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Verzoekschrift 923/2005, ingediend door Antonio Aranda Dato en Dolores Rodrighuez 
Martinez (Spaanse nationaliteit), over het feit dat zij niet in het pensioenfonds van 
Philips zijn opgenomen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners hebben tussen respectievelijk 1972-1978 en 1970-1980 bij Philips te Nijmegen 
gewerkt. Zij beweren dat deze jaren niet bij de berekening van hun pensioenrechten zijn 
meegeteld. Volgens hen heeft Philips hen niet op de hoogte gesteld van het feit dat deze jaren 
bij hun arbeidsverleden konden worden opgeteld conform een in 1980 op Europees niveau 
afgesloten overeenkomst inzake de pensioenrechten van alle werknemers in de Gemeenschap, 
zonder discriminatie op grond van nationaliteit of geslacht. Hun zaak is door de plaatselijke 
Nederlandse rechtbanken verworpen. Ze wensen nu beroep aan te tekenen bij het Nederlandse 
Hooggerechtshof en willen graag weten of er wellicht precedenten bestaan waarmee ze hun 
zaak kunnen ondersteunen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 februari 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 23 maart 2007.

De indieners stellen dat de perioden tussen respectievelijk 1972-1980 en 1970-1980 ten 
onrechte niet bij de vaststelling van hun pensioenrechten werden meegerekend. Uit de 
bijgesloten documenten die op deze zaak betrekking hebben, blijkt dat dit enkel en alleen te 
wijten is aan het feit dat ze gedurende de genoemde perioden niet in het pensioenfonds waren 
opgenomen, zonder dat er sprake was van discriminatie op grond van nationaliteit of geslacht. 
Nadat hun zaken door plaatselijke rechtbanken werden verworpen aangezien hun eis op grond 
van de nationale wetgeving niet meer van kracht is, willen de indieners weten of er wellicht
precedenten bestaan waarmee ze hun zaak kunnen ondersteunen.
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Men dient zich te realiseren dat de Commissie in principe niet in een nationale procedure 
tussenbeide kan komen of een ander standpunt kan innemen wat betreft de interpretatie of 
toepassing van nationale wettelijke regels. 

Wat betreft de toepassing door nationale rechters van een beroepstermijn naar nationaal recht
zijn er materiële en procedurele voorwaarden, zoals vastgesteld in de nationale wetgeving van 
de lidstaten, waarop men zich – in overeenstemming met vaste jurisprudentie van het 
Europese hof van Justitie en bij ontbreken van door de Gemeenschap opgestelde regels voor 
dergelijke kwesties – kan baseren tegenover werknemers die hun recht willen doen gelden om 
van door de werkgever geboden pensioenvoorzieningen gebruik te maken, gesteld dat deze 
voor dit type procedures niet minder gunstig zijn dan voor soortgelijke procedures van 
binnenlandse aard, en dat ze de uitoefening van de rechten die door het Gemeenschapsrecht 
wordt toegekend, in de praktijk niet vrijwel onmogelijk of bovenmate moeilijk maken (zie 
bijvoorbeeld arrest C-312/92 Petersbroeck tegen de Belgische Staat [1995] Jurispr. 
blz. I-4599, punt 21, of vonnis EHvJ 28.9.1944, Fisschler).

Het Hof van Justitie heeft aldus in het belang van de rechtszekerheid erkend dat de
vaststelling van redelijke limieten voor de beroepstermijn verenigbaar is met de wetgeving 
van de Gemeenschap, mits een dergelijke periode niet kan worden geacht de uitoefening van 
rechten die door de wetgeving van de Gemeenschap worden toegekend in de praktijk vrijwel
onmogelijk of bovenmate moeilijk te maken; dit geldt ook indien het verstrijken van deze 
termijn leidt tot algehele of gedeeltelijke verwerping van het ingediende verzoek (zie in het 
bijzonder arrest 33/76 Rewe tegen Landwirtschaftskammer Saarland [1976] Jurisprudentie 
1989, punt 5, Arrest 45/76 Comet tegen Produktschap voor Siergewassen [1976] ECR 2043, 
punten 17 en 18, Arrest C-261/95 Palmisani tegen Istituto Nazionale della providenze Sociale 
[1997] Jurisprudentie I-0000, punt 28, en arrest C-188/95, Fantask A/S en anderen, punt 48). 

De conclusie luidt dat de Commissie niet ten gunste van de indieners tussenbeide kan komen.
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