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RICHTLIJN 2002/.../EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van                    

tot wijziging van Richtlijn 80/987/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing

van de wetgevingen der lidstaten inzake de bescherming van de werknemers

bij insolventie van de werkgever

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 137,

lid 2,

gezien het voorstel van de Commissie 1 ,

gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité 2,

na raadpleging van het Comité van de Regio's,

volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 3,

                                                
1 PB C 154 E van 29.5.2001, blz. 109.
2 PB C 221 van 7.8.2001, blz. 110.
3 Advies van het Europees Parlement van 29 november 2001 (nog niet verschenen in het

Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van                                 (nog niet
verschenen in het Publicatieblad) en besluit van het Europees Parlement van
(nog niet verschenen in het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) In punt 7 van het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werknemers, dat

op 9 december 1989 is goedgekeurd, wordt gesteld dat de verwezenlijking van de interne

markt moet leiden tot een verbetering van de levensstandaard en arbeidsvoorwaarden voor de

werknemers in de Europese Gemeenschap en dat daar waar nodig deze verbetering moet

leiden tot een verdere ontwikkeling van bepaalde aspecten van de arbeidsreglementering,

zoals de procedures inzake collectief ontslag of die in verband met faillissementen.

(2) Richtlijn 80/987/EEG 1 heeft tot doel werknemers bij insolventie van hun werkgever een

minimum aan bescherming te bieden. Daartoe moeten de lidstaten een fonds oprichten dat de

honorering van de onvervulde loonaanspraken van de betrokken werknemers waarborgt.

(3) Wegens de evolutie van het insolventierecht in de lidstaten en de ontwikkeling van de interne

markt moeten sommige bepalingen van die richtlijn worden aangepast.

(4) Voor een grotere rechtszekerheid en transparantie moeten onder andere de werkingssfeer en

bepaalde definities van Richtlijn 80/987/EEG worden verduidelijkt. Meer bepaald moeten in

de richtlijn de mogelijkheden tot uitsluiting die aan de lidstaten worden geboden, worden

verduidelijkt, en moet derhalve de bijlage bij de richtlijn worden geschrapt.

(5) Met het oog op een billijke bescherming van de betrokken werknemers is het passend de defi-

nitie van staat van insolventie aan de nieuwe wetgevingstendensen ter zake in de lidstaten aan

te passen en dit begrip uit te breiden tot andere insolventieprocedures dan liquidatie. Teneinde

de betalingsverplichting van het waarborgfonds vast te stellen, zouden de lidstaten de

mogelijkheid moeten hebben in dit verband te bepalen dat een toestand van insolventie die

aanleiding geeft tot verscheidene insolventieprocedures, behandeld zal worden alsof het om

één enkele insolventieprocedure ging.

                                                
1 PB L 283 van 28.10.1980, blz. 23. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding

van 1994.
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(6) Er moet voor worden gezorgd dat de werknemers zoals bedoeld in Richtlijn 97/81/EG van de

Raad van 15 december 1997 betreffende de door de Unice, het CEEP en het EVV gesloten

raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid 1, Richtlijn 1999/70/EG van de Raad van

28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereen-

komst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 2 en Richtlijn 91/383/EEG van de

Raad van 25 juni 1991 ter aanvulling van de maatregelen ter bevordering van de verbetering

van de veiligheid en de gezondheid op het werk van de werknemers met arbeidsbetrekkingen

voor bepaalde tijd of uitzendarbeid-betrekkingen 3, niet van de werkingssfeer van deze richt-

lijn worden uitgesloten.

(7) Om de rechtszekerheid van de werknemers bij insolventie van ondernemingen met activiteiten

in verscheidene lidstaten te waarborgen en de rechten van de werknemers te versterken in de

zin van de rechtspraak van het Hof van Justitie moet een bepaling worden ingevoerd waarin

uitdrukkelijk wordt vastgesteld welk fonds in deze gevallen bevoegd is terzake van de

honorering van de loonaanspraken, en die als doel van de samenwerking tussen de bevoegde

overheidsdiensten van de lidstaten bepaalt dat de onvervulde aanspraken van de werknemers

zo spoedig mogelijk gehonoreerd moeten worden. Bovendien moet voor de nodige samen-

werking tussen de bevoegde overheidsdiensten van de lidstaten worden gezorgd, opdat de

desbetreffende bepalingen juist worden toegepast.

