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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1493/2007, ingediend door António Araújo Jácome (Portugese 
nationaliteit), over vermeende inbreuk van de Portugese pensioensinstanties 
op de bepalingen van Verordening (EEG) 1408/71 van de Raad betreffende 
de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en 
zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap 
verplaatsen en op toepassingsverordening (EEG) 574/72

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft als werknemer in de overheidssector gewerkt en 29 jaar pensioenpremies 
betaald in Portugal. Volgens de huidige regels moet hij 36 jaar hebben gewerkt om recht te 
hebben op een pensioen. Hij heeft daarom geprobeerd erkenning te krijgen van een 
twaalfjarige werkperiode in Frankrijk, maar dit is afgewezen. Hij doet daarom zijn beklag 
over het feit dat de bevoegde Portugese autoriteiten inbreuk plegen op de bepalingen van 
Verordening (EEG) 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de 
socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, 
die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen en op toepassingsverordening (EEG) 574/72 en 
vraag het Europees Parlement deze zaak op zich te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 juni 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008.
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I. Het verzoekschrift
Indiener heeft als werknemer in de overheidssector gewerkt en 29 jaar pensioenpremies 
betaald in Portugal. Volgens de huidige regels moet hij 36 jaar hebben gewerkt om recht te 
hebben op een pensioen. Hij heeft daarom geprobeerd erkenning te krijgen van een 
twaalfjarige werkperiode in Frankrijk, maar dit is afgewezen. Hij doet daarom zijn beklag 
over het feit dat de bevoegde Portugese autoriteiten inbreuk plegen op de bepalingen van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de 
socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden die 
zich binnen de Gemeenschap verplaatsen en Verordening (EEG) nr. 574/72 niet ten uitvoer 
hebben gelegd en vraagt het Europees Parlement deze zaak op zich te nemen.

II. Het commentaar van de Commissie op de in het verzoekschrift aangevoerde argumenten 
De communautaire regelgeving die vervat is in Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en nr. 
574/72, is in wezen bedoeld om ervoor te zorgen dat er effectief vrij verkeer van werknemers 
is binnen de Europese Unie door erover te waken dat migrerende werknemers geen rechten 
inzake de sociale zekerheid verliezen omdat ze hun recht uitoefenen om zich te verplaatsen 
binnen de Europese Unie. Maar deze regelgeving betreft slechts een coördinatie van de 
nationale socialezekerheidssystemen (en geen harmonisering). Het staat de lidstaten dan ook 
vrij om hun eigen socialezekerheidssysteem vast te stellen, en met name de 
aansluitingsvoorwaarden, de voorwaarden voor de verstrekking van de prestaties en de 
tarieven van de prestaties, enz. Bij de uitoefening van deze bevoegdheid moeten de lidstaten 
uiteraard de beginselen van het communautair recht naleven.

Het lijkt erop dat indiener een speciaal pensioen aanvraagt, zelfs al blijkt dat hij in de loop 
van zijn loopbaan niet altijd aan een bijzonder stelsel voor ambtenaren was onderworpen, 
noch in Portugal noch in Frankrijk.

Wat betreft de bijzondere stelsels voor ambtenaren bepaalt artikel 51 bis van Verordening nr. 
1408/71: 

"Personen die onder een bijzonder stelsel voor ambtenaren vallen

1. Artikel 44, artikel 45, leden 1, 5 en 6 en de artikelen 46 tot en met 51 zijn van 
overeenkomstige toepassing op de personen die onder een bijzonder stelsel voor ambtenaren 
vallen.
2. Indien de wettelijke regeling van een lidstaat het verkrijgen, de vereffening, het behoud of 
het herstel van rechten op uitkeringen in een bijzonder stelsel voor ambtenaren evenwel 
afhankelijk stelt van de voorwaarde dat alle tijdvakken van verzekering in een of meer 
bijzondere stelsels voor ambtenaren in die lidstaat zijn vervuld of door de wettelijke regeling 
van die lidstaat met dergelijke tijdvakken worden gelijkgesteld, wordt slechts rekening 
gehouden met de tijdvakken welke krachtens de wettelijke regeling van die lidstaat kunnen 
worden erkend.
Indien de betrokkene, met inachtneming van de aldus vervulde tijdvakken, niet voldoet aan de 
voor het recht op genoemde uitkeringen gestelde voorwaarden, wordt met deze tijdvakken 
rekening gehouden voor de toekenning van uitkeringen volgens het algemene stelsel of, bij 
gebreke daarvan, volgens het stelsel dat van toepassing is op arbeiders, respectievelijk 
bedienden".
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III. Conclusie
Indiener geeft in zijn brief niet voldoende concrete informatie om te kunnen oordelen of dit 
een geval is van niet-naleving van de communautaire regels inzake de coördinatie van 
socialezekerheidsregelingen. De diensten van de Commissie hebben dus contact opgenomen 
met de Portugese autoriteiten voor meer informatie. 

