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Betreft: Verzoekschrift 1012/2007, ingediend door Miguel Gersol Fernandez (Spaanse 
nationaliteit), namens een vakbondsbeweging binnen Banco Santander, over een 
vermeende schending van het Verdrag (artikel 39) en de secundaire wetgeving 
door de Spaanse wet op het aanvullend pensioen

Verzoekschrift 1234/2007, ingediend door Juan Maria Martínez Fernández 
(Spaanse nationaliteit), namens de 'Asociación para la defensa de los derechos 
civiles' (Vereniging ter verdediging van burgerrechten), over vermeende 
schending van het vrije verkeer van werknemers door Spaanse 
pensioenwetgeving

1. Samenvatting van het verzoekschrift 1012/2007

Indiener verklaart dat de Spaanse wetgeving op pensioenregelingen en pensioenfondsen (RDL 
1/2002 van 29 november) in strijd is met artikel 39 van het Verdrag en de relevante 
secundaire wetgeving (Richtlijnen 80/987 en 98/49) inzake de rechten van werknemers en 
zelfstandigen op aanvullend pensioen. Hij beweert met name dat de voor kredietinstellingen 
gemaakte juridische uitzondering, waarmee in aanvullend pensioen van werknemers kan 
worden voorzien middels een intern fonds dat vervolgens, bijvoorbeeld in geval van 
insolventie, niet beschikbaar is voor de rechtmatige begunstigden, in strijd is met het 
Gemeenschapsrecht. Indiener is van mening dat deze instellingen externe fondsen moeten
opzetten die eigendom zouden zijn van de werknemers. Op die manier zouden zij tegoeden 
opbouwen bij het bedrijf, die zouden worden vrijgegeven wanneer zij met pensioen gaan. In 
het bankwezen is alleen voor Banco Santander, waar indieners werkzaam zijn, een 
uitzondering gemaakt op de eis om externe fondsen op te zetten, hetgeen duidt op duidelijke 
discriminatie in dezelfde financiële sector. Indiener geeft aan dat de Spaanse ombudsman tot 
twee keer toe het Europees Parlement heeft opgeroepen een einde te maken aan deze 
ongelijke behandeling. Op blz. 2 t/m 18 zet indiener de belangrijkste bezwaren tegen de 
Spaanse wetgeving op het aanvullend pensioen uiteen op grond van bepalingen van het 
Verdrag (artikelen 39 en 234) en de secundaire wetgeving (artikel 8 van Richtlijn 80/987 en 
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artikel 4 van Richtlijn 98/49), die het nemen van maatregelen door de Europese Unie tegen 
Spanje wegens het niet nakomen van communautaire verplichtingen, zouden rechtvaardigen.

Samenvatting van het verzoekschrift 1234/2007

Indiener ondersteunt verzoekschrift 1012/2007 van de 'Unión Federal de Trabajadores' over 
vermeende schending door Spaanse pensioenwetgeving van artikel 39 van het EU-Verdrag 
(Vrij verkeer van werknemers) en van secundaire wetgeving (Richtlijn 80/987/EEG 
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de 
bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever en Richtlijn 98/49/EG 
betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en 
zelfstandigen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen). Indiener beweert dat omzetting 
hiervan in het Spaanse recht heeft geleid tot beperking van het vrije verkeer van werknemers 
van de Banco Santander, die hun voordelen op het gebied van de sociale zekerheid en de 
belasting verspelen, wanneer zij bij de bank weggaan.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 1012/2007 is ontvankelijk verklaard op 6 maart 2008 en verzoekschrift
1234/2007 is ontvankelijk verklaard op 18 april 2008. De Commissie is om inlichtingen 
verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie op verzoekschrift 1012/2007, ontvangen op 
26 september 2008.

Indiener verzoekt om nietigverklaring van overgangsbepaling 14, lid 2, van Wet 30/1995 
inzake de organisatie van en het toezicht op particuliere verzekeringen en de regelgeving 
hieromtrent (KB 1588/1999), zoals herzien in het Koninklijk Wetsbesluit 1/2002 betreffende 
pensioenregelingen en pensioenfondsen.
Gesteld wordt dat de bovengenoemde normen in strijd zijn met artikel 39 van het Verdrag en 
de relevante secundaire wetgeving (Richtlijn 80/987/EEG inzake de bescherming van rechten 
op aanvullend pensioen in geval van insolventie van de werkgever en Richtlijn 98/49/EG over 
gelijke behandeling betreffende het behoud van pensioenrechten), omdat deze normen 
krediet-, verzekerings- en handelsinstellingen vrijstellen van het uitbesteden van aanvullende 
pensioenvoorzieningen voor hun medewerkers, waardoor ze bestaande interne fondsen 
kunnen aanhouden. In tegenstelling tot externe fondsen die ten behoeve van de werknemers 
worden opgezet, vertegenwoordigen de interne fondsen een bedrijfsvermogen waarop 
medewerkers pas wettelijk aanspraak kunnen maken als zij het bedrijf verlaten.

