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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1408/2007, ingediend door Vicente Felipe Sanchez Pedrosa 
(Spaanse nationaliteit), over een schending door de sociale dienst in Santander 
van de communautaire wetgeving in de vorm van de uitspraak in zaak C-347/00 
en Verordening (EEG) nr. 1408/71

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beweert dat de sociale dienst in Santander de uitspraak van het Europees Hof van 
Justitie in zaak C-347/00 en Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 
betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun 
gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, niet naleeft. Hij verwijst daarbij naar 
volledig schriftelijk bewijs, dat hij desgewenst kan opsturen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 mei 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008.

Toen hij in Spanje zijn pensioenleeftijd bereikte heeft indiener een ouderdomspensioen 
aangevraagd bij de Spaanse pensioeninstelling in Santander. Hij geeft aan dat hij 
pensioentijdvakken in Spanje en in Duitsland heeft vervuld. Aangezien hij het niet eens was 
met de beslissing van de pensioeninstelling in Santander, diende hij een klacht in voor de 
Rechtbank voor de Sociale Zekerheid, die de klacht verwierp. 

Indiener beweert dat de pensioeninstelling in Santander en de Rechtbank voor de Sociale 
Zekerheid inbreuk hebben gemaakt op Verordening (EEG) nr. 1408/71 en de jurisprudentie 
van het Hof, door geen rekening te houden met al zijn in verschillende lidstaten vervulde 
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verzekeringstijdvakken zowel om aanspraak te maken op een pensioen als om dit pensioen te 
berekenen op grond van Spaanse pensioenwetgeving. In het bijzonder hebben de instelling en 
de nationale rechtbank bij hun beoordeling het vonnis van het Hof in zaak C-347/00 (Angel 
Barreira-Pérez vs. INSS) niet in aanmerking genomen. 

De zaak waar indiener naar verwijst betreft de definitie van "verzekeringstijdvakken" in 
Verordening (EEG) nr. 1408/71, en de vraag of op grond van de Spaanse wet toegekende 
aanvullende tijdvakken, bedoeld om rechten te beschermen die verkregen werden onder 
eerdere ouderdomsverzekeringen die inmiddels zijn stopgezet, aangemerkt moeten worden als 
verzekeringstijdvakken en derhalve in aanmerking moeten worden genomen bij de berekening 
van het theoretische bedrag en het feitelijke bedrag van het pensioen. 

De Commissie beschikt over onvoldoende informatie om de zaak naar behoren te kunnen 
beoordelen en te bepalen of de Spaanse autoriteiten voornoemde verordening en in het 
bijzonder artikel 1, onder r) en artikelen 45 en 46 al dan niet hebben nageleefd. De 
Commissiediensten verzoeken indiener derhalve om hun een volledige beschrijving van de 
feiten van de zaak te doen toekomen, evenals de betreffende stukken en het Spaanse 
burgerservicenummer en het adres van indiener. 

De Commissiediensten zijn graag bereid deze kwestie namens indiener te onderzoeken en 
contact op te nemen met de Spaanse autoriteiten zodra ze de relevante informatie van indiener 
hebben ontvangen.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

De uitspraak van het Hof van Justitie waar indiener naar verwijst betreft de definitie van 
"verzekeringstijdvakken" in Verordening (EEG) nr. 1408/1971, en de vraag of op grond van 
de Spaanse wet toegekende aanvullende tijdvakken, bedoeld om rechten te beschermen die 
verkregen werden onder eerdere ouderdomsverzekeringen die inmiddels zijn stopgezet, 
aangemerkt moeten worden als verzekeringstijdvakken en derhalve in aanmerking moeten 
worden genomen bij de berekening van het theoretische bedrag en het feitelijke bedrag van 
het pensioen. In de uitspraak van het Hof in zaak C-347/00 wordt verklaard dat dergelijke 
tijdvakken inderdaad moeten worden aangemerkt als verzekeringstijdvakken in de zin van de 
verordening. Dit betekent dat er zowel bij het berekenen van een pensioen op grond van de 
Spaanse pensioenwetgeving (waarvoor vijftien jaar moet zijn bijgedragen) als bij de 
berekening van het theoretische bedrag en het feitelijke bedrag van het pensioen, met deze 
tijdvakken rekening moet worden gehouden. Deze uitspraak was van aanzienlijk belang voor 
de berekening van Spaanse pensioenen op basis van de regels die zijn vastgelegd in 
Verordening (EEG) nr. 1408/1971.

Het Spaanse pensioen van indiener werd voor het eerst in 1996 berekend, op basis van de 
regels die in Spanje werden toegepast vóór de uitspraak in zaak C-347/00. Uit informatie die 
in juni 2007 is verstrekt door het Spaanse ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken 
blijkt echter dat het pensioen van indiener opnieuw is berekend en dat hierbij rekening is 
gehouden met de uitspraak van het Hof van Justitie in zaak C-347/00. In 1996 kon hij pro rata 
aanspraak maken op 60,47% van het Spaanse pensioen; dit is later omhoog bijgesteld naar 
62,93%.  
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Conclusie

De Commissiediensten zijn van mening dat het pensioen van indiener door de Spaanse 
autoriteiten correct is herberekend op basis van de uitspraak in zaak C-347/00 en dat de 
regelgeving in Verordening (EEG) nr. 1408/71 is nageleefd.


