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Verzoekschrift 206/2006, ingediend door de heer John Kaufman (Britse nationaliteit), 
over de verenigbaarheid van Pensioenwet 2004 van het Verenigd Koninkrijk met artikel 
8 van Richtlijn 80/987/EEG van de Raad

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de op 6 april 2005 bekrachtigde Pensioenwet 2004 van het Verenigd 
Koninkrijk, onvoldoende bescherming inhoudt voor gepensioneerden in het geval van 
insolventie van de verantwoordelijke werkgever. Hij wijst erop dat er volgens de Pensioenwet 
een maximumbetaling is van 90% van het pensioen, geplafonneerd op 25 000 pond per jaar, 
gebaseerd op de standaardpensioenleeftijd van 65 jaar. Op die manier worden vroeg 
gepensioneerden en werknemers die op basis van hun dienstjaren recht zouden hebben op 
pensioenen boven het plafond van 25 000 pond, gediscrimineerd. Indiener vindt dat de 
Pensioenwet niet verenigbaar is met artikel 8 van Richtlijn 80/987/EEG van de Raad.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 juli 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 december 2006

Geschiedenis/De feiten

Indiener is van mening dat de op 6 april 2005 bekrachtigde Pensioenwet 2004 van het 
Verenigd Koninkrijk, gepensioneerden onvoldoende bescherming biedt in het geval van 
insolventie van de verantwoordelijke werkgever. Hij benadrukt dat volgens de Pensioenwet 
de maximumuitkering in dat geval 90% bedraagt van het basispensioen, geplafonneerd op 
25 000 pond per jaar, gebaseerd op de standaardpensioenleeftijd van 65 jaar. Daarmee worden 
vroeg gepensioneerden en werknemers die op basis van hun dienstjaren recht zouden hebben 
op een pensioen boven het plafond van 25 000 pond, gediscrimineerd. Indiener vindt dat de 
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Pensioenwet niet in overeenstemming is met artikel 8 van Richtlijn 80/987/EEG.

Indiener is Brits staatsburger, wordt in januari 2007 65 jaar (de pensioenleeftijd) en ziet zijn 
pensioen teruggebracht tot 25 000 pond per jaar, terwijl hij rekende op een pensioen ter 
hoogte van ongeveer 85 000 pond.

Opmerkingen van de Commissie in verband met het verzoekschrift 
Richtlijn 80/987/EEG 1 regelt de bescherming van werknemers bij insolventie van hun 
werkgever, in het bijzonder om de honorering van hun onvervulde aanspraken te garanderen 
(loon, pensioen en andere uitkeringen). De werkingssfeer van deze richtlijn is uitgebreid en 
aangepast met Richtlijn 2002/74/EG 2 en heeft nu ook betrekking op andere 
insolventieprocedures dan liquidatie en waarborgt tevens de rechtszekerheid in geval van 
insolventie van grensoverschrijdende ondernemingen. Artikel 8 van Richtlijn 80/987/EEG, 
niet gewijzigd door de richtlijn uit 2002, heeft betrekking op ouderdomsuitkeringen, met 
inbegrip van uitkeringen aan nagelaten betrekkingen, uit hoofde van voor een of meer 
bedrijfstakken geldende aanvullende stelsels van sociale voorzieningen welke bestaan naast 
de nationale wettelijke stelsels van sociale zekerheid.

Alle lidstaten hebben te maken met de maatschappelijke en economische gevolgen van het 
ouder worden van de bevolking en een groot aantal van hen werkt aan strategieën voor de 
hervorming van de pensioenstelsels, waarin bedrijfspensioenvoorzieningen en andere 
particuliere voorzieningen een steeds belangrijker plaats krijgen. Deze ontwikkeling heeft 
geleid tot een groeiende bewustwording van de daling van de vervangingsfactor in de 
wettelijke stelsels en van de noodzaak een scherpe daling van de relatieve levensstandaard 
van gepensioneerden te voorkomen. Dit heeft ertoe geleid dat een groot aantal lidstaten 
strategieën hanteert die zijn gericht op vergroting van het gedeelte van hun pensioenstelsels3

dat door middel van kapitalisatie wordt gefinancierd. 