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009.

Indiener heeft in Frankrijk gewerkt waar hij viel onder een algemene 
socialezekerheidsregeling. Hij heeft tevens in Portugal gewerkt, waar hij wil genieten van een 
speciaal pensioen voor ambtenaren waarin wettelijk is voorzien in Portugal.

Commentaar van de Commissie bij dit verzoekschrift

Zoals de Commissie reeds verklaarde in haar eerste mededeling aan het EP, geeft indiener in 
zijn brief niet voldoende concrete informatie om te kunnen oordelen of dit een geval is van 
niet-naleving van de Gemeenschapsregels inzake de coördinatie van socialezekerheids-
regelingen. Daarom hebben de diensten van de Commissie de Portugese autoriteiten om 
nadere informatie gevraagd.

Deze autoriteiten hebben hierop aangegeven dat in het geval van indiener het 
Gemeenschapsrecht, en met name artikel 51 bis van Verordening (EEG) nr. 1408/71, correct 
is toegepast.

De Commissie constateert dat er geen sprake is van schending van het Gemeenschapsrecht. 
Met name waar het gaat om het bijzonder stelsel voor ambtenaren, bepaalt artikel 51 bis van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 namelijk het volgende: 

"Personen die onder een bijzonder stelsel voor ambtenaren vallen

1. Artikel 44, artikel 45, leden 1, 5 en 6 en de artikelen 46 tot en met 51 zijn van 
overeenkomstige toepassing op de personen die onder een bijzonder stelsel voor ambtenaren 
vallen.
2. Indien de wettelijke regeling van een lidstaat het verkrijgen, de vereffening, het behoud of 
het herstel van rechten op uitkeringen in een bijzonder stelsel voor ambtenaren evenwel 
afhankelijk stelt van de voorwaarde dat alle tijdvakken van verzekering in een of meer 
bijzondere stelsels voor ambtenaren in die lidstaat zijn vervuld of door de wettelijke regeling 
van die lidstaat met dergelijke tijdvakken worden gelijkgesteld, wordt slechts rekening 
gehouden met de tijdvakken welke krachtens de wettelijke regeling van die lidstaat kunnen 
worden erkend.
Indien de betrokkene, met inachtneming van de aldus vervulde tijdvakken, niet voldoet aan de 
voor het recht op genoemde uitkeringen gestelde voorwaarden, wordt met deze tijdvakken 
rekening gehouden voor de toekenning van uitkeringen volgens het algemene stelsel of, bij 
gebreke daarvan, volgens het stelsel dat van toepassing is op arbeiders, respectievelijk 
bedienden."

De communautaire wetgever geeft hierop in de zesde overweging van Verordening (EG) nr. 
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1606/98 de volgende toelichting:
"Overwegende dat rekening dient te worden gehouden met de specifieke kenmerken van 
bepaalde bijzondere pensioenstelsels voor ambtenaren in sommige lidstaten, meer bepaald het 
feit dat in sommige lidstaten de coördinatie van de bijzondere stelsels en het algemene stelsel 
niet geregeld is dan wel aan bijzondere regels onderworpen is, alsmede met het beperkte 
toepassingsgebied van deze stelsels en de bijzondere budgettaire regelingen en 
beloningsstructuur, bijvoorbeeld pensioenrechten die afhankelijk zijn van een lange 
diensttijd."

Een lidstaat kan bijgevolg op grond van het Gemeenschapsrecht bij de toekenning van een 
bijzonder pensioen voor ambtenaren uitsluitend rekening houden met de tijdvakken die in 
andere lidstaten zijn vervuld in het kader van een bijzonder stelsel voor ambtenaren. Hiervan 
is echter geen sprake in het geval van indiener, die in Frankrijk immers onder een algemeen 
socialezekerheidsstelsel viel. 

Dit betekent echter niet dat de burger socialezekerheidsrechten verliest. In een dergelijk geval 
vindt toepassing van artikel 51 bis van Verordening (EEG) nr. 1408/71 plaats, waarin wordt 
bepaald dat met de in een lidstaat vervulde tijdvakken rekening wordt gehouden voor de 
toekenning van uitkeringen volgens het algemene stelsel.

Conclusie

Gelet op het voorgaande en gezien het feit dat het Gemeenschapsrecht door de Portugese 
autoriteiten is nageleefd, kan de Commissie in deze zaak niets ondernemen ten gunste van 
indiener.
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