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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1133/2011, ingediend door Alena Balgova  (Slowaakse 
nationaliteit), gesteund door 90 medeondertekenaars, over het personeelsbeleid 
met betrekking tot de Tsjechische, Slowaakse, Roemeense en Poolse werknemers 
van het Ierse bedrijf Ballymena (O'Kane Poultry Moy Park) in verband met 
Richtlijn 91/533/EEG betreffende de verplichting van de werkgever de 
werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst 
of -verhouding van toepassing zijn

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, Alena Balgova (Slowaakse nationaliteit) klaagt over het feit dat de werknemers 
van het bedrijf Ballymena (O'Kane Poultry Moy Park) pas achteraf zijn geïnformeerd over de 
bezuinigingen op overwerkvergoedingen van een heel jaar. Zij werden bovendien mondeling 
geïnformeerd, zonder een nieuwe arbeidsovereenkomst of een addendum te ondertekenen, 
wat in strijd is met de bedrijfsvoorschriften. Indienster stelt dat de vakbond (BFAWU), waar 
de meeste medewerkers bij aangesloten waren, slechts gedeeltelijk informeerde over de 
handelswijze waarmee ze de overuren van het vorige jaar konden terugkrijgen. Sterker nog, 
de werknemers erkenden dat ze niet allemaal begrepen wat werd aangekondigd door het 
bedrijf of door de vakbond. Daarbij is het belangrijk op te merken dat ondanks het feit dat het 
bedrijf kennis van het Engels niet als eis stelde bij het aannemen van personeel en zelfs een 
vertaling van de arbeidsovereenkomst en het bedrijfsreglement naar hun talen (Pools, 
Tsjechisch, Roemeens, et cetera) aanbood, dergelijke belangrijke informatie als hierboven 
wordt beschreven en de te volgen procedure niet werd toegelicht of vertaald. Als gevolg 
hiervan bleef actie van het merendeel van de werknemers voor lange tijd uit tot het gerucht 
zich ging verspreiden dat een aantal medewerkers erin slaagde hun overuren van een jaar 
uitbetaald te krijgen. Indienster beweert dat deze medewerkers voor het grootste deel Ieren 
waren die soms zelfs niet eens overgewerkt hadden. Indienster stelt dat de vakbond de 
informatie slechts naar willekeur verspreidde en dat vooral de niet-Ierse medewerkers 



PE492.728v00-01 2/3 CM\907474NL.doc

NL

gediscrimineerd werden.

Indienster vraagt de leden van het Europees Parlement van de betreffende landen (Tsjechië, 
Slowakije, Polen en Roemenië) om deze kwestie te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 februari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juni 2012

In lid 1 en 2 van artikel 2 van Richtlijn 91/533/EG1 is bepaald dat de werkgever verplicht is 
de werknemer in kennis te stellen van de belangrijkste gegevens van de arbeidsovereenkomst 
of -verhouding. Deze informatie heeft ten minste betrekking op de volgende gegevens:

"….. h) het aanvangsbedrag, de overige bestanddelen en de periodiciteit van de betalingen 
van het loon waarop de werknemer recht heeft;

i) de normale dagelijkse of wekelijkse arbeidstijd van de werknemer; ….."

Bovengenoemde richtlijn is omgezet in Noord-Ierland door middel van de "Employment 
Rights (Northern Ireland) Order 1996" (deel III over het recht op een verklaring met 
arbeidsgegevens).

Overeenkomstig lid 1 van artikel 43 van bovengenoemde "Order" kan een werknemer, indien 
een werkgever niet in een verklaring voorziet overeenkomstig artikel 33, 36 of 40, een 
verwijzing eisen naar een arbeidsrechtbank met het oog op een uitspraak over de gegevens die 
opgenomen hadden moeten worden of waarnaar verwezen had moeten worden in een 
verklaring overeenkomstig het artikel in kwestie.

De wettigheid van retroactieve bezuinigingen op aan werknemers verschuldigde 
overwerkvergoedingen dient te worden onderzocht op basis van de relevante materiële 
bepalingen van het arbeidsrecht, evenals de arbeidsvoorwaarden opgenomen in de individuele 
arbeidsovereenkomsten van de betrokken werknemers.

Er bestaat echter geen EU-wetgeving inzake het arbeidsloon2 (noch inzake het specifieke 
onderwerp van retroactieve bezuinigingen op aan werknemers verschuldigde 
overwerkvergoedingen). 

Richtlijn 91/533/EG voorziet slechts in de informatieverstrekking aan werknemers 
betreffende hun arbeidsvoorwaarden. Bovendien is in artikel 6 expliciet bepaald dat de 
richtlijn nationale wetgevingen en/of gebruiken onverlet laat inzake bewijslast ten aanzien van 

                                               
1 De volledige tekst van de richtlijn is te vinden op:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0533:EN:NOT
2 Zie in dit verband artikel 153, lid 5, VWEU.
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het bestaan en de inhoud van de arbeidsovereenkomst of -verhouding.

Individuele arbeidsgeschillen zoals het door de indienster beschreven geschil moeten dan ook 
worden ingediend voor behandeling door de bevoegde nationale autoriteiten die beter in staat 
zijn om hierover te beslissen op basis van de van toepassing zijnde nationale wetgeving, 
waarbij zij rekening houden met alle relevante feiten, waaronder de voorwaarden in de 
arbeidsovereenkomsten van de betrokken werknemers.

Wat betreft het verzoek van de indienster om tussenkomst van de Commissie vanwege de 
vermeende schending van Richtlijn 91/533/EG, herinnert de Commissie eraan dat zelfs indien 
deze richtlijn op deze zaak van toepassing zou zijn, het in beginsel de bevoegdheid van de 
bevoegde nationale autoriteiten, waaronder rechtbanken, is om de regels tot omzetting van 
een richtlijn in de praktijk toe te passen.

Aangezien Richtlijn 91/533/EG in Noord-Ierland is omgezet, zoals hierboven is vermeld, 
wordt de indieners aangeraden om eventuele relevante klachten bij de bevoegde autoriteiten 
in te dienen, in het bijzonder de arbeidsrechtbank.

In elk geval wijst de Commissie erop dat Richtlijn 91/533/EG niet expliciet voorziet in de taal 
die de werkgever moet gebruiken voor het verstrekken aan de betrokken werknemers van de 
in de richtlijn verplicht gestelde informatie. Er bestaat bovendien geen jurisprudentie van het 
Europees Hof van Justitie over dit onderwerp. De richtlijn verplicht de werkgever niet om 
dergelijke informatie te verstrekken in een andere taal dan de officiële taal van de lidstaat van 
tewerkstelling.

Conclusie

De indieners wordt aangeraden een klacht bij de bevoegde nationale autoriteiten in te dienen, 
waaronder de arbeidsrechtbank.