Aangezien er steeds meer bedrijfspensioenvoorzieningen komen en deze in alle lidstaten van 
de EU aan belang winnen, moeten we er rekening mee houden dat de economische risico’s 
die aan de werking daarvan verbonden zijn, zichtbaarder worden en leiden tot problemen op 
het gebied van de bescherming van de rechten van werknemers en gepensioneerden. De 
insolventie van werkgevers is een van die risico’s en de diensten van de Commissie hebben 
nu al een groot aantal klachten en verzoekschriften – waaronder het onderhavige – ontvangen 
waaruit niet alleen een toename valt af te leiden van het concrete aantal situaties dat valt 
binnen de werkingssfeer van artikel 8 van Richtlijn 80/987/EEG, maar tevens aanzienlijke 
verschillen in de standpunten over de concrete verplichtingen die dit artikel de lidstaten oplegt.

Met het oog op deze ontwikkeling achtten de diensten van de Commissie het noodzakelijk dat 
zij konden beschikken over een globale, heldere en actuele visie op de tenuitvoerlegging van 
dit artikel in alle lidstaten van de Unie na de uitbreiding. Ze hebben daarom een 
onafhankelijke deskundige opdracht gegeven een studie te verrichten naar de omzetting van 
artikel 8 in de 25 lidstaten. Op basis van deze studie, maar ook op basis van de antwoorden op 

  
1 PB L 283 van 28.10.1980, blz. 23.
2 PB L 270 van 8.10.2002, blz. 10.
3 Zie het verslag van het Comité voor sociale bescherming over particuliere pensioenvoorzieningen, getiteld 
“Privately Managed Pension Provision”, van februari 2005.
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een gedetailleerde vragenlijst die de lidstaten hebben ontvangen, hebben de diensten van de 
Commissie een ontwerpverslag opgesteld dat de Europese sociale partners binnenkort ter 
raadpleging zal worden toegezonden.

Tot slot is het van belang te memoreren dat de High Court of Justice van het Verenigd 
Koninkrijk aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen drie prejudiciële 
vragen heeft voorgelegd (Zaak C-278/05 Carol Marylin Robins en John Burnett tegen the 
Secretary of State for Work and Pensions) over de betekenis en de reikwijdte van artikel 8 van 
Richtlijn 80/987/EEG. Deze vragen zijn van bijzonder belang omdat het voor het Hof van 
Justitie een gelegenheid is om zich voor het eerst over dit artikel uit te spreken.

De in deze zaak aangewezen advocaat-generaal heeft op 13 juli 2006 haar conclusies gegeven.

Zij bevestigt op twee punten het standpunt van de Commissie in haar opmerkingen aan het 
Hof in deze zaak. Op de eerste plaats verplicht artikel 8 de lidstaten niet om de bescherming 
van de belangen van de werknemers te waarborgen door eigen financiële uitkeringen. Op de 
tweede plaats bepaalt artikel 8 dat de lidstaten een duidelijk rechtskader moeten vaststellen 
dat werkgevers verplicht een adequaat financieringsniveau in stand te houden of te herstellen 
om te waarborgen dat de activa van de voorzieningen afdoende zijn om alle aanvullende 
pensioentoezeggingen te dekken, met name voor werknemers die vlak voor hun pensioen 
staan en veel dienstjaren hebben en in geval van “voorzieningen met een kostenevenwicht”.

In dit verband moet worden opgemerkt dat de advocaat-generaal aan artikel 8 een vrij brede 
reikwijdte lijkt te geven: zij is namelijk van mening dat dit artikel “in beginsel uitgaat van een 
volledige bescherming van de belangen van werknemers voor wat betreft hun verworven of 
lopende rechten voor de aankoop van een aanvullend beroepsgebonden pensioen” en dat 
uitsluitend in zeer uitzonderlijke situaties zeer lichte beperkingen gerechtvaardigd waren. 

Desondanks heeft de advocaat-generaal in haar conclusies aangegeven dat er geen elementen 
zijn op basis waarvan voldoende kan worden onderbouwd dat er sprake is van een 
gekwalificeerde schending van het Gemeenschapsrecht door de Britse regering, op basis 
waarvan particulieren recht zouden hebben op een rechtstreekse schadevergoeding. 

Het verwachte arrest van het Hof van Justitie, waarin niet alleen voor het eerst de betekenis en 
de reikwijdte van artikel 8 nader zullen worden omschreven maar ook aanwijzingen zullen 
worden gegeven aangaande een mogelijke schending daarvan door het Verenigd Koninkrijk, 
zou elementen moeten bevatten die exact tegemoet komen aan de verwachtingen van indiener.


