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Verzoekschrift nr. 0474/2012, ingediend door Károly Katus (Hongaarse 
nationaliteit), namens de “Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom”, 
vergezeld van 1860 handtekeningen, over de afschaffing van regelingen voor 
vervroegde uittreding in Hongarije

Verzoekschrift 0479/2012, ingediend door L.G.T. (Hongaarse nationaliteit), 
over de afschaffing van regelingen voor vervroegde uittreding in Hongarije

Verzoekschrift 0483/2012, ingediend door Attila Fazekas (Hongaarse 
nationaliteit), over de afschaffing van regelingen voor vervroegde uittreding 
in Hongarije

Verzoekschrift 0625/2012, ingediend door Csaba Nyakó (Hongaarse 
nationaliteit), over de afschaffing van regelingen voor vervroegde uittreding 
in Hongarije

Verzoekschrift 0762/2012, ingediend door Flórián Koczka (Hongaarse 
nationaliteit), over de afschaffing van regelingen voor vervroegde uittreding 
in Hongarije

Verzoekschrift 1144/2012, ingediend door István Balogh (Hongaarse 
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in Hongarije

Verzoekschrift 1261/2012, ingediend door László Kuti (Hongaarse 
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nationaliteit), namens de vereniging Knoe (vereniging ter bescherming van 
de belangen van mensen die vervroegd zijn uitgetreden), over de nieuwe 
Hongaarse wet inzake vervroegde uittredingen

1. Samenvatting van verzoekschrift 267/2012

Indiener heeft tot 2008 als grenswachter gewerkt. In 2008 werd de dienst voor 
grensbeveiliging gereorganiseerd en werd hij gedwongen vervroegd uit te treden. Krachtens 
Wet CLXVII inzake de afschaffing van regelingen voor vervroegde uittreding, die in 
november 2011 werd aangenomen, is zijn vervroegde uittreding opgeheven en vervangen 
door een "dienstvergoeding" die vergelijkbaar is met een sociale uitkering en derhalve kan 
worden gekort of stopgezet. Indiener is dientengevolge van mening dat deze wet inbreuk 
maakt op zijn grondrechten en strijdig is met de wetgeving van de Europese Unie.

Samenvatting van verzoekschrift 474/2012

Indiener legt uit dat het Hongaarse parlement in november 2011 Wet CLXVII heeft 
aangenomen inzake de afschaffing van regelingen voor vervroegde uittreding voor personeel 
van de krijgsmacht en de politie. Indiener is van mening dat deze wet in strijd is met het 
EU-recht (het eigendomsrecht, het verbod op discriminatie, het legaliteitsbeginsel, het recht 
op correcte bestuurlijke en gerechtelijke procedures) en verzoekt het Europees Parlement Wet 
CLXVII te bestuderen en stappen te ondernemen tegen Hongarije bij het Hof van Justitie van 
de Europese Unie.

Samenvatting van verzoekschrift 479/2012

Indiener vertelt dat hij in 2009 op vijftigjarige leeftijd met pensioen is gegaan, na 33 
dienstjaren, en een arbeidspensioen ontving overeenkomstig de destijds geldende wetgeving 
voor het personeel van de krijgsmacht en de politie. De huidige regering heeft in mei 2011 de 
grondwet gewijzigd en de arbeidspensioenen veranderd in sociale uitkeringen. Indiener 
verklaart dat er geen uitvoerbare mogelijkheid van beroep is, aangezien de indiener van de 
grondwetswijziging later is aangesteld bij het grondwettelijk hof. Indiener verzoekt het 
Europees Parlement een procedure tegen Hongarije aan te spannen bij het Hof van Justitie van 
de Europese Unie.

Samenvatting van verzoekschrift 483/2012

Indiener bekritiseert de in november 2011 door het Hongaarse parlement aangenomen Wet 
CLXVII over de afschaffing van regelingen voor vervroegde uittreding voor het personeel 
van de krijgsmacht en de politie. Indiener moest vanwege zijn slechte gezondheid in 2010 
uittreden. Sinds 1 januari 2012 is zijn pensioen vervangen door een sociale uitkering. Indiener 
meent dat de wet inbreuk maakt op zijn grondrechten.

Samenvatting van verzoekschrift 625/2012

Indiener was werkzaam bij de politie en viel tot dusver onder de bepalingen van Wet XLIII 
van 1996 inzake de op de leden van de krijgsmacht van toepassing zijnde 
arbeidsomstandigheden. Deze wet is de afgelopen jaren herhaaldelijk gewijzigd. Op 
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1 januari 2012 werd wet CLXVII inzake de afschaffing van regelingen voor vervroegde 
uittreding voor personeel van de krijgsmacht en de politie van kracht. Indiener bekritiseert de 
nieuwe wet en is van mening dat deze een inbreuk vormt op de communautaire wetgeving, en 
met name Richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van 
een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de 
Europese Gemeenschap. 

