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Verzoekschrift 778/2005, ingediend door Michel Guillet (Franse nationaliteit), over 
genderdiscriminatie bij pensioenregelingen in Frankrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is 55 jaar oud en heeft meer dan 40 jaar sociale premies betaald. Hij wilde 
gebruikmaken van de nieuwe regeling in het socialezekerheidsstelsel in Frankrijk die mensen 
met een lang dienstverband de mogelijkheid biedt vóór hun zestigste met pensioen te gaan. 
Hij kreeg van zijn pensioenfonds echter te horen dat alleen vrouwen op 55-jarige leeftijd met 
pensioen mochten gaan. De leeftijdsgrens voor mannen bleef 60 jaar, ook al hadden ze meer 
dan 40 jaar premies bijgedragen. Indiener protesteert hiertegen, aangezien genderdiscriminatie 
niet is toegestaan.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 december 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 mei 2006

Klager, die is aangesloten bij een spaar- en pensioenfonds voor klerken en notarisbedienden, 
ouder dan 55 is en reeds langer dan 40 jaar bijdragen betaalt, laakt de discriminatie die uitgaat 
van de bepalingen die in een pensioensleeftijd van 60 jaar voor mannen voorzien, terwijl 
vrouwen reeds vanaf 55 met pensioen mogen gaan.

Volgens de gegevens waarover de Commissie beschikt, nl. de ter zake dienende Franse 
wetgeving, decreet nr. 90-1215 van 20 december 1990 tot uitvoering van de wet van 12 juli 
1937 inzake de invoering van een spaar- en pensioenfonds voor klerken en notarisbedienden, 
en met name artikel 84 daarvan, is er recht op pensioen vanaf de leeftijd van 60 jaar. 
Hetzelfde artikel bepaalt echter dat deze leeftijdsvoorwaarde in twee verschillende gevallen 
niet kan worden ingeroepen.
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Ten eerste kan deze leeftijdsvoorwaarde niet worden ingeroepen voor verzekerden van 55, die 
gedurende 25 jaar hun sociale premies aan het pensioenfonds hebben afgedragen. Het tweede 
uitzonderingsgeval op de pensioenleeftijd van zestig jaar is van toepassing op moeders met 
drie kinderen die in leven zijn of overleden zijn wegens oorlogshandelingen, of moeders met 
één kind dat meer dan één jaar oud is en invalide is.  

In een aantal vonnissen heeft het Hof van Justitie een rechtspraak ontwikkeld om het 
toepassingsgebied van artikel 141 van het EG-Verdrag te bepalen met betrekking tot 
pensioenregelingen die rechtstreeks door de wet zijn ingevoerd en geregeld, zoals door 
decreet nr. 90-1215 van 20 december 1990 tot uitvoering van de wet van 12 juli 1937 inzake 
de oprichting van een spaar- en pensioenfonds voor klerken en notarisbedienden. Volgens 
deze rechtspraak valt een dergelijke regeling onder het toepassingsgebied van artikel 141 van 
het Verdrag indien het pensioen aan de werknemer wordt uitgekeerd op basis van de 
arbeidsverhouding die hem met zijn vorige werkgever verbindt, wat het geval is onder de 
volgende voorwaarden:

• het stelsel is slechts voor een specifieke categorie werknemers van belang;

• de uitkering waarvan sprake is, is afhankelijk van het aantal afgeronde dienstjaren en

• het bedrag ervan wordt berekend op basis van het laatste salaris van de werknemer.

