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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die werkt voor een Europese luchtvaartmaatschappij waarbij piloten in verschillende 
Europese landen tewerkgesteld zijn, wijst erop dat in het kader van een saneringsplan 100 van 
de 540 piloten zullen worden ontslagen. Diegenen die gevestigd zijn in Frankrijk, België en 
vier andere landen lopen het risico meteen hun baan te verliezen ten gevolge van de nieuwe 
wetgeving inzake socialezekerheidspremies, die het hoogst zijn in Frankrijk en België, waar 
de eerste ontslagen zullen vallen. Indiener stelt dat deze praktijk een vorm van sociale 
dumping is en vraagt zich af of dit in overeenstemming is met de EU-wetgeving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 april 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Opmerkingen van de Commissie

De Commissie heeft geen bevoegdheid om in te grijpen in besluiten die bedrijven nemen met 
betrekking tot herstructurering. 
De werkgever moet zich echter houden aan zijn/haar verplichtingen inzake informatie aan 
en raadpleging van werknemers overeenkomstig de Europese wetgeving1. In Richtlijn 
                                               
1 In het bijzonder, Richtlijn 2002/14/EG tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de 
raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap, PB L 80 van 23.3.2002, blz. 29; Richtlijn 
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98/59/EG is met name bepaald dat wanneer een werkgever overweegt tot collectief ontslag 
over te gaan, hij verplicht is de vertegenwoordigers van de werknemers tijdig te raadplegen 
teneinde tot een akkoord te komen. De raadpleging moet ten minste betrekking hebben op 
de mogelijkheden om collectief ontslag te voorkomen of om de omvang ervan te 
verminderen alsook op de mogelijkheid de gevolgen ervan te verzachten door het nemen 
van sociale begeleidingsmaatregelen, meer bepaald om bij te dragen tot herplaatsing of 
omscholing van de ontslagen werknemers.
Daarbij dient te worden opgemerkt dat Richtlijn 98/59/EG tot doel heeft werknemers te 
beschermen in het geval van collectieve ontslagen en moet zorgen voor eerlijkere 
mededingingsvoorwaarden onder bedrijven op de interne markt.
Met betrekking tot het punt van indienster inzake de 'nieuwe wetgeving inzake de sociale 
zekerheidsbijdrage', is het onduidelijk of ze naar de Belgische en/of Franse wetgeving 
verwijst, of mogelijk naar Verordening 465/2012 betreffende de coördinatie van 
socialezekerheidsstelsels. Er zijn tot nu toe geen negatieve effecten gemeld van 
Verordening 465/2012.
In meer algemene zin herinnert de Commissie aan haar activiteiten op het gebied van 
herstructurering. Na het Groenboek in januari 20121 en de goedkeuring door het Europees 
Parlement op 15 januari 2013 van het verslag-Cercas2, werkt de Commissie nu aan een 
mededeling tot vaststelling van een kwaliteitskader dat vorm zal geven aan de EU-
wetgeving en initiatieven die betrekking hebben op herstructurering en dat de beste 
praktijken op dit gebied zal bevatten, om beter zo te kunnen anticiperen op 
herstructureringen en herstructureringen op een maatschappelijk verantwoorde manier te 
kunnen beheren.

Conclusies 

In het licht van het bovenstaande is er geen bewijs dat het bovengenoemde optreden van de 
werkgever in strijd is met de EU-wetgeving. De Commissie herinnert eraan dat het de taak is 
van de bevoegde nationale autoriteiten, met inbegrip van de rechtbanken, om ervoor te zorgen 
dat de nationale wetgeving, waarin de EU-richtlijnen inzake informatie voor en raadpleging 
van werknemers worden omgezet, correct en naar behoren door de betrokken werkgever 
wordt nageleefd, met inachtneming van de specifieke omstandigheden die op deze zaak van 
toepassing zijn.

                                                                                                                                                  
98/59/EG betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag, PB L 225 van 
12.8.1998, blz. 16. Richtlijn 2009/38/EG inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een 
procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de 
werknemers, PB L 122 van 16.5.2009, blz. 28.
1 Zie de antwoorden en een samenvatting onder http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8908&langId=en.

2 Resolutie van het Europees Parlement van 15 januari 2013 Informatie voor en raadpleging van werknemers, 
anticipatie en beheer van herstructurering http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0005+0+DOC+XML+V0//NL


