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nationaliteit), over de niet-erkenning van een opvoedingsperiode door de Duitse 
sociale dienst

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beklaagt zich erover dat de Duitse sociale dienst een periode waarin zij niet werkte 
en haar kind opvoedde niet erkent. Volgens indienster vloeit dit voort uit de artikelen 44 en 97 
van Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.
Indienster is van opvatting dat de verordening in haar geval indruist tegen het beginsel van 
gelijkheid van man en vrouw krachtens artikel 23 van het Handvest van de Grondrechten van 
de EU.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 november 2012

De EU-wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid voorziet in de coördinatie, niet in de 
harmonisatie van socialezekerheidsregelingen. Dit betekent dat elke lidstaat naar eigen inzicht 
de details van zijn eigen socialezekerheidsstelsel kan vaststellen, zoals welke uitkeringen 
worden verstrekt en onder welke voorwaarden, de wijze waarop ze worden berekend en 
hoeveel premies er moeten worden betaald. Echter, communautaire bepalingen, in het 
bijzonder Verordening (EEG) nr. 883/2004, stellen gemeenschappelijke regels en beginselen 
vast die door alle nationale autoriteiten bij de toepassing van het nationale recht moeten 
worden nageleefd. Deze regelgeving zorgt ervoor dat bij de toepassing van de verschillende 
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nationale wetgevingen de grondbeginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie 
worden gerespecteerd. Dit garandeert dat de toepassing van de verschillende nationale 
wetgevingen geen nadelige gevolgen heeft voor personen die hun recht van vrij verkeer 
binnen de Europese Unie uitoefenen.

Aangaande tijdvakken van kinderopvoeding bevat Verordening (EG) nr. 987/2009 nieuwe 
bepalingen over de inaanmerkingneming van deze tijdvakken bij de berekening van 
pensioenen. Artikel 44, lid 1, bevat een definitie van wat moet worden verstaan onder 
tijdvakken van kinderopvoeding. In artikel 44, leden 2 en 3, is vastgelegd welke lidstaat 
verantwoordelijk is voor de inaanmerkingneming van de tijdvakken van kinderopvoeding bij 
de berekening van een pensioen. In de nieuwe bepaling wordt in ruime mate rekening 
gehouden met de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie in de arresten Elsen (C-135)
en Kauer (C-28/200), waarin het Hof verklaarde dat de vroegere werkstaat bevoegd blijft voor 
de beslissing of tijdvakken van kinderopvoeding al dan niet in aanmerking moeten worden 
genomen, aangezien er anders sprake zou zijn van ongerechtvaardigde discriminatie op grond 
van nationaliteit.

In veel lidstaten bepaalt de wetgeving dat aan kinderopvoeding bestede tijdvakken gedurende 
welke de beroepsactiviteiten worden onderbroken of beëindigd en er derhalve geen 
(werknemers)bijdragen worden betaald, toch in aanmerking worden genomen voor de 
berekening van de ouderdomspensioenen (of de invaliditeitspensioenen waarvan de hoogte 
afhangt van de verzekeringsduur).

In het onderhavige geval verhuisde indienster twee jaar na de geboorte van haar kind van 
Duitsland naar Frankrijk, omdat haar echtgenoot in Frankrijk ging werken. Zij woonde 
ongeveer twee jaar in Frankrijk. Gedurende deze periode zorgde zij voor haar kind en voerde 
zij geen beroepsactiviteiten uit. Bij terugkeer in Duitsland erkenden de Duitse autoriteiten 
deze periode niet als een tijdvak van kinderopvoeding dat relevant is voor de berekening van 
het pensioen.

Ten aanzien van de Duitse wetgeving inzake tijdvakken voor kinderopvoeding verklaarde het 
Europese Hof van Justitie in de bovengenoemde arresten dat door het feit dat volgens de
toepasselijke wetgeving het einde van de betrekking onmiddellijk vóór het begin van het 
tijdvak van kinderopvoeding moet vallen - omdat daarin wordt bepaald dat de tijd tussen deze 
twee tijdvakken minder dan één kalendermaand moet bedragen - terwijl aan een dergelijke 
voorwaarde niet hoeft te worden voldaan als de opvoedende ouder gewoonlijk met het kind in 
Duitsland woont, sommige burgers worden benadeeld enkel omdat zij gebruik hebben 
gemaakt van het vrije verkeer en verblijf in een andere lidstaat. Dit is bevestigd in een recent 
arrest van 19 juli 2012 (zaak C-522/1- Doris Reichel-Albert) dat eveneens ging over de Duitse 
wetgeving inzake tijdvakken van kinderopvoeding. In punt 38 van dit arrest herinnerde het 
hof eraan dat 'de lidstaten, die weliswaar bevoegd blijven om hun stelsels van sociale 
zekerheid in te richten, bij de uitoefening van deze bevoegdheid het Unierecht moeten 
eerbiedigen, en in het bijzonder de verdragsbepalingen betreffende het vrije verkeer van 
burgers zoals neergelegd in artikel 21 VWEU'.

