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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1160/2008, ingediend door Aicha Lahrouchi (Marokkaanse
nationaliteit), over de arbeidsomstandigheden van Marokkaanse vrouwen in 
Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Het verzoekschrift is een appel aan alle justitiële autoriteiten en alle juristen over de hele 
wereld om in te grijpen in de onhoudbare en mensonterende omstandigheden waaronder vele 
honderden Marokkaanse vrouwen bij Spaanse landbouwbedrijven werken, zonder enige vorm 
van sociale zekerheid of controle. Zij verzoekt de ontvangers van haar appel de zaak voor te 
leggen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg of het 
Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

2. Ontvankelijkheid

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

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

"Het verzoekschrift

Het verzoekschrift is een appel aan alle justitiële autoriteiten en alle juristen over de hele 
wereld om ervoor te zorgen dat recht wordt gedaan aan honderden Marokkaanse vrouwen die 
in Spaanse landbouwbedrijven werkzaam zijn zonder enige vorm van sociale zekerheid of 
controle. Indienster verzoekt al diegenen aan wie haar appel gericht is de zaak voor te leggen 
aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg of aan het Internationaal 
Gerechtshof in Den Haag.
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Opmerkingen van de Commissie

Werknemers die onder de overeenkomsten vallen die de EU met sommige derde landen als 
Marokko heeft gesloten, genieten al gelijke behandeling op het vlak van de 
arbeidsvoorwaarden, de lonen en het ontslag, alsook op het gebied van de sociale zekerheid 
op het grondgebied van een lidstaat.

In de artikelen 64 en 65 van de Euro-Mediterrane overeenkomst tussen de Europese 
Gemeenschap en Marokko (PB L 70 van 18 maart 2000) is het non-discriminatiebeginsel op 
het vlak van de arbeidsvoorwaarden, de lonen en het ontslag als volgt vastgelegd:

"1. Elke lidstaat past op de werknemers van Marokkaanse nationaliteit die werkzaam zijn op 
zijn grondgebied een regeling toe die wordt gekenmerkt door het ontbreken van elke 
discriminatie op grond van nationaliteit tussen deze werknemers en zijn eigen onderdanen 
voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden, de lonen en het ontslag.

2. Op elke Marokkaanse werknemer die gemachtigd is tijdelijk een beroepsactiviteit in 
loondienst uit te oefenen op het grondgebied van een lidstaat zijn de bepalingen van lid 1 van 
toepassing voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden en de lonen." (artikel 64).

De werknemers van Marokkaanse nationaliteit en de bij hen woonachtige gezinsleden op het 
gebied van de sociale zekerheid vallen onder een regeling die wordt gekenmerkt door het 
ontbreken van elke discriminatie op grond van nationaliteit tussen deze werknemers en de 
eigen onderdanen van de lidstaten waar zij werkzaam zijn. Het begrip sociale zekerheid dekt 
alle takken van sociale zekerheid die betrekking hebben op uitkeringen bij ziekte en 
zwangerschap, pensioenen bij invaliditeit, ouderdomspensioenen, pensioenen voor 
nabestaanden, uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten, uitkeringen bij overlijden, 
werkloosheidsuitkeringen en kinderbijslag (artikel 65).

Sinds het arrest Kziber1 heeft het Hof van Justitie van de EG bij herhaling bevestigd dat het 
non-discriminatiebeginsel dat in de overeenkomst met Marokko is verankerd direct 
toepasbaar kan zijn op de rechtssituatie van particulieren: dit beginsel, dat "in duidelijke, 
nauwkeurige en onvoorwaardelijke bewoordingen verbiedt om werknemers van Marokkaanse 
nationaliteit en de bij hen woonachtige gezinsleden op het gebied van de sociale zekerheid te 
discrimineren wegens hun nationaliteit", behelst "een duidelijke en nauwkeurig omschreven 
verplichting (...), voor welker uitvoering en werking geen verdere handeling vereist is".

In het kader van het gemeenschappelijk immigratiebeleid van de EU is de Commissie van 
plan om in de loop van 2009 een richtlijn voor te stellen waarin de toegang tot en het verblijf 
op het grondgebied van de EU van seizoenarbeiders uit derde landen op een specifieke manier 
worden geregeld.

Een aantal punten van het verzoekschrift zijn inderdaad van wezenlijk belang en zullen in dat 
voorstel aan bod komen, zoals werktijden, minimumaantal werkdagen voor gewaarborgd 

                                               
1 Vaste jurisprudentie (arrest van 31.1.1991, Kziber, C-18/90, Jur. blz. I-199, de punten 15 t/m 22; arrest van 20 
april 1994, Yousfi, C-58/93, Jur. blz. I-1353, de punten 16 t/m 18; arrest van 3 oktober 1996, Hallouzi-Choho, 
C-126/95, Jur. blz. I-4807, punt 19); Beschikking van 12.2.2003, Alami, C-23/02.
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loon, toegang tot sociale zekerheid, normen voor logies en huur.

Indienster vraagt eveneens dat aan "slachtoffers van slavernij" een verblijfsvergunning wordt 
toegekend. In dat opzicht kan, krachtens Richtlijn 2004/81/EG (betreffende de verblijfstitel 
die in ruil voor samenwerking met de bevoegde autoriteiten wordt afgegeven aan onderdanen 
van derde landen die het slachtoffer zijn van mensenhandel of hulp hebben gekregen bij 
illegale immigratie), een verblijfstitel voor een duur van ten minste 6 maanden 
(hernieuwbaar) worden toegekend aan onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn 
van mensenhandel en die samenwerken met de bevoegde autoriteiten en er op die manier toe 
bijdragen dat misdaadorganisaties worden uitgeschakeld.

In het licht van wat voorafgaat, bevelen de diensten van de Commissie aan dat de personen in 
kwestie of hun vertegenwoordigers zich wenden tot de Spaanse ombudsman ("Defensor del 
Pueblo"), op het volgende adres:

http://www.defensordelpueblo.es/

Paseo Eduardo Dato, 31, y
Calle Zurbano, 42
28010
Madrid
España
Tel: 91 432 79 00

E-mail: registro@defensordelpueblo.es

Voor het online indienen van klachten:
https://www.defensordelpueblo.es/index.asp?destino=/firma/

Advies kan ook worden ingewonnen bij de "Consejerías de Asuntos Sociales" van de 
Autonome Gemeenschappen, alsook bij niet-gouvernementele organisaties zoals de 
"Asociación de trabajadores e Inmigrantes marroquíes en España" (ATIME), die 
rechtsbijstand biedt, in het bijzonder aan de Marokkaanse ingezetenen 
(http://www.atime.es/)."


