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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1046/2007, ingediend door Lilia Giousoupova (Griekse 
nationaliteit), over de niet-naleving door Griekenland van 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

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, een violiste, stelt dat het Staatsorkest van Athene voor wat haar 
arbeidsvoorwaarden betreft niet heeft voldaan aan bovengenoemde richtlijn. Zij wijst er 
tevens op dat zij sinds 1995 op basis van tijdelijke arbeidsovereenkomsten in dienst is 
geweest van het orkest, met onderbrekingen tussen de contracten, waardoor het orkest, 
volgens de huidige regels, kan vermijden een overeenkomst voor bepaalde tijd om te zetten in 
een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Zij verzoekt het Europees Parlement daarom om 
tussenbeide te komen om ervoor te zorgen dat de richtlijn in deze zaak zo spoedig mogelijk 
ten uitvoer wordt gelegd, zodat zij verzekerd is van een gelijke behandeling en van 
arbeidsvoorwaarden waarop zij volgens de communautaire wetgeving recht heeft.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 maart 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement). 

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 juli 2008.

Het verzoekschrift

Indienster was van 1995 tot 2004 op basis van een aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten als 
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musicus verbonden aan het Staatsorkest van Athene. Indienster stelt dat de Griekse staat 
inbreuk heeft gemaakt op het Gemeenschapsrecht en wel op grond van de volgende 
argumenten: 

a) het werk dat zij deed, voorzag in de permanente behoeften van de werkgever en was 
niet tijdelijk of speciaal;

b) de trage omzetting door Griekenland van Richtlijn 99/70/EG;

c) de overgangsregelingen die als gevolg van de verlate omzetting werden ingesteld, 
bevatten de "arrogante en willekeurige" vereiste dat werknemers met een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ten tijde van de inwerkingtreding van de Griekse 
wetgeving (19 juli 2004) of in de daaraan voorafgaande drie maanden een geldige 
arbeidsovereenkomst moesten hebben, een voorwaarde "die op geen enkele manier terug te 
vinden is in Richtlijn 1999/70/EG)".

Presidentieel Decreet 164/2004, dat op 19 juli 2004 in werking trad, is het toepasselijke 
rechtsinstrument waarin Richtlijn 1999/70/EG betreffende de door het EVV, de UNICE en het 
CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is 
omgezet. Presidentieel Decreet 164/2004 geldt voor de publieke sector in Griekenland. 
Artikel 11 bevatte overgangsbepalingen waarin vier voorwaarden waren opgenomen - waarbij 
aan alle vier moest worden voldaan - waaronder werknemers met opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd hun overeenkomst konden laten omzetten in een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, met inbegrip van de eis dat de betreffende 
werknemer een arbeidsovereenkomst had op het moment van de inwerkingtreding van 
Presidentieel Decreet 164/2004 of dat zijn of haar arbeidsovereenkomst in de voorafgaande 
drie maanden was afgelopen. 

De Commissie heeft deze gegevens onderzocht als geregistreerde klacht.

Opmerkingen van de Commissie

Richtlijn 1999/70/EG bevat geen beperkingen voor wat betreft het soort werk waarvoor 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden afgesloten. Er is geen eis dat het 
werk van tijdelijke of speciale aard zou moeten zijn. Dat indienster van oordeel is dat haar 
werk voorzag in de permanente behoeften van de werkgever doet in het kader van het 
Gemeenschapsrecht in het algemeen, of Richtlijn 1999/70/EG in het bijzonder, niet ter zake.

Wat de verlate omzetting van de Gemeenschapswetgeving betreft, dient te worden bedacht dat 
Griekenland Richtlijn 1999/70/EG inmiddels heeft omgezet, en dat het dus weinig zin zou 
hebben om een inbreukprocedure te starten op grond van verlate omzetting.