Indiener stelt dat de bewegingsvrijheid van werknemers wordt beperkt omdat medewerkers 
duidelijk moeite hebben een nieuwe baan te accepteren, aangezien dat betekent dat ze hun 
rechten op aanvullend pensioen kwijtraken. Bovendien is er geen wettelijke bepaling 
waarmee dergelijke rechten in geval van insolventie worden beschermd. In deze context geeft 
indiener aan dat “toekomstige rechten” verleend door Richtlijn 80/987/EEG (waarvoor geen 
expliciete definitie binnen de nationale wetgeving van Spanje bestaat) door het Spaanse 
hooggerechtshof in de context van interne fondsen zijn gedefinieerd als “mogelijke rechten”, 
wat leidt tot een interpretatie van rechten op interne fondsen als “louter vooruitzichten op een 
recht”. Ten slotte wordt ook artikel 234 van het Verdrag aangehaald, omdat hierin wordt 
gesteld dat de Spaanse nationale rechtbanken niet hebben voldaan aan hun plicht om zich in 
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deze zaak tot het HvJ te wenden.
Hoewel er een uitvoerige uitwisseling van correspondentie over dit onderwerp heeft 
plaatsgevonden tussen de Commissie en de vakbond, vertegenwoordigd door indiener, is er 
geen klacht gedeponeerd bij de Commissie omdat er geen bewijs blijkt te zijn dat er sprake is 
van schending van het Gemeenschapsrecht.
In het bijzonder:

- Artikel 39 van het Verdrag bepaalt dat bewegingsvrijheid voor werknemers moet 
inhouden: afschaffing van discriminatie op basis van de nationaliteit van medewerkers van 
de lidstaten met betrekking tot werkgelegenheid, beloning en andere arbeidsvoorwaarden 
en werkgelegenheidsomstandigheden. De Spaanse regels in kwestie gelden ongeacht de 
nationaliteit van de betreffende medewerkers. Als het inderdaad zo is dat de betreffende 
medewerkers vrezen dat ze hun rechten op aanvullend pensioen kwijtraken als ze hun 
arbeidscontract beëindigen om bij een nieuwe werkgever te gaan werken, lijkt het er 
bovendien op dat dit gebeurt ongeacht of deze nieuwe werkgever in Spanje of in een 
andere lidstaat gevestigd is. Onder deze omstandigheden kan niet worden gesteld dat 
dergelijke regels migrerende werknemers harder treffen dan nationale medewerkers en 
daarom nadelig zijn voor de eerste groep. 

- Jurisprudentie van het Hof toont aan dat artikel 39 EG niet alleen alle discriminatie op 
nationaliteit, direct of indirect, verbiedt, maar ook nationale regelgeving die ongeacht de 
nationaliteit van de betreffende medewerkers van toepassing is maar wel hun 
bewegingsvrijheid belemmert. Echter, volgens jurisprudentie van het Hof vormt het 
mogelijke voordeelverlies in geval van een hypothetische gebeurtenis een te onzekere en 
indirecte mogelijkheid voor een wettelijke bepaling om van invloed te zijn op de 
arbeidsmarkt en een obstakel te vormen voor de bewegingsvrijheid van werknemers. 
Onder deze omstandigheid in het bijzonder blijft de gebeurtenis hypothetisch, omdat er tot 
dusverre geen concreet geval is aangedragen van een medewerker die in zijn of haar recht 
op bewegingsvrijheid is beperkt door het verlies van rechten op aanvullend pensioen.

- Artikel 8 van Richtlijn 80/987/EEG voorziet in beschermende maatregelen betreffende 
rechten op aanvullend pensioen van medewerkers en voormalige medewerkers van wie de 
werkgevers in staat van insolventie verkeren. De methode volgens welke dit doel moet 
worden bereikt, wordt overgelaten aan de lidstaten, wat dus ruimte biedt voor behoud van 
interne fondsen – optioneel en als overgangsmaatregel – door verzekerings- en 
kredietmaatschappijen in Spanje, vanwege de vereisten met betrekking tot administratieve 
autorisatie en supervisie en vanwege de financiële en actuariële vereisten (die ten minste 
zo streng moeten zijn als die worden opgelegd aan externe organen) waaraan ze 
onderworpen zijn.

