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Commissie verzoekschriften

19.06.2009

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1620/2008, ingediend door Konstantinos Anastopoulos (Griekse 
nationaliteit), namens de vereniging van Griekse belastingdeskundigen "P.E.F.E.", 
gesteund door 2 medeondertekenaars, over het niet naleven door het Griekse 
kadaster van de bepalingen in Richtlijn 91/533/EEG van de Raad betreffende de 
verplichting van de werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden 
die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing zijn

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar de tijdelijke kantoren die binnen het kader van het lopende 
kadasteronderzoek van de Griekse autoriteiten zijn opgericht. Indiener merkt op dat de 
registratiewerkzaamheden door arbeidscontractanten werden verricht onder omstandigheden 
en met name werktijden die in strijd zijn met de bepalingen in Richtlijn 91/533/EEG van de 
Raad betreffende de verplichting van de werkgever de werknemer te informeren over de 
voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing zijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 maart 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

" De vereniging van Griekse belastingdeskundigen, "P.E.F.E.", beklaagt zich over een 
schending van het communautair recht (Richtlijn 91/533/EEG). De P.E.F.E. merkt met name 
op dat een aantal leden van haar bestuursraad een bezoek hadden gebracht aan verschillende
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bij besluit van de "HEMCO"1 opgerichte kadasterkantoren om informatie te verkrijgen die op 
grond van wet 2308/1995 vereist was, en dat zo duidelijk was geworden dat werknemers die 
daar werken op basis van een afhankelijke arbeidsverhouding, de voorwaarden van hun eigen 
arbeidscontract niet kennen, omdat hun werkgevers hun niet de documenten hebben verschaft 
die bij wet vereist zijn (artikel 2 van het presidentieel besluit 156/1994) ter uitvoering van 
Richtlijn 91/533/EEG.

Juridische achtergrond

Communautair recht

In artikel 2 van Richtlijn 91/533/EG2 wordt bepaald dat een werkgever verplicht is de 
werknemers  in kennis te stellen van de belangrijkste gegevens van de arbeidsovereenkomst 
of -verhouding, die onder meer ten minste betrekking hebben op het volgende: 

a) identiteit van de partijen; 

b) plaats van het werk; indien het werk niet op een vaste plaats of hoofdzakelijk op een vaste 
plaats verricht wordt, de vermelding dat de werknemer zijn arbeid op verschillende plaatsen 
verricht, alsmede de zetel, of in voorkomend geval, de woonplaats van de werkgever; 

c) i) titel, rang, hoedanigheid of categorie van de arbeid van de werknemer, of 
ii) beknopte kenmerken of omschrijving van de arbeid; 

d) aanvangsdatum van de arbeidsovereenkomst of -verhouding; 

e) indien het een tijdelijke arbeidsovereenkomst of -verhouding betreft: voorzienbare duur van
de arbeidsovereenkomst of -verhouding; 

f) duur van het betaald verlof waarop de werknemer recht heeft of, indien deze op het moment 
dat de informatie wordt verstrekt, niet kan worden aangegeven, de wijze waarop dit verlof 
wordt toegekend en vastgesteld;

g) duur van de opzegtermijnen die de werkgever en de werknemer in acht moeten nemen 
indien de arbeidsovereenkomst of -verhouding beëindigd wordt, of, indien deze op het 
moment waarop de informatie wordt verstrekt, niet kan worden aangegeven, de wijze waarop 
die opzegtermijnen worden vastgesteld; 

h) aanvangsbedrag, de overige bestanddelen en de periodiciteit van de betalingen van het loon 
waarop de werknemer recht heeft; 

i) normale dagelijkse of wekelijkse arbeidstijd van de werknemer; 

j) waar nodig: 

                                               
1 Griekse organisatie voor cartografie en kadaster
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0533:EN:NOT
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i) vermelding van de collectieve overeenkomsten en/of afspraken die van toepassing zijn op 
de werkomstandigheden van de werknemer, of 

ii) indien het collectieve overeenkomsten betreft die buiten de onderneming gesloten zijn door 
bijzondere paritaire organen of instellingen, vermelding van het bevoegde orgaan of de 
bevoegde paritaire instelling waardoor deze gesloten zijn. 

Artikel 3 van de richtlijn bepaalt de middelen en de termijnen voor de kennisgeving van de 
informatie die de werkgever moet geven.

Nationaal recht

Griekenland heeft hoger genoemde richtlijn in zijn interne rechtsorde omgezet via het 
presidentieel besluit nr. 156/1994.

Artikel 2 van dit besluit bepaalt dat een werkgever verplicht is de werknemers in kennis te 
stellen van de belangrijkste gegevens van de arbeidsovereenkomst of  -verhouding, die onder 
meer ten minste betrekking hebben op in het tweede lid van dit artikel genoemde elementen.

Artikel 3 van dit besluit legt de middelen vast (schriftelijke arbeidsovereenkomst of een ander 
document) alsook de termijnen (niet later dan 2 maand na aanvang van het werk) voor de 
kennisgeving van de informatie die de werkgever moet geven.

Bovendien bepaalt artikel 7 van het besluit overeenkomstig artikel 8 van de richtlijn, dat een 
werkgever die de bepalingen van het besluit schendt, geldboeten kan worden opgelegd door 
de bevoegde arbeidsinspecteur.

Commentaar van de Commissie over het verzoekschrift

De Commissie is in principe bevoegd om toe te zien op de correcte omzetting van 
communautair recht in de nationale rechtsordes van de lidstaten.

Het is de taak van de bevoegde nationale autoriteiten, met inbegrip van de rechtbanken, om de 
omzettingswetgeving in de praktijk toe te passen, met inachtneming van de Europese 
vereisten.

Conclusie

De indiener wordt verzocht deze zaak naar de bevoegde autoriteiten op nationaal niveau te 
verwijzen , met de opmerking dat de werkgever zijn verplichtingen inzake de kennisgeving 
van informatie over de contractuele arbeidsvoorwaarden van de betrokken werknemers, niet 
heeft nageleefd."


