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Betreft: Verzoekschrift 0885, ingediend door Krzysztof Bukiel (Poolse nationaliteit), 
namens “OZZL” (nationale vakbond voor artsen), gesteund door 6 770 
medeondertekenaars, over de arbeidsomstandigheden van Poolse artsen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst op de onredelijke salarissen en arbeidsomstandigheden van Poolse artsen die in 
de openbare gezondheidszorg werken. Die lage salarissen en slechte arbeidsomstandigheden 
leidden begin 2007 tot talrijke stakingen, die echter niet tot bevredigende resultaten hebben 
geleid. Indiener stelt dat de Poolse gezondheidsautoriteiten zich met het huidige loon- en 
arbeidsbeleid voor artsen schuldig maken aan een ernstige inbreuk op zowel Richtlijn 
94/104/EG van de Raad als Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd. Hij 
verzoekt het Europees Parlement maatregelen te nemen om de arbeidsomstandigheden van 
Poolse artsen te verbeteren.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 februari 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008

"1. Het verzoekschrift

De inhoud van dit verzoekschrift is inhoudelijk identiek aan de inhoud van verzoekschrift 
709/2007, dat eerder werd ingediend namens dezelfde vakbond, en heeft betrekking op drie 
met elkaar verbonden onderwerpen:



PE416.423REV 2/12 CM\800203NL.doc

NL

- de arbeidsomstandigheden van artsen die in openbare gezondheidszorginstellingen in 
Polen werken, met name de lage salarissen en naleving van de richtlijn betreffende 
de arbeidstijd (Richtlijn 2003/88/EG)1;

- de toereikendheid van de financiële middelen voor openbare gezondheidszorg in 
Polen;

- de status van de sociale dialoog tussen overheidsinstanties en de nationale vakbond 
voor artsen over bovengenoemde onderwerpen.

In verzoekschrift 885/2007 worden ook andere kwesties aan de orde gesteld, aangezien de 
door indiener gestuurde aanvullende brief van 31 maart 2008 stelt dat de overheidsinstanties 
in het eerste kwartaal van 2008 represaillemaatregelen hebben genomen tegen artsen, in strijd 
met de richtlijn betreffende de arbeidstijd, bij specifieke incidenten in een bij name genoemd 
ziekenhuis.

2. Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Een aantal van de door dit verzoekschrift genoemde kwesties vallen niet binnen het kader van 
de werkzaamheden van de Europese Unie.

2.1 Financiering en beheer van openbare gezondheidszorgstelsels

Volgens artikel 152 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap dienen bij 
het optreden van de Gemeenschap de verantwoordelijkheden van de lidstaten voor de 
organisatie en verstrekking van gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging volledig te 
worden geëerbiedigd. Dit betekent dat iedere lidstaat zelfstandig beslist over de regels 
aangaande de organisatie en financiering van het eigen gezondheidszorgstelsel.

2.2 Sociale dialoog

De “OZZL” (nationale vakbond voor artsen in Polen) stelt dat de vakbond het recht is 
ontnomen om zelfstandig te onderhandelen over de salarissen van artsen, dat er een 
denigrerende campagne tegen de stakende artsen is gevoerd en dat toestemming voor het 
ondertekenen van een collectieve overeenkomst is tegengehouden.

Wat deze kwesties betreft, moet de Commissie erop wijzen dat de Gemeenschap geen 
wettelijke bevoegdheden heeft, aangezien artikel 137, lid 5, van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Gemeenschap, dat betrekking heeft op "sociale bepalingen" uitdrukkelijk 
stipuleert dat "Dit artikel niet van toepassing [is] op de beloning, het recht van vereniging, 
het stakingsrecht of het recht tot uitsluiting."

Echter, artikel 138 van het Verdrag bepaalt dat de Commissie tot taak heeft de Europese 
sociale dialoog te vergemakkelijken, en in 2007 heeft de Commissie een comité van de 
sociale dialoog in de ziekenhuissector opgericht, waarin de Europese werkgevers- en 
werknemersorganisaties, HOSPEEM en EPSU, zitting hebben. Deze organisaties hebben de 
status van "Europese sociale partners" voor hun sector en zijn zelf samengesteld uit nationale 

                                               
1 PB L 299 van 18.11.2003, blz. 9.
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organisaties die in verschillende landen als sociale partners worden erkend.

De "OZZL" dient zich daarom met deze kwestie tot het comité van de sociale dialoog in de 
ziekenhuissector te wenden.

2.3 Arbeidsomstandigheden van artsen die in openbare gezondheidszorginstellingen werken

Salarissen, waaronder die voor artsen die in openbare gezondheidszorginstellingen werken, 
vallen onder nationale wetgeving. Het arbeidsrecht van de EU is niet van toepassing op dit 
onderwerp. Het Hof van Justitie heeft met name in verschillende zaken1 geoordeeld dat de 
richtlijn betreffende de arbeidstijd (Richtlijn 2003/88/EG)2 gezondheid en veiligheid als 
onderwerp heeft en als zodanig geen betrekking heeft op salarissen.

