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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0810/2009, ingediend door Manfred Reinfandt (Duitse 
nationaliteit), over vermeende discriminatie door een pensioenfonds

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die wilde deelnemen aan een pensioenfonds voor advocaten (Versorgungswerk für 
Rechtsanwälte) in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein, kreeg te horen dat hij niet deel kon 
nemen vanwege zijn leeftijd van 47 jaar, aangezien de maximumleeftijd voor inschrijving bij 
45 jaar ligt. Indiener meent dat er sprake is van leeftijdsdiscriminatie, omdat het zeer wel 
mogelijk is om mensen van boven de 45 jaar in te schrijven door de pensioenrechten navenant 
aan te passen. Indiener, die zijn beroep van advocaat op parttimebasis wilde uitoefenen, ziet 
zich nu genoodzaakt aan een ander pensioenfonds met minder pensioenrechten deel te nemen. 
Hij vraagt het Europees Parlement deze kwestie te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

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

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

Richtlijn 2000/78/EG1 van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen 
kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep verbiedt discriminatie op grond van
godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Deze richtlijn is evenwel 
niet van toepassing op de categorie pensioenfondsen die indiener beschrijft. 

                                               
1 Richtlijn 2000/78/EG over non-discriminatie, die mensen beschermt tegen discriminatie op grond van handicap 
in arbeid, beroep en beroepsopleiding; PB L 303 van 2.12.2000, blz.16.
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Derhalve dienen de bevoegde nationale autoriteiten zich te buigen over de door indiener aan 
de kaak gestelde feiten. 

Indiener wordt aangeraden zich te wenden tot het federale antidiscriminatiebureau. Dit 
verleent onafhankelijke bijstand aan personen die een beroep doen op het bureau om hun 
recht op bescherming tegen discriminatie geldend te maken.

Antidiskriminierungsstelle des Bundes
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E-mail: poststelle@ads.bund.de
Internet: http://www.antidiskriminierungsstelle.de