Het Hof heeft deze argumentatie in hoofdzaak, maar niet exclusief, bij de pensioenuitkering 
van ambtenaren toegepast, o.a. in het kader van twee prejudiciële geschillen bij de Franse 
rechtbank (zaken Griesmar, C-366/99, en Mouflin, C-206/00). Toch zijn buiten deze context 
dezelfde criteria van toepassing, zoals is aangetoond door de zaak Evrenopoulos (C-147/95) 
met betrekking tot de werknemers van de Griekse openbare elektriciteitsmaatschappij, een 
openbaar orgaan sui generis met een eigen rechtspersoonlijkheid en waarvan de meeste taken, 
met inbegrip van de keren waarin de maatschappij handelt in de hoedanigheid van werkgever, 
vallen onder het privaatrecht waarvoor een verzekeringsstelsel, met inbegrip van de 
pensioenen, rechtstreeks in een wet is vastgesteld. Bovendien heeft het Hof in de zaak Podesta
(C-50/99) dezelfde logica en dezelfde criteria gehanteerd bij aanvullende pensioenregelingen 
die via interprofessionele nationale akkoorden buiten het openbaar ambt tot stand zijn 
gekomen, die volgens het Franse wetboek voor de sociale zekerheid verplicht zijn. 
We kunnen alleen maar vaststellen dat in het onderhavige geval aan alle hiervoor besproken 
voorwaarden van de rechtspraak van het Hof wordt voldaan. De specifieke regeling voor 
klerken en notarisbedienden is uiteraard alleen van belang voor deze specifieke categorie 
werknemers.
Volgens artikel 85 van decreet nr. 90-1215 bedraagt de pensioenuitkering, voor elk jaar 
waarin werd bijgedragen, 2% van het jaarsalaris zoals vastgelegd in artikel 89, en is bijgevolg 
rechtstreeks afhankelijk van het aantal afgeronde dienstjaren. 
Artikel 89 bepaalt dat het salaris dat als basis dient voor de berekening van de 
pensioenuitkering, gelijkstaat aan het gemiddelde jaarsalaris over de perioden waarin premies 
zijn afgedragen in de tien jaar waarvoor de berekening voor de verzekerde het gunstigst is, en 
indien de periode waarin premies zijn afgedragen minder dan tien jaar bedraagt, het 
gemiddelde over periode. Ook al wordt het pensioen niet bepaald op basis van het salaris dat 



CM\657103NL.doc PE 374.208v02-003/3CM\657103NL.doc

NL

op het moment van de pensionering wordt verdiend, toch heeft het Hof verduidelijkt dat dan 
het verband tussen het bedrag van de pensioenuitkering en het salaris het belangrijkste is voor 
de toepasbaarheid van artikel 141. Daarom heeft het Hof in het arrest Niemi (C-351/00) 
vastgesteld dat de bepaling van de pensioenuitkering op basis van het gemiddelde bedrag van 
het salaris dat is ontvangen tijdens een periode die beperkt is tot de enkele jaren die 
voorafgaan aan het moment van de pensionering, volstaat om aan de voorwaarde betreffende 
dit verband te voldoen. Er bestaan geen aspecten die een andere beoordeling betreffende deze 
regeling hier zouden rechtvaardigen, die rekening houdt met het gemiddelde van de tien 
gunstigste jaren, normaalgezien de tien laatste jaren. 
Bijgevolg moet aan het beginsel van gelijke vergoeding voor mannen en vrouwen, dat door 
artikel 141 van het EG-Verdrag wordt gegarandeerd, worden voldaan. Daarom moet de 
pensioenuitkering op dezelfde manier worden beschouwd als de bezoldiging zodat elk 
voordeel dat door de nationale wetgeving uitsluitend voor vrouwelijke beambten geldt tevens 
van toepassing wordt op mannelijke beambten die aan dezelfde voorwaarden voldoen. De 
bepaling uit hoofde van artikel 84 van decreet nr. 90-1215 betreffende de verlaagde 
pensioengerechtigde leeftijd, die uitsluitend voor vrouwen van toepassing is onder de hiervoor 
beschreven voorwaarden, is in strijd met artikel 141 van het EG-Verdrag. 

De Commissie zal eerstdaags contact opnemen met de Franse autoriteiten en zal hen 
verzoeken hun opmerkingen omtrent dit probleem aan de Commissie te doen toekomen. 
Nadat de Commissie heeft kennisgenomen van deze opmerkingen of indien deze 
opmerkingen haar niet binnen de vastgestelde termijn zullen zijn overgelegd, behoudt zij zich 
het recht voor om, als daar reden toe is, een schriftelijke aanmaning conform artikel 226 van 
het EG-Verdrag te versturen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2007

Volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie moet het beginsel van gelijke vergoeding 
voor mannen en vrouwen, dat door artikel 141 van het EG-Verdrag wordt gegarandeerd, 
worden nageleefd. Daarom moet de pensioenuitkering op dezelfde manier worden beschouwd 
als een bezoldiging zodat elk voordeel dat door de nationale wetgeving uitsluitend voor 
vrouwelijke beambten geldt, tevens van toepassing is op mannelijke beambten die aan 
dezelfde voorwaarden voldoen. De bepaling uit hoofde van artikel 84 van decreet nr. 90-1215 
betreffende de verlaagde pensioengerechtigde leeftijd, die uitsluitend voor vrouwen van 
toepassing is onder de hiervoor beschreven voorwaarden, is dus in strijd met artikel 141 van 
het EG-Verdrag. 

De Commissie heeft in een brief van 1 december 2006 contact opgenomen met de Franse 
autoriteiten en hen verzocht binnen twee maanden hun opmerkingen omtrent dit probleem aan 
de Commissie te doen toekomen.