Het belangrijkste door indiener aan de orde gestelde onderwerp dat binnen het kader van de 
bevoegdheden van de Commissie valt, is de vraag of de richtlijn betreffende de arbeidstijd 
wordt nageleefd.

Indiener stelt dat Polen de richtlijn betreffende de arbeidstijd niet heeft omgezet voor artsen 
die in openbare gezondheidszorginstellingen werken, ondanks een uitspraak van een Poolse 
rechtbank waarin wordt erkend dat de richtlijn moet worden uitgevoerd.

In dit opzicht zijn er sinds de datum van het verzoekschrift wel een aantal belangrijke 
ontwikkelingen op wetgevingsgebied geweest.

De arbeidstijd van artsen die in openbare gezondheidszorginstellingen werken, wordt 
gereguleerd door speciale wetgeving, de Wet betreffende Gezondheidszorginstellingen 
(‘ZOZ’) 91/1991. Tot 1 januari 2008 was de ZOZ niet in overeenstemming met de vereisten 
van de richtlijn betreffende de arbeidstijd. De belangrijkste problemen bestonden erin dat:

- de tijd van beschikbaarheidsdiensten op de werkplek niet werd behandeld als arbeidstijd 
(zoals vereist volgens de uitspraken van het Hof van Justitie in SIMAP (zaak C-303/98) en 
Jaeger (zaak C-151/02);

- artsen geen compenserende rusttijd tijdens door de richtlijn voorgeschreven minimale 
rustperioden werd geboden voor werk tijdens beschikbaarheidsdiensten;

- de arbeidstijden van artsen (inclusief beschikbaarheidsdiensten) de limieten voor de 
gemiddelde wekelijkse arbeidstijd (48 uur per week inclusief overwerk) die door de 
richtlijn zijn vastgelegd aanzienlijk overschreden.

De Commissie heeft de nationale autoriteiten over deze kwesties aangeschreven. Zoals 
indiener vermeldt, zijn er ook reeds uitspraken van Poolse rechtbanken geweest over de 
conformiteit van de ZOZ met de richtlijn3.

                                               
1 Zie bijvoorbeeld Vorel, C-437/05, vonnis van 11 januari 2007.
2 Deze richtlijn consolideert en vervangt (met ingang van 2 augustus 2004) de eerdere Richtlijn 93/104/EG 

betreffende de arbeidstijd, waarnaar indiener tevens verwijst.
3 Uitspraak IV Pa 445/06 van het Regionale Gerechtshof van 29 december 2006, in navolging van uitspraak I 

PK 265/05 van het Hooggerechtshof van 6 juni 2005.
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De nationale autoriteiten hebben de ZOZ inmiddels aangepast middels een aanpassingswet 
van 27 augustus 2007, die op 1 januari 2008 van kracht ging. Op basis van deze 
aanpassingswet blijkt de wet in Polen nu als volgt te zijn:

- alle tijd van beschikbaarheidsdiensten op de werkplek wordt als werktijd beschouwd;

- een gelijkwaardige compenserende rusttijd moet worden geboden in gevallen waarin een 
arts de door de richtlijn voorgeschreven minimale dagelijkse of wekelijkse rustperioden 
mist;

- de wekelijkse arbeidstijd van artsen (inclusief overwerk en de tijd van 
beschikbaarheidsdiensten) mag niet meer zijn dan gemiddeld 48 uur per week, tenzij de 
individuele werknemer ermee heeft ingestemd dergelijk extra werk te verrichten1, zoals 
bepaald door artikel 22 van de richtlijn betreffende de arbeidstijd.

De nationale autoriteiten geven aan dat om te voldoen aan de uitspraken van het Hof van 
Justitie in deze sector aanzienlijke uitdagingen met betrekking tot de financiering en 
organisatie van de gezondheidsdiensten zullen ontstaan, en de autoriteiten hebben tegelijk met 
de aanpassing betreffende beschikbaarheidsdiensten een uitzonderingsbepaling 
geïntroduceerd.

Deze nieuwe uitzonderingsbepaling is onderdeel van de aanpassingswet van 2007 en is van 
toepassing op artsen en andere hoogopgeleide werknemers met een medisch beroep die 
werken in gezondheidszorginstellingen bedoeld voor personen die 24 uur per dag 
gezondheidszorg nodig hebben.

Een dergelijke werknemer kan, indien de bewuste werknemer daarmee van tevoren vrijwillig 
heeft ingestemd, gevraagd worden medische beschikbaarheidsdiensten te draaien waardoor de 
totale wekelijkse arbeidstijd meer dan 48 uur bedraagt, indien berekend als gemiddelde over 
vier maanden. Er bestaat geen expliciete limiet voor het aantal uren dat een werknemer die 
heeft ingestemd met de uitzonderingsbepaling mag werken. De beschermende voorwaarden 
blijken, in het algemeen, te zijn omgezet. Enkele details moeten nog verder uitgewerkt 
worden.

