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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 960/2001, ingediend door Patrick O'Brien (Britse nationaliteit), over de 
pensioenrechten van Britse onderdanen die in een andere lidstaat wonen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat bepaalde aspecten van het Britse staatspensioenstelsel 
discriminerend zijn voor gepensioneerden die zich in een andere lidstaat hebben gevestigd. 
Hij wijst met name op bepalingen in het pensioenstelsel die het mogelijk maken om 
pensioenpunten toe te kennen aan mannen van 60 jaar of ouder die misschien niet de vereiste 
bijdragen hebben bijeengebracht om recht te hebben op een volledig staatspensioen. Deze 
toekenning van pensioenrechten is echter alleen mogelijk voor Britse burgers die woonachtig 
zijn in het Verenigd Koninkrijk en niet voor Britse staatsburgers die zich in een andere 
lidstaat hebben gevestigd. Verzoeker is van mening dat de situatie het vrij verkeer belemmert.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 maart 2002. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 mei 2002

"Indiener is een Britse staatsburger die gepensioneerd is en in Frankrijk woont. Hij klaagt 
over de Britse wet op de staatspensioenen, die pensioenpunten toekent aan mannen boven de 
60 die niet voldoende bijdragen betaald hebben om een volledig pensioen te kunnen krijgen. 
De pensioenpunten worden niet toegekend als de persoon in kwestie meer dan zes maanden 
van het jaar in het buitenland is – in dat geval moet de betrokkene aanvullende vrijwillige 
premies betalen voor de periode dat hij zich in het buitenland bevindt. Naar mening van 
indiener is dit duidelijke discriminatie ten nadele van Britse staatsburgers die in het buitenland 
willen wonen en impliceert dit een ernstige beperking van het recht van de burger op vrij 
verkeer en zijn vrije keuze van woonplaats.
De Europese Commissie zal de Britse autoriteiten aanschrijven om nadere informatie te 
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vragen en de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van het antwoord en haar 
verdere bevindingen."

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 oktober 2002:

"De Commissie heeft in juli 2002 de Britse autoriteiten schriftelijk om nadere informatie over 
het onderwerp gevraagd en heeft de volgende toelichtingen ontvangen:
In het VK kunnen mannen van 60-64 jaar die niet in loondienst of voor eigen rekening 
werken zich als werkloos inschrijven en op deze manier pensioenpunten krijgen die meetellen 
als pensioenbijdragen. De eis om zich in te schrijven is afgeschaft en de pensioenpunten 
worden voortaan automatisch toegekend aan deze groep mannen. Een bijkomende eis is 
echter dat zij ten minste 182 dagen in het VK verblijven - met andere woorden niet langer dan 
6 maanden in het betreffende belastingjaar weg zijn.

Sociale zekerheidsregelingen worden op EG-niveau gecoördineerd, maar niet geharmoniseerd 
bij Verordeningen nrs. 1408/71 en 574/721. Dit impliceert dat het de lidstaten vrij staat om de 
details van hun eigen sociale zekerheidsregelingen vast te stellen, dus ook welke uitkeringen 
worden verschaft, de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen en de hoogte van 
deze uitkeringen. Verordening nr. 1408/71 bepaalt onder welke sociale zekerheidsregeling 
iemand valt die zich binnen de EG verplaatst.

Een persoon op wie de wetgeving van een lidstaat niet meer toepasselijk is (omdat hij daar 
niet langer meer werkt of woonachtig is, en geen sociale bijdragen betaalt of sociale
zekerheidsuitkeringen van die lidstaat ontvangt, hetgeen van toepassing lijkt te zijn op de heer 
O'Brien lijkt te zijn) valt onder de wetgeving van de lidstaat waar hij woont2 . Aangezien de 
heer O'Brien niet langer onder de wetgeving van het VK valt kan de Commissie in dit geval 
geen stappen voor hem ondernemen.

Het verzoekschrift geeft echter wel aanleiding tot vragen in verband met de EG-wetgeving 
inzake de toekenning van sociale voordelen aan migrerende werknemers3 waarop het 
schrijven van de Britse autoriteiten geen bevredigend antwoord geeft. De Commissie heeft 
daarom de Britse autoriteiten opnieuw aangeschreven om nadere informatie op dit punt, en zal 
de Commissie Verzoekschriften in kennis stellen van de resultaten."

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 juli 2005

"Sinds de laatste mededeling van de Commissie inzake dit verzoekschrift, en na de feiten en 
de Britse wetgeving verder bestudeerd te hebben, hebben de diensten van de Commissie 
beslist om opnieuw met de Britse autoriteiten contact op te nemen, teneinde bepaalde punten 
en de mogelijke schending van het Gemeenschapsrecht betreffende het vrije verkeer van 
personen op te helderen. In het licht van de nieuwe verklaringen van de Britse autoriteiten zal 
de Commissie beslissen of het noodzakelijk is om met deze kwestie door te gaan."

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2006
  

1 Als gewijzigd en bijgewerkt door Verordening (EG) nr. 118/97 (PB nr. L 28 van 30.1.97).
2 Artikel 13, lid 2, sub f) van Verordening nr. 1408/71.
3 Artikel 7 van Verordening nr. 1612/68 en artikel 39 EG.
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In een eerdere mededeling hebben de diensten van de Commissie de Commissie 
verzoekschriften van het Europees Parlement ervan op de hoogte gesteld dat zij momenteel
het antwoord van de Britse autoriteiten op de nieuwe brief in verband met dit verzoekschrift 
beoordelen. Uit het antwoord van de Britse autoriteiten blijkt dat het systeem van 
pensioenpunten, waaraan indiener refereert, niet gekoppeld is aan het arbeidsverleden van de 
personen die in aanmerking komen, waarvan velen blijkbaar meerdere jaren de facto werkloos 
zijn voordat zij de leeftijd van 60 jaar bereiken.

De Commissie zou met deze kwestie kunnen doorgaan wanneer de kwalificatie van 
"pensioenpunten" als sociaal voordeel krachtens Verordening nr. 1612/68/EEG zou 
impliceren dat onderdanen van de Gemeenschap die gebruik willen maken van het recht van 
vrij verkeer door de desbetreffende wetgeving in het Verenigd Koninkrijk worden
achtergesteld.

Gezien de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie en op basis van de verklaringen 
van de Britse autoriteiten, is de Commissie echter van mening dat hier geen sprake is van een
sociaal voordeel voor een ex-werknemer in de zin van artikel 7 van Verordening 1612/68,
zoals uitgelegd door het Hof van Justitie in zaak C-57/96 (Meints), zaak C-43/99 (Leclere) en 
zaak C-33/99 (Esmoris).

Overwegende dat er na beoordeling van bovengenoemd antwoord van de Britse autoriteiten 
geen sprake lijkt te zijn van schending van communautair recht in het Verenigd Koninkrijk 
wat betreft de toepassing van artikel 7 van Verordening nr. 1612/1968, zal de Commissie niet 
doorgaan met de behandeling van deze kwestie.