Samenvatting van verzoekschrift 762/2012

Indiener heeft bezwaar tegen de door het Hongaarse Parlement in november 2010 
aangenomen Wet CLXVII, die de regelingen voor vervroegde uitreding voor het personeel 
van de krijgsmacht en de politie met ingang van 1 januari 2012 afschaft en door sociale 
uitkeringen vervangt, die uit de aard der zaak geen garanties bieden. Indiener is van mening 
dat zijn grondrechten door deze wetgeving geschonden zijn en om die reden verzoekt hij het 
Europees Parlement om hulp. 

Samenvatting van verzoekschrift 1144/2012

Indiener meldt dat de regelingen voor beroepspensioenen in Hongarije op 1 januari 2012 zijn 
vervangen door een nieuwe regeling waarin de uitkeringen sterk zijn ingeperkt. De 
begunstigden zijn daarvan schriftelijk in kennis gesteld, zonder dat het relevante wetsbesluit 
is ingetrokken of gewijzigd. Diegenen die door het besluit van 2012 worden getroffen, hebben 
beroep aangetekend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Indiener is van 
mening dat hun rechten uit hoofde van de artikelen 17, 21 en 47 van het Handvest van de 
grondrechten zijn geschonden.

Samenvatting van verzoekschrift 1261/2012

Indiener bekritiseert de in november 2011 door het Hongaarse parlement goedgekeurde Wet 
CLXVII inzake de afschaffing van regelingen voor vervroegde uittreding voor leden van de 
krijgsmacht en de politie. Indiener verklaart dat de Hongaarse regering een groot aantal leden 
van de vereniging heeft verplicht om vervroegd uit te treden, door middel van diverse 
reorganisaties en bezuinigingen op het personeel. Uit hoofde van deze wet wordt bepaald dat 
mensen die vervroegd zijn uitgetreden niet langer als gepensioneerden worden beschouwd, en 
dat hun pensioenen worden vervangen door sociale steun die te allen tijde kan worden 
afgeschaft, verminderd of aan belasting worden onderworpen. 

De aan de goedkeuring van deze nieuwe wet voorafgaande onderhandelingen werden slechts 
met enkele vakbonden gevoerd, die de belangen van de gepensioneerden niet 
vertegenwoordigden. In de wet is tevens vastgesteld dat, teneinde de redenen te bepalen 
waarom betalingen worden stopgezet, de persoonsgegevens van burgers die vervroegde 
pensioenen ontvangen naar het strafregister mogen worden doorgestuurd, zodat hun gegevens 
met de gegevens van veroordeelde misdadigers kunnen worden vergeleken. Indiener is van 
mening dat deze wet in strijd is met de fundamentele burgerrechten zoals het eigendomsrecht, 
het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en het recht op bescherming van 
persoonsgegevens.

2. Ontvankelijkheid
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Ontvankelijk verklaard op 26 juni 2012 (verzoekschrift 267/2012), op 7 september 2012 
(verzoekschrift 474/2012), op 10 september 2012 (verzoekschriften 479/2012 en 483/2012), 
op 19 september 2012 (verzoekschrift 625/2012), op 11 oktober 2012 (verzoekschrift 
762/2012), op 20 december 2012 (verzoekschrift 1144/2012) en op 21 januari 2013 
(verzoekschrift 1261/2012). De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6, van 
het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

Deze verzoekschriften gaan over de afschaffing van regelingen voor vervroegde uittreding in 
Hongarije.

Indieners waren werkzaam bij de krijgsmacht of de politie en vielen tot begin 2012 onder de 
bepalingen van Wet XLIII van 1996 inzake de op de leden van de krijgsmacht of de politie 
van toepassing zijnde arbeidsomstandigheden. Dat wetsbesluit werd in de voorafgaande jaren 
herhaaldelijk gewijzigd. Op 1 januari 2012 werd wet CLXVII inzake de afschaffing van 
regelingen voor de vervroegde uittreding van leden van de krijgsmacht en de politie van 
kracht. 

Indieners stellen dat door de nieuwe wet een aantal (verworven) rechten afgeschaft zijn en dat 
werknemers en vakbonden in een zeer ongunstige positie verkeren ten opzichte van hun 
(voormalige) werkgever. Hun bezwaar is dat door de wet het "dienstpensioen" dat zij tot 2012 
ontvingen veranderde in een sociale uitkering met een ander rechtskarakter.