(8) Om met name in grensoverschrijdende gevallen gemakkelijker te kunnen vaststellen welke

soorten insolventieprocedures toepassing vinden, moet ervoor worden gezorgd dat de lidstaten

de insolventieprocedures waarbij het waarborgfonds wordt ingeschakeld, aan de Commissie

en de andere lidstaten meedelen.

(9) Bijgevolg dient Richtlijn 80/987/EEG dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

                                                
1 PB L 14 van 20.1.1998, blz. 9. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 98/23/EG

(PB L 131 van 5.5.1998, blz. 10).
2 PB L 175 van 10.7.1999, blz. 43.
3 PB L 206 van 29.7.1991, blz. 19.
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(10) Daar de doelstellingen van het overwogen optreden, namelijk aanpassing van enkele

bepalingen van Richtlijn 80/987/EEG teneinde rekening te houden met ontwikkelingen van de

activiteiten van de ondernemingen in de Gemeenschap, niet voldoende door de lidstaten

worden verwezenlijkt en derhalve beter door de Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt,

kan de Gemeenschap, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde

subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neer-

gelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is om deze doel-

stelling te bereiken,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 80/987/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1) de titel wordt vervangen door:

"Richtlijn 80/987/EEG van de Raad van 20 oktober 1980 betreffende de bescherming van de

werknemers bij insolventie van de werkgever";

2) afdeling I wordt vervangen door:

"AFDELING I

Werkingssfeer en definities

Artikel 1

1. Deze richtlijn is van toepassing op uit arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen

voortvloeiende aanspraken van werknemers tegenover werkgevers die in staat van insolventie

in de zin van artikel 2, lid 1, verkeren.
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2. De lidstaten kunnen bij wijze van uitzondering de aanspraken van bepaalde categorieën werk-

nemers van de werkingssfeer van deze richtlijn uitsluiten op grond van het bestaan van andere

waarborgen, indien vaststaat dat deze de belanghebbenden een zelfde mate van bescherming bieden

als deze richtlijn.

3. Indien een dergelijke bepaling al van toepassing is in hun nationale wetgeving, kunnen de lid-

staten de volgende categorieën van de werkingssfeer van deze richtlijn blijven uitsluiten:

a) huispersoneel in dienst van een natuurlijk persoon;

b) deelvissers.

Artikel 2

1. Voor de toepassing van deze richtlijn wordt een werkgever geacht in staat van insolventie te

verkeren wanneer is verzocht om opening van een in de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen

van een lidstaat neergelegde, op de insolventie van de werkgever berustende collectieve procedure

die ertoe leidt dat deze het beheer en de beschikking over zijn vermogen geheel of ten dele verliest

en dat een curator of een persoon met een vergelijkbare functie wordt aangewezen, en wanneer de

uit hoofde van de genoemde wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen bevoegde autoriteit:

a) hetzij heeft besloten tot opening van de procedure;

b) hetzij heeft geconstateerd dat de onderneming of de vestiging van de werkgever definitief is

gesloten, en dat het beschikbare vermogen ontoereikend is om opening van de procedure te

rechtvaardigen.
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2. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan het nationale recht met betrekking tot de definitie van de

termen "werknemer", "werkgever", "bezoldiging", "verkregen recht" of "recht in wording".

De lidstaten mogen echter de volgende categorieën niet van de werkingssfeer van deze richtlijn

uitsluiten:

a) deeltijdwerkers in de zin van Richtlijn 97/81/EG;

b) werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in de zin van Richtlijn

1999/70/EG;

c) werknemers met een uitzendarbeid-betrekking in de zin van artikel 1, punt 2, van Richtlijn

91/383/EEG.

3. De lidstaten kunnen het verkrijgen van het recht van werknemers op het voordeel van deze richt-

lijn niet laten afhangen van een minimale duur van de arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding.

4. Deze richtlijn belet de lidstaten niet de bescherming van werknemers uit te breiden tot andere

insolventiegevallen die zijn vastgesteld door middel van andere in de nationale wetgeving neer-

gelegde procedures, die verschillen van de in lid 1 genoemde.

