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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener doet vrij gedetailleerd verslag van de door de Franse administratieve rechtbank in 
Amiens getrokken conclusies, die hij in twijfel trekt, daar hij van mening is dat hierin de 
bepalingen van de EU-Verdragen inzake discriminatie op grond van geslacht niet in 
aanmerking worden genomen, als gevolg waarvan hij minder ontvangt dan waar hij recht op 
zou hebben. Hij wijst erop dat het Frans burgerlijk wetboek, waarop de administratieve 
rechtbank zijn besluiten heeft gebaseerd, niet volledig voldoet aan de bepalingen van het EU-
recht. Hij stelt dat als de gelijkheid van mannen en vrouwen volledig zou worden erkend, hij 
eigenlijk dezelfde rechten zou hebben als vrouwen die in dezelfde sector hebben gewerkt en 
gedurende dezelfde periode werkzaam waren, die echter een hoger ouderdomspensioen 
ontvangen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 februari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 september 2013

Indiener heeft een zaak opgestart bij de administratieve rechtbank van Amiens, waarin hij 
stelt recht te hebben op een ouderdomspensioen dat wordt toegekend op basis van de 
zogeheten "kindervergoeding". Deze vergoeding voorziet in bonificaties en vervroegd 
pensioen voor ambtenaren ter compensatie van nadelen gedurende de beroepsloopbaan die 
verband houden met de opvoeding van een kind. Indiener beweert dat het wetboek inzake 
burgerlijke en militaire rustpensioenen, waarop de rechtbank zich baseerde om indieners eis af 
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te wijzen, een inbreuk vormt op de wettelijke bepalingen van de EU inzake gelijke beloning. 
Hij is van mening dat mannelijke ambtenaren vanwege de pensioenwet niet in aanmerking 
komen voor bonificaties en vervroegd pensioen, omdat, ten eerste, de wet met terugwerkende 
kracht van toepassing is op situaties vóór de vaststelling van de pensioenwet en, ten tweede, 
zijn kinderen werden geboren in een periode waarin er geen verlofregeling voor vaders 
bestond.

In augustus 2004 is de Commissie naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank in de 
zaak-Griesmar (C-366/99) een inbreukprocedure gestart in verband met diverse aspecten van 
de Franse regeling voor vervroegd pensioen voor ambtenaren. Om te voldoen aan de uitspraak 
in de zaak-Griesmar nam Frankrijk in 2003 een nieuwe wet aan waardoor mannelijke 
ambtenaren in aanmerking kwamen voor bonificaties en vervroegd pensioen, hetgeen 
daarvoor uitsluitend mogelijk was voor vrouwelijke ambtenaren. Om ervoor te zorgen dat 
ambtenaren gebruik konden maken van de nieuwe Franse wet werd er een 
loopbaanonderbreking van twee maanden verplicht gesteld. Dit verlof moest vlak na de 
geboorte van het kind worden opgenomen. Dit was tevens met terugwerkende kracht van 
toepassing op situaties vóór de vaststelling van de nieuwe wet. Tijdens de inbreukprocedure 
kwam de Commissie tot de conclusie dat deze bepalingen discriminerend ten opzichte van 
mannen zijn.

Op 9 november 2010 stelde Frankrijk een nieuwe wet vast om tegemoet te komen aan de 
bezwaren van de Commissie door de periode waarin de loopbaanonderbreking van de 
ambtenaar moest plaatsvinden om in aanmerking te komen voor de regeling voor vervroegd 
pensioen, te verruimen. Deze loopbaanonderbreking had niet per se de vorm van een speciale 
verlofregeling, zoals moederschapsverlof, adoptieverlof of ouderschapsverlof, maar kon ook 
worden afgeleid van deeltijdwerk in verband met de opvoeding van een kind. De in de nieuwe 
Franse wetgeving vastgestelde voorwaarden voor de toekenning van bonificaties en vervroegd 
pensioen werden beoordeeld als niet discriminerend, en derhalve werd de inbreukprocedure 
afgesloten op 6 april 2011.

Eerder in 2013 verzocht het administratieve gerechtshof van Lyon om een voorlopige 
uitspraak voor zaken met betrekking tot de door indiener aangekaarte kwesties. Deze zaak (C-
173/13 Leone) loopt momenteel bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Middels de sluiting van de inbreukprocedure gaf de Commissie te kennen dat de gewijzigde 
versie van de Franse pensioenwet (2010) in overeenstemming is met de EU-wetgeving inzake 
gendergelijkheid en gelijke beloning. Aangezien de regeling voor vervroegd pensioen en de 
bonificaties bedoeld zijn om loopbaanonderbrekingen naar aanleiding van de geboorte van 
een kind te compenseren, lijkt het in beginsel gerechtvaardigd deze regeling afhankelijk te 
stellen van de opneming van een dergelijk verlof.

In de lopende rechtszaak zal het HvJ van de EU een gezaghebbende uitlegging geven van de 
juridische situatie in het door indiener beschreven geval.


