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Betreft: Verzoekschrift 0601/2007, ingediend door Anastassios Ghiatis (Griekse 
nationaliteit), namens de personeelsraad van de Alpha Bank, gesteund door 1 
medeondertekenaar, over de verzekering van personeelsleden van de Alpha 
Bank en een vermeende inbreuk op Richtlijn 2002/14/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen 
kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de 
Europese Gemeenschap

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Het verzoekschrift heeft betrekking op een aanvullend sociaal verzekeringsfonds dat is 
opgebouwd voor personeelsleden van de Alpha Bank en dat voorziet in maandelijkse 
pensioenen en vergoedingen voor personeelsleden die de bank op pensioengerechtigde leeftijd 
of vanwege invaliditeit, ongelukken enz. verlaten. Deze vergoedingen hebben het karakter 
van verzekeringsuitkeringen en vormen tevens een onderdeel van de secundaire 
arbeidsvoorwaarden die door de werkgever en het personeel zijn overeengekomen. De 
directie van de Alpha Bank heeft inmiddels, zonder het personeel te informeren of te 
raadplegen, besloten het aanvullend sociaal verzekeringsfonds over te hevelen naar ETAT, 
een nieuw gezamenlijk verzekeringsstelsel voor personeel in de banksector, dat ingevolge van 
Wet 3371/05 is opgezet. Bij deze wet zijn allerlei kwesties geregeld met betrekking tot sociale 
verzekeringen voor personeel van kredietinstellingen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt 
tussen de primaire verzekering voor bankpersoneel via de sociale verzekeringsinstelling IKA 
en de aanvullende verzekering in het kader van het ETAT-stelsel. Volgens de nieuwe wet 
kunnen banken hun contractuele verplichtingen jegens zowel primaire als aanvullende sociale 
verzekeringsinstellingen afkopen door een bedrag te betalen dat niet is gebaseerd op 
verzekeringsstatistieken maar op een "economische berekening" die in een aanzienlijk lager 
bedrag resulteert. Indiener verzoekt het Europees Parlement derhalve te onderzoeken in 
hoeverre de zonder overleg door de directie van de Alpha Bank genomen beslissing om het 
aanvullend sociaal verzekeringsfonds over te dragen naar ETAT in overeenstemming is met 
de toepasselijke EU-voorschriften, met name Richtlijn 2002/14/EG van het Europees 
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Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende 
de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 november 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008.

Het verzoekschrift is ingediend door een vakbond, de "personeelsraad van de Alpha Bank", en 
heeft betrekking op een vermeende schending van a) Richtlijn 2002/14/EG1 en b) artikel 87, 
lid 1, van het EG-Verdrag.

Er zij op gewezen dat de personeelsraad van de Alpha Bank een soortgelijke klacht heeft 
ingediend bij de Commissie, die als zodanig formeel is geregistreerd.

a) Met betrekking tot Richtlijn 2002/14/EG (hierna "de richtlijn" genoemd) 

De personeelsraad stelt met name dat de nieuwe Wet 3371/05 inbreuk maakt op artikel 4 van 
genoemde richtlijn, omdat werkgevers krachtens artikel 62 het "gezamenlijk 
verzekeringsstelsel voor personeel in de banksector" (ETAT) unilateraal mogen verzoeken 
bankpersoneel dat is verzekerd bij het "aanvullende socialeverzekeringsfonds voor personeel 
van de Alpha Bank", in dit stelsel op te nemen. Volgens indiener is in artikel 62 van de wet 
geen specifieke procedure vastgelegd voor informatie aan en raadpleging van 
vertegenwoordigers van werknemers vóór een dergelijk unilateraal verzoek, en wordt hierin 
niet verwezen naar enige andere bepaling. Werkgevers worden er zo toe aangespoord om 
beslissingen te nemen zonder voorafgaande informatie aan en raadpleging van werknemers 
over kwesties die betrekking hebben op hun contractuele betrekkingen. Op grond van artikel 
62, lid 7, van de wet is ETAT weliswaar verplicht in het geval van een unilateraal verzoek van 
de eerste partij om de mening van de andere partij te vragen, maar deze bepaling biedt 
waarschijnlijk geen oplossing voor het gebrek aan voorafgaande informatie aan en 
raadpleging van werknemers.