Toen zij in dienst traden hadden indieners naar verluidt een speciale ambtenarenstatus 
krachtens de oude wet waardoor zij de volgende, door de nieuwe wet afgeschafte rechten en 
privileges genoten:

 een pensioengerechtigde leeftijd die vijf jaar lager lag dan de nationale 
pensioengerechtigde leeftijd;

 de mogelijkheid om de dienst te verlaten wanneer er een post werd opgeheven in het 
belang van de dienst, de werknemer de nieuwe post afwees en de vereiste 
pensioenrechten opgebouwd had;

 een dienstpensioen na 25 dienstjaren (d.w.z. het concept van een "dienstpensioen" 
werd afgeschaft) waarvan het bedrag uit hoofde van de oude wet was vastgesteld;

 een invaliditeitspensioen bij een arbeidsongeschiktheid van 67%, ongeacht het aantal 
dienstjaren, waarvan het bedrag uit hoofde van de oude wet was vastgesteld;

 een invaliditeitspensioen na een arbeidsongeval waarvan het bedrag uit hoofde van de 
oude wet was vastgesteld;

 pensioen- en verzekeringsregelingen voor echtgenotes en personen ten laste;
 uitbetaling van een "dertiende maand" (afgeschaft door Wet CX van 2008) en
 maaltijdbonnen/-vergoedingen (afgeschaft door Wet CXLI van 2009).

Bovendien werden in de nieuwe wet de bepalingen inzake de vakbonden ingrijpend 
gewijzigd: 

 de strijdkrachten/het politieapparaat zijn niet langer verplicht om samen te werken met 
de vakbonden of deze te verwittigen;
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 de strijdkrachten/het politieapparaat zijn niet langer verplicht om de vakbonden 
operationele voorwaarden te bieden (vrij gebruik van kantoorruimten, ruimte om 
kennisgevingen op te hangen op dienstterreinen, enz.); 

 de klachtenprocedure werd afgeschaft. Krachtens de oude wet waren vakbonden 
dankzij deze procedure in staat om maatregelen die zij als onrechtmatig beschouwden 
aan te vechten. Het op gang brengen van een klachtenprocedure had een opschortende 
werking ten aanzien van de uitvoering van een onrechtmatige maatregel, in afwachting 
van een wettelijk bindende, definitieve uitspraak in de zaak;

 de contributies voor het lidmaatschap van een vakbond kunnen niet langer ingehouden 
worden op het loon van de werknemer;

 er kan niet langer aanspraak gemaakt worden op aan vakbondsactiviteiten bestede 
werkuren en deze worden dus op het loon van de werknemer ingehouden;

 de vakbonden zijn uit het overlegorgaan van de sector geweerd en 
 werknemers die namens een vakbond spreken zijn beperkt in hun vrijheid van 

meningsuiting indien zij verwijzen naar "feiten, gegevens, informatie en oplossingen 
die de rechtmatige belangen van de strijdkrachten schaden", hetgeen allemaal 
subjectieve kwalificaties zijn. Door deze bepaling wordt de macht van de vakbonden 
in ernstig mate beperkt. Indiener maakt zich zorgen dat dit verzoekschrift beschouwd 
kan worden als een schending van de nieuwe wet.

Indieners zijn van mening dat de nieuwe wet verschillende onderdelen van het EU-recht 
schendt: 

 de preambule, de artikelen 2, 6, 9, en 21 van de geconsolideerde versie van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie;

 de preambule, de artikelen 12, 17, 21 en 47 van het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie;

 Richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot 
vaststelling van een algemeen kader betreffende de voorlichting en raadpleging van 
werknemers in de EU.

Het commentaar/de analyse van de Commissie

De indieners uiten kritiek op verscheidene bepalingen die voorgaande Hongaarse wetgeving 
op een aantal terreinen wijzigt. De Commissie beoordeelt de conformiteit van deze 
wijzigingen met het EU-recht als volgt:

- Wat betreft de veronderstelde inbreuk op Richtlijn 2002/14/EG1

Bovenstaande richtlijn voorziet in de informatie en raadpleging van de vertegenwoordigers 
van de werknemers in ondernemingen2 en/of vestigingen3. Deze informatie en raadpleging 

                                               
1http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994H0820:NL:HTML.
2Onder een "onderneming" wordt verstaan: "een openbare of particuliere onderneming die, al dan niet met 
winstoogmerk, een economische activiteit uitoefent en gevestigd is op het grondgebied van een lidstaat"; zie 
artikel 2, onder a, van de richtlijn.
3Onder een "vestiging" wordt verstaan "een bedrijfseenheid in de zin van de nationale wetgeving en praktijk die 
gevestigd is op het grondgebied van een lidstaat, en waar op duurzame basis een economische activiteit wordt 
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behelst onder andere beslissingen die ingrijpende veranderingen voor de arbeidsorganisatie of 
de arbeidsovereenkomsten met zich mee kunnen brengen1.

