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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0847/2008 ingediend door Owen O'Neill (Ierse nationaliteit), 
gesteund door 1 medeondertekenaar, over de vaststelling van zijn pensioen en de 
daarmee samenhangende onverenigbaarheid met de beginselen in Richtlijn
2001/23/EG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten 
betreffende het behoud van rechten van werknemers bij overgang van 
ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen

1. Samenvatting verzoekschrift

Indiener geeft een uiteenzetting van de problemen die zijn ontstaan ten gevolge van een 
wijziging in zijn werknemersstatus in 1984. Indiener, die bij de Ierse posterijen werkte, was 
aangesteld als ambtenaar in staatsdienst, maar in 1984 werden de posterijen omgevormd tot 
twee door de staat gesponsorde commerciële bedrijven. Na 40 jaar actieve dienst is indiener 
met pensioen gegaan, en hij stelt dat de vaststelling van zijn pensioen op verkeerde gronden is 
geschied, omdat hij de voor ambtenaren vastgestelde toeslag niet krijgt. Hij voelt zich het 
slachtoffer van veronachtzaming van de bepalingen in Richtlijn 2001/23/EG van de Raad 
inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van 
de rechten van werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van 
ondernemingen of vestigingen. Daarom verzoekt hij het Europees Parlement om op te treden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 november 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht in 
overeenstemming met artikel 192, lid 4 van het Reglement.

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009

Indiener gaat ervan uit dat de overgang in kwestie viel onder de toenmalige Richtlijn 
77/187//EEG van de Raad van 14 februari 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de 
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wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij 
overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan (hierna "de Richtlijn"
genoemd)1. De einddatum om deze Richtlijn in nationale wetgeving om te zetten was 
vastgesteld op 16 februari 1979, te weten bijna vijf jaar voor de omvorming van de Ierse 
telecommunicatie- en postvoorziening. Richtlijn 2001/23/EG2 van de Raad heeft de Richtlijn, 
zoals gewijzigd door Richtlijn 98/50/EG3, onlangs gecodificeerd. Om die reden moet worden 
benadrukt dat de volgende opmerkingen verwijzen naar de juridische status quo ante, hoewel 
de wijze waarop het Europese Hof van Justitie de Richtlijn heeft uitgelegd, van toepassing 
blijft onder Richtlijn 2001/23/EG. 
Het Europese Hof van Justitie heeft er bij meerdere gelegenheden op gewezen dat het doel 
van de Richtlijn is om ervoor te zorgen dat, voor zover dit mogelijk is, de rechten van 
werknemers worden gewaarborgd als er sprake is van een verandering van werkgever, door 
werknemers in de gelegenheid te stellen bij de nieuwe werkgever in dienst te blijven onder 
dezelfde voorwaarden als die zijn overeengekomen met de vervreemder (oude werkgever).

Het Europese Hof van Justitie heeft in zaak C-343/98 Renato Collino en Luisella Chiappero 
tegen Telecom Italia spA (Jurisprudentie 2000, bladzijde I-06659) al beslist dat de Richtlijn 
van toepassing was op de vergelijkbare omvorming van de Italiaanse telefoondiensten van een 
overheidsdienst naar een door de overheid beheerde vennootschap4. 