De personeelsraad stelt bovendien dat de bepalingen van de richtlijn ook worden geschonden 
voor wat betreft de administratieve praktijk. De personeelsraad heeft ETAT en het Ministerie 
van Financiën en Economische Zaken namelijk herhaaldelijk schriftelijk verzocht om de 
gegevens die de Alpha Bank naar deze instellingen had verzonden over de economische 
studie die krachtens artikel 62 van de wet verplicht is. De personeelsraad heeft deze gegevens 
echter nooit ontvangen. Indiener heeft zich tevens tot de Arbeidsinspectie2 gewend en zijn 
beklag gedaan over het feit dat de bank zijn recht op informatie en raadpleging had 
geschonden en om strafmaatregelen verzocht. Tot dusver is daarop niet gereageerd.

                                               
1 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 23.03.2002, blz.29.

2 Schriftelijk op 7 februari en 17 april 2007.
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b) Met betrekking tot artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag

Voorts beweert indiener dat de bepalingen van Wet 3371/05 indruisen tegen artikel 87, lid 1,
van het EG-Verdrag, omdat die banken de mogelijkheid bieden hun contractuele 
verplichtingen jegens hun (huidige en voormalige) werknemers ‘af te kopen’ door een bedrag 
te betalen dat niet is gebaseerd op verzekeringsstatistieken maar op speciale economische 
berekeningen waarvan de transparantie, wettigheid en nauwkeurigheid kunnen worden 
betwijfeld. Naar het oordeel van de indiener is dit feitelijk een vorm van indirecte staatssteun 
voor de banken, waardoor vrije mededinging tussen banken in de Europese Unie wordt 
verstoord. 

Indiener stelt voorts dat het economische rapport dat in opdracht van het Ministerie van 
Financiën en Economische Zaken is opgesteld en op 24 april 2007 is voorgelegd, voorziet in 
betaling door de Alpha Bank aan IKA-ETEAM en ETAT van een totaalbedrag van 
543 000 000 EUR, een minimaal bedrag in vergelijking met de huidige verplichtingen van de 
bank aan haar personeel en gepensioneerden, die neerkomen op 1 550 635 920 EUR, zoals 
aangegeven in verzekeringsstatistieken die op initiatief van indiener zijn opgesteld door 
deskundigen.

Op grond van de Griekse Wet 3371/05 (artikel 62 zoals gewijzigd) kunnen personeelsleden 
van banken die zijn verzekerd bij "aanvullende socialeverzekeringsfondsen voor personeel 
van kredietinstellingen"1, worden opgenomen in ETAT ("gezamenlijk verzekeringsstelsel 
voor personeel in de banksector"), met name nadat deze volgens een specifieke procedure zijn 
ontbonden. De personeelsleden worden opgenomen na een verzoek hiertoe aan ETAT door de 
bevoegde organen van de betrokken partijen, werkgever of werknemers. Als het bevoegde 
orgaan van een van de betrokken partijen een unilateraal verzoek voor opname heeft 
ingediend, vraagt ETAT het bevoegde orgaan van de andere partij om zijn mening. Het 
Ministerie van Financiën en Economische Zaken laat een economische studie uitvoeren om 
het compensatiebedrag vast te stellen dat de werkgever en het aanvullende 
socialeverzekeringsfonds moeten betalen.

Op 21 november 2006 heeft de Alpha Bank een unilateraal verzoek ingediend voor opname 
van haar personeelsleden in ETAT. ETAT heeft de mening van de andere partij (indiener van 
het verzoekschrift) gevraagd.

Indiener heeft ETAT en het Ministerie van Financiën en Economische Zaken meermalen 
schriftelijk verzocht om de door de Alpha Bank verstrekte gegevens waarop de economische 
studie zou zijn gebaseerd. Die gegevens zijn nooit verstrekt.

Indiener heeft zich tevens tot de Arbeidsinspectie gewend (voor het laatst op 17 april 2007) en 
zijn beklag gedaan over het feit dat de bank zijn recht op informatie en raadpleging had 
geschonden en om strafmaatregelen verzocht. Tot dusver is daarop niet gereageerd.

De studie is zonder inbreng van indiener opgesteld en op 25 april 2007 aan indiener 

                                               
1 Dergelijke fondsen zijn opgezet middels collectieve overeenkomsten die deel uitmaken van de 

afzonderlijke arbeidsovereenkomsten van de werknemers.
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voorgelegd.

a) Met betrekking tot Richtlijn 2002/14/EG 

In de Griekse Wet 3371/05 is alleen de mogelijkheid vastgelegd dat een werkgever een 
unilateraal verzoek indient om personeel te laten opnemen in ETAT. Er is weliswaar geen 
specifieke procedure vastgelegd voor informatie aan en raadpleging van vertegenwoordigers 
van werknemers voorafgaand aan een dergelijk unilateraal verzoek en er wordt evenmin 
uitdrukkelijk verwezen naar andere bepalingen in die zin, maar dergelijke informatie en 
raadpleging kunnen op grond van andere wetgeving wel verplicht zijn.