2.4 Vermeende represailles

De aanvullende brief in verzoekschrift 0885/2007 verwijst naar de wijzigingen in de Poolse 
wet met ingang van 1 januari 2008 en merkt op dat artsen onder de gewijzigde wet nu recht
hebben op een gemiddelde wekelijkse arbeidstijd die niet meer dan 48 uur bedraagt, inclusief 
overwerk en beschikbaarheidsdiensten op de werkplek. Extra uren mogen alleen worden 
gewerkt als de bewuste arts daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd, en de arts mag niet 
worden gestraft indien hij of zij er niet mee instemt.

                                               
1 Onder artikel 22 van de richtlijn betreffende de arbeidstijd kan een lidstaat besluiten van de bepalingen van 

de richtlijn af te wijken door de maximale limiet voor de gemiddelde wekelijkse arbeidstijd van 48 uur 
inclusief overwerk niet toe te passen. Dit mag alleen gebeuren onder bepaalde beschermende voorwaarden en 
indien de werknemer vrijelijk en geïnformeerd heeft ingestemd met het verrichten van dergelijk werk. Meer 
in het bijzonder bepaalt de richtlijn in artikel 22, lid 1, letter b, dat geen enkele werknemer nadeel mag 
ondervinden van het feit dat hij niet bereid is meer dan 48 uur per week te werken of van het intrekken van de 
instemming met het verrichten van dergelijk werk.
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Indiener stelt echter dat in het eerste kwartaal van 2008 bij specifieke incidenten in het 
Regionale Specialistische Ziekenhuis in Radom bij name genoemde hogere ambtenaren van 
de nationale autoriteiten artsen die de uitzonderingsbepaling niet ondertekenden hebben 
bedreigd met negatieve consequenties, en dat zij bepaalde artsen die daarna nog steeds 
weigerden te tekenen hebben ontslagen. De bij name genoemde ambtenaren zijn de president 
van de regio Mazovia, de voorzitter van het Nationale Volksgezondheidsfonds (NFZ), leden 
van het regionale parlement van Mazovia en onderministers van Volksgezondheid.

De specifieke incidenten die worden genoemd zijn:
- dreigen dat artsen die weigerden de uitzonderingbepaling te ondertekenen hun baan zouden 

verliezen;
- het daadwerkelijke ontslaan van artsen die weigerden in te stemmen uit twee specifieke

afdelingen van het ziekenhuis;
- opmerkingen van de genoemde ambtenaren die in de nationale pers werden geciteerd en 

die de artsen die niet met de uitzonderingsbepaling instemden omschreven als slechte 
mensen die zich niet bekommerden om het leven en de gezondheid van hun patiënten.

Indiener geeft aan dat de artsen in het ziekenhuis in Radom ten gevolge van deze acties de 
uitzonderingsbepaling inmiddels hebben ondertekend.

Artikel 22, lid 1, letter b, van de richtlijn betreffende de arbeidstijd bepaalt uitdrukkelijk dat 
geen enkele werknemer nadeel mag ondervinden van het feit dat hij of zij niet bereid is om 
meer uren te werken dan de door de richtlijn vastgelegde limiet.

Aangezien deze zaak door het Parlement onder de aandacht van de Commissie is gebracht, is 
de Commissie voornemens indiener rechtstreeks aan te schrijven met het verzoek om de 
volledige details die de vermeende incidenten kunnen staven en om de nationale autoriteiten 
aan te schrijven met het verzoek om hun observaties en behoudt de Commissie zich het recht 
voor eventuele verdere maatregelen te nemen die in het licht van hun antwoorden mogelijk 
nodig zijn. Aangezien de richtlijn volledig is omgezet in nationale wetgeving, hebben de 
betreffende artsen ook rechten onder de nationale wet, die rechtstreeks via de nationale 
rechtbanken ten uitvoer kunnen worden gelegd.

3. Conclusies

Enkele van de door indiener aan de orde gestelde kwesties, waaronder de salarissen voor 
artsen in openbare gezondheidszorgstelsels, vallen buiten het toepassingsgebied van het 
arbeidsrecht van de Gemeenschap.

Het belangrijkste onderwerp met betrekking tot het arbeidsrecht van de Gemeenschap is de 
vraag of de arbeidsomstandigheden voor artsen in Polen overeenstemmen met de bepalingen 
van de richtlijn betreffende de arbeidstijd. De relevante nationale wet was niet in 
overeenstemming met het Gemeenschapsrecht. De Commissie heeft de nationale autoriteiten 
hierover aangeschreven.

De nationale autoriteiten hebben de wet aangepast met ingang van 1 januari 2008. Ten 
gevolge hiervan stemt de nationale wet nu veel beter overeen met de richtlijn betreffende de 
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arbeidstijd. De Commissie is nu bezig haar gedetailleerde analyse van de wetswijzigingen af 
te ronden. Enkele details, waaronder met name het plannen van compenserende dagelijkse 
rust en aspecten van de beschermende voorwaarden van de uitzonderingsbepaling, zijn nog 
niet duidelijk.

