Welnu, wat de discriminatie op grond van nationaliteit betreft, lijkt er in dit geval geen sprake 
te zijn van een dergelijke discriminatie.

Wat de discriminatie op grond van geslacht betreft, moet erop gewezen worden dat de 
Commissie aan de hand van de verstrekte informatie niet kan opmaken of er sprake is van 
deze discriminatie, die door het Gemeenschapsrecht op het gebied van gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen wordt verboden.

De geldende wetgeving (artikel 23, lid 14 van wet 2413/1996) voorziet in uitzonderlijke 
voorwaarden voor de verlenging van een overplaatsing van Griekse leerkrachten die vóór de 
inwerkingtreding van deze wet getrouwd zijn met iemand die permanent in het buitenland
verblijft. Die verlenging loopt evenwel af op het moment dat de betrokken persoon de 
pensioengerechtigde leeftijd overeenkomstig het openbare socialezekerheidsstelsel heeft 
bereikt. Deze leeftijdsgrens is in Griekenland verschillend voor mannen en vrouwen (60 jaar 
voor vrouwen en 65 jaar voor mannen). Mannen kunnen dus langer van deze verlenging 
genieten.
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Er moet op gewezen worden dat, als het gaat om een openbaar stelsel dat deel uitmaakt van 
het algemene socialezekerheidsstelsel, het Gemeenschapsrecht dit soort van verschillende 
behandeling toestaat. In Richtlijn 79/7/EEG over gelijke behandeling in statutaire stelsels,
artikel 7, lid 1 a, is immers vastgelegd dat de lidstaten verschillende pensioenleeftijden voor
mannen en vrouwen mogen behouden. Indien het echter gaat over een openbaar stelsel 
specifiek voor onderwijzers, zijn artikel 141 en Richtlijnen 86/378/EEG en 96/97/EG (gelijke 
behandeling in ondernemings- en sectoriële regelingen) van toepassing, waardoor mannen en 
vrouwen dezelfde behandeling moeten krijgen wat de pensioengerechtigde leeftijd betreft.
Om deze reden zal de Commissie de Griekse overheid om duidelijkheid over het karakter van 
het stelsel voor onderwijzers in Griekenland verzoeken.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 december 2006.

I. Het verzoekschrift:

Indienster is gehuwd met een Griekse ambtenaar van het Ministerie van Onderwijs die
overgeplaatst is naar Duitsland, waar hij lesgeeft aan leerlingen met Grieks als moedertaal. 
Een Griekse leraar die overgeplaatst is naar een ander land ontvangt, tijdens de periode van 
overplaatsing, niet enkel zijn salaris, maar ook een aanvullende uitkering. Enkel personen die 
vóór de inwerkingtreding van de Griekse wet in kwestie gehuwd zijn met iemand die 
ingezetene is in het buitenland, mogen langer dan vijf jaar overgeplaatst blijven. Indienster 
meent dat deze bepalingen discrimineren op grond van salaris en van geslacht.

In haar antwoord op dit verzoekschrift concludeerde de Commissie dat de 
overplaatsingsvoorwaarden voor Griekse leraren niet onder de Europese wetgeving vallen. 
Wat het salaris betreft ontvangen mannen en vrouwen dezelfde vergoeding tijdens hun 
overplaatsing. Discriminatie op basis van salaris werd dus niet vastgesteld.

De vermeende discriminatie op basis van geslacht werd ook uitgesloten door de Commissie: 
aangezien de regels voor overplaatsing op dezelfde manier van toepassing zijn op mannen als 
op vrouwen, is er geen sprake van discriminatie.

Toch stelde de Commissie voor om de situatie te onderzoeken van overgeplaatste leraren van 
wie de overplaatsing verlengd kan worden omdat ze vóór de inwerkingtreding van de huidige 
wet gehuwd zijn met iemand die ingezetene is in het buitenland. In deze context (die niet 
relevant lijkt te zijn voor het huidige verzoekschrift), kondigde de Commissie haar intentie 
aan om mogelijke discriminatie voor wat de pensioengerechtigde leeftijd van mannen en 
vrouwen betreft verder te onderzoeken. De pensioengerechtigde leeftijd kan van belang zijn 
voor de duur van de overplaatsing, aangezien mannen recht kunnen hebben op een langere 
overplaatsing indien hun pensioengerechtigde leeftijd hoger ligt. Dit kan als discriminerend 
worden beschouwd.

Het Europees Parlement vraagt bijkomende informatie over het verdere onderzoek van de 
Commissie.

II. Verdere ontwikkelingen



PE 367.768v02-00 4/4 CM\646402NL.doc

NL

Uit verder onderzoek van de Commissie blijkt dat de pensioengerechtigde leeftijd van Griekse
ambtenaren verschilt voor mannen en vrouwen. Vaste ambtenaren in Griekse ministeries en 
leraren in erkende buitenlandse scholen vallen onder de Griekse pensioenregeling voor 
ambtenaren en militairen, die de pensioengerechtigde leeftijd vastlegt op 60 jaar voor 
vrouwen en 65 jaar voor mannen.

De Gemeenschapswetgeving vereist dat mannen en vrouwen op dezelfde manier behandeld 
worden op het vlak van pensioenen. Richtlijn 96/97/EG wijzigde richtlijn 86/378/EG om deze 
in overeenstemming te brengen met artikel 141 van het EG-verdrag, zoals geïnterpreteerd 
door het Europees Hof van Justitie. Mogelijke uitzonderingen worden beperkt, aangezien 
artikel 141 vereist dat mannen en vrouwen hetzelfde loon moeten krijgen voor hetzelfde werk. 
Dit heeft niet enkel betrekking op het loon op zich, maar ook op andere vormen van 
vergoedingen, zoals pensioenen.

Volgens de Griekse overheid is het verschil in pensioengerechtigde leeftijd tussen mannelijke 
en vrouwelijke ambtenaren een vorm van positieve discriminatie van vrouwen, zoals bedoeld 
in artikel 141, lid 4 van het EG-verdrag.

De Commissie gaat niet akkoord met dit standpunt. Onder verwijzing naar de jurisprudentie 
van het Hof van Justitie deelde de Commissie mee dat een verschillende behandeling van 
mannelijke en vrouwelijke ambtenaren, die enkel gebaseerd is op opvoedingstaken die 
vrouwen gedurende een bepaalde periode in het verleden op zich hebben genomen, niet kan 
worden aanvaard. Daarom heeft de Commissie een inbreukprocedure ingeleid en heeft ze 
Griekenland gevraagd om dezelfde pensioengerechtigde leeftijd in te voeren voor mannelijke 
en vrouwelijke ambtenaren.