Op 9 november 2006 is presidentieel decreet nr. 240 aangenomen en in werking getreden om 
de richtlijn in Griekenland om te zetten. Griekenland is door het Europees Hof van Justitie 
veroordeeld vanwege vertraagde omzetting (arrest van 13 september 2007 in zaak C-381/06). 

In artikel 4, lid 2, punt c van presidentieel decreet nr. 240/2006 is artikel 4, lid 2, punt c, van 
de richtlijn (betreffende nadere regelingen inzake informatie en raadpleging) letterlijk 
overgenomen. Voorts is artikel 8 van de richtlijn (betreffende bescherming van rechten) 
omgezet in artikel 8 van presidentieel decreet nr. 240/2006. 

Besluiten van werkgevers, zoals dat in onderhavige zaak, lijken te vallen onder de 
werkingssfeer van presidentieel decreet nr. 240/2006 wanneer deze ingrijpende veranderingen 
in arbeidsovereenkomsten kunnen meebrengen (cf. artikel 4, lid 2, punt c, van de richtlijn en 
van presidentieel decreet nr. 240/2006).

De Commissie heeft op 3 januari 2008 een brief gestuurd naar de Griekse autoriteiten waarin 
om commentaar wordt verzocht op de beweringen van indiener met betrekking tot de 
toepassing van de richtlijn. Zij heeft de autoriteiten tevens om hun mening gevraagd over de 
vraag of presidentieel decreet nr. 240/2006, in het bijzonder artikel 4, lid 2, punt c, van 
toepassing is op de hierboven beschreven situatie, waarbij een werkgever (bank) overweegt 
ETAT unilateraal te verzoeken werknemers op te nemen die zijn verzekerd bij het 
aanvullende socialeverzekeringsfonds van de bank.

De Griekse autoriteiten hebben op 11 maart 2008 schriftelijk gereageerd met de volgende 
toelichting: 

i) Het feit dat de bank de indiener van de klacht niet heeft geraadpleegd, is geen schending 
van de richtlijn, aangezien deze in onderhavig geval om de volgende redenen niet van 
toepassing is:

Kwesties met betrekking tot pensioenrechten vallen niet onder collectieve overeenkomsten en 
worden van staatswege geregeld, overeenkomstig artikel 22, lid 5, van de Griekse grondwet. 
Het besluit van de werkgever om het personeel van een bank te laten opnemen in ETAT houdt 
geen verband met veranderingen voor de arbeidsorganisatie of de arbeidsovereenkomsten. 
Daarom valt dit niet onder artikel 4, lid 2, punt c, van de richtlijn, waarin de situaties waarop 
het van toepassing is, uitvoerig worden genoemd; het heeft eerder betrekking op het leven van 
werknemers na hun werkend bestaan, dat niet binnen de werkingssfeer van deze bepaling valt.
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ii) Zelfs indien wordt gesteld dat de richtlijn werkgevers ertoe verplicht werknemers te 
raadplegen over kwesties betreffende pensioenen en sociale zekerheid, zijn de Griekse 
autoriteiten van oordeel dat de beweringen van indiener ongegrond zijn, aangezien het 
Ministerie van Economische Zaken een economische studie heeft laten uitvoeren door een 
onafhankelijk extern adviesbureau. In deze omstandigheden is het moeilijk te begrijpen 
waarover de werknemers zouden moeten worden geraadpleegd. Bovendien verandert er niets 
in de sociale zekerheid van de leden van de personeelsraad: als de werkgever en de 
werknemers geen overeenstemming bereiken, is het immers niet mogelijk het personeel van 
een bank over te hevelen naar ETAT, en blijven het fonds en de activa intact overeenkomstig 
artikel 62, lid 6, punt c, van Wet 3371/2005. 

Daarnaast heeft indiener geen gebruik gemaakt van de beschikbare juridische middelen om 
toegang te verkrijgen tot de gewenste documenten. Met name is er geen verzoek ingediend op 
grond van artikel 902 CC of artikel 25, lid 4, van Wet 1756/88 en is het achterwege blijven 
van juridische stappen (betreffende het opleggen van sancties) door de Arbeidsinspectie niet 
aanhangig gemaakt bij de bevoegde administratieve rechtbank. 

b) Met betrekking tot artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag

Met betrekking tot de overdracht van pensioenverplichtingen kan de Commissie, bij wijze van 
opmerking vooraf, verwijzen naar Besluit 597/2006 van 10 oktober 2007 over de hervorming 
van de organisatie van de aanvullende pensioenregeling in de Griekse banksector. In dit 
besluit is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de overdracht van 
pensioenverplichtingen vanuit een bijzon d e r e  regeling naar de algemene 
socialezekerheidsregeling geen staatssteun behelst in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-
Verdrag.