Conclusies

In het licht van het bovenstaande zou de door indienster verstrekte informatie kunnen wijzen 
op een mogelijke onjuiste toepassing van het EU-recht. De Commissie acht aanvullende 
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informatie echter noodzakelijk en zal daarom contact opnemen met de bevoegde Duitse 
autoriteiten en om aanvullende uitleg vragen.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 27 maart 2013

Ten aanzien van de Duitse wetgeving inzake tijdvakken voor kinderopvoeding verklaarde het 
Europese Hof van Justitie dat door het feit dat volgens de toepasselijke wetgeving voor in 
andere lidstaten dan Duitsland wonende personen het einde van de betrekking onmiddellijk 
vóór het begin van het tijdvak voor kinderopvoeding moet vallen, terwijl aan een dergelijke 
voorwaarde niet hoeft te worden voldaan als de opvoedende ouder gewoonlijk met het kind in 
Duitsland woont, sommige burgers worden benadeeld enkel omdat zij gebruik hebben 
gemaakt van het vrije verkeer en verblijf in een andere lidstaat. Dit is bevestigd in een recent 
arrest van 19 juli 2012 (zaak C-522/1, Doris Reichel-Albert). Dit is dezelfde wetgeving 
waarover indienster zich beklaagt.

In haar eerste antwoord heeft de Commissie opgemerkt dat de door indienster verstrekte 
informatie zou kunnen wijzen op een onjuiste toepassing van het EU-recht. De Commissie 
achtte aanvullende informatie echter noodzakelijk en zou daarom contact opnemen met de 
bevoegde Duitse autoriteiten en om aanvullende uitleg vragen.

De Duitse autoriteiten hebben in een brief van 21 januari 2013 geantwoord op het verzoek van 
de Commissie om informatie. Zij schrijven dat de kwestie inzake de erkenning van de in 
Frankrijk vervulde tijdvakken voor kinderopvoeding van indienster zal worden opgehelderd 
tijdens de beroepsprocedure die momenteel aanhangig is bij de regionale rechtbank voor 
socialezekerheidsgeschillen van Nedersaksen en Bremen en dat daarbij rekening zal worden 
gehouden met de relevante rechtspraak van het Europese Hof van Justitie.

Conclusies

Aangezien de door indienster naar voren gebrachte kwestie momenteel het voorwerp is van 
een nationale beroepsprocedure en daarbij de relevante rechtspraak van het Hof in 
aanmerking zal worden genomen, beveelt de Commissie aan om na afloop van de procedure 
te evalueren of in het geval van indienster al dan niet sprake is van een onjuiste toepassing 
van het EU-recht.

5. Antwoord van de Commissie (REV.II), ontvangen op 30 oktober 2013

De Duitse autoriteiten hebben de diensten van de Commissie nogmaals geschreven op 
21 augustus 2013 en ze hebben uitgelegd dat de procedures in deze zaak bij de 
arrondissementsrechtbank voor socialezekerheidsgeschillen van Nedersaksen-Bremen zijn 
afgerond en dat de Deutsche Rentenversicherung Bund (Duitse organisatie van 
pensioensverzekeringen) de tijdvakken van kinderopvoeding van 20 februari 1989 tot 15 mei 
1991 heeft erkend, die eerder niet waren meegeteld. Tevens is het invaliditeitspensioen van 
indienster herberekend, vanaf het begin van de pensioensuitbetaling en rekening houdend met 
de betreffende tijdvakken van kinderopvoeding. 

Conclusies
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In het licht van het feit dat de tijdvakken van kinderopvoeding van indienster nu zijn 
meegeteld voor de berekening van het invaliditeitspensioen, in overeenstemming met de 
bevindingen van het Hof in zaak C-522/1 Doris Reichel-Albert, beschouwt de Commissie de 
zaak als opgelost en is er geen resterend probleem betreffende EU-recht. 


