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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 770/2006, ingediend door José Domingos Sousa (Portugese 
nationaliteit), over vermeende schending door Portugal van Verordening 
(EG) nr. 1606/98 van de Raad van 29 juni 1998 tot wijziging van Verordening 
(EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de 
socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun 
gezinsleden die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen en van Verordening 
(EEG) nr. 574/72 tot vaststelling van de wijze van toepassing van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 met het oog op de uitbreiding ervan tot 
bijzondere stelsels voor ambtenaren

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die zowel in Frankrijk als in Portugal heeft gewerkt, betwist het besluit van de 
Portugese autoriteiten inzake de berekening van zijn pensioen. Hij stelt dat ze duidelijk geen 
rekening hebben gehouden met de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1606/98 van de Raad 
van 29 juni 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing 
van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun 
gezinsleden die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen en van Verordening (EEG) nr. 
574/72 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 met 
het oog op de uitbreiding ervan tot bijzondere stelsels voor ambtenaren. Hij vraagt het 
Europees Parlement te onderzoeken of de beslissing in overeenstemming is met de letter en 
geest van bovengenoemde verordening.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 februari 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 juli 2007

Opmerkingen van de Commissie betreffende het verzoekschrift

Er bestaat op communautair niveau een regeling die in Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en 
nr. 574/72 is opgenomen en die voornamelijk de doelmatigheid van het vrije verkeer van 
werknemers binnen de Europese Unie moet waarborgen. De regeling moet erop toezien dat de 
migrerende werknemers geen enkel recht op het gebied van sociale zekerheid verliezen omdat 
zij hun recht op verplaatsing in de Europese Unie uitoefenen. Deze regeling zorgt echter enkel 
voor een coördinatie van de nationale socialezekerheidsstelsels (en niet voor een 
harmonisering daarvan). Elke lidstaat mag dus zelf zijn socialezekerheidsstelsel bepalen, met 
name de voorwaarden voor aansluiting, de toekenningsvoorwaarden voor en het bedrag van 
uitkeringen, enz. De lidstaten moeten hierbij uiteraard de bepalingen van het 
Gemeenschapsrecht naleven.

Voor wat de bijzondere stelsels voor ambtenaren in het bijzonder betreft, bepaalt artikel 51 bis 
van Verordening (EEG) nr. 1408/71 het volgende: 

"Personen die onder een bijzonder stelsel voor ambtenaren vallen

1. Artikel 44, artikel 45, lid 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."

Conclusie

Het verzoekschrift van indiener is niet nauwkeurig genoeg om te kunnen oordelen of dit een 
inbreuk vormt op de communautaire voorschriften voor de coördinatie van 
socialezekerheidsstelsels. Bijgevolg hebben de diensten van de Commissie de Portugese 
autoriteiten om nadere details verzocht. Tot dusver hebben zij nog geen antwoord gekregen.

De Commissie verzoekschriften zal op de hoogte worden gebracht van het antwoord van de 
Portugese autoriteiten na ontvangst en analyse ervan.
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4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 december 2007

Indiener heeft gewerkt in Frankrijk, waar hij onder een algemeen socialezekerheidsstelsel
viel. Hij heeft ook in Portugal gewerkt, waar hij heeft gevraagd om toepassing van een 
bijzonder pensioenstelsel voor ambtenaren, waarin de Portugese wetgeving voorziet.

Zoals de Commissie reeds in haar eerste mededeling aan het EP heeft meegedeeld, was het 
verzoekschrift van indiener niet nauwkeurig genoeg om te kunnen vaststellen of in het 
onderhavige geval sprake was van inbreuk op de communautaire voorschriften voor de 
coördinatie van socialezekerheidsstelsels. Daarom hebben de diensten van de Commissie de 
Portugese autoriteiten om nadere details verzocht.

Deze autoriteiten hebben hierop aangegeven dat zij in het geval van indiener het 
Gemeenschapsrecht, en in het bijzonder artikel 51 bis van Verordening (EEG) nr. 1408/71, 
juist hebben toegepast.

Opmerkingen van de Commissie betreffende het verzoekschrift 

De Commissie constateert dat er geen sprake is van schending van het Gemeenschapsrecht. 
Voor wat de bijzondere stelsels voor ambtenaren in het bijzonder betreft, 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, lid 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. 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 
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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 rechtstreeks 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 stelstel voor ambtenaren. Hiervan 
is echter in het geval van indiener geen sprake, die in Frankrijk immers onder een algemeen 
socialezekerheidsstelsel viel.

Dit betekent evenwel 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

Met inachtneming van het voorgaande en gezien het feit dat het Gemeenschapsrecht door de 
Portugese autoriteiten is nageleefd, kan de Commissie in dezen niets voor indiener betekenen.

5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Indiener heeft in Frankrijk gewerkt waar hij onder een algemeen socialezekerheidsstelsel viel. 
Hij heeft ook in Portugal gewerkt waar hij heeft gevraagd om toepassing van een bijzonder 
pensioenstelsel voor ambtenaren, waarin de Portugese wetgeving voorziet. Zoals de 
Commissie in haar eerste mededeling aan het EP al heeft aangegeven, is het verzoekschrift 
van indiener niet nauwkeurig genoeg om te kunnen oordelen of dit een inbreuk vormt op de 
communautaire voorschriften voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. Bijgevolg 
hebben de diensten van de Commissie de Portugese autoriteiten om nadere details verzocht.

De Portugese autoriteiten hebben geantwoord dat zij het Gemeenschapsrecht in het geval van 
indiener correct hebben toegepast en, meer in het bijzonder, artikel 51 bis van Verordening 
(EEG) nr. 1408/71.

De Commissie stelt geen enkele schending van het Gemeenschapsrecht vast. Voor wat de 
bijzondere stelsels voor ambtenaren betreft, bepaalt artikel 51 bis van Verordening (EEG) nr. 
1408/71 immers het volgende:

“Personen die onder een bijzonder stelsel voor ambtenaren vallen

- Artikel 44, artikel 45, lid 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.

- 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 
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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. 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 rechtstreeks 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 stelstel voor ambtenaren. Hiervan 
is echter in het geval van indiener geen sprake, die in Frankrijk immers onder een algemeen 
socialezekerheidsstelsel viel.

Dit betekent evenwel 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

Met inachtneming van het voorgaande en gezien het feit dat het Gemeenschapsrecht door de 
Portugese autoriteiten is nageleefd, kan de Commissie in dezen niets voor indiener betekenen.
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