Er zij op gewezen dat in dit besluit onderscheid wordt gemaakt tussen basis- en specifieke 
aanvullende pensioenrechten. Met betrekking tot de basisrechten erkent de Commissie in het 
besluit dat de banken door de hervorming zouden worden verlicht van een mogelijke 
financiële onevenwichtigheid tussen de betaalde bijdragen en basispensioenen. De Commissie 
was echter van oordeel dat, aangezien de banken die al aangesloten waren bij ETEAM het 
tekort van hun verzekeringsorgaan niet hoeven te dekken, deze financiële last "abnormaal" is 
en dekking door de staat de banken geen economisch voordeel biedt (cf. par. 80-88 van het 
besluit).

Met betrekking tot de evaluatie van de vastleggingen die verbonden zijn met de specifieke 
aanvullende pensioenrechten, heeft de Commissie de methode op basis van opgebouwde 
rechten ("projected unit credit method") zoals voorgelegd door de Griekse autoriteiten 
beoordeeld en goedgekeurd. Er dient te worden benadrukt dat dit een methode voor 
verzekeringsstatistiek is die op grond van internationale boekhoudnormen (IAS 19) verplicht 
is. De Commissie was van oordeel dat deze methode, die tot een van de twee belangrijke 
categorieën van methoden voor actuariële kapitaaldekking behoort, algemeen wordt erkend en 
gebruikt als actuariële methode ter beoordeling van kapitaaldekkingsstelsels. Er zij tevens op 
gewezen dat met deze methode volgens bovengenoemde boekhoudnormen en algemene 
praktijken rekening wordt gehouden met de geldelijke verplichtingen van de bank in heden en 
verleden. Er wordt dus geen rekening gehouden met financiële onevenwichtigheden tussen 
toekomstige verplichtingen en bijdragen, d.w.z. die na de overdracht van de vastleggingen 
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naar ETEAM/ETAT ontstaan. De Commissie was tevens van oordeel dat de onderliggende 
aannamen in de voorgelegde methode redelijk waren. 

Dientengevolge was de Commissie van oordeel dat de door de Griekse autoriteiten toegepaste 
methode een juiste beoordeling waarborgde van de vastleggingen voor de specifieke 
aanvullende pensioenrechten die moesten worden overgenomen door ETAT en ETEAM. 

Ter beoordeling van de overnamekosten wordt voor iedere bank die om opname in het 
algemene stelsel verzoekt, een speciale financiële studie uitgevoerd op basis van de door de 
Commissie goedgekeurde methode. 

Conclusie

Met betrekking tot Richtlijn 2002/14/EG is de interpretatie van artikel 4, lid 2, van de richtlijn 
door de Griekse autoriteiten naar het oordeel van de Commissie buitengewoon restrictief en 
lijkt deze niet gebaseerd op de brief (d.w.z. "veranderingen in contractuele betrekkingen"), 
noch op de geest van de richtlijn. Besluiten van werkgevers, zoals dat in onderhavige zaak, 
lijken te vallen onder de werkingssfeer van de richtlijn wanneer deze ingrijpende 
veranderingen in arbeidsovereenkomsten kunnen meebrengen.

De Commissie heeft de klager op 15 mei 2008 schriftelijk op de hoogte gesteld van de inhoud 
van het antwoord van de Griekse autoriteiten, met name de argumenten die in hun reactie 
worden uiteengezet, en hem gevraagd hierop commentaar te geven. 

De Commissie heeft erop gewezen dat het in ieder geval in het belang van de klager was zich 
te wenden tot de bevoegde Griekse rechtbanken, gezien de duur van mogelijke (gerechtelijke) 
stappen van de Commissie en het feit dat dergelijke stappen, als deze worden genomen, geen 
rechtstreeks effect zullen hebben op de individuele situatie van de klager1.

Met betrekking tot artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag, onverminderd de individuele situatie 
in het geval van de Alpha Bank, waarover de Commissie geen standpunt heeft ingenomen, zij 
erop gewezen dat bij de speciale financiële studie die voor de Alpha Bank is uitgevoerd de 
methodologie is gevolgd zoals goedgekeurd in bovengenoemd Besluit nr. 597/06 van de 
Commissie.

De Commissie houdt de Commissie verzoekschriften op de hoogte van de ontwikkelingen 
met betrekking tot beide kwesties.

                                               
1 Deze zouden alleen betrekking hebben op de algemene kwestie van non-conformiteit van Griekse wetgeving 

en/of praktijken met Europese regelgeving.


