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Betreft: Verzoekschrift 1770/2008, ingediend door Joseph Kiefer (Luxemburgse 
nationaliteit), over vertraagde tenuitvoerlegging van Richtlijn 77/187/EEG 
van de Raad, inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der 
lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij 
overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan, in 
Luxemburg

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat de vertraagde tenuitvoerlegging in Luxemburg (in 1999 in plaats van 
1979) van Richtlijn 77/187/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij 
overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan, ertoe geleid heeft, dat hij 
geen aanspraak kan maken op een aanvullend pensioen voor de periode 1971-1983, toen hij 
werkzaam was voor een Duitse onderneming met zetel in Luxemburg. Indiener benadrukt dat 
hij, indien hij voor dezelfde onderneming in Duitsland had gewerkt, het probleem in kwestie 
niet zou hebben gehad. Indiener heeft tevergeefs een rechtszaak gevoerd bij de Luxemburgse 
rechtbanken, die zijn bezwaar met betrekking tot de vertraagde tenuitvoerlegging van de 
richtlijn hebben afgewezen, en hij verzoekt derhalve het Europees Parlement te waarborgen 
dat recht wordt gedaan.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 april 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift 
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Om te beginnen zij opgemerkt dat in artikel 3, lid 1 van de richtlijn wordt bepaald dat rechten 
voortvloeiende uit arbeidsovereenkomsten of -verhoudingen automatisch overgaan op het 
tijdstip van overgang. Deze bepaling luidt als volgt: “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 de 
verkrijger over.”
Er bestaat echter een uitzondering op de automatische overgang van genoemde rechten; lid 3 
stelt namelijk: “De leden 1 en 2 zijn 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.”
Deze uitzondering wordt verzacht door de tweede alinea van artikel 3, lid 3, die luidt: "De 
lidstaten stellen de nodige maatregelen vast om de belangen van de werknemers, alsmede van 
de personen die de vestiging van de vervreemder reeds hebben verlaten op het tijdstip van de 
overgang in de zin van artikel 1, lid 1, te beschermen met betrekking tot hun verkregen 
rechten of hun rechten in wording op ouderdomsuitkeringen met inbegrip van uitkeringen aan 
nagelaten betrekkingen uit hoofde van de in de eerste alinea bedoelde aanvullende stelsels."
Uit de door indiener verstrekte informatie blijkt dat hij op het tijdstip van zijn ontslag in 1983, 
overeenkomstig de arbeidsovereenkomst, zijn rechten op het aanvullende pensioen van zijn 
toenmalige werkgever had verloren. Toen EFG in 1991 door ELCO werd opgekocht had 
indiener geen rechten verkregen of rechten in wording op ouderdomsuitkeringen. Bijgevolg 
was artikel 3, lid 3, tweede alinea van de richtlijn niet van toepassing.

Evenzo stelde het Cour d'Appel de Luxembourg (Hof van Cassatie) in genoemd arrest dat ook 
wanneer de Luxemburgse wetgever het besluit tot omzetting van de bepalingen van de 
richtlijn binnen de genoemde deadline, oftewel uiterlijk 5 maart 1979, zou hebben genomen, 
dit dezelfde gevolgen had gehad voor de situatie van indiener, aangezien hij zelf 
verantwoordelijk was voor het verlies van zijn rechten op het aanvullend pensioen. 
Er zij op gewezen dat de Raad op 29 juni 1998 Richtlijn 98/49/EG1 betreffende de 
bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen die 
zich binnen de Gemeenschap verplaatsen heeft goedgekeurd, die gericht is op de bescherming 
van rechten op aanvullend pensioen van personen die zich binnen de Europese Unie 
verplaatsen.

Deze richtlijn heeft een uitermate beperkte werkingssfeer. Artikel 4 van Richtlijn 98/49/EG 
bepaalt dat personen die zich van een lidstaat naar een andere hebben begeven hun verworven 
pensioenrechten behouden, vooropgesteld dat de nationale wetgeving en/of praktijken hierin 
ook voorzien voor personen die in de dezelfde lidstaat zijn gebleven. Als een dergelijk behoud 
niet op nationaal niveau bestaat, zoals het geval was voor KSB in Luxemburg, is dit artikel 
irrelevant en is het niet van toepassing als iemand naar een andere lidstaat verhuist en van 
werkgever verandert. In sommige lidstaten en sommige regelingen, zoals de boekreserve, en 
in bepaalde bedrijfstakken en ondernemingen bestaat zelfs een wachtperiode van enkele jaren 
voordat aanvullende pensioenrechten verworven kunnen worden. 

                                               
1 PB L 209 van 25.7.1998, blz.46-49.
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Conclusie

Gezien het bovenstaande heeft de Commissie in het onderhavige geval geen bewijs gevonden 
op basis waarvan het bestaan van een algemene praktijk van de Luxemburgse autoriteiten kan 
worden aangetoond die aangemerkt kan worden als inbreuk op het Gemeenschapsrecht, zodat 
zij een inbreukprocedure tegen Luxemburg zou kunnen inleiden wegens onjuiste toepassing 
van de betreffende bepalingen van Richtlijn 77/187/EEG. 
Ondanks dat is de Commissie begaan met de situatie van indiener. Zij onderkent dat 
werknemers in Luxemburg niet gelijk worden behandeld en ziet de noodzaak om ervoor te 
zorgen dat rechten in het kader van aanvullende pensioenregelingen van ondernemingen 
worden eerbiedigd. De Commissie heeft een voorstel ingediend voor een richtlijn betreffende 
de verbetering van de meeneembaarheid van aanvullende pensioenrechten1. Dit gebeurde 
juist met het doel ervoor te zorgen dat pensioenrechten van werknemers worden beschermd 
via minimumeisen voor het verwerven en behoud van aanvullende pensioenrechten. Tot 
dusver kon in de Raad en het Europees Parlement echter nog geen overeenstemming worden 
bereikt over het voorstel, en een definitieve goedkeuring laat nog op zich wachten.’

                                               
1 COM(2005) 507 definitief van 20.10.2005.