Dergelijke procedures brengen evenwel geen waarborgverplichting voor de instellingen van de

overige lidstaten met zich mee in de gevallen als bedoeld in afdeling III bis.";



14854/1/01/REV 1 fb 7
DG J   NL

3) de artikelen 3 en 4 worden vervangen door:

"Artikel 3

De lidstaten treffen de nodige maatregelen opdat waarborgfondsen onder voorbehoud van

artikel 4 de onvervulde aanspraken van de werknemers honoreren die voortvloeien uit

arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen.

De aanspraken die het waarborgfonds honoreert, betreffen de onbetaalde lonen over een

periode vóór en/of, in voorkomend geval, na een door de lidstaten vastgestelde datum.

Artikel 4

1. De lidstaten hebben de bevoegdheid om de in artikel 3 bedoelde betalingsverplichting van

de waarborgfondsen te beperken.

2. Indien de lidstaten van de in lid 1 bedoelde bevoegdheid gebruik maken, stellen zij de

periode vast waarover het waarborgfonds de onvervulde aanspraken honoreert. Deze periode

mag echter niet korter zijn dan een periode die betrekking heeft op de bezoldiging over de

laatste drie maanden van de arbeidsbetrekking vóór en/of na de in artikel 3 bedoelde datum.

De lidstaten kunnen bepalen dat deze minimumperiode van drie maanden binnen een

referentieperiode van ten minste zes maanden dient te vallen.

De lidstaten met een referentieperiode van ten minste achttien maanden kunnen de periode

waarvoor het waarborgfonds de onvervulde aanspraken honoreert, tot acht weken beperken.

In dit geval wordt de minimumperiode berekend op basis van de voor de werknemer meest

gunstige periodes.
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3. De lidstaten kunnen bovendien een plafond vaststellen voor de betalingen door het waar-

borgfonds. Het plafond mag evenwel niet lager zijn dan een minimum dat sociaal verenigbaar

is met het sociale doel van deze richtlijn

Indien de lidstaten van deze bevoegdheid gebruik maken, delen zij aan de Commissie mee

welke methoden zij hanteren om het plafond vast te stellen.";

4) de volgende afdeling wordt ingevoegd:

"AFDELING III bis

Bepalingen inzake grensoverschrijdende gevallen

Artikel 8 bis

1. Wanneer een onderneming met activiteiten op het grondgebied van ten minste twee lid-

staten in staat van insolventie verkeert in de zin van artikel 2, lid 1, is het waarborgfonds dat

bevoegd is om de onvervulde aanspraken van de werknemers te honoreren, het fonds van de

lidstaat op het grondgebied waarvan de werknemers gewoonlijk hun arbeid verrichten of

verrichtten.

2. De omvang van de rechten van de werknemers wordt bepaald door het recht waaronder het

bevoegde waarborgfonds valt.

3. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat in de in lid 1 van dit

artikel bedoelde gevallen de beslissingen in het kader van een insolventieprocedure in de zin

van artikel 2, lid 1, waarvan de opening is gevraagd in een andere lidstaat, in aanmerking

worden genomen om de staat van insolventie van de werkgever in de zin van deze richtlijn

vast te stellen.
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Artikel 8 ter

1. Ter fine van de uitvoering van artikel 8 bis zorgen de lidstaten voor uitwisseling van ter

zake dienende informatie tussen de bevoegde overheidsdiensten en/of de in artikel 3 bedoelde

waarborgfondsen, waardoor met name de onvervulde loonaanspraken ter kennis van het

bevoegde waarborgfonds kunnen worden gebracht.

