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Verzoekschrift 1218/2003, ingediend door John Benson (Britse nationaliteit), over 
pensioenrechten van voormalige werknemers van Allied Steel & Wire Company in 
Cardiff.

1. Samenvatting van verzoekschrift

Toen het pensioenfonds in juli 2002 sloot na de insolventie van de Allied Steel & Wire Co, 
werd het onder curatele geplaatst. Sommige leden van het fonds hebben te verstaan gekregen 
dat zij slechts 10% van hun volledige pensioenrechten zouden krijgen. De indieners voelen 
zich niet beschermd door de bestaande wetgeving zoals die door de Britse regering 
geïmplementeerd wordt. Zij vragen het Europees Parlement en de Europese Commissie om er 
op toe te zien dat de regering van het Verenigd Koninkrijk artikel 8 van de Richtlijn van de 
Raad 80/987/EEG, betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten 
inzake de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever, implementeert 
en dat de ex-werknemers van ASW hun pensioenrechten niet verliezen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 april 2004. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2007

"Richtlijn 80/987/EEG1 regelt de bescherming van de werknemers bij insolventie van de 
werkgever, in het bijzonder om de betaling van hun onvervulde loonaanspraken (salaris, 
pensioen en andere uitkeringen) te waarborgen. Richtlijn 2002/74/EG2 breidt het 
toepassingsgebied van richtlijn 80/987/EEG uit tot andere insolventieprocedures dan 
liquidatie, om de rechtszekerheid te garanderen in het geval van insolventie van 

  
1 PB L 283 van 28.10.1980, blz. 23.
2 PB L 270 van 8.10.2002, blz. 10.
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grensoverschrijdende ondernemingen. Artikel 8 van Richtlijn 80/987/EEG, dat niet is 
gewijzigd door de richtlijn van 2002, heeft betrekking op de ouderdomsuitkeringen, met 
inbegrip van de uitkeringen aan nagelaten betrekkingen, bij wijze van voor één of meer 
bedrijfstakken geldende aanvullende stelsels van sociale voorzieningen die buiten de 
verplichte nationale socialezekerheidsstelsels om bestaan.

Alle lidstaten worden geconfronteerd met de sociale en economische gevolgen van de 
vergrijzing en vele onder hen hebben strategieën ontwikkeld om de pensioenstelsels zodanig 
te hervormen dat de bedrijfspensioenregeling en andere privéstelsels een grotere rol spelen. 
Deze evolutie heeft geleid tot een toenemend besef van de steeds lager wordende 
vervangingsratio in de wettelijke stelsels en de noodzaak een daling van het relatieve 
levensniveau van gepensioneerden te voorkomen. Bijgevolg passen veel lidstaten strategieën 
toe om het aandeel van hun pensioenstelsels1 dat wordt gefinancierd door kapitalisatie te 
vergroten.

Aangezien bedrijfspensioenfondsen in alle lidstaten van de EU steeds groter in aantal en in 
omvang worden, is te verwachten dat de economische risico's die samenhangen met hun 
werking, steeds zichtbaarder worden en leiden tot problemen wat betreft de bescherming van 
de rechten van de werknemers en de gepensioneerden. Insolventie van de werkgever is een 
van de risico's en de diensten van de Commissie hebben tot nog toe al veel klachten en 
verzoekschriften ontvangen - dit verzoekschrift is daar één van - die niet alleen aantonen dat 
het concrete belang van de situaties die vallen onder artikel 8 van Richtlijn 80/987/EEG 
toeneemt, maar ook dat de meningen over de concrete verplichtingen die dat artikel oplegt aan 
de lidstaten, sterk uiteenlopen.

Gezien deze evolutie achtten de diensten van de Commissie het nodig te beschikken over een 
algemene, duidelijke en geactualiseerde visie op de toepassing van dit artikel in alle lidstaten 
van de uitgebreide Europese Unie. Daarom hebben ze een onafhankelijk expert belast met een 
studie over de omzetting van artikel 8 in de 25 lidstaten. Op basis van deze studie en de 
antwoorden van de lidstaten op een gedetailleerde vragenlijst hebben de diensten van de 
Commissie een ontwerpverslag opgesteld dat voor raadpleging naar de sociale partners op 
Europees niveau is gestuurd.

Het is belangrijk dat er in fine nogmaals op wordt gewezen dat de High Court of Justice van 
het Verenigd Koninkrijk het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft 
verzocht om een prejudiciële beslissing over de drie vragen (geding C-278/05 - Carol Marylin 
Robins en John Burnett vs. de staatssecretairs voor werkgelegenheid en pensioen) betreffende 
de betekenis en de draagwijdte van artikel 8 van Richtlijn 80/987/EEG. Deze vragen hebben 
een heel bijzondere betekenis, omdat ze het Hof van Justitie voor het eerst de gelegenheid 
geven zich uit te spreken over dit artikel.

De advocaat-generaal in deze zaak heeft zijn conclusie naar voren gebracht op 13 juli 2006.

Hij bevestigt het standpunt van de Commissie in haar opmerkingen voor het Hof in deze zaak 
op twee punten. Om te beginnen verplicht artikel 8 de lidstaten niet om de bescherming van 

  
1 Zie het verslag van het Comité voor sociale bescherming over de privé-pensioenstelsels getiteld "Privately 
Managed Pension Provision" van februari 2005.
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de belangen van de werknemers te verzekeren door financiële uitkeringen van de staat. 
Artikel 8 verplicht de lidstaten om een duidelijk wettelijk kader te creëren dat de werkgevers 
verplicht om een adequaat financieringsniveau te handhaven of tot stand te brengen om te 
garanderen dat de activa van de fondsen volstaan om tegemoet te komen aan alle beloftes 
inzake aanvullend pensioen, zeker voor werknemers die de pensioenleeftijd naderen en vele 
dienstjaren op hun actief hebben, en in het geval van "kostenbalansregelingen".

We merken op dat de advocaat-generaal een tamelijk grote draagwijdte lijkt te geven aan 
artikel 8, aangezien hij stelt dat dit artikel in principe een volledige bescherming van de 
belangen van de werknemers wat betreft hun verworven rechten of hun rechten in wording op 
een aanvullend bedrijfspensioen veronderstelt en dat alleen in heel uitzonderlijke situaties 
heel bescheiden beperkingen gerechtvaardigd kunnen zijn. 

Desondanks oordeelde de advocaat-generaal in zijn conclusie dat er onvoldoende solide 
elementen waren om een ernstige schending van het Gemeenschapsrecht door de Britse 
regering vast te stellen waardoor de particulieren recht zouden hebben op een directe 
schadevergoeding. 

Het arrest van het HvJEG wordt zeer binnenkort verwacht. De Commissie zal niet nalaten het 
gevolg dat ze eraan wil geven, op te nemen in de eindversie van haar verslag."
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