Het Hof heeft bevestigd dat de Richtlijn "de lidstaten niet in het algemeen de verplichting 
oplegt om te voorzien in de omzetting van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in 
arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, en daarin al evenmin in bijzonderheden de 
voorwaarden zijn vastgesteld waaronder gebruik kan worden gemaakt van 
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arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd."1 De overgangsregelingen zijn eenmalige 
regelingen die in feite getroffen zijn voor mensen die in de twee jaar na het verstrijken van de 
termijn voor omzetting van de richtlijn een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hadden. 
De voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de regelingen zoals voorzien in 
artikel 11 van Presidentieel Decreet 164/2004 zijn in overeenstemming met de bepalingen in 
de artikelen 5 en 6 van Presidentieel Decreet 164/2004 ter voorkoming van misbruik van 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, ook al zijn zij niet rechtstreeks aan de richtlijn 
ontleend.

Het Hof heeft in punt 92 van C-268/06 Impact bepaald dat "een lidstaat die optreedt als 
werkgever in de openbare sector geen maatregelen mag vaststellen die indruisen tegen het 
doel van die richtlijn en de raamovereenkomst – te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt 
van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, ... in de periode tussen het verstrijken van de 
termijn voor uitvoering van die richtlijn en de datum van inwerkingtreding van de 
uitvoeringswet". Het is aan de nationale rechtsinstanties om zich te buigen over de vraag of de 
Griekse staat als werkgever, met het opnieuw afsluiten van de arbeidsovereenkomsten van 
indienster na het verstrijken van de termijn voor omzetting en met het beëindigen van haar 
arbeidsovereenkomst in februari 2004, wetend dat de betreffende wetgeving in juli 2004 in 
werking zou treden, in strijd met de doelstelling van de richtlijn heeft gehandeld. 

Bovendien is het vaste rechtspraak (C- 6/90 en C-9/90 Francovich en anderen) dat een burger 
die meent recht te hebben op schadeloosstelling door een lidstaat wegens nadeel dat hij of zij 
heeft ondervonden als gevolg van de niet-omzetting van Gemeenschapsrecht, een vordering 
tot schadevergoeding kan indienen bij de nationale rechtsinstanties. Indien indienster meent 
dat zij nadeel heeft ondervonden als gevolg van het niet omzetten in nationale wetgeving door 
Griekenland van de bepalingen van de raamovereenkomst, met inbegrip van maatregelen ter 
voorkoming van misbruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd, dan 
moet zij een zaak aanspannen tegen Griekenland (de staat) in zijn hoedanigheid als werkgever 
en voor de Griekse rechtsinstanties schadeloosstelling eisen op grond van het Francovich-
arrest. 

Conclusies

Overwegende dat

 clausule 5 van de raamovereenkomst die als bijlage is opgenomen bij 
Richtlijn1999/70/EG en die betrekking heeft op maatregelen ter voorkoming van 
misbruik, door Griekenland op een correcte wijze is omgezet in Presidentieel Decreet 
164/2004; 

 hoewel Griekenland de richtlijn te laat heeft omgezet voor de publieke sector, het nu 
bijna vier jaar geleden is dat deze is omgezet;

 de richtlijn niet vereist dat arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd worden omgezet 
in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, en ook niet precies voorschrijft onder 
welke voorwaarden arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden 
gebruikt,

                                               
1      Arrest Adeneler C-212/04, punt 91 (PB C-212 van 02.09.2006)
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geeft dit verzoekschrift geen aanleiding tot vragen omtrent de correctheid van de omzetting 
van Richtlijn 1999/70/EG.

Gezien de analyse van deze klacht zijn de diensten van de Commissie niet voornemens voor 
te stellen dat met betrekking tot de door indienster naar voren gebrachte punten een 
inbreukprocedure tegen Griekenland wordt ingeleid, en zullen zij aanbevelen de behandeling 
van de geregistreerde klacht bij de eerstvolgende vergadering van de Commissie af te sluiten. 