2. De lidstaten delen de Commissie en de overige lidstaten de relevante informatie van hun

bevoegde overheidsdiensten en/of waarborgfondsen mee. De Commissie stelt deze informatie

ter beschikking van het publiek.";

5) aan artikel 9 wordt de volgende alinea toegevoegd:

"De toepassing van deze richtlijn vormt onder geen beding een reden ter rechtvaardiging van

een achteruitgang ten opzichte van de in de lidstaten heersende toestand met betrekking tot

het algemene beschermingsniveau van werknemers op het door deze richtlijn bestreken

terrein.";

6) aan artikel 10 wordt het volgende punt toegevoegd:

"c) om de in artikel 3 bedoelde verplichting tot honorering van aanspraken of de in artikel 7

bedoelde verplichting tot garantie te weigeren of te beperken, indien een werknemer in

eigen persoon of samen met nauwe verwanten eigenaar was van een essentieel deel van

de onderneming of de vestiging van de werkgever en aanzienlijke invloed had op de

activiteiten ervan.";
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7) het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 10 bis

De lidstaten stellen de Commissie en de andere lidstaten in kennis van de soorten nationale

insolventieprocedures die binnen de werkingssfeer van deze richtlijn vallen, alsook van alle

daarop betrekking hebbende wijzigingen. De Commissie maakt deze kennisgevingen bekend

in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.";

8) de bijlage wordt geschrapt. 

Artikel 2

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om

uiterlijk * aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Zij passen de in de eerste alinea bedoelde bepalingen toe op iedere staat van insolventie van een

werkgever die na de datum van inwerkingtreding van die bepalingen intreedt.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële

bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vast-

gesteld door de lidstaten.

                                                
* 3 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.
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2. De lidstaten delen de Commissie de tekst mede van de bepalingen van intern recht die zij op het

onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de

Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te

voor het Europees Parlement voor de Raad

de Voorzitter de Voorzitter

_______________
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I. INLEIDING

1. De Commissie heeft op 15 januari 2001 het voorstel ingediend voor een richtlijn tot

wijziging van Richtlijn 80/987/EEG.

2. Het Europees Parlement heeft op 29 november 2001 overeenkomstig artikel 251 van het

Verdrag in eerste lezing zijn advies aangenomen.

3. Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 31 mei 2001 advies uitgebracht. Het

Comité van de Regio's heeft per brief van 13 februari 2002 meegdedeeld dat het ter zake

geen advies uitbrengt.

4. De Commissie heeft op 30 november 2001 voor het Comité van permanente

vertegenwoordigers een mondelinge toelichting gegeven op een gewijzigd voorstel.

Commissaris Diamantopolou heeft dat standpunt in de zitting van de Raad op

3 december 2001 bevestigd.

5. De Raad heeft op 3 december 2001 met eenparigheid van stemmen zijn politieke

goedkeuring gehecht aan een ontwerp van gemeenschappelijk standpunt.

6. De Raad heeft op 18 februari 2002 overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag zijn

gemeenschappelijk standpunt vastgesteld.

II. DOELSTELLING

Dit voorstel is bedoeld om de richtlijn uit 1980 inzake de bescherming van de werknemers bij

insolventie van de werkgever te wijzigen om rekening te houden met de ontwikkeling van de

nationale wetgevingen en de recente jurisprudentie van het Hof van Justitie.
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III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

1. Algemene opmerkingen

De belangrijkste doelstellingen van de wijziging van de richtlijn zijn de aanpassing aan

de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en aan de wijzigingen in de nationale wetgevingen

op het gebied van insolventie, in samenhang met de inwerkingtreding van Verordening

(EG) nr. 1346/2000 betreffende insolventieprocedures. Met de wijziging wordt beoogd

het toepassingsgebied nauwkeuriger af te bakenen en regels in te voeren om te bepalen

welk waarborgfonds in een transnationale situatie aansprakelijk is.

2. Amendementen van het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 16 amendementen aangenomen.

2.1 De amendementen van het Europees Parlement die de Commissie niet heeft

aanvaard

De Commissie heeft 9 amendementen van het Parlement niet in haar gewijzigd

voorstel overgenomen, namelijk de amendementen 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 17 en 19.

2.2 De amendementen van het Europees Parlement die de Commissie wel heeft

aanvaard

De Commissie deelde mee dat zij 3 amendementen integraal kan aanvaarden,

namelijk de amendementen 2, 4 en 9.

Daarnaast heeft de Commissie, gedeeltelijk of naar de inhoud, 4 amendementen

aanvaard, namelijk de nrs. 6, 11, 14 en 15.
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3. Wijzigingen die de Raad in het gewijzigd voorstel van de Commissie heeft

aangebracht

De Raad heeft dezelfde amendementen als de Commissie overgenomen, behalve

amendement 11. Dat heeft betrekking op artikel 1, punt 2 1 (artikel 3, eerste

alinea, van Richtlijn 80/987/EEG) en schrijft vergoedingen bij beëindiging van de

dienstbetrekking voor. De Commissie kon dit amendement wel overnemen als er

de woorden "in voorkomend geval" aan werden toegevoegd.