Evenzo besliste het EVA-Hof met betrekking tot de telecommunicatie- en postvoorziening in 
zijn arrest van 22 maart 2002 in zaak E-3/01 Alda Viggósdóttir tegen Íslandspóstur hf. 
(IJsland Post BV) dat de overgang van een overheidsdienst naar een volledig door de overheid 
beheerde naamloze vennootschap een omvorming betreft in de zin van artikel 1, lid 1 van de 
Richtlijn5.
Het is echter altijd de nationale rechtbank die, na beschouwing van alle relevante feiten in de 
zaak, moet bepalen of het een overgang betreft in de zin van de Richtlijn.
Indiener voert aan dat hij tot 1984 in dienst was als ambtenaar. Volgens de vaste 
jurisprudentie van het EHvJ kan er echter slechts een beroep worden gedaan op de Richtlijn 
door personen die in de betrokken lidstaat als werknemer op enigerlei wijze bescherming 
hebben genoten krachtens de nationale arbeidswetgeving6. Deze uitlegging werd in 
bovengenoemd arrest door het EVA-Hof bevestigd. De reden voor deze uitlegging is het feit 
dat de Richtlijn slechts een gedeeltelijke harmonisatie op het gebied van arbeidsrecht beoogt, 
hoofdzakelijk door te waarborgen dat de verkrijger (nieuwe werkgever) de bescherming die 
de werknemers aan het nationale arbeidsrecht ontlenen, in stand houdt7. Deze uitlegging 
wordt nogmaals bekrachtigd door Richtlijn 2001/23/EG, waarin in artikel 2, lid 1d wordt 
gesteld dat onder een "werknemer" wordt verstaan "iedere persoon die in de lidstaat in 
kwestie krachtens de nationale arbeidswetgeving bescherming geniet als werknemer". Om die 
reden worden ambtenaren die onder het ambtenarenrecht vallen en niet onder het arbeidsrecht, 
niet beschermd door de Richtlijn. 

                                               
1PB L 61 van 5.3.1977, blz. 26.
2 PB L 82 van 22.3.2001, blz. 16.
3 PB L 201 van 17.7.1998, blz. 88.
4 Zie punt 41.
5 Zie punt 24.
6 Zie zaak C-343/98 Renato Collino en Luisella Chiappero tegen Telecom Italia SpA, lid 36 en de jurisprudentie waarnaar in 
deze zaak wordt verwezen.
7 Zie zaak E-3/01 Alda Viggósdóttir tegen. Íslandspóstur hf. (IJsland Post BV), punt 26.
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Het is eveneens de taak van de nationale rechtbank om de status van indiener na te gaan.

De overgang van pensioenrechten
Vóór de omvorming van de telecommunicatie- en postvoorzieningen was indiener lid van het 
pensioenfonds voor ambtenaren. Hij stelt dat de vaststelling van zijn pensioen op verkeerde 
gronden is geschied, omdat hij de voor ambtenaren vastgestelde toeslag niet krijgt.

Als er wordt vastgesteld dat er inderdaad sprake was van een overgang in de zin van de 
Richtlijn en dat indiener onder het arbeidsrecht viel en niet onder het ambtenarenrecht, zullen 
alle bepalingen van de Richtlijn van toepassing zijn, ook de bepalingen die verwijzen naar de 
automatische overgang van contractuele rechten die op de datum van overgang bestaan.

Omdat de Richtlijn een maatregel is die gedeeltelijke harmonisatie beoogde, moet men zich 
echter realiseren dat er een fundamenteel verschil bestaat tussen:

a) het niveau en de inhoud van de rechten die bestaan voor de overgang 
(substantieve rechten), hetgeen een kwestie is die uitsluitend op nationaal 
niveau door de lidstaten dient te worden bepaald; en

b) de omstandigheden waarin deze reeds bestaande rechten worden overgedragen 
(overdrachtsrechten), hetgeen een kwestie is die op communautair niveau 
wordt bepaald.

Bovengenoemde gedeeltelijke harmonisatie komt tot uitdrukking in artikel 3 van de Richtlijn.
Lid 1 van dit artikel beschrijft een algemene regel voor automatische overgang van 
contractuele rechten die op de datum van overgang bestaan. Deze bepaling verklaart het 
volgende: "De rechten en verplichtingen welke voor de vervreemder voortvloeien uit de op 
het tijdstip van de overgang in de zin van artikel 1, lid 1, bestaande arbeidsovereenkomst of 
arbeidsverhouding, gaan door deze overgang op verkrijger over."

Er is echter een uitzondering op de automatische overgang van contractuele rechten vermeld 
in lid 3. 

