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nationaliteit), over een arbeidsgeschil in Duitsland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Verzoekster vraagt om uitbetaling van haar laatste salaris na haar ontslag. De werkgever, een 
Duits bedrijf dat de onderneming van een andere onderneming had gekocht, voldeed niet aan 
het betalingsverzoek van de werknemer, omdat de betaling volgens hem alleen gedaan 
behoorde te worden aan werknemers die zelf ontslag nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 september 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

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

De door verzoekster gepresenteerde feiten:

Verzoekster voert aan dat zij 20 jaar voor Tally, een onderneming die printers produceert, 
heeft gewerkt. In 2002 verkocht Tally de divisie waar verzoekster werkte aan PKM GmbH 
Max Kempfle.

Volgens verzoekster maakte Tally aan PKM GmbH het bedrag over dat verschuldigd zou zijn 
ingeval van beëindiging van de arbeidsovereenkomsten. Verzoekster verklaart voorts dat 
PKM haar personeel bij verschillende gelegenheden heeft verzekerd dat werknemers in geval 
van beëindiging van arbeidscontracten het bedrag zouden ontvangen waarop zij recht hadden, 
ook gelet op het aantal dienstjaren bij Tally. 

In 2004 werd verzoekster door PKM GmbH ontslagen met een opzegtermijn van 7 maanden. 
Zij beweerde dat zij recht had op een ontslagvergoeding, op basis van haar dienstjaren bij 
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Tally en PKM GmbH. 
PKM GmbH weigerde echter tot betaling over te gaan. Zij stelde dat werknemers die 
ontslagen waren geen recht hadden op deze betaling; dit recht zou slechts gelden voor 
werknemers die zelf ontslag hadden genomen.

Opmerkingen:

Verzoekster klaagt over het feit dat zij na haar ontslag niet de betaling heeft ontvangen 
waarop zij naar haar mening recht had.

Voor zover het recht op een betaling na ontslag onderwerp van het verzoekschrift vormt, 
wordt erop gewezen dat er geen communautaire wetgeving bestaat op het gebied van 
individuele ontslagen, aangezien dit terrein een uitsluitend nationale bevoegdheid is.

Indien de berekening van het aantal dienstjaren van verzoekster onderwerp van dit 
verzoekschrift is, kan het volgende worden gemeld: indien er in 2002 een overgang van een 
onderneming heeft plaatsgevonden in de zin van artikel 1 van Richtlijn 2001/23/EG (hetgeen 
niet kan worden uitgesloten op basis van de beschreven feiten), is de ter uitvoering van de 
richtlijn vastgestelde nationale wetgeving, namelijk artikel 613a BGB, van toepassing. Met 
betrekking tot het specifieke punt van de berekening van de anciënniteit, heeft het Europees
Hof van Justitie beslist dat de verkrijger alle jaren moet meetellen die de overgegane 
werknemers zowel in dienst bij hemzelf als bij de vervreemder hebben vervuld1. 

Aangezien Duitsland de richtlijn heeft omgezet, is het in elk geval aan de nationale bevoegde 
autoriteiten, met inbegrip van rechtbanken, de zaak te beoordelen op basis van alle relevante 
feiten en met inachtneming van het toepasselijke nationale materieel recht en procesrecht.

Bij gevolg is de Commissie van mening dat zij niet bevoegd is om ter zake op te treden.

  
1 "de verkrijger bij de berekening van de financiële rechten die bij hem aan de anciënniteit van de 
werknemers worden verbonden, zoals een vergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst of 
salarisverhogingen, alle jaren moet meetellen die het overgegane personeel zowel in dienst bij hemzelf als bij de 
vervreemder heeft vervuld, voor zover deze verplichting voortvloeide uit de arbeidsverhouding van dit personeel 
met de vervreemder en overeenkomstig de in het kader van die verhouding overeengekomen voorwaarden." 
Arrest van 14 september 2000 in zaak C-343/98 Renato Collino en Luisella Chiappero v Telecom Italia 
SpA ECR 2000 bladzijde I-6659, punt 53  
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