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Verzoekschrift 586/2001, ingediend door Manuel García Bado (Spaanse nationaliteit), 
namens “Asociación Nacional Linense de Pensionistas Ex-trabajadores de Gibraltar”, 
over het uitblijven van verhoging van het pensioen van Spaanse gepensioneerden die in 
Gibraltar hebben gewerkt

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die voorzitter is van bovengenoemde vereniging, protesteert tegen het sinds 1990 
uitblijven van verhoging van het pensioen van Spaanse gepensioneerden die in Gibraltar 
hebben gewerkt. Verder stelt hij dat het pensioen van gepensioneerden die in Gibraltar wonen, 
hoger is dan het pensioen dat wordt uitbetaald aan gepensioneerden die in Spanje wonen, 
ondanks gelijke pensioenpremies en werkzame perioden. Hij is van mening dat dit in strijd is 
met de bepalingen in artikel 34, lid 1 en 2, van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie inzake de fundamentele rechten, en met de besluiten van de Gemeenschap 
over de toepassing van regelingen voor de sociale zekerheid. Hij vraagt het Europees 
Parlement maatregelen te nemen waardoor de relevante bepalingen worden nageleefd en te 
zorgen voor aanpassing van de betreffende pensioenen met terugwerkende kracht vanaf 1990.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 december 2001. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 februari 2002

Indiener, die voorzitter is van bovengenoemde vereniging, protesteert tegen het sinds 1990 
uitblijven van verhoging van het pensioen van Spaanse gepensioneerden die in Gibraltar 
hebben gewerkt. Hij stelt dat het pensioen van de gepensioneerden die in Gibraltar wonen 
hoger is dan dat van gepensioneerden die in Spanje wonen, ondanks gelijke pensioenpremies 
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en werkzame perioden. De Commissie is op de hoogte van deze problematiek en onderzoekt 
momenteel of dit strookt met het Gemeenschapsrecht, meer bepaald met het beginsel van 
gelijke behandeling volgens artikel 3 van Verordening nr. 1408/71, juncto artikel 10 over de 
ontheffing van de bepalingen inzake de woonplaats voor het berekenen en uitbetalen van 
pensioenen.

Om deze klacht te kunnen onderzoeken, heeft de Commissie de Britse autoriteiten om 
gedetailleerde informatie verzocht over het systeem ter aanpassing van pensioenen in 
Gibraltar en hun mening over de verenigbaarheid van dit systeem met het 
Gemeenschapsrecht.

De Commissie zal het Europees Parlement op de hoogte houden van de verdere 
ontwikkelingen in het onderzoek in deze kwestie.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 mei 2002

Indiener, die voorzitter is van bovengenoemde vereniging, beklaagt zich over de problemen 
van tal van gepensioneerden die in Gibraltar hebben gewerkt, meer in het bijzonder over het 
feit dat de pensioenen van de Spaanse gepensioneerden sedert 1990 niet meer zijn aangepast. 
Hij stelt dat het pensioen van de gepensioneerden die in Gibraltar wonen hoger is dan dat van 
gepensioneerden die in Spanje wonen, ondanks gelijke pensioenpremies en werkzame 
perioden. 

Om deze klacht te kunnen onderzoeken, heeft de Commissie de Britse autoriteiten om 
gedetailleerde informatie verzocht over het systeem ter aanpassing van pensioenen in 
Gibraltar.

Uit de informatie die de Commissie heeft ontvangen blijkt dat het vroegere pensioenfonds van 
Gibraltar - SIF - eind 1993 geliquideerd is. De pensioenen voor de leden van het fonds zijn 
blijven staan op het niveau van 31 december 1993, zonder enige jaarlijkse indexering.

Naar verluidt zouden de SIF-gepensioneerden die in Gibraltar wonen recht hebben op sociale 
bijstand wanneer hun inkomen onder een bepaald bedrag daalt. De sociale bijstand valt echter 
buiten de werkingssfeer van Verordening nr. 1408/71. Bovendien zijn deze prestaties normaal 
betaalbaar in de lidstaat van verblijf en zijn ze niet exporteerbaar.