Volgens deze bepaling "zijn de leden 1 en 2 niet van toepassing op de rechten van de 
werknemers op ouderdomsuitkeringen, invaliditeitsuitkeringen of uitkeringen aan nagelaten 
betrekkingen uit hoofde van voor één of meer bedrijfstakken geldende aanvullende stelsels 
van sociale voorzieningen welke bestaan naast de wettelijke stelsels van sociale zekerheid van 
de lidstaten."
Zoals de Commissie al aan de Commissie verzoekschriften heeft meegedeeld in het kader van 
verzoekschrift 379/2007, komt de uitzondering die wordt gemaakt met betrekking tot de 
rechten van werknemers op ouderdomsuitkeringen op grond van aanvullende pensioenstelsels 
van een of meer bedrijfstakken welke bestaan naast de wettelijke stelsels van sociale 
zekerheid, voort uit de aanzienlijke diversiteit die zowel binnen als tussen de lidstaten bestaat 
als het gaat om zaken als de aard van een aanvullend pensioenstelsel, de hoogte van bijdragen 
en uitkeringen, de financieringsmethoden en de mogelijkheden van wijziging en beëindiging, 
de waardebepaling van de opgebouwde rechten, de datum van toekenning van rechten aan 
opgebouwde bedragen en de hoeveelheid verplichtingen die bij de vervreemder blijven. Het 
gevolg van deze complexiteit is dat de invloed per lidstaat zou verschillen als niet alleen de 
overgang van opgebouwde pensioenrechten maar ook die van toekomstige 
pensioenvoorzieningen op dezelfde of vergelijkbare basis als werd geleverd door de 
vervreemder vereist zou zijn.
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De Commissie wees er ook op dat de interinstitutionele besprekingen over het voorstel van de 
Commissie voor een richtlijn betreffende de verbetering van de meeneembaarheid van 
aanvullende pensioenrechten1 extra duidelijk hebben gemaakt hoe moeilijk het is om 
overeenstemming te vinden tussen de lidstaten over de kwestie van de overgang van 
aanvullende pensioenrechten.
Ierland besloot dat de Verordening uit 1980 tot uitvoering van de Richtlijn niet van toepassing 
was inzake de rechten van werknemers op ouderdomsuitkeringen, invaliditeitsuitkeringen of 
uitkeringen aan nagelaten betrekkingen uit hoofde van voor één of meer bedrijfstakken 
geldende aanvullende stelsels van sociale voorzieningen welke bestaan naast de wettelijke 
stelsels van sociale zekerheid van de lidstaten2.

Aangezien de nationale overheidsinstanties, met name de rechtbanken, in de positie verkeren 
de volledige feitelijke en juridische achtergrond van de zaak te kunnen beoordelen, zijn zij 
ook bevoegd om de gevolgen te bepalen die de verandering van werkgever hebben gehad op 
de rechten van indiener onder het Ierse pensioenfonds voor ambtenaren.

Conclusie
Op basis van het bovenstaande kan de Commissie niet concluderen dat Ierland de Richtlijn 
onjuist ten uitvoer heeft gelegd. 

Men zou de nationale overheidsinstanties, met name de rechtbanken, bij deze zaak moeten 
betrekken om te bepalen of er al dan niet sprake is geweest van een overgang in de zin van de 
Richtlijn, wat de status van indiener als ambtenaar was en ten slotte wat de gevolgen van de 
verandering van werkgever zijn voor de rechten van indiener onder het in 1984 bestaande 
Ierse pensioenfonds voor ambtenaren. De nationale overheidsinstanties verkeren in de positie 
om de volledige feitelijke en juridische achtergrond van de zaak te kunnen analyseren. Om die 
reden raadt de Commissie indiener aan gebruik te maken van de op nationaal niveau 
beschikbare rechtsmiddelen. 

                                               
1 COM (2005) 507 definitief 
2 Zie het verslag van de Commissie aan de Raad over de stand van toepassing van Richtlijn SEC(92) 857 definitief, blz. 39. 
Het verslag verwijst naar artikel 4, lid 2 van de Verordening uit 1980 tot uitvoering van de Richtlijn.
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