- Richtlijn 98/49/EG heeft een zeer beperkte reikwijdte. Artikel 4 van Richtlijn 98/49/EG 
betreft het behoud van definitieve rechten op aanvullend pensioen van degenen die uit 
deze pensioenregeling stappen en naar een andere lidstaat verhuizen, op voorwaarde dat 
dit behoud in overeenstemming is met de nationale wetgeving en/of praktijken voor 
personen die binnen het land verhuizen. Als dit behoud niet op nationaal niveau bestaat, 
zoals het geval is voor de banksector in Spanje, is dit artikel niet relevant en niet van 
toepassing.
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De Commissie staat welwillend tegenover de situatie van indiener en erkent dat er sprake is 
van een gedifferentieerde behandeling van medewerkers binnen de Spaanse krediet- en 
verzekeringssector en dat er behoefte bestaat aan een betere consolidatie van definitieve 
rechten binnen interne fondsen voor aanvullend pensioen in het Spaanse bankwezen. Het is 
precies met het doel het recht te verzekeren van werknemers op minimumeisen voor de 
instelling en het behoud van rechten op aanvullend pensioen dat de Commissie een voorstel 
heeft aangenomen voor een richtlijn aangaande de verbetering van overdraagbaarheid van 
rechten op aanvullend pensioen. Deze richtlijn is nog in behandeling bij de Raad en het 
Europees Parlement en een definitieve beslissing voor aanname ervan is nog niet genomen.

Conclusie
Op grond van het bovenstaande ziet de Commissie onvoldoende grond om een 
inbreukprocedure te starten.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009.

De Commissie heeft de kenmerken van de pensioenregeling in kwestie nader onderzocht. Uit 
de door Banco Santander verstrekte informatie blijkt dat zij in feite drie verschillende 
pensioenregelingen hanteren.
De eerste pensioenregeling betreft de regeling die voorwerp is van het (de) verzoekschrift(en). 
Het betreft een vastomlijnde pensioenregeling die inmiddels is gesloten, omdat deze alleen 
nog van toepassing is op deelnemers die vóór 8 maart 1980 in dienst zijn getreden. In de
praktijk vallen 5 639 actieve werknemers van in totaal ongeveer 20 000 werknemers onder 
deze aanvullende pensioenregeling. De regeling kent 27 602 passieve deelnemers
(pensioengerechtigden). 
De tweede pensioenregeling is opgezet in 2006 en wordt beheerd door een extern fonds 
waaronder alle actieve werknemers vallen die twee jaar in dienst zijn (ongeveer 20 000 
actieve deelnemers). In tegenstelling tot de eerste regeling, gaan rechten bij deze nieuwe 
regeling in geval van gedwongen of vrijwillig ontslag niet verloren en is het mogelijk de 
opgebouwde rechten mee te nemen.

Ten slotte is er in 2008 een derde regeling opgezet. Hieronder valt alleen het leidinggevend 
personeel (1 474 personen op 31.12.2008) en het beheer is uitbesteed. In geval van 
gedwongen of vrijwillig ontslag worden de rechten niet erkend, hoewel er binnen de sector 
een beperkte mogelijkheid tot overdracht van de rechten bestaat.

De Commissie merkt op dat er tot de eerste regeling – die voorwerp is van het verzoekschrift 
– sinds maart 1980 geen nieuwe deelnemers worden toegelaten. Dit betekent dat het 
resterende aantal actieve deelnemers dat nog nadeel zou kunnen ondervinden van de 
onmogelijkheid om hun pensioenrechten te behouden of over te dragen relatief klein is en dat 
dit aantal in de komende jaren sterk zal dalen.
Met betrekking tot de tweede regeling kan worden opgemerkt dat de opgebouwde rechten in 
geval van gedwongen of vrijwillig ontslag worden erkend. 
De werking van de derde regeling lijkt daarentegen op die van de eerste regeling, die door 
indiener(s) aan de kaak word(en)t gesteld. 
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Deze regeling is in overeenstemming met de bestaande wetgeving inzake vrij verkeer en in 
het bijzonder Richtlijn 98/49/EG betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend 
pensioen van werknemers en zelfstandigen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen. 
Artikel 4 bepaalt dat deelnemers die zich naar een andere lidstaat begeven en voor wie geen 
bijdragen meer aan het fonds worden betaald, hun verworven pensioenrechten behouden in 
dezelfde mate als deelnemers voor wie geen bijdragen meer worden betaald maar die in 
dezelfde lidstaat blijven. Blijkbaar is dat hier niet het geval aangezien werknemers die in 
hetzelfde land naar een andere werkgever overstappen eveneens hun rechten verliezen. De 
enige mogelijkheid om deze rechten te behouden is “in geval van nationale of internationale 
overplaatsingen, ongeacht het land van bestemming, waarbij de werknemer in dienst blijft van 
de bank of elk ander willekeurig bedrijf binnen de groep”.