Om te kunnen nagaan of er sprake is van discriminatie op grond van nationaliteit en van een 
overtreding van het Gemeenschapsrecht, hebben de diensten van de Commissie de vereniging 
ALPEG om nadere informatie verzocht over de verhoging van de pensioenen in kwestie, die 
zouden zijn opgewaardeerd en betaald aan gepensioneerden die in Gibraltar wonen.

De Commissie zal het Europees Parlement op de hoogte houden van het verdere gevolg dat 
aan het verzoekschrift wordt gegeven.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 december 2002

Om na te gaan of er sprake is van discriminatie volgens nationaliteit en overtreding van het 
Europees recht hebben de diensten van de Commissie de vereniging ALPEG naar precieze 
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gegevens over de verhoging van de pensioenbedragen gevraagd die opgewaardeerd zouden 
zijn, en uitbetaald aan ingezetenen van Gibraltar.

Intussen heeft de Commissie een gedachtewisseling van technische aard gehad met een 
delegatie van het bestuur van de vertegenwoordiging van La Linea de Concepción (de 
Spaanse gemeente die aan Gibraltar grenst) in Brussel en de indiener zelf, over de 
pensioenproblemen van Spaanse werknemers die vroeger in Gibraltar gewerkt hebben. De 
delegatie heeft aanvullende gegevens beloofd, en meer in het bijzonder een uitgebreid dossier 
dat samengesteld wordt door een advocatenkantoor.

De diensten van de Commissie zullen de Commissie verzoekschriften van het Parlement op 
de hoogte houden van de evolutie van dit dossier.

6. Schriftelijke bevestiging, ontvangen op 13 maart 2003, van de informatie die de 
Commissie mondeling heeft verstrekt tijdens de vergadering van 20 februari 2003

De Commissie wil het Europees Parlement met deze mededeling op de hoogte brengen van 
het resultaat van de stappen die zij heeft gezet om te kunnen antwoorden op de vragen van 
bovengenoemde vereniging over deze kwestie, waarbij een vermoeden bestaat van 
discriminatie bij de uitbetaling van een pensioen op grond van nationaliteit.

Er zij aan herinnerd dat de vereniging protesteert tegen het niet verhogen of indexeren van de 
ouderdomspensioenen ten laste van de regering van Gibraltar.

Het orgaan dat door de regering van Gibraltar is gevormd om de ouderdomspensioenen van 
werknemers in Gibraltar uit te betalen, het Gibraltar Social Insurance Fund (GSIF), is in 
1993 failliet gegaan en sindsdien zorgt de Britse regering voor de uitbetaling van de 
pensioenen, zij het dat de uit te betalen bedragen zijn bevroren. Dit geldt voor alle 
gepensioneerde werknemers, ongeacht hun nationaliteit, overeenkomstig het 
Gemeenschapsrecht.

Er zij tevens aan herinnerd dat het in de Verordeningen (EG) nr. 1408/71 en nr. 574/72 
vervatte Gemeenschapsrecht slechts voorziet in coördinatie van de socialezekerheidsstelsels 
van de lidstaten om personen die zich binnen de Europese Unie verplaatsen sociale 
bescherming te bieden. De lidstaten blijven zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van de 
criteria om in voor een uitkering aanmerking te komen, zij het dat daarbij het 
Gemeenschapsrecht en met name het niet-discriminatiebeginsel in acht dienen te worden 
genomen.

De vraag waar het om gaat is meer in het bijzonder de aard van de door de regering van 
Gibraltar verstrekte uitkeringen, de Elderly Persons Allowance (EPA) en de Household Cost 
Allowance (HCA). Het gaat erom vast te stellen of het bestaan en de toekenning van deze 
premievrije uitkeringen geen verkapte indexering van de ouderdomspensioenen is die in strijd 
is met het Gemeenschapsrecht omdat alleen woonachtigen ervoor in aanmerking komen.

