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Betreft: Verzoekschrift 1420/2010, ingediend door M.A. (Franse nationaliteit), 
namens “Association de Soutien aux Vacataires de l'Enseignement 
Supérieur”, over het arbeidsstatuut van tijdelijk aangestelde 
overheidsbeambten aan Franse universiteiten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het Europees Parlement om te onderzoeken of het arbeidsstatuut van 
tijdelijk aangestelde overheidsbeambten aan Franse universiteiten, zoals vervat in besluit 87-
889 van 29 oktober 1987, in overeenstemming is met de wetgeving van de EU. Indiener 
benadrukt met name de langdurige vertraging (enkele maanden) in het uitbetalen van 
salarissen en de willekeur bij het aannemen en ontslaan van werknemers.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 februari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011.

Indiener beklaagt zich namens een Franse organisatie van tijdelijk aangestelde werknemers in 
het hoger onderwijs over de arbeidsomstandigheden van dergelijke werknemers in Frankrijk.  
Indiener vraagt of de Franse regelgeving (vooral Décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif 
aux conditions de recrutement et d'emploi des vacataires pour l'enseignement supérieur) in 
strijd is met het EU-recht, bijvoorbeeld artikel 15 van het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie, dat elke burger van de Unie onder meer de vrijheid geeft om in elke 
lidstaat werk te zoeken en te werken.  
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Commentaar van de Commissie

De lidstaten zijn in het algemeen vrij om te bepalen hoe hun publieke sector wordt 
georganiseerd (in dit geval openbare onderwijsinstellingen), met inbegrip van de regels inzake 
de aanwerving en de arbeidsomstandigheden van personeel.  De nationale regelgeving mag 
echter niet in strijd zijn met het EU-recht. 

Vrij verkeer van werknemers

De EU-wetgeving inzake het vrije verkeer van werknemers (artikel 45 VWEU en de artikelen 
3 en 7, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1612/68 betreffende het vrije verkeer van 
werknemers) verplicht de lidstaten om arbeidsmigranten op dezelfde wijze te behandelen als 
hun eigen onderdanen met betrekking tot de toegang tot banen en de arbeidsomstandigheden. 

Décret n° 87-889 voorziet niet in een andere behandeling van arbeidsmigranten. Indiener 
geeft geen informatie die aantoont dat arbeidsmigranten in de praktijk anders worden 
behandeld. 

Daarom is er volgens de Commissiediensten geen sprake van schending van de EU-regels 
inzake het vrije verkeer van werknemers. 

Arbeidsrecht

Het specifieke probleem van langdurige vertragingen in de uitbetaling van salarissen, dat door 
indiener aanhangig is gemaakt, is geen kwestie die onder het EU-recht valt (noch het Verdrag 
noch de wetgeving1 op het gebied van sociale zaken en arbeid). Het genoemde decreet (Décret 
n° 87-889) reguleert het tijdstip van de uitbetaling van salarissen niet. Bij gebrek aan een 
specifieke eis met betrekking tot dergelijke vertragingen valt deze zaak onder de nationale 
wetgeving en praktijk. Daarom kan de Commissie niet in het belang van indiener optreden.

Conclusie

Het verzoekschrift wijst niet op een schending van het EU-recht.

                                               
1 De 'betalingsachterstandrichtlijn' (Richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij 
handelstransacties) is niet van toepassing, omdat zij alleen van toepassing is op "transacties 
tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties die leiden tot het 
leveren van goederen of het verrichten van diensten tegen vergoeding".


