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Verzoekschrift 555/2003, ingediend door M. Afonso Serafim Gonçalves (Portugese 
nationaliteit), over zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die in Portugal en in Frankrijk werkzaam is geweest, verklaart dat de Franse 
socialezekerheidsdienst weigert de tijd die hij in Portugal werkzaam is geweest bij de 
berekening van zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering in aanmerking te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 december 2003. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 april 2004

Indiener, een Portugees staatsburger, beklaagt zich over de weigering van de bevoegde Franse 
autoriteiten om hem een arbeidsongeschiktheidsuitkering toe te kennen voor de jaren waarin 
hij in Frankrijk premie heeft betaald, terwijl de desbetreffende Portugese instelling hem 
arbeidsongeschikt heeft verklaard. Op het ogenblik ontvangt hij een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering van de Portugese instelling.

De Franse autoriteiten - zowel administratieve als juridische - baseren hun besluit op het feit 
dat indiener niet voldoet aan de voorwaarden die zijn neergelegd in de Franse wetgeving om 
voor een dergelijke uitkering in aanmerking te komen.

Er dient allereerst op gewezen te worden dat het communautaire recht in de verordeningen 
(EEG) 1408/71 en 574/72 voorziet in een coördinatie van de diverse socialezekerheidsstelsels 
van de lidstaten, teneinde sociale bescherming te bieden aan degenen die zich binnen de 
Europese Unie verplaatsen. Daar het echter om een coördinatie van de nationale stelsels gaat, 
en niet om een harmonisatie van de sociale zekerheid, blijft iedere lidstaat vrij om de 
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voorwaarden te bepalen die recht geven op prestaties, evenals het bedrag, de wijze van
berekening en de duur van de prestaties.

Bovendien maakt Verordening (EEG) 1408/71 in het hoofdstuk “invaliditeit” (artikel 37 e.v.) 
onderscheid tussen de lidstaten waar het bedrag van de uitkeringen onafhankelijk is van de 
duur van de premiebetaling of de tijdvakken van verzekering en de lidstaten waar de perioden 
waarin premies betaald zijn wel in aanmerking worden genomen bij de berekening van het 
bedrag. In deze zin is volgens bijlage IV van bovengenoemde verordening Frankrijk een staat 
van het type A en Portugal een staat van het type B . Bovendien wordt in de rubriek Frankrijk 
van genoemde bijlage nog een ander onderscheid gemaakt, namelijk tussen werknemers in 
loondienst en werkenden die niet in loondienst zijn. Wat deze laatsten betreft, is het 
genoemde beginsel alleen van toepassing op zelfstandigen in de agrarische sector, en niet op 
degenen die in de handel werkzaam waren, zoals het geval is bij indiener. Derhalve kan deze 
geen beroep doen op de algemene regel, die van het type A zou zijn, maar valt hij onder de 
regels die voor dit soort gevallen zijn opgenomen in de Franse wetgeving.

Dit is dus het juridisch kader. De feiten zijn dat indiener werkzaam is geweest als handelaar 
en tussen 1969 en 1983 premie heeft betaald in Frankrijk, en vervolgens van 1983 tot 1994 in 
Portugal, waar hij toen arbeidsongeschikt is verklaard.

Volgens de Franse wetgeving moeten niet-loontrekkenden (zoals indiener) kunnen aantonen 
aan bepaalde voorwaarden te voldoen (minimumduur van hun registratie en van het aantal 
uren betaalde arbeid tijdens de referentieperiode).  De Portugese wetgeving daarentegen 
voorziet niet in verschillende bijdrageregelingen voor werknemers in loondienst en 
zelfstandigen. In Portugal is er één enkel fonds voor beide categorieën. Dat is niet het geval in 
Frankrijk, zoals reeds is uiteengezet. Daarom speelt in het onderhavige geval de wetgeving 
van die lidstaat een primordiale rol.

Omdat indiener eerst verzekerd is geweest in een land A en daarna in een land B, moet het 
invaliditeitspensioen worden betaald overeenkomstig de verzekerings- en arbeidsperiodes die 
zijn vastgesteld volgens de nationale wetgevingen.