Uit de door de Britse autoriteiten verstrekte informatie valt op te maken dat beide uitkeringen 
gezien hun aard tot de sociale bijstand behoren en daarom buiten de sociale zekerheid en dus 
de Gemeenschapswetgeving vallen.
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De EPA ressorteert onder een particuliere welzijnsorganisatie, Community Care Limited, die 
middelen van de regering van Gibraltar als volgt verdeelt: ervoor in aanmerking komen 
personen van 65 jaar of ouder die woonachtig zijn in Gibraltar, daar in de laatste 20 jaar ten 
minste 10 jaar hebben gewoond en geen premieplichtig ouderdomspensioen of andere sociale 
bijstand ontvangen die hoger is dan het bedrag van de EPA. Volgens de Britse autoriteiten is 
deze uitkering een aflopende zaak en komt zij op dit moment slechts ten goede aan een 
honderdtal personen.

De HCA is bedoeld om ouderen te helpen om bepaalde huishoudelijke uitgaven te bekostigen. 
De vraag wie in aanmerking komt wordt ook hier bepaald door de woonplaats en het inkomen 
en ook de HCA wordt beheerd door Community Care Limited.

Beide uitkeringen vallen dus rechtelijk gezien onder de sociale bijstand, mede gezien het 
criterium om ervoor in aanmerking te komen. Hierbij is geen discriminatie op grond van 
nationaliteit vastgesteld. Bovendien valt de sociale bijstand buiten de werkingssfeer van de 
communautaire regelgeving, zoals duidelijk blijkt uit artikel 4, lid 4 van Verordening (EG) nr. 
1408/71.

Om uitsluitsel te krijgen over het rechtskarakter van de EPA hebben de diensten van de 
Commissie zich echter opnieuw tot de Britse autoriteiten gewend om na te gaan of er een 
rechtsgrond of criteria dan wel parameters voor de toekenning van deze uitkering bestaan.

Ten aanzien van de pensioenplichtige ouderdomspensioenen heeft de Commissie geen 
discriminatie op grond van de nationaliteit van de werknemers vastgesteld en ook de 
vereniging van pensioengerechtigden heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De uitkeringen 
voor voormalige werknemers in Gibraltar zijn immers zowel voor de Britse als voor de 
Spaanse onderdanen bevroren.

De Commissie zal het Europees Parlement op de hoogte houden van het gevolg dat wordt 
gegeven aan haar verzoek aan de Britse autoriteiten om inlichtingen over eventuele criteria 
om in aanmerking te komen voor de EPA.

7. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 juli 2004

De Commissie wil het Europees Parlement met deze mededeling op de hoogte brengen van 
het resultaat van de stappen die zij heeft ondernomen om te kunnen antwoorden op het door 
bovengenoemde vereniging over deze kwestie ingediende verzoekschrift, waarbij een 
vermoeden bestaat van discriminatie bij de uitbetaling van een pensioen op grond van 
nationaliteit in het kader van door de regering van Gibraltar uitgekeerde 
ouderdomspensioenen.

Het verzoekschrift bestaat uit twee delen: pensioenplichtige ouderdomspensioenen en twee 
aan inwoners van Gibraltar toegekende uitkeringen.

1.  Met betrekking tot pensioenplichtige ouderdomspensioenen hebben de Commissiediensten 
geen discriminatie op grond van de nationaliteit van de werknemers vastgesteld. Vastgesteld 
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werd dat de uitkeringen zowel voor de voormalige Britse als Spaanse onderdanen die in 
Gibraltar werkten, zijn bevroren sedert 1993, de datum van de liquidatie van het oude 
Gibraltar Social Insurance Fund (GSIF). In dit opzicht dient eraan te worden herinnerd dat 
het dankzij de tussenkomst van de Administratieve commissie voor de sociale zekerheid van 
migrerende werknemers is dat een oplossing kon worden gevonden om de betaling van de 
ouderdomspensioenen na de liquidatie van het GSIF te garanderen.