Wat betreft Richtlijn 2008/94/EG (de Insolventierichtlijn) wijst de Commissie erop dat artikel 
8 bepaalt dat lidstaten maatregelen moeten treffen om de rechten op aanvullend pensioen te 
beschermen in geval van insolventie van de werkgever. De richtlijn geeft de lidstaten echter 
een grote mate van vrijheid in hun keuze voor de concrete maatregelen hieromtrent. Het is
volgens de richtlijn in ieder geval niet vereist om het beheer van de interne pensioenfondsen
uit te besteden zoals indiener eist. De Commissie is van mening dat door het strenge toezicht 
van de Spaanse autoriteiten op de activiteiten van Banco Santander gekoppeld aan het 
voorrangsrecht dat aan pensioengelden wordt gegeven, er wordt voldaan aan de norm van 
artikel 8 van de Insolventierichtlijn.

De Commissie staat echter welwillend tegenover de situatie van indiener en erkent dat er 
sprake is van een gedifferentieerde behandeling van medewerkers binnen de Spaanse krediet-
en verzekeringssector en dat er behoefte bestaat aan een betere consolidatie van definitieve
rechten binnen interne fondsen voor aanvullend pensioen in het Spaanse bankwezen.

De stelsels van sociale bescherming van de lidstaten moeten namelijk het hoofd bieden aan 
het probleem van de vergrijzing. De hervormingen die in de meeste lidstaten zijn ingevoerd of 
gepland gaan in de richting van een grotere rol voor aanvullende pensioenregelingen, waarvan 
de ontwikkeling door veel lidstaten actief bevorderd wordt. Er dient dus dringend voor 
gezorgd te worden dat de regels voor de werking van deze regelingen niet het vrije verkeer 
van werknemers tussen lidstaten of de mobiliteit binnen lidstaten belemmeren doordat zij het 
voor mobiele werknemers moeilijker maken om tegen het einde van hun loopbaan voldoende 
pensioenrechten opgebouwd te hebben. Als daar niet voor gezorgd wordt, zal dat de 
flexibiliteit en de effectiviteit van de arbeidsmarkt nadelig beïnvloeden.

De Commissie wil ervoor zorgen dat werknemers die van baan wisselen en zich naar een 
andere lidstaat of binnen een lidstaat verplaatsen, daarbij niet hun pensioenrechten verliezen. 
Hiertoe heeft zij in oktober 2005 een voorstel voor een richtlijn ingediend betreffende de 
verbetering van meeneembaarheid van aanvullende pensioenrechten. Het voorstel stelt een 
aantal minimumregels vast voor het verkrijgen, behouden en overdragen van aanvullende 
pensioenrechten. Verder is het voorstel gericht op verbetering van de informatievoorziening 
aan werknemers betreffende de gevolgen van mobiliteit voor aanvullende pensioenrechten. 
Na uitvoerige besprekingen, waaronder een overweging van het Europees Parlement, heeft de 
Commissie in oktober 2007 een gewijzigd voorstel ingediend. Dit gewijzigde voorstel richt 
zich op de vroegtijdige opbouw van pensioenrechten en het behoud ervan en schrapt het 
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onderdeel betreffende de overdracht uit het oorspronkelijke voorstel.
Conclusie 

Mocht het gewijzigde voorstel voor een richtlijn worden goedgekeurd, dan heeft dit duidelijke
gevolgen voor situaties zoals die in het verzoekschrift zijn beschreven. Met betrekking tot het 
specifieke geval dat in het verzoekschrift naar voren is gebracht, zal deze richtlijn niet van 
toepassing zijn op de eerste regeling, aangezien gesloten regelingen zijn uitgesloten van de 
bepalingen van het gewijzigde voorstel voor een richtlijn. Voor openstaande regelingen zoals 
de derde regeling die door Banco Santander wordt gehanteerd, zou de regel van een
vroegtijdige opbouw van pensioenrechten van toepassing worden, zodat de betreffende 
regeling dienovereenkomstig aangepast zou moeten worden.

Ondanks de wijzigingen en de zware inspanningen van diverse voorzitterschappen, is het 
echter nog niet mogelijk gebleken om overeenstemming over deze richtlijn te bereiken.