De Commissie neemt de door indiener beschreven represaille-incidenten zeer hoog op en is 
voornemens indiener rechtstreeks aan te schrijven met het verzoek om volledige details die de 
vermeende incidenten staven, en om de nationale autoriteiten aan te schrijven met het verzoek 
om hun observaties. Nu de relevante bepalingen van de richtlijn zijn omgezet in nationale 
wetgeving, hebben de betreffende artsen ook rechten onder de nationale wet, die rechtstreeks 
via de nationale rechtbanken ten uitvoer kunnen worden gelegd.

De Commissie zal de situatie nauwlettend in de gaten houden en het Parlement op de hoogte 
houden van eventuele verdere ontwikkelingen."

4. Antwoord van de Commissie op verzoekschriften 0709/2007 en 0885/2007, 
ontvangen op 17 december 2009

Deze verzoekschriften zijn inhoudelijk grotendeels identiek. Indieners stellen zich op het 
standpunt1 dat de de arbeidsvoorwaarden voor artsen die in de openbare gezondheidszorg in 
Polen werken, niet voldoen aan de voorwaarden uit de arbeidstijdenrichtlijn (Richtlijn 
2003/88/EG)2.

In verzoekschrift 0885/2007 stelt indiener bij brief van 31 maart 2008 tevens dat de 
overheidsinstanties in het eerste kwartaal van 2008 represaillemaatregelen hebben genomen 
tegen artsen, in strijd met de arbeidstijdenrichtlijn, bij specifieke incidenten in een bij name 
genoemd ziekenhuis.

De Commissie heeft al in november 2008 mededelingen goedgekeurd met betrekking tot 
beide verzoekschriften. In deze mededelingen werd gesteld dat:

 ten tijde van de verzoekschriften de arbeidsvoorwaarden voor artsen die in de 
openbare gezondheidszorg in Polen werken, op een aantal punten niet voldeden aan de 
arbeidstijdenrichtlijn. De Commissie had de nationale overheden dienaangaande 
aangeschreven;

 de nationale autoriteiten de desbetreffende wetgeving per 1 januari 2008 ingrijpend 
hadden gewijzigd (zie details). Dientengevolge leek het nationale recht op veel meer 
punten in overeenstemming te zijn met de arbeidstijdenrichtlijn;

 de Commissie werkte aan haar gedetailleerde analyse van de doorgevoerde
wetswijzigingen. Over een aantal details, met name het inplannen van compenserende 

                                               
1 Verder worden in de verzoekschriften de toereikendheid van de financiële middelen voor openbare 

gezondheidszorg en de status van de sociale dialoog tussen overheidsinstanties en de artsenvakbond aan de 
orde gesteld. De Commissie heeft eerder in haar gezamenlijke mededeling aangegeven dat deze kwesties 
buiten het toepassingsgebied van het arbeidsrecht van de Gemeenschap vallen.

2 Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal 
aspecten van de organisatie van de arbeidstijd, PB L 299 van 18.11.2003, blz. 9.
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dagelijkse rusttijden en beschermende maatregelen bij een opt-out, bestond nog 
onduidelijkheid;

 de Commissie in het kader van verzoekschrift 0885/2007 de door indiener beschreven 
represaille-incidenten zeer hoog opnam en voornemens was de nationale autoriteiten 
aan te schrijven met het verzoek om hun observaties. Nu de relevante bepalingen van 
de richtlijn waren omgezet in nationale wetgeving, hadden de betreffende artsen ook 
rechten onder de nationale wet, die rechtstreeks via de nationale rechtbanken ten 
uitvoer konden worden gelegd;

 de Commissie de ontwikkelingen nauwlettend zou volgen en het Parlement op de 
hoogte zou houden van eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Met deze aanvullende mededeling wordt beoogd het Parlement op de hoogte te brengen van 
de jongste resultaten van nader onderzoek dat de Commissie naar aanleiding van beide 
verzoekschriften heeft verricht.

Verdere ontwikkelingen en beoordeling van de Commissie

De diensten van de Commissie hebben de praktische toepassing van de wijzigingen in de 
nationale wetgeving als genoemd in onze jongste mededelingen nauwlettend gevolgd.

De diensten van de Commissie hebben klachten geregistreerd met betrekking tot de kwesties 
die in de verzoekschriften aan de orde zijn gesteld. Laatstelijk in mei 2009 hebben zij 
rechtstreeks overleg gevoerd met de organisatie die indieners vertegenwoordigen om te bezien 
hoe deze organisatie in dit stadium aankijkt tegen de praktische toepassing van de 
arbeidstijdenrichtlijn op Poolse artsen die in de openbare gezondheidszorg werken.