Om na te gaan of de communautaire wetgeving terzake correct is toegepast, hebben de 
diensten van de Commissie zich gewend tot de Franse autoriteiten om hun visie op deze zaak 
te vernemen. De Commissie zal niet nalaten de Commissie verzoekschriften van het Europees 
Parlement op de hoogte te stellen van de verdere ontwikkelingen in deze zaak, alsmede van 
het besluit dat zal worden genomen.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 23 maart 2007

Zoals het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen reeds herhaaldelijk heeft 
benadrukt, voorziet artikel 42 van het EG-Verdrag in een coördinatie van de diverse
socialezekerheidsstelsels van de lidstaten teneinde sociale bescherming te bieden aan degenen 
die zich binnen de Europese Unie verplaatsen. Aangezien het hier gaat om een coördinatie 
van de nationale stelsels en niet om een harmonisatie van de sociale zekerheid, blijft iedere
lidstaat vrij om de voorwaarden te bepalen die recht geven op prestaties, evenals het bedrag, 
de wijze van berekening en de duur van de prestaties.

In dit opzicht maakt Verordening (EEG) nr. 1408/71 – de afgeleide basisrechtsnorm op dit 
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gebied – voor invaliditeit als tak van het socialezekerheidsstelsel (de tak die betrekking heeft 
op indiener) onderscheid tussen lidstaten waar de hoogte van invaliditeitsuitkeringen 
onafhankelijk is van de duur der verzekeringstijdvakken, en lidstaten waar de duur van de 
verzekeringstijdvakken wel in aanmerking wordt genomen bij de berekening van 
invaliditeitsuitkeringen. In die zin behoort volgens bijlage IV Frankrijk tot de eerste groep 
(een land van het zogenaamde type A) en Portugal tot de tweede groep (een land van het 
zogenaamde type B).

Daar indiener achtereenvolgens verzekerd is geweest in een staat waar de duur van de 
premiebetaling niet in aanmerking wordt genomen en in een staat waar dit wel het geval is, en 
rekening houdend met de bovengenoemde bepalingen, moet het dossier van indiener worden 
onderzocht ten aanzien van de regels die zijn vastgelegd in hoofdstuk 3 van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 (ouderdom en overlijden (pensioenen)). In dit geval wordt het 
invaliditeitspensioen berekend in samenhang met de nationale regels, waarbij slechts rekening 
wordt gehouden met de tijdvakken van verzekering en van arbeid ten aanzien van de nationale 
wetgeving.

De rechten van indiener moeten worden onderzocht ten aanzien van de Franse wetgeving, die 
voorziet in bepaalde verzekerings- en inschrijvingsvoorwaarden. In feite moeten de 
rechtgevende voorwaarden worden onderzocht op de eerste dag van de maand waarin de 
invaliditeit is vastgesteld. Derhalve was de datum waarop dit bijzondere geval moet worden 
onderzocht 1 april 1996, namelijk de datum waarop indiener in Portugal arbeidsongeschikt is 
verklaard.

De informatie die de Portugese instelling heeft verstrekt aan haar Franse collega middels 
formulier E 205 (loopbaanoverzicht) noemt geen enkel verzekeringstijdvak tussen 1 april 
1995 en 31 maart 1996 – de Franse referentieperiode voor het onderzoek naar de 
rechtgevende voorwaarden. In feite heeft de Portugese instelling bevestigd dat er geen enkel 
verzekeringstijdvak kan worden gemeld tussen 1 oktober 1994 en 1 april 1996.

Indiener stelt dat hij gedurende die periode in Portugal werkzaam is geweest als handelaar en 
dat hij in die referentieperiode als zodanig premies heeft betaald. De informatie die de 
diensten van de Commissie heeft ontvangen bevestigt echter dat het Portugese fonds verklaart
dat indiener gedurende die periode niet heeft gewerkt.

Het beroep dat indiener heeft gedaan op artikel 45, lid 1 van Verordening (EEG) nr. 1408/71 
is in dit opzicht niet relevant gezien het feit dat hij geen bewijs kan leveren van voltooide
tijdvakken gedurende genoemde referentieperiode.

Dientengevolge zijn de diensten van de Commissie van mening dat de nationale overheden de 
communautaire regelgeving ter zake correct hebben toegepast en ze bevestigen dat ze niet ten 
gunste van indiener kunnen bemiddelen.

Het voorafgaande loopt in geen enkel opzicht vooruit op de rechten van indiener wanneer hij 
de pensioengerechtigde leeftijd zal hebben bereikt, daar de bevoegde Franse instelling dan 
inderdaad de premiejaren in Frankrijk zal onderzoeken in het licht van de principes die ten 
grondslag liggen aan de communautaire coördinatie van socialezekerheidsstelsels om een 
beslissing te kunnen nemen over indieners recht op pensioen.
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