De Raad heeft dit amendement niet overgenomen omdat die toevoeging geen

extra bescherming biedt, aangezien die vergoedingen onvervulde aanspraken van

werknemers zijn die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten of arbeids-

verhoudingen en bijgevolg onder artikel 3, eerste alinea, vallen.

IV. CONCLUSIES

De Raad heeft alle amendementen van het Europees Parlement die door de Commissie

waren geaccepteerd, ook aanvaard, op één na, om de hierboven genoemde redenen.

Hij is derhalve van oordeel dat over het geheel genomen het gemeenschappelijk

standpunt beantwoordt aan de hoofddoelstellingen van het Commissievoorstel en aan

hetgeen het Europees Parlement beoogt met zijn voorgestelde amendementen.

______________

                                                
1 Artikel 1, punt 3, van het gemeenschappelijk standpunt.
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MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van

Richtlijn 80/987/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der lidstaten inzake de bescherming van de werknemers bij insolventie van

de werkgever

1- PROCEDUREVERLOOP

Toezending van het voorstel aan het EP en de Raad
(doc. COM(2000)832 def. – 2001/0006 COD): 16.01.2001

Advies van het Economisch en Sociaal Comité: 30.05.2001

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 29.11.2001

Indiening van het gewijzigde voorstel: 03.12.2001

Goedkeuring van het gemeenschappelijk standpunt: 18.02.2002

2- DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Herziening van Richtlijn 80/987/EEG van de Raad om die aan te passen en te verbeteren,
rekening houdend met de jurisprudentie van het Hof en de ontwikkelingen die leemten of
tekortkomingen in de tekst van 1980 aan het licht hebben gebracht.

3- REACTIE OP HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3.1. Op 18.2.2002 heeft de Raad met algemene stemmen een gemeenschappelijk standpunt
aangenomen over het voorstel voor een richtlijn in kwestie. Daarin neemt de Raad dezelfde
amendementen over die de Commissie had overgenomen in haar gewijzigde voorstel, dat zij
mondeling heeft toegelicht (namelijk de amendementen 2, 4, 6, 9, 14 en 15), met uitzondering
van amendement 11.

De Commissie is van mening dat de in de tekst aangebrachte amendementen het
beschermende karakter van het voorstel voor een richtlijn verbeteren en dat het
gemeenschappelijk standpunt volledig beantwoordt aan de met de herziening van de richtlijn
van 1980 beoogde doelstellingen.
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3.2. Door de Commissie aanvaarde en in het gemeenschappelijk standpunt overgenomen
amendementen van het Europees Parlement

Het gemeenschappelijk standpunt bevat een aantal door het Europees Parlement in eerste
lezing aangenomen amendementen, waarmee de Commissie zelf had ingestemd en die zij in
haar gewijzigd voorstel had opgenomen. Het betreft hier de amendementen nr. 2, 4, 6 (voor
wat het beginsel betreft), 9, 14 en 15 (beide laatste gedeeltelijk). Sommige van deze
amendementen zijn met geringe redactionele wijzigingen in de tekst van het
gemeenschappelijk standpunt overgenomen.

3.2.1. Amendement 2 beperkt in artikel 1, lid 3, de mogelijkheden tot uitsluiting van de
werkingssfeer tot de reeds in de lidstaten bestaande categorieën. In zijn nieuwe versie bepaalt
dit lid dat de lidstaten de twee onder a) en b) bedoelde categorieën werknemers van de
werkingssfeer van de richtlijn kunnen blijven uitsluiten indien een dergelijke bepaling al van
toepassing is in hun nationale wetgeving.

3.2.2. Amendement 4 breidt de definitie van de insolventieprocedures waarbij het
waarborgfonds wordt ingeschakeld, uit door de toevoeging in artikel 2, lid 1, na het woord
“curator”, van de termen “of een persoon met een vergelijkbare functie”.