In deze aanvullende mededeling is rekening gehouden met de gedetailleerde antwoorden die 
tot eind juni 2009 werden ontvangen. Allereerst gaan we in op de algemene naleving van de 
arbeidstijdenrichtlijn (zie punt a) hieronder) en daarna op de specifieke beschuldigingen van 
represailles (zie punt b) hieronder).

a) Algemene naleving van de voorwaarden uit de richtlijn

In het algemeen lijkt sinds de inwerkingtreding van de gewijzigde nationale wetgeving op 
1 januari 2008 de toepassing van de minimumnormen uit de arbeidstijdenrichtlijn met 
betrekking tot de arbeidstijden van artsen die in de openbare gezondheidszorg werken sterk te 
zijn verbeterd.

Wij hebben vastgesteld dat overeenkomstig de gewijzigde wetgeving
- wachtdiensten nu als werktijd worden beschouwd voor artsen in de openbare 

gezondheidszorg, overeenkomstig de arresten van het Hof van Justitie in de zaken SIMAP1

en Jaeger2;
- de wekelijkse arbeidstijd van artsen (inclusief overwerk en wachtdiensten) een gemiddelde 

van 48 uur per week niet mag overschrijden, tenzij de betrokken arts met een langere 
                                               
1 SIMAP, zaak C-303/98, arrest van 3 oktober 2000.
2 Jaeger, zaak C-151/02, arrest van 9 september 2002.
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werkduur heeft ingestemd (de zogenoemde 'opt-out' die is toegestaan op grond van 
artikel 22, lid 1 van de arbeidstijdenrichtlijn);

- een arts die de in de richtlijn voorgeschreven minimale dagelijkse of wekelijkse 
rustperioden mist, hiervoor onmiddellijk rusttijd ter compensatie krijgt.

Verder blijkt dat de arbeidsinspectie in 2008 uitgebreide inspecties heeft verricht in openbare 
ziekenhuizen om ervoor te zorgen dat de wijzigingen in de nationale wetgeving goed werden 
toegepast. Alle informatie wijst erop dat de wijzigingen in de nationale wetgeving in veel 
ziekenhuizen hebben geleid tot ingrijpende veranderingen met betrekking tot de organisatie 
van het werk. Bovendien wordt de richtlijn veel beter nageleefd.

Ten tijde van onze laatste mededeling plaatsten de diensten van de Commissie nog een aantal 
kanttekeningen bij de onduidelijkheid van de nationale wetgeving inzake het inplannen van 
compenserende rusttijden. Verder maakten zij bezwaar tegen het ontbreken van een duidelijke 
bovengrens aan het toegestane aantal arbeidsuren voor een arts die met een langere werkduur 
heeft ingestemd. Tot op heden hebben wij echter geen klachten ontvangen waaruit zou blijken 
dat deze kwesties in de praktijk problemen opleveren.

De problemen met betrekking tot de praktische toepassing die indieners in dit stadium aan de 
kaak stellen, vallen grotendeels buiten het toepassingsgebied van de richtlijn. Zij noemen als 
belangrijkste punten:

- Beloningsstructuur:
Voordat de nationale wetgeving recentelijk werd gewijzigd, ontvingen Poolse artsen 
doorgaans geen beloning voor hun wachtdiensten. Sinds de recente wijzigingen worden 
wachtdiensten beloond als overwerk. Indieners stellen dat artsen er door de combinatie van 
een laag salaris voor reguliere arbeid en een relatief hoog salaris voor overwerk toe worden 
aangespoord langer dan 48 uur per week te werken. De salarissen voor reguliere arbeid, 
overwerk en wachtdiensten vallen echter buiten het toepassingsgebied van de 
arbeidstijdenrichtlijn; dit heeft het Hof van Justitie in verscheidene arresten bevestigd1.

- Structurele problemen in de gezondheidszorg en een tekort aan gekwalificeerde artsen:
Indieners vestigen de aandacht op het tekort aan gekwalificeerde artsen in de openbare 
gezondheidszorg in Polen. Volgens hen legt dit een enorme morele druk op artsen om 
buitensporig veel uren te werken teneinde patiënten de medische basiszorg te kunnen bieden. 
De financiering en organisatie van de gezondheidszorg is echter een structurele kwestie die 
onder de bevoegdheid van de lidstaten blijft vallen. Deze onderwerpen vallen buiten het 
toepassingsgebied van het Europese arbeidsrecht.

- Wachtdiensten elders dan op de werkplek:
Indieners zijn bezorgd dat de status van wachtdiensten elders dan op de werkplek niet 
duidelijk is geregeld in de gewijzigde nationale wetgeving.

                                               
1 Vorel, zaak C-437/05, beschikking van 11 januari 2007, alsook de andere zaken die in deze beschikking aan 

de orde worden gesteld.
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Het Hof van Justitie heeft in de zaak SIMAP1 al uiteengezet welke positie wachtdiensten 
elders dan op de werkplek hebben krachtens het communautaire recht.