Volgens de artikelen 2 en 3 valt een overheidsinstantie niet onder Richtlijn 2002/14/EG en 
derhalve is deze niet van toepassing op het politieapparaat. 

-Wat betreft de veronderstelde inbreuk op artikel 6 VEU en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie

Uit hoofde van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie (VWEU) beschikt de Europese Commissie niet over 
algemene bevoegdheden om in te grijpen in het geval van vermeende schendingen van de 
grondrechten. Zij kan dit alleen doen als er sprake is van een kwestie die betrekking heeft op 
recht van de Europese Unie. Derhalve is in artikel 51 van het Handvest van de grondrechten 
van de EU vastgelegd dat de bepalingen ervan gericht zijn tot de instellingen en tot de 
lidstaten, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer leggen. 

Deze verzoekschriften hebben betrekking op wetten van de Hongaarse nationale autoriteiten. 
Derhalve kan het Handvest alleen van toepassing zijn als deze wetten deel uitmaken van de 
toepassing van het recht van de Unie. Dit schijnt hier niet het geval te zijn wat betreft de 
volgende kwesties:

 Er is geen specifieke EU-wetgeving inzake beloning. In het bijzonder is de EU uit 
hoofde van het sociale hoofdstuk van het Verdrag niet bevoegd om op dit terrein 
wetgeving te maken, aangezien in artikel 153, lid 5, VWEU2 bepaald is dat dit artikel 
niet van toepassing is op de beloning. Derhalve worden kwesties als de "dertiende 
maand" en/of maaltijdbonnen/vergoedingen nog steeds door de nationale wetgevers 
geregeld en vallen zij niet onder het EU-recht.

 Evenmin is er specifieke EU-wetgeving inzake vakbonden. In artikel 153, lid 5, is 
bepaald dat dit artikel niet van toepassing is op het recht van vereniging. Derhalve 
worden kwesties met betrekking tot de vakbonden, zoals deze in de nieuwe wet 
opgenomen zijn, door de nationale wetgevers geregeld en vallen zij niet onder het EU-
recht.

 Bovendien zijn de lidstaten overeenkomstig artikel 153, lid 4, zelf verantwoordelijk 
om de fundamentele beginselen van hun socialezekerheidsstelsel vast te stellen, met 
inbegrip van de pensioenvoorwaarden. In de EU-wetgeving zijn slechts bepalingen 
opgenomen voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels met betrekking tot 
het vrij verkeer van werknemers binnen de Unie3, die op het onderhavige geval niet 
van toepassing lijken te zijn.

Krachtens Richtlijn 2000/78/EG is discriminatie op uiteenlopende gronden, met inbegrip van 

                                                                                                                                                  
uitgeoefend met menselijke en materiële hulpbronnen"; zie artikel 2, onder b, van de richtlijn.
1Zie artikel 4, lid 2, onder c, van de richtlijn.
2"Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie", http://eur-lex.europa.eu/nl/treaties/index.htm.
3Zie in dit verband de verordeningen 883/2004 and 987/2009 op: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=836.
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leeftijd, verboden, maar is de richtlijn slechts van toepassing op de ondernemingsregelingen 
inzake sociale zekerheid en niet op de wettelijke socialezekerheidsstelsels1.

- Wat betreft de artikelen 2, 9, en 21 van het VEU

In de artikelen 2 (over de waarden van de Unie) en 9 (over het democratische beginsel van 
gelijkheid van EU-burgers) van het VEU zijn algemene beginselen vastgelegd en zij zijn tot 
de Unie gericht. Voor het onderhavige geval lijken zij niet relevant te zijn. Hetzelfde geldt 
voor artikel 21 VEU inzake het extern optreden van de Unie.

- Wat betreft het Europees Verdrag betreffende de bescherming van de rechten van de mens 

Als instelling van de Europese Unie beschikt de Europese Commissie niet over enige 
bevoegdheid inzake de procedures van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en 
derhalve verkeert zij niet in een positie om stappen te nemen met betrekking tot dit onderdeel 
van het verzoekschrift. Om die reden is het aan indieners om te beslissen - indien zij dit 
wensen en nadat zij alle in Hongarije beschikbare rechtsmiddelen voor beroep in deze zaak 
hebben aangewend - of zij hun zaak voorleggen aan de bevoegde instanties van de Raad van 
Europa, met name het Europees Hof voor de Rechten van de Mens2.

Conclusies 

Voor zover het zich laat aanzien is er in het onderhavige geval geen EU-recht geschonden.
Derhalve is de Commissie bij deze gelegenheid niet bevoegd om namens indieners te 
interveniëren.

                                               
1Zie overweging 13 van Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een 
algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep, PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16.
2http://www.echr.coe.int/NR/rdibkyres/A2511163-580A-4470-AD9B-
21E37382FD2D/0/Questions_Answers_NLD.pdf.


