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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0765/2009, ingediend door E.T. (Duitse nationaliteit), over 
erkenning van zijn bij de Deutsche Reichsbahn opgebouwde pensioenrechten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft van 1955 t/m 1992 bij de Deutsche Reichsbahn (DDR) en van 1992 t/m 1998 
bij de Duitse Bundesbahn gewerkt. Hij ontvangt momenteel een zeer gering pensioenbedrag 
van de DB. Indiener is van mening dat de DB als rechtsopvolger van de Deutsche Reichsbahn 
ook de bij de Reichsbahn opgebouwde pensioenrechten moet erkennen en hem ook een 
pensioen voor de periode vóór 1992 dient uit te keren. Indiener is van opvatting dat er sprake 
is van ongelijke behandeling van werknemers.

2. Ontvankelijkheid

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

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 november 2009.

Indiener heeft van 1955 t/m 1992 bij de Deutsche Reichsbahn (DDR) en van 1992 t/m 1998 
bij de Duitse Bundesbahn (DB) gewerkt. Hij ontvangt momenteel een zeer gering 
pensioenbedrag van de DB. Indiener is van mening dat de DB als rechtsopvolger van de 
Deutsche Reichsbahn ook de bij de Reichsbahn opgebouwde pensioenrechten moet erkennen 
en hem ook een pensioen voor de periode vóór 1992 dient uit te keren.

De Commissie heeft deze zaak onderzocht en wil duidelijk maken dat kwesties als het 
vaststellen van de voorwaarden voor het recht op of de verplichting om deel te nemen aan een 
socialezekerheidsregeling, en meer specifiek het toekennen van pensioenrechten, onder de 
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bevoegdheid van de lidstaten vallen, en als zodanig de verantwoordelijkheid zijn van de 
nationale autoriteiten. In EU-wetgeving wordt alleen een zeer beperkt aantal aspecten 
behandeld, zoals het behoud van socialezekerheids- en pensioenrechten bij verplaatsing van 
een lidstaat naar een andere.

De Commissie benadrukt het volgende in het bijzonder:

− Artikel 39 van het Verdrag bepaalt dat vrij verkeer van werknemers de afschaffing 
inhoudt van elke discriminatie op grond van nationaliteit tussen de werknemers der 
lidstaten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de overige 
arbeidsvoorwaarden. De Duitse regels in kwestie zijn van toepassing ongeacht de 
nationaliteit van de desbetreffende werknemer.

− Richtlijn 98/49/EG betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen 
van werknemers en zelfstandigen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen stelt 
bepaalde rechten en p l ich ten  vast voor deelnemers aan aanvullende 
pensioenregelingen. De belangrijkste bepalingen kunnen als volgt worden 
samengevat: iemand die niet meer deelneemt aan een regeling omdat hij/zij zich naar 
een andere lidstaat begeeft, mag met betrekking tot zijn/haar verworven rechten niet 
anders worden behandeld dan een persoon die niet meer deelneemt aan de regeling, 
maar in dezelfde lidstaat blijft. ‘Verworven pensioenrechten’ zijn de rechten op 
uitkeringen die zijn verkregen nadat is voldaan aan de in de bepalingen van de 
aanvullende pensioenregelingen en, voorzover van toepassing, in de nationale 
wetgeving voorgeschreven voorwaarden. De in dit verzoekschrift naar voren 
gebrachte kwestie is een louter binnenlandse aangelegenheid, aangezien indiener zich 
niet heeft verplaatst naar een andere lidstaat. De richtlijn is hier niet van toepassing.

Conclusie
Gezien het bovenstaande kan de Commissie het verzoek van indiener niet verder behandelen.