Het Hof heeft er al op gewezen dat wachtdiensten waarbij de fysieke aanwezigheid van de 
artsen op de werkplek vereist is, in hun geheel moeten worden beschouwd als arbeidstijd in de 
zin van de arbeidstijdenrichtlijn. Het Hof heeft hier a contrario aan toegevoegd dat 
wachtdiensten waarbij de artsen permanent bereikbaar moeten zijn, maar niet de verplichting 
hebben fysiek op de werkplek aanwezig te zijn, niet als arbeidstijd hoeft te worden beschouwd, 
met uitzondering van de tijd die is verbonden aan het werkelijk verrichten van prestaties van 
eerstelijnszorg. Volgens het Hof:

'is de situatie anders wanneer de artsen van ploegen voor eerstelijnszorg wachtdiensten 
verrichten waarbij zij permanent bereikbaar moeten zijn, doch zonder dat hun aanwezigheid 
in het gezondheidscentrum vereist is. Hoewel zij ter beschikking van hun werkgever staan, in 
die zin dat zij bereikbaar moeten zijn, kunnen zij in die situatie hun tijd vrijer besteden en zich 
met hun eigen zaken bezighouden. In die omstandigheden moet enkel de tijd die is verbonden 
met het werkelijk verrichten van diensten voor de eerstelijnszorg worden beschouwd als 
arbeidstijd in de zin van [de arbeidstijdenrichtlijn].' 2

Het Pools hooggerechtshof verwees naar deze zienswijze in zijn arrest van maart 20083. De 
Commissie meent derhalve dat de voorschriften van het communautaire recht al voldoende 
worden weerspiegeld in de nationale wetgeving.

- Geen salaris met terugwerkende kracht voor gemaakte overuren:
Tussen 1 mei 2004, toen Polen toetrad tot de Europese Unie, en 1 januari 2008, toen de 
gewijzigde nationale wetgeving in werking trad, waren de nationale wetgeving en praktijk 
niet in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht inzake de maximaal toegestane 
arbeidsduur en de minimale rustperioden voor ziekenhuisartsen. Indieners stellen dat de artsen 
met terugwerkende kracht salaris dienen te ontvangen voor de overuren die zij in deze periode 
hebben moeten maken.

Het Pools hooggerechtshof heeft er in maart 20084 op gewezen dat de artsen krachtens het 
nationale recht aanspraak konden maken op doeltreffende compensatie wegens inbreuk op 
hun rechten krachtens de arbeidstijdenrichtlijn, maar dat zij krachtens het communautaire 
recht geen recht hadden op salaris met terugwerkende kracht voor de rusttijden waarop zij 
hadden moeten werken. Deze uitspraak lijkt op dit punt het Gemeenschapsrecht correct toe te 
passen, met name het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Vorel5.

- Gebruik van meerdere contracten:
Een kwestie die nog steeds zorgen baart, is dat indieners stellen dat bepaalde (niet nader 
genoemde) ziekenhuizen de voorwaarden uit de arbeidstijdenrichtlijn trachten te omzeilen 
door artsen op basis van meerdere gelijktijdige arbeidsovereenkomsten in dienst te nemen.

                                               
1 SIMAP, zaak C-303/98, [2000] ECR I-07963, arrest van 3 oktober 2000.
2 SIMAP, punt 50.
3 Hooggerechtshof van Polen, arrest van 13 maart 2008, zaak 1 PZP 11/07.
4 Hooggerechtshof van Polen, arrest van 13 maart 2008, zaak 1 PZP 11/07.
5 Vorel, zaak C-437/05, beschikking van 11 januari 2007.
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De Commissie heeft al benadrukt dat de arbeidstijdenrichtlijn in dit verband zodanig dient te 
worden uitgelegd dat deze geldt per werknemer en niet per arbeidsovereenkomst. De 
voorwaarden van de richtlijn kunnen dan ook niet rechtsgeldig worden omzeild door een 
werknemer op basis van meerdere arbeidsovereenkomsten in dienst te nemen.

b) De kwestie van de represailles

De incidenten van vermeende represailles die indiener in verzoekschrift 0885/2007 beschrijft, 
hebben betrekking op artsen in een bij name genoemd ziekenhuis die niet hadden ingestemd 
met een 'opt-out', dat wil zeggen meer uren werken dan de door de richtlijn vastgestelde limiet 
van (gemiddeld) 48 uur per week.

In artikel 22, lid 1, onder b) van de arbeidstijdenrichtlijn is uitdrukkelijk bepaald dat geen 
enkele werknemer nadeel mag ondervinden van het feit dat hij niet bereid is meer uren te 
werken dan de door de richtlijn vastgestelde limiet. Het Hof van Justitie heeft tevens 
onderstreept dat het werken van meer uren slechts geldig mogelijk is wanneer de werknemer 
hiermee individueel, uit vrije wil en met kennis van zaken heeft ingestemd1.
Nadat het Parlement de Commissie op de hoogte had gebracht van de zorgen die indiener had 
geuit, heeft de verantwoordelijke directeur-generaal bij de diensten van de Commissie zowel 
indiener als de nationale autoriteiten aangeschreven. Hij heeft daarbij onderstreept dat de 
richtlijn als voorwaarde stelt dat uit vrije wil met een opt-out dient te worden ingestemd. In de 
brieven benadrukte hij dat de Commissie van mening was dat met deze kwestie een aantal 
zeer belangrijke onderwerpen aan de orde werd gesteld en verzocht hij beide partijen om 
volledige en uitvoerige opmerkingen over genoemde incidenten.