2.  Het verzoekschrift betrof meer in het bijzonder de aard van de door de regering van 
Gibraltar verstrekte uitkeringen, de Elderly Persons Allowance (EPA) en de Household Cost 
Allowance (HCA). Het is zaak vast te stellen of het bestaan en de toekenning van deze 
premievrije uitkeringen geen verkapte indexering van de ouderdomspensioenen is die in strijd 
is met het Gemeenschapsrecht. De diensten van de Commissie hebben de Britse autoriteiten 
herhaaldelijk om meer gedetailleerde informatie met betrekking tot deze twee uitkeringen 
verzocht. Het resultaat van deze verzoeken bevestigde het grootste deel van de analyse in 
voorafgaande mededelingen met betrekking tot de juridische aard van de twee betrokken 
uitkeringen. Daarom dient het volgende te worden verduidelijkt.

• De in 1973 ingestelde EPA berust op administratieve regelingen – niet op wetteksten – en 
kan niet worden uitgekeerd aan personen die recht hebben op een groter pensioenplichtig 
ouderdomspensioen of op een grotere sociale uitkering. In die zin lijkt deze uitkering, met 
het oog op zijn aard en toekenningscriteria, sociale steun en geen sociale zekerheid in de 
zin van Verordening (EG) nr. 1408/71 te zijn.1 Daarom valt ze niet onder het 
toepassingsgebied van die verordening.

• De HCA – die ten doel heeft bepaalde categorieën van personen te helpen het hoofd te 
bieden aan huishoudelijke kosten – is volgens door de Britse autoriteiten verstrekte 
informatie niet op enig wettelijk instrument of administratieve regeling gebaseerd. 
Bovendien betreft het een uitkering waarvan het beheer en de toegekende middelen 
vallen onder een particuliere liefdadigheidsorganisatie, de Community Care Limited. Dit 
leidt volgens de Britse autoriteiten tot dezelfde juridische analyse als voor de EPA.

Niettemin bevat het formulier dat mogelijke begunstigden van de HCA moeten invullen om de 
uitkering aan te vragen twee voorwaarden: verblijf in Gibraltar en de status van 
rechthebbende op een pensioen van de sociale zekerheid. Het is in het bijzonder dit laatste 
element dat de vraag doet rijzen of deze aan gepensioneerde oud-werknemers toegekende 
uitkering geen “sociaal voordeel verbonden met de kwaliteit van werknemer” vormt in de zin 
van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1612/68, die erin voorziet dat de migrerende 
werknemer en zijn gezin dezelfde sociale voordelen genieten als de nationale werknemers2. 
De mogelijkheid een verband te scheppen tussen de kwaliteit van werknemers van door de 
verzoekende vereniging vertegenwoordigde personen in de zin van Verordening (EG) nr. 
1612/68 en de jurisprudentie van het EHvJ en de toekenning van deze uitkering is één van de 
belangrijkste elementen in deze zaak; daarom hebben de Commissiediensten zich opnieuw tot 

  
1 Artikel 4, lid 4 van Verordening (EG) nr. 1408/71 van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de 
socialezekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen.
2 In die zin heeft het Hof van Justitie eraan herinnerd dat om ‘sociale voordelen’ te kunnen genieten, het recht op 
uitkering onlosmakelijk verbonden moet zijn aan de objectieve hoedanigheid van werknemer van de 
uitkeringsgerechtigden. Cf. arrest van het HJEG C-57/96 van 27 november 1997 in de zaak "Meints / Ministère 
du Travail", Jurispr. 1997, pp. I-6.689 e.v., 39-41.
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de Britse autoriteiten gewend en hen om hun opmerkingen met betrekking tot dit punt 
verzocht.

De diensten van de Commissie zullen de Commissie verzoekschriften van het Parlement op 
de hoogte houden van de evolutie van dit dossier.

8. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 mei 

De Commissie wil het Europees Parlement met deze mededeling op de hoogte brengen van de 
stappen die zij sinds de laatste mededeling heeft ondernomen om te kunnen antwoorden op 
het verzoekschrift dat door de bovengenoemde vereniging werd ingediend betreffende een 
vermoeden van discriminatie op grond van nationaliteit in het kader van 
ouderdomspensioenen ten laste van de regering van Gibraltar.

