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Verzoekschrift 171/2006, ingediend door Miguel Garciá Cacho (Spaanse nationaliteit), 
over discriminatie van mannen door de verschillende behandeling onder de Spaanse wet 
van overlevingspensioenen en ouderdomspensioenen met betrekking tot verplichte 
verzekering voor ouderdomspensioen en arbeidsongeschiktheidsuitkering

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beweert dat Spaanse wet 9/2005 discriminerend is, aangezien daarin 
overlevingspensioenen worden behandeld als verenigbaar met de regelingen voor het 
wettelijke algemene ouderdomspensioen en de arbeidsongeschiktheidsuitkering, terwijl dat
niet geldt voor regelingen voor het ouderdomspensioen. Aangezien overlevingspensioenen
over het algemeen aan vrouwen worden uitgekeerd, die derhalve gunstiger worden behandeld 
dan ontvangers van het ouderdomspensioen, die over het algemeen mannen zijn, beweert 
indiener dat dit in feite een vorm van indirecte discriminatie is.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 juli 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, 
lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 23 maart 2007.

Achtergrond:

De betrokkene dient een klacht in wegens een discriminerende behandeling wat betreft de 
verenigbaarheid van bepaalde pensioenen in Spanje. Nadat in Spanje vorig jaar wet 9/2005 
werd aangenomen, worden de nabestaandenpensioenen behandeld als verenigbaar met de 
stelsels van wettelijke algemene bejaardenpensioenen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 
[Pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI)], terwijl deze voorzieningen 
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niet worden toegepast voor stelsels van ouderdomspensioenen. Volgens hem is men niet 
gerechtigd om ouderdomspensioen en een algemeen ouderdomspensioen of 
arbeidsongeschiktheidsuitkering te ontvangen.

In feite zijn volgens de webpagina van de ‘Securidad Social’ (http://www.seg-
social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&LANG=6) door de wet 9/2005 van 6 juni 
waarin de verplichte ouderdoms- en arbeidsongeschiktheidsverzekering (SOVI) verenigbaar 
worden gemaakt met de weduwepensioenen van het sociaal zekerheidsstelsel, de strikte
stelsels van onverenigbaarheid die voor de vroegere SOVI-pensioenen golden, nu gewijzigd. 

Derhalve zal vanaf 1 september 2005 het ontvangen van een SOVI-pensioen verenigbaar zijn 
met het ontvangen van een weduwepensioen van het Spaanse sociaal zekerheidsstelsel. 
Iedereen die aan de criteria voldoet om voor deze pensioenen in aanmerkingen te komen, zal 
niet langer tussen deze pensioenen hoeven te kiezen en kan beide pensioenen gelijktijdig 
ontvangen.

Volgens de indiener van de klacht zijn deze voorzieningen niet alleen overbodig aangezien de 
wet op zichzelf al bovengrenzen stelt om de onverenigbaarheid tussen pensioenstelsels 
effectief te maken, maar ook lijken ze een geval van indirecte discriminatie op grond van 
geslacht aangezien het voornamelijk vrouwen zijn die tezamen met een weduwepensioen ook 
een SOVI-pensioen ontvangen. 

Juridische beoordeling:

Wat betreft de weduwepensioenen van de Spaanse sociale zekerheid is de Richtlijn 79/7 van 
de Raad van Europa van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van 
het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale 
zekerheid van toepassing. Krachtens artikel 3, lid 2 ‘[is] deze richtlijn (…) niet van toepassing 
op de bepalingen betreffende de prestaties aan nagelaten betrekkingen’. Derhalve is het 
principe van gelijke behandeling zoals vastgesteld in artikel 1 van Richtlijn 79/7 van de Raad 
van Europa in de context van overlevingspensioenen niet van toepassing. 

Daaruit vloeit voort dat het Spanje vrij staat om op het terrein van overlevingspensioenen 
voorzieningen te treffen die mogelijk niet verenigbaar zijn met het principe van gelijke 
behandeling en de afwezigheid van indirecte discriminatie. Deze ontheffing van het principe 
van gelijke behandeling op het gebied van nabestaandenpensioenen is ook van toepassing op 
de regels betreffende de onverenigbaarheid van overlevingspensioenen met andere 
pensioenstelsels.

De commissie is derhalve van oordeel dat de Spaanse wetgeving op het gebied van 
overlevingspensioenen verenigbaar is met de communautaire wetgeving. 