3.2.3. Amendement 6 biedt in artikel 2, lid 4, van het gemeenschappelijk standpunt de
lidstaten de mogelijkheid om de bescherming van de werknemers uit te breiden tot andere
insolventiegevallen die zijn vastgesteld door middel van andere in de nationale wetgeving
neergelegde procedures, die verschillen van de in lid 1 genoemde.

De Commissie herinnert eraan dat zij geen algemene verplichting had aanvaard op grond
waarvan de lidstaten zouden moeten voorzien in andere procedures die het
waarborgmechanisme in werking stellen, en wel om de volgende redenen. Het nieuwe begrip
“insolventie” in de herziene richtlijn is dat van Verordening 1346/2000 betreffende
insolventieprocedures. Dit begrip dekt voortaan het grootst mogelijke aantal procedures in de
lidstaten (liquidatie en andere), waarvan de erkenning bij Verordening 1346/2000 wordt
gewaarborgd. Als sommige lidstaten andere specifieke procedures kennen, dan is het volgens
de Commissie aan deze lidstaten om te bepalen of met een dergelijke bijzondere procedure de
staat van insolventie van een werkgever in de zin van de richtlijn kan worden vastgesteld, en
of bij die procedure het waarborgfonds kan worden ingeschakeld. In het kader van
grensoverschrijdende gevallen (artikel 8 bis) zou het moeilijk worden om in alle lidstaten
verplicht met deze procedures en de feitelijke situaties rekening te houden. Daarom is
gepreciseerd dat dergelijke procedures in de in afdeling III bis van de richtlijn bedoelde
gevallen voor de fondsen van de andere lidstaten geen verplichtingen scheppen.

3.2.4. Amendement 9 wordt ingevoegd in artikel 2, lid 3, dat bepaalt dat de lidstaten het
verkrijgen van het recht van werknemers op het voordeel van de bepalingen van deze richtlijn
niet kunnen laten afhangen van een minimale arbeidsduur. De Commissie is van oordeel dat
het element “omvang” van de arbeidsovereenkomst al in artikel 2, lid 2, onder a), is
inbegrepen, dat de uitsluiting van deeltijdwerkers van de werkingssfeer van de richtlijn
verbiedt.

3.2.5. Amendement 14, dat ertoe strekt de mogelijkheid om een plafond vast te stellen voor de
betalingen door het waarborgfonds te schrappen, is inhoudelijk overgenomen, dat wil zeggen
dat de Raad ermee akkoord is gegaan deze mogelijkheid te beperken teneinde te voorkomen
dat de vaststelling van een plafond leidt tot een uit sociaal oogpunt onaanvaardbaar niveau.



4

De Commissie wijst erop dat zij om diverse redenen niet kon instemmen met de volledige
schrapping van een plafond. Om te beginnen zij erop gewezen dat de beperking van de
betalingsverplichtingen is toegestaan op grond van artikel 4, lid 1. Lid 2 van dit artikel
voorziet in de mogelijkheid van een beperking in de tijd en lid 3 staat de vaststelling van een
plafond toe. Verscheidene lidstaten hebben voor de optie van een plafond gekozen bij wijze
van enige beperkingsmethode zonder gebruik te maken van de mogelijkheid beperkingen in
de tijd te stellen. De volledige schrapping van deze optie zou deze landen daarom duidelijk
benadelen. Bovendien kan de vaststelling van een plafond in bepaalde situaties
gerechtvaardigd blijken en ook nodig zijn om de goede werking van het waarborgfonds te
garanderen.

De Raad heeft de mogelijkheid tot vaststelling van een plafond gehandhaafd, maar erkend dat
dit plafond niet mag leiden tot een te grote verlaging van de aanspraken, die uit het oogpunt
van de doelstelling van de richtlijn onaanvaardbaar zou zijn. Daarom heeft hij in artikel 4, lid
3, een bepaling ingelast volgens welke dit plafond niet lager mag zijn dan een minimum dat
sociaal verenigbaar is met het sociale doel van deze richtlijn.

3.2.6. Amendement 15 is in de tekst van het gemeenschappelijk standpunt opgenomen zonder
de nieuwe formulering van punt b). De Raad heeft het voorstel van de Commissie gevolgd en
opnieuw het oude artikel 5 van Richtlijn 80/987/EEG in de versie van 1980 ingevoerd. Daar
dit een richtlijn op het gebied van de bescherming van de werknemers is, kan de wijze van
financiering van het waarborgfonds aan de lidstaten worden overgelaten op voorwaarde dat de
lasten niet volledig op de werknemers worden afgewenteld.

