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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de criteria die in Spanje worden gehanteerd voor de pensioenberekening 
discriminerend zijn. In het huidige stelsel weegt de pensioenafdracht van werknemers in de 
latere jaren van hun werkzame leven zwaarder dan de pensioenafdracht aan het begin van hun 
loopbaan. Daardoor krijgen personen die in absolute zin meer hebben bijgedragen, maar aan 
het eind van hun loopbaan werkloos waren of minder verdienden, waarschijnlijk een lager 
pensioen dan personen die in absolute termen minder hebben bijgedragen, maar aan het eind 
van hun loopbaan een hogere afdracht betaalden. Indiener stelt dat dit stelsel onrechtvaardig 
en discriminerend is.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

De instelling en organisatie van pensioenstelsels behoort tot de bevoegdheden van de 
lidstaten.  Krachtens artikel 48 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU) heeft de Unie slechts bevoegdheid voor de coördinatie, en niet voor de harmonisatie, 
van de regels van de lidstaten op het gebied van sociale zekerheid, met inbegrip van wettelijke 
pensioenvoorzieningen. In artikel 153 VWEU wordt bepaald dat "het optreden van de 
lidstaten (…) door de Unie [wordt] ondersteund en aangevuld", onder andere op het gebied 
van "de sociale zekerheid en de sociale bescherming van de werknemers" en "de 
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modernisering van de stelsels voor sociale bescherming". Hetzelfde artikel benadrukt echter 
ook het volgende: "De krachtens dit artikel vastgestelde bepalingen laten het recht van de 
lidstaten om de fundamentele beginselen van hun socialezekerheidsstelsel vast te stellen 
onverlet." De wetgever van de Unie kan slechts voorzien in coördinerende maatregelen voor 
gevallen waarin een persoon onderworpen is geweest aan de socialezekerheidswetgeving van 
meer dan één lidstaat. Het doel van dergelijke maatregelen is dat niemand, wat zijn of haar 
socialezekerheidsrechten betreft, benadeeld wordt vanwege het feit dat hij of zij onderworpen 
is geweest aan de wetgeving van meer dan één lidstaat. Het is daarom in beginsel niet aan de 
EU om te interveniëren in de organisatie van nationale pensioenstelsels en de manier waarop 
pensioenuitkeringen worden berekend wanneer het om zuiver binnenlandse gevallen gaat.

De rol van de EU in het pensioenbeleid bestaat in het ondersteunen en aanvullen van de 
activiteiten van de lidstaten door het van elkaar leren en de uitwisseling van beste praktijken 
te bevorderen. De beleidsinitiatieven van de Commissie, met inbegrip van het witboek "Een 
agenda voor adequate, veilige en duurzame pensioenen" (COM(2012) 55 definitief), zijn ook 
opgezet volgens deze benadering, die de "open coördinatiemethode" wordt genoemd. De 
wetgevingsinitiatieven waarnaar in het witboek wordt verwezen hebben alleen betrekking op 
de gebieden waarvoor de EU bevoegd is, zoals het bevorderen van het vrije verkeer van 
personen.

Algemeen toezicht op het pensioenbeleid van de lidstaten en de gevolgen van dit beleid voor 
de adequaatheid en duurzaamheid van pensioenen vindt plaats binnen het kader van het 
Comité voor sociale bescherming en het Comité voor economische politiek. In het verslag 
over de adequaatheid van de pensioenen 20121 van het Comité voor sociale bescherming 
wordt opgemerkt dat Spanje, als onderdeel van de pensioenhervorming in 2011, met 
betrekking tot het bijdragetijdvak waarop de berekening van de pensioenuitkeringen wordt 
gebaseerd, een geleidelijke verlenging tot 25 jaar heeft aangenomen. Door deze hervorming 
zouden de pensioenen in de toekomst minder afhankelijk worden van de laatste jaren van de 
loopbaan. Deze beleidsobservaties laten, zoals is vastgelegd in de Verdragen, de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten voor het vaststellen van de grondbeginselen van hun 
socialezekerheidsstelsel echter onverlet.

Tot slot is het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie uitsluitend tot de lidstaten 
gericht wanneer zij het recht van de Unie tot uitvoer brengen. Bij een verzoek aan de Spaanse 
wetgever om verandering van de manier waarop pensioenaanspraken worden berekend kan 
daarom, in beginsel, geen beroep op het EU-recht worden gedaan.

Conclusie
Met het oog op de bevoegdheden krachtens het VWEU worden in het witboek inzake 
adequate, veilige en duurzame pensioenen initiatieven gepresenteerd voor het vrije verkeer 
van personen, maar geen initiatieven met betrekking tot de organisatie van pensioenen in 
lidstaten.
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ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7805&langId=en