De diensten van de Commissie wensen er eerst en vooral aan te herinneren dat dit 
verzoekschrift vooral een uitkering betreft die aan sommige bewoners van Gibraltar wordt 
toegekend, met name de Household Cost Allowance (HCA). Er dient in dit geval te worden 
vastgesteld of de toekenning van deze premievrije uitkering geen verkapte vorm van 
indexering van de ouderdomspensioenen is die in strijd is met het Gemeenschapsrecht.

Er dient tevens aan te worden herinnerd dat de HCA bedoeld is om bepaalde categorieën van 
personen te helpen om hun huishoudelijke uitgaven te bekostigen. Zij berust op geen enkel 
wettelijk of bestuurlijk instrument. Bovendien gaat het om een uitkering waarvan het beheer 
en de toegekende fondsen ressorteren onder een particuliere welzijnsorganisatie, Community 
Care Limited. Niettemin bevat het formulier dat mogelijke begunstigden van de HCA moeten 
invullen om de uitkering aan te vragen, twee voorwaarden: woonplaats in Gibraltar en de 
status van rechthebbende op een pensioen van de sociale zekerheid. Rekening houdend met 
het feit dat deze aan gepensioneerde oud-werknemers toegekende uitkering een "sociaal 
voordeel verbonden aan de hoedanigheid van werknemer" kan betekenen in de zin van artikel 
7, lid 2 van Verordening (EG) nr. 1612/68, die erin voorziet dat migrerende werknemers en 
hun gezin dezelfde sociale voordelen genieten als de nationale werknemers1, heeft de 
Commissie een brief van ingebrekestelling gestuurd aan de Britse autoriteiten met het verzoek 
om commentaar ten aanzien van dit punt .

De diensten van de Commissie zullen de Commissie verzoekschriften van het Parlement op 
de hoogte houden van de evolutie van dit dossier.

9. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 februari 2006

De Commissie wil het Europees Parlement met deze mededeling op de hoogte brengen van de 
stappen die zij sinds de laatste mededeling heeft ondernomen om te kunnen antwoorden op 
het verzoekschrift dat door de bovengenoemde vereniging werd ingediend betreffende een 
vermoeden van discriminatie op grond van nationaliteit in het kader van 
ouderdomspensioenen ten laste van de regering van Gibraltar.

  
1 In dit opzicht herinnert het Hof van Justitie eraan dat om "sociale voordelen" te kunnen genieten, het recht op
uitkering onlosmakelijk verbonden moet zijn aan de objectieve hoedanigheid van werknemer van de 
uitkeringsgerechtigden. Cf. arrest van het HJEG C-57/96 van 27 november 1997 in de zaak "Meints / Ministère 
du Travail", Jurispr. 1997, blz. I-6.689 en volgende, visa 39-41. 
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De diensten van de Commissie wensen er eerst en vooral aan te herinneren dat dit 
verzoekschrift vooral een uitkering betreft die aan sommige bewoners van Gibraltar wordt 
toegekend, met name de Household Cost Allowance (HCA). Er dient in dit geval te worden 
vastgesteld of de toekenning van deze premievrije uitkering geen verkapte vorm van 
indexering van de ouderdomspensioenen is die in strijd is met het Gemeenschapsrecht.

Er dient tevens aan te worden herinnerd dat de HCA bedoeld is om bepaalde categorieën van 
personen te helpen om hun huishoudelijke uitgaven te bekostigen. Zij berust op geen enkel 
wettelijk of bestuurlijk instrument. Bovendien gaat het om een uitkering waarvan het beheer 
en de toegekende fondsen ressorteren onder een particuliere welzijnsorganisatie, Community 
Care Limited. Niettemin bevat het formulier dat mogelijke begunstigden van de HCA moeten 
invullen om die uitkering aan te vragen, twee voorwaarden: woonplaats in Gibraltar en de 
status van rechthebbende op een pensioen van de sociale zekerheid. Het is dit laatste element 
dat de diensten van de Commissie ertoe gebracht heeft te onderzoeken of deze aan 
gepensioneerde oud-werknemers toegekende uitkering niet een "sociaal voordeel verbonden 
aan de hoedanigheid van werknemer" kan betekenen in de zin van artikel 7, lid 2 van 
Verordening (EG) nr. 1612/68, die erin voorziet dat migrerende werknemers en hun gezin 
dezelfde sociale voordelen genieten als de nationale werknemers1. De Commissie heeft dan 
ook een brief van ingebrekestelling gestuurd aan de Britse autoriteiten met het verzoek om 
commentaar ten aanzien van dit punt.

