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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0810/2009 af Manfred Reinfandt, tysk statsborger, om påstande om 
forskelsbehandling foretaget af en pensionsfond

1. Sammendrag

Andrageren, som ønskede at blive medlem af en pensionsfond for sagførere 
(Versorgungswerk für Rechtsanwälte) i Schleswig-Holstein i Tyskland fik meddelelse om, at 
han ikke var berettiget til medlemskab deraf, eftersom han var 47 år gammel, og eftersom 
alderen ved registrering ikke måtte overskride 45 år. Andrageren hævder, at der her er tale om 
aldersbetinget forskelsbehandling i betragtning af, at det er absolut muligt at tage hensyn til 
registrering på et senere tidspunkt i livet gennem en tilpasning af de efterfølgende ydelser. 
Andrageren, som ønskede at etablere sig som selvstændig sagfører på deltid, er nu tvunget til 
at ansøge om medlemskab i en anden pensionsfond med færre ydelser. Han anmoder som 
følge heraf Europa-Parlamentet om at foretage en undersøgelse af denne sag.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. oktober 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.

"Rådets direktiv 2000/78/EF1 af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om 
ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv forbyder forskelsbehandling på grund 
af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Direktivet dækker dog ikke den 

                                               
1 Direktiv 2000/78/EF om ligebehandling, som beskytter mod forskelsbehandling på grund af handicap med 
hensyn til beskæftigelse, erhverv og erhvervsuddannelse, EFT L 303 af 2.12.00, s. 16.
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type pensionsfonde, som andrageren beskriver. 

Da dette er tilfældet, behandles de kendsgerninger, som andrageren har anført, af de 
kompetente nationale myndigheder. 

Andrageren kan rådes til at kontakte det føderale ikkeforskelsbehandlingsagentur, som yder 
uafhængig støtte til personer, der henvender sig til agenturet, med at forsvare deres ret til 
beskyttelse mod forskelsbehandling.

Det tyske Føderale ikkeforskelsbehandlingsagentur - antidiskriminierungsstelle:
Tlf. +49(0)3018 555-1855
poststelle@ads.bund.de
www.antidiskriminierungsstelle.de"