Zowel de nationale autoriteiten als indiener kwamen met een gedetailleerde reactie, die 
grondig werd onderzocht door de diensten van de Commissie.

De nationale autoriteiten benadrukken dat de richtlijn nauwkeurig in de nationale wet is 
omgezet wat betreft de voorwaarden dat een werknemer uit vrije wil dient in te stemmen met 
een opt-out en dat een werknemer geen nadeel mag ondervinden van het feit dat hij deze 
instemming weigert. Handelen in strijd met deze voorwaarden betekent dat de rechten van de 
werknemer worden geschonden. Dit kan worden bestraft met een boete van maximaal 
30 000 PLN. Bovendien heeft de nationale arbeidsinspectie de bevoegdheid om toe te zien op 
de toepassing en handhaving van de voorwaarden.

Volgens de nationale autoriteiten hebben zij besloten twee afdelingen chirurgie van het 
Regionale Specialistische Ziekenhuis in Radom te sluiten vanwege het feit dat deze 
afdelingen onvoldoende gekwalificeerd medisch personeel konden inzetten om gedurende het 
noodzakelijke aantal uren goed te functioneren.

De nationale autoriteiten stellen dat noch de raad van bestuur van het ziekenhuis in Radom, 
noch de oprichters van het ziekenhuis, noch enige overheidsinstantie maatregelen heeft 
genomen met het oogmerk druk uit te oefenen op artsen die weigerden in te stemmen met een 
opt-out, dan wel artsen hiervan nadeel te laten ondervinden.

                                               
1 Pfeiffer, zaak C-398/01, arrest van 5 oktober 2004, punten 82-86.
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Indieners hebben een exemplaar verstrekt van een verslag van de arbeidsinspectie van 
30 april 2008 inzake de incidenten in Radom. In het verslag staat dat:

- de directeur van het ziekenhuis in Radom op 18 maart 2008 de gouverneur van de provincie 
(Voivodship) Mazowieckie heeft aangeschreven met het verzoek tijdelijk acht afdelingen van 
het ziekenhuis te sluiten omdat zij over onvoldoende personeel beschikten om patiënten 
24 uur per dag medische zorg te kunnen bieden. In de brief staat dat deze situatie is ontstaan 
doordat de betrokken artsen weigerden in te stemmen met een opt-out;
- de directeur van het centrum voor gezondheidszorg in Mazowsze op 20 maart 2008 heeft 
besloten twee afdelingen van het ziekenhuis in Radom te schrappen uit het register van 
bevoegde afdelingen. Als reden voerde hij aan dat de afdelingen niet langer functioneerden 
vanwege het tekort aan medisch personeel;
- het ziekenhuis als werkgever ten gevolge van bovengenoemde besluiten in maart 2008 aan 
alle artsen van deze twee afdelingen een ontslagbrief heeft uitgereikt. In de brief stond dat het 
ontslag voortvloeide uit de stillegging van de activiteiten van de betrokken afdeling. De 
arbeidsinspectie geeft in haar verslag aan niet bevoegd te zijn tot het afwikkelen van 
ontslagvorderingen. Tevens wijst zij erop dat ten tijde van het verslag kennelijk geen van de 
betrokken artsen bij de arbeidsrechtbank in beroep is gegaan tegen het ontslag;
- op 19 april 2008 van de 199 artsen die in dienst waren van het ziekenhuis in Radom, er 118 
een opt-outovereenkomst hadden getekend. Het merendeel van deze overeenkomsten is 
ondertekend na 20 maart 2008, de datum waarop de twee afdelingen werden gesloten;
- de arbeidsinspectie in aanwezigheid van de artsenvakbond met een aantal artsen heeft 
gesproken over hun opt-outovereenkomst. Volgens het verslag hebben de artsen benadrukt dat 
zij de overeenkomst hadden getekend om ervoor te zorgen dat de ziekenhuisafdelingen 
konden blijven functioneren en dat de twee afdelingen die waren gesloten weer open konden 
gaan. Geen van de artsen heeft aangegeven de overeenkomst te hebben getekend vanwege 
opmerkingen van het management of onder invloed van vooraanstaande personen (zie onder);
- de arbeidsinspectie meende dat op basis van de beschikbare informatie niet kon worden 
geconcludeerd dat artsen waren benadeeld of dat er represaillemaatregelen tegen hen waren 
genomen. Een arts die van mening was dat dit wel het geval was, had de mogelijkheid de zaak 
aanhangig te maken bij de arbeidsrechter, die in dezen bevoegd was;
- de arbeidsinspectie tevens vaststelde niet bevoegd te zijn een oordeel te geven over in de 
klacht genoemde verklaringen van vooraanstaande personen of in de pers. Een arts die van 
mening was dat met een dergelijke verklaring inbreuk werd gemaakt op zijn rechten, had de 
mogelijkheid de zaak aanhangig te maken bij de burgerlijke rechter of de strafrechter.

