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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0081/2009, ingediend door A.L.C. (Spaanse nationaliteit), over 
de mobiliteit van werknemers in de EU en hun pensioenrechten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over het feit dat werknemers die gedurende hun werkzame leven in 
verschillende EU-landen arbeid verrichten, grote moeite hebben om een volledig 
ouderdomspensioen op te bouwen dat overeenkomt met het totale aantal jaren van hun 
dienstverband in de diverse landen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 mei 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

Het verzoekschrift

Indiener, een Spaans staatsburger, formuleert een algemene klacht dat personen die in meer 
dan een lidstaat hebben gewerkt, worden benadeeld voor wat betreft het bedrag aan 
ouderdomspensioen dat zij ontvangen. Hij verwijst in het bijzonder naar het feit dat sommige 
lidstaten het recht op een volledig pensioen hebben verbonden aan de voorwaarde dat er 
gedurende een periode van meer dan dertig jaar premie moet zijn betaald. Hij stelt dat het 
voor een persoon die in twee of meer lidstaten heeft gewerkt onmogelijk is om aanspraak te 
maken op het recht op een volledig pensioen. 
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Het commentaar van de Commissie

De communautaire voorschriften op het gebied van sociale zekerheid voorzien in de 
coördinatie en niet in de harmonisatie van socialezekerheidsregelingen. Dit betekent dat elke 
lidstaat vrij is om de details van zijn nationale socialezekerheidsstelsel te bepalen, met name 
de details ten aanzien van wie er op grond van zijn wetgeving verzekerd is, welke uitkeringen 
onder welke voorwaarden worden verstrekt en hoeveel er aan premie moet worden betaald. In 
de EU-wetgeving, in het bijzonder in de Verordeningen (EEG) nrs. 1408/71 en 574/72, zijn 
echter gemeenschappelijke regels en beginselen vastgesteld die bij de toepassing van de 
nationale wetgeving dienen te worden geëerbiedigd. Deze regels moeten ervoor zorgen dat de 
toepassing van de verschillende nationale wetgevingen geen nadelige gevolgen heeft voor 
personen die hun recht op vrij verkeer binnen de Europese Unie uitoefenen.

Wat de rechten op het ouderdomspensioen betreft, bevatten de Verordeningen (EEG) nrs. 
1408/71 en 574/72 gedetailleerde voorschriften voor het berekenen van het wettelijk 
ouderdomspensioen in het geval een persoon in meer dan een EER-lidstaat (en in 
Zwitserland) heeft gewerkt. Deze regels zijn specifiek bedoeld om mensen te beschermen die 
van de ene naar de andere lidstaat migreren en die daarbij in verschillende landen 
socialezekerheidspremies betalen. In het bijzonder garanderen de regels dat indien de in een 
lidstaat gewerkte verzekeringsperiode korter is dan de wettelijk voorgeschreven 
premieperiode om in die lidstaat in aanmerking te komen voor een pensioen, de in andere 
landen voltooide verzekeringstijdvakken in aanmerking worden genomen (volgens het 
aggregatiebeginsel).

Wanneer iemand dus 10 jaar heeft gewerkt en verzekerd was in lidstaat A, 5 jaar in lidstaat B 
en 25 jaar in lidstaat C, moet lidstaat A overeenkomstig zijn eigen nationale wetgeving eerst 
het pensioenbedrag berekenen waarop deze persoon na 40 verzekeringsjaren recht zou 
hebben. Dit levert een “theoretisch bedrag” op. Vervolgens berekent lidstaat A het werkelijke 
bedrag dat deze aan die persoon zal uitbetalen door een prorataberekening te maken van het 
theoretisch bedrag op basis van de werkelijk voltooide verzekeringstijdvakken (in dit geval 
10/40). Lidstaten B en C maken hun eigen berekeningen van het theoretisch bedrag en van het 
aan deze persoon overeenkomstig de daar gewerkte tijd uit te keren proratapensioen. 

Uiteindelijk zal iemand die in verschillende lidstaten heeft gewerkt van elk van die lidstaten 
een ouderdomspensioen ontvangen, waarbij elk land een nationaal pensioen uitkeert dat 
overeenkomt met de aldaar voltooide verzekeringsperioden.

De verordeningen vereisen ook dat ouderdomspensioenen ongeacht de woon- of verblijfplaats 
op het grondgebied van de EER (en Zwitserland) en zonder inhouding, wijziging of 
opschorting aan de voormalig migrerende werknemer worden uitbetaald. 

De Verordeningen (EEG) nrs. 1408/71 en 574/72 zullen hoogstwaarschijnlijk met ingang van 
1 maart 2010 worden vervangen door de nieuwe Verordening (EG) nr. 883/04 en een nieuwe 
uitvoeringsverordening. Met deze nieuwe verordeningen inzake de coördinatie van de sociale 
zekerheid verandert er echter niets aan de methode voor het berekenen van pensioenen van 
werknemers die in verschillende lidstaten hebben gewerkt. 

Conclusies
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De diensten van de Commissie zijn van mening dat wat betreft de berekening van 
staatsouderdomspensioenen voor werknemers die in verschillende lidstaten hebben gewerkt, 
de Verordeningen (EEG) nrs. 1408/71 en 574/72 al voorzien in een oplossing voor de 
kwesties waarover indiener zich beklaagt.


