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Betreft: Verzoekschrift 556/2009 ingediend door François Théry (Duitse 
nationaliteit), over meetelling van militaire-diensttijd voor zijn pensioen in 
een ander land 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wil weten of de periode die hij in militaire dienst in het Franse leger heeft 
doorgebracht – toen hij nog Frans staatsburger was – kan worden meegeteld voor de 
vaststelling van zijn pensioen in Duitsland, nu hij Duits staatsburger en ambtenaar is. Indiener 
had om meetelling van zijn militaire-diensttijd verzocht, omdat Duitse ambtenaren hun 
diensttijd ook kunnen laten meetellen voor hun pensioen. Volgens de informatie die indiener 
heeft gekregen, zou zijn militaire-diensttijd alleen meegeteld kunnen worden als hij nog de 
leeftijd van een Duitse dienstplichtige zou hebben. Indiener is van opvatting dat niet-
meetelling van zijn diensttijd neerkomt op schending van het beginsel van gelijke 
behandeling.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 juli 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement). 

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010.

Indiener beweert dat een mogelijke niet-meetelling van zijn Franse diensttijd voor de 
vaststelling van zijn Duitse pensioen neerkomt op discriminatie. 

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift 

De communautaire voorschriften op het gebied van de sociale zekerheid voorzien in de 
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coördinatie en niet in de harmonisering van socialezekerheidsregelingen. Dit betekent dat 
iedere lidstaat naar eigen inzicht de bijzonderheden van zijn eigen socialezekerheidsstelsel 
kan vaststellen, en kan bepalen welke uitkeringen worden verstrekt, onder welke voorwaarden 
men hiervoor in aanmerking komt, hoe deze pensioenuitkeringen worden berekend en hoeveel 
premies moeten worden betaald. In communautaire voorschriften, met name Verordening 
(EEG) Nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op 
loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, worden 
gemeenschappelijke regels en beginselen vastgelegd die bij de toepassing van nationale 
wetgeving door alle nationale autoriteiten in acht moeten worden genomen. Door deze regels 
wordt gegarandeerd dat bij de toepassing van de verschillende nationale wetgevingen de 
grondbeginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie worden gerespecteerd. Op die 
manier wordt gegarandeerd dat de toepassing van de verschillende nationale wetgevingen 
geen negatieve gevolgen heeft voor personen die hun recht van vrij verkeer binnen de 
Europese Unie uitoefenen.

Voor het onderzoek naar deze zaak, hebben de diensten van de Commissie contact 
opgenomen met het Duitse lid van de Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid 
van migrerende werknemers, en de Duitse autoriteiten hebben als volgt geantwoord: 

Indiener heeft zijn verzoek niet ingediend bij de bevoegde socialezekerheidsinstantie, de 
bevoegde Versorgungsbehörde krachtens artikel 49, lid 1 van het Beamtenversorgungsgesetz 
(Duitse wet inzake ambtenarenpensioenen), maar bij een militaire instantie, de 
Kreiswehrersatzamt Hamburg, die niet bevoegd is tot het nemen van beslissingen met 
betrekking tot pensioenen. 

De vraag of de Franse militaire diensttijd bij de berekening van het Duitse pensioen moet 
worden meegeteld, zal worden onderzocht op grond van de artikelen 8 en 9 van het Duitse 
Beamtenversorgungsgesetz. In het bijzonder moet worden vastgesteld of er bij de Franse 
militaire dienst al of niet sprake was van een professioneel dienstverband, aangezien er in de 
Duitse wetgeving ook een dergelijk onderscheid wordt gemaakt.

De Duitse autoriteiten konden om feitelijke redenen voorlopig geen definitief oordeel vellen, 
omdat een dergelijk besluit alleen door de bevoegde Versorgungsbehörde kan worden 
genomen op het moment dat indiener de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. 

Indien indiener echter een Duits federaal ambtenaar is, kan hij krachtens artikel 49, lid 10 van 
het Beamtenversorgungsgesetz, nu al naar zijn toekomstige pensioenrechten informeren. Zijn 
werkgever in de publieke sector kan hem de contactgegevens van de bevoegde 
Versorgungsbehörde verstrekken. 

Er moet op worden gewezen dat bij de berekening van het pensioen rekening moet worden 
gehouden met het arrest van het Hof van 25.6.1997 in zaak C-131/96 ("Mora Romero"), 
waarin het Hof heeft besloten dat er sprake zou zijn van discriminatie, indien buitenlandse 
militaire dienst niet wordt meegeteld bij het bepalen van het recht op uitkeringen voor wezen, 
wanneer nationale militaire dienst hiervoor wel relevant zou zijn. Dit waren de argumenten 
van het Hof: 
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"32 In dit verband zij bovendien opgemerkt, dat de in artikel 3, lid 1, van verordening nr. 
1408/71 neergelegde regel van gelijkheid van behandeling niet alleen openlijke discriminatie 
op grond van de nationaliteit van onder de sociale-zekerheidsregelingen vallende personen 
verbiedt, doch ook iedere verkapte vorm van discriminatie die door toepassing van andere 
onderscheidingscriteria in feite tot hetzelfde resultaat leidt (arrest Toia, reeds aangehaald, 
r.o. 12).

33 De weigering om de in een andere lidstaat vervulde dienstplicht gelijk te stellen met de in 
de betrokken lidstaat vervulde dienstplicht kan in feite ertoe leiden, dat onderdanen van 
andere lidstaten na het bereiken van de vijfentwintigjarige leeftijd geen aanspraak kunnen 
maken op verlenging van de uitkeringsduur van de wezenrente met een periode die 
overeenkomt met de duur van deze dienst, wanneer hun opleiding wegens hun militaire dienst 
is onderbroken. 

34 In zijn verwijzingsbeschikking wijst de nationale rechter erop, dat de na het bereiken van 
de leeftijdsgrens doorbetaalde wezenrente, hoewel zij deel uitmaakt van het Duitse 
socialezekerheidsstelsel, naar haar aard een schadeloosstelling is die de staat aan zijn eigen 
onderdanen betaalt ter vergoeding van de nadelen die zij door de Duitse militaire dienst 
lijden. 

35 In dit verband volstaat de vaststelling dat, zoals de advocaat-generaal in punt 34 van zijn 
conclusie heeft opgemerkt, zelfs indien de uitkering van de wezenrente na het bereiken van de 
leeftijdsgrens in bepaalde opzichten een schadeloosstelling is, het niettemin gaat om betaling 
van een rente die, zoals de verwijzende rechter overigens heeft opgemerkt, onder het Duitse 
stelsel van sociale zekerheid valt en waarvan de uitkering niet van de materiële werkingssfeer 
van verordening nr. 1408/71 is uitgesloten.

36 Mitsdien moet worden geantwoord, dat artikel 3, lid 1, van verordening nr. 1408/71 aldus 
moet worden uitgelegd, dat wanneer de wetgeving van een lidstaat voorziet in verlenging van 
de uitkeringsduur van wezenrenten voor wezen die ouder zijn dan 25 jaar, indien hun 
opleiding wegens vervulling van de dienstplicht is onderbroken, deze staat de in een andere 
lidstaat vervulde dienstplicht moet gelijkstellen met de krachtens zijn eigen wetgeving 
vervulde dienstplicht."

Dit arrest van het Hof moet naar analogie worden toegepast op andere uitkeringen. 

Conclusie

De diensten van de Commissie raden indiener aan zijn vraag te richten tot de bevoegde Duitse 
instantie (Versorgungsbehörde), onder verwijzing naar bovengenoemde jurisprudentie van het 
Hof. 