Indieners stellen dat:
- ofschoon de weigering een opt-outovereenkomst te tekenen niet openlijk als reden werd 
genoemd voor het ontslag van de artsen, dit in het algemeen wel als zodanig werd uitgelegd;
- overheidsinstanties weliswaar niet rechtstreeks hebben gedreigd met benadeling van artsen 
die weigerden een opt-outovereenkomst te tekenen, maar dat er in de pers en op televisie wel 
uitgebreid aandacht is besteed aan een aantal openbare verklaringen waarin werd gesteld dat 
artsen die weigerden overuren te maken, de gezondheid van patiënten in gevaar brachten en 
het leven en de gezondheid van patiënten in de waagschaal stelden. Een verslag dat indieners 
hebben verstrekt aan het openbaar ministerie, bevat specifieke voorbeelden. Daartoe behoren 
een verklaring van de voorzitter van het nationale gezondheidsfonds waarover het Poolse 
persagentschap op 21 maart 2008 heeft bericht, een verklaring van de onderminister van 
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Volksgezondheid waarover het Poolse persagentschap op dezelfde datum heeft bericht, alsook 
een verklaring van een niet nader genoemd lid van het provinciebestuur, gepubliceerd in de 
krant "Nasz Dziennik" van 21 maart 2008;
- nadat artsen op 20 maart 2008 hadden besloten de opt-outovereenkomsten te tekenen, de 
minister van Volksgezondheid op 30 maart 2008 toestemming gaf tot heropening van de 
gesloten afdelingen. Dit leidde tot intrekking van het ontslag dat de artsen per brief was 
aangezegd;
- het besluit de afdelingen te heropenen en de artsen weer in dienst te nemen mede het gevolg 
was van het feit dat er een klacht was ingediend bij de Commissie;
- de gouverneur van de provincie Mazowieckie ongewoon snel had besloten tot het sluiten 
van de twee afdelingen, mede in het licht van het negatieve advies dat de regionale adviseur-
specialist had uitgebracht aan de gouverneur met betrekking tot het voorstel om een van beide 
afdelingen te sluiten;
- de betrokken artsen weliswaar hadden geweigerd een opt-outovereenkomst te tekenen, maar 
dat zij hadden aangeboden tijdelijk onbetaalde wachtdiensten voor de betrokken afdelingen te 
vervullen. Op die manier wilden zij duidelijk vasthouden aan hun recht om maximaal 48 uur 
per week te werken;
- het feit dat de betrokken artsen jegens de arbeidsinspectie niet openlijk hebben verklaard de 
opt-outovereenkomst onder dwang te hebben getekend, alle omstandigheden in aanmerking 
genomen niet als maatgevend kan worden beschouwd.

Conclusies

Al met al is de Commissie van mening dat de wetswijzigingen die op 1 januari 2008 in 
werking zijn getreden, ertoe hebben geleid dat de nationale wetgeving van Polen grosso modo
in overeenstemming is met de arbeidstijdenrichtlijn wat betreft de arbeidstijden van artsen die 
in de openbare gezondheidszorg werken.

Zoals hierboven vermeld, valt een aantal kwesties die in beide verzoekschriften aan de 
worden gesteld, buiten het toepassingsgebied van de arbeidstijdenrichtlijn.

Zowel indieners als de nationale autoriteiten hebben nadrukkelijk gewezen op een reeks 
problemen betreffende de organisatie en financiering van de openbare gezondheidszorg, met 
name het tekort aan gekwalificeerd medisch personeel. De Commissie is zich bewust van de 
invloed die deze problemen hebben op alle betrokken partijen en spreekt de hoop uit dat er, 
mede op basis van een constructieve dialoog, kan worden gewerkt aan vooruitstrevende 
oplossingen. Evenwel blijft de organisatie en financiering van de gezondheidszorg uiteindelijk 
een taak van de lidstaten die niet wordt geregeld door het Europese arbeidsrecht.

De Commissie maakt zich nog wel zorgen over de incidenten die zich in maart en april 2008 
hebben voorgedaan in het ziekenhuis in Radom, met name waar het gaat om een aantal 
gepubliceerde commentaren die worden toegeschreven aan overheidsvertegenwoordigers en 
gezondheidsautoriteiten. De Commissie is voornemens haar bezorgdheid in het kader van de 
registreerde klacht rechtstreeks kenbaar te maken aan de nationale autoriteiten.