3.3. Door de Commissie aanvaard amendement van het Europees Parlement dat niet in het
gemeenschappelijk standpunt is overgenomen

Eén door de Commissie aanvaard amendement is niet in het gemeenschappelijk standpunt
overgenomen, en wel amendement 11 betreffende de toevoeging aan artikel 3, eerste alinea,
van de bewoordingen “of uit vergoedingen waar de werknemers bij beëindiging van de
dienstbetrekking recht op hebben”. De Raad is van oordeel dat deze toevoeging geen enkele
aanvullende bescherming biedt: aangezien deze vergoedingen deel uitmaken van de
bezoldiging zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 2, zijn zij reeds bedoeld in de tekst van artikel
3, dat de waarborgfondsen ertoe verplicht onvervulde aanspraken van de werknemers die
voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen te honoreren.

3.4. In het gemeenschappelijk standpunt geïntroduceerde nieuwe bepalingen

De Raad heeft een nieuwe alinea in artikel 4, lid 2, ingelast volgens welke onder bepaalde
voorwaarden een beperking in de tijd van de loongarantie tot acht weken kan worden
toegestaan. De nieuwe bepaling is het resultaat van een lange discussie over de wisselwerking
tussen de drie elementen van artikel 4: de periode waarvoor aanspraken worden gehonoreerd,
de referentieperiode en het plafond voor de betalingen. Uiteindelijk kon hierover een
consensus worden bereikt doordat thans al deze elementen in de nieuwe versie van artikel 4 in
aanmerking worden genomen en de mogelijkheid van beperking tot acht weken zeer
nauwkeurig is afgebakend. Om te beginnen is de mogelijkheid om de garantieperiode tot acht
weken te beperken gekoppeld aan de voorwaarde een referentieperiode van ten minste
achttien maanden vast te stellen. Bovendien zijn de lidstaten die van deze mogelijkheid
gebruik maken, verplicht voor de berekening van de acht weken de voor de werknemer meest
gunstige perioden in aanmerking te nemen. Ten slotte wordt deze oplossing nog versterkt
door de invoering van een non-regressieclausule in de tweede alinea van artikel 9, die bepaalt
dat de toepassing van deze richtlijn onder geen beding een reden vormt ter rechtvaardiging
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van een achteruitgang ten opzichte van de in de lidstaten heersende toestand met betrekking
tot het algemene beschermingsniveau van werknemers op het door deze richtlijn bestreken
terrein.

Bovendien heeft de Raad in artikel 8 ter, lid 1, het doel en de inhoud van de administratieve
samenwerking tussen de lidstaten in grensoverschrijdende gevallen verduidelijkt. Omwille
van de transparantie is een nieuw lid 2 toegevoegd, dat betrekking heeft op de
mededelingsverplichtingen tussen de lidstaten en de Commissie.

Ten slotte in aan artikel 10 een nieuw punt c) toegevoegd, op grond waarvan het de lidstaten
is toegestaan de betalingsverplichting te weigeren of te verminderen wanneer een werknemer
een belangrijk deel van de onderneming bezat en een aanzienlijke invloed uitoefende op de
activiteiten van de onderneming. De Commissie is van mening dat deze regel slechts een
verduidelijking is van punt b) van hetzelfde artikel 10 en de lidstaten dus geen nieuwe
bevoegdheid verleent.

Om de hierboven genoemde redenen kan de Commissie akkoord gaan met de door de Raad
aangebrachte veranderingen.

4- CONCLUSIES

De Commissie is ingenomen met de kwaliteit van de tekst die het resultaat is van het
gemeenschappelijk standpunt. Zij is van mening dat de tekst evenwichtig is en de
bescherming van de werknemers versterkt. Bijgevolg stemt de Commissie in met de gehele
tekst van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad.

De Commissie hoopt dat in tweede lezing snel vooruitgang zal worden geboekt zodat de
richtlijn zo spoedig mogelijk kan worden goedgekeurd.