De Britse autoriteiten hebben in hun antwoord op deze ingebrekestelling hun opmerkingen en 
argumenten geformuleerd. De diensten van de Commissie hebben op grond daarvan de 
vereniging die het verzoekschrift ingediend heeft om aanvullende informatie over deze 
kwestie verzocht.

De diensten van de Commissie wensen er nogmaals op te wijzen dat daardoor geenszins 
wordt vooruitgelopen op het eindbesluit in deze zaak, en dat de gevraagde informatie ze juist 
moet helpen bij het vervullen van hun taak.

De diensten van de Commissie zullen de Commissie verzoekschriften van het Parlement op 
de hoogte houden van de evolutie van dit dossier.

10. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2007.

Uit de informatie die de Commissie heeft ontvangen blijkt dat de reikwijdte van dit 
verzoekschrift beperkt is, in die zin dat het aantal personen dat gebruik gemaakt heeft van het 
recht op vrije verkeer uiterst laag was. Uit deze informatie kan namelijk opgemaakt worden 
dat het merendeel van de indieners geen gebruik heeft gemaakt van het recht van vrij verkeer 
van werknemers, daar deze bepalingen in Spanje in die tijd niet toepasselijk waren.

Na afsluiting van de landgrens tussen Gibraltar en Spanje is namelijk in 1969 het merendeel 
van de betrokken personen gestopt met het afdragen van sociale premies. In dit verband wordt 

  
1 In dit opzicht herinnert het Hof van Justitie eraan dat om "sociale voordelen" te kunnen genieten, het recht op
uitkering onlosmakelijk verbonden moet zijn aan de objectieve hoedanigheid van werknemer van de 
uitkeringsgerechtigden. Cf. arrest van het HJEG C-57/96 van 27 november 1997 in de zaak "Meints / Ministère 
du Travail", Jurispr. 1997, blz. I-6.689 en volgende, visa 39-41.
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eraan herinnerd dat Spanje pas in 1986 lid is geworden van de Europese Gemeenschap en dat
de overgangsperiode inzake het vrije verkeer van werknemers pas in 1992 is afgelopen. 
Daarom is de kwalificatie "migrerende werknemers" in de betekenis van de 
Gemeenschapswetgeving op het merendeel van deze personen niet van toepassing.

Anderzijds is er na een driehoeksoverleg tussen de regering van het Verenigd Koninkrijk, 
Spanje en Gibraltar op 18 september een akkoord bereikt over de pensioenkwestie van oud 
werknemers. Een van de afspraken uit dit akkoord behelst de oprichting in 2007 van een 
nieuw pensioenfonds ter vervanging van het huidige fonds. De huidige gepensioneerden 
zullen worden opgeroepen deel te nemen aan dit fonds, dat belast is met de volgende taken:

o enerzijds, betaling van achterstallige pensioenbedragen van Gibraltar Social 
Insurance Fund (GSIF) tot het bedrag dat overeenkomt met de indexering die tussen 
1969 en 2007 plaats had moeten vinden. Dit gebeurt in de vorm van een vast bedrag 
(lump sum) dat in twee tranches wordt betaald: de eerste tranche in april 2007 en de 
tweede in april 2008.1

o anderzijds, de nieuwe, dit maal wel geïndexeerde, pensioenen.

Hoewel met het akkoord het prioritaire probleem van de "household cost allowance" niet is 
opgelost, wordt er met dit akkoord niettemin tegemoet gekomen aan de wensen van de oud 
werknemers in Gibraltar, onder voorbehoud van het onderzoek naar de controlemiddelen die 
voor de uitvoering van het akkoord zullen worden aangewend.

  
1 Het gemiddelde bedrag waarvan sprake is, is 6 200 EUR;
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