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Betreft: Verzoekschrift 1549/2009, ingediend door Mateja Mark (Duitse nationaliteit), 
over een Nederlands nabestaandenpensioen voor buitenlandse weduwen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster is Duitse en ontvangt een weduwepensioen uit Nederland, omdat haar man in het 
verleden in Nederland werkzaam is geweest. Dit pensioen is gebaseerd op de inmiddels 
gewijzigde Nederlandse wetgeving. Na haar 65ste levensjaar zullen de Nederlandse 
pensioenuitkeringen echter worden beëindigd. Volgens indienster blijven Nederlandse 
weduwen deze uitkeringen wel ontvangen, ongeacht of zij in de loop van hun leven hebben 
gewerkt of niet. Stopzetting van haar pensioenuitkeringen zou haar een aanzienlijk deel van 
haar inkomsten kosten. Volgens indienster zouden buitenlandse weduwen die in gelijke 
omstandigheden een Duits pensioen ontvangen dit pensioen wel tot hun dood blijven 
ontvangen. Indienster meent dat er sprake is van onrechtvaardigheid en discriminatie. Zij 
verzoekt het Europees Parlement om hulp.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 13 januari 2011.

Op 1 juli 1996 werd de Algemene Weduwen en Wezenwet in Nederland vervangen door de 
Algemene Nabestaandenwet. Het doel van de nieuwe Algemene Nabestaandenwet is het 
bieden van zekerheid voor nabestaanden, die beperkt is tot nabestaanden die niet in hun 
levensonderhoud kunnen voorzien. De toelage voor nabestaanden zal in elk geval worden 
beëindigd op de leeftijd van 65 jaar, de pensioenleeftijd in Nederland. Een nabestaande die 
krachtens de Nederlandse wet is verzekerd, heeft vanaf die leeftijd recht op een 
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ouderdomspensioen. Deze voorwaarde is niet nieuw in vergelijking met de Algemene 
Weduwen en Wezenwet. 

De EU-wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid voorziet in de coördinatie en niet in 
de harmonisatie van socialezekerheidsregelingen. Dit betekent dat elke lidstaat naar eigen 
inzicht de details van zijn eigen socialezekerheidsstelsel kan vaststellen, zoals welke 
uitkeringen worden verstrekt en onder welke voorwaarden, de wijze waarop ze worden 
berekend en hoeveel premies er moeten worden betaald. In de communautaire wetgeving, met 
name in Verordening (EG) nr. 883/2004, zijn gemeenschappelijke regels en beginselen 
vastgelegd die door alle nationale autoriteiten moeten worden nageleefd bij de toepassing van 
nationale wetgeving. Deze regels garanderen dat bij de toepassing van de verschillende 
nationale regelgevingen rekening wordt gehouden met de basisbeginselen van gelijke 
behandeling en het verbod van discriminatie. Daardoor wordt gewaarborgd dat de toepassing 
van de verschillende nationale wetten niet ten koste gaat van personen die gebruik maken van 
hun recht op vrij verkeer binnen de Europese Unie.

Wat Verordening (EG) nr. 883/2004 betreft heeft mevrouw Mark zelf geen gebruik gemaakt 
van haar recht op vrij verkeer. Als familielid van een grensarbeider zijn de regels inzake 
geldende wetgeving in Titel II niet op haar van toepassing. Als gevolg hiervan bleef de 
socialezekerheidswetgeving van de lidstaat van verblijf (Duitsland) van toepassing op 
indienster in de periode dat indienster een nabestaandenuitkering ontving uit zowel Nederland 
als Duitsland. Aangezien de Nederlandse socialezekerheidswetgeving nooit van toepassing is 
geweest op indienster, heeft zij geen pensioenrechten in Nederland opgebouwd op basis 
waarvan zij in aanmerking zou kunnen komen voor een ouderdomspensioen vanaf de leeftijd 
van 65 jaar.

Het Europees Hof van Justitie heeft bij verschillende gelegenheden vastgesteld dat artikel 48 
VWEU (voormalig artikel 42 EG), waarop Verordening (EG) nr. 883/2004 is gebaseerd, geen 
gevolgen heeft voor inhoudelijke en procedurele verschillen tussen de 
socialezekerheidsstelsels van afzonderlijke lidstaten en de rechten van personen die daar zijn 
verzekerd. Artikel 48 VWEU waarborgt niet dat het verplaatsen van werk of een verblijfplaats 
in alle gevallen zonder gevolgen blijft met betrekking tot de sociale zekerheid. Wat relevant 
is, is dat de persoon in kwestie niet wordt benadeeld in vergelijking met ingezetenen van de 
lidstaat waar hij zijn werk uitoefent of waar zijn nieuwe verblijfplaats zich bevindt (zaken C-
3/08 Leyman, C-393/99 en C-394/99, Hervein).  

Indienster heeft recht op een nabestaandenuitkering onder dezelfde voorwaarden als andere 
nabestaanden in Nederland. Bovendien gelden de voorwaarden voor opneming in de 
Algemene Ouderdomswet op gelijke wijze voor zowel Nederlanders als niet-Nederlanders. 

Echtgenoten kregen op 2 augustus 1989 een eigen verzekeringsverleden krachtens de 
Algemene Ouderdomswet. Uit het verzoekschrift blijkt dat indienster sinds 1989 weduwe is. 
Met een overgangsbepaling voorziet Bijlage VI van Verordening (EEG) nr. 1408/71 in een 
vrijwillige verzekering van de echtgeno(o)t(e) van een werkende die vooraf onder een 
verplichte socialezekerheidsregeling viel en die in een andere lidstaat dan Nederland verblijft, 
mits de werkende op 2 augustus 1989 onder de regeling viel. De vrijwillige verzekering wordt 
voortgezet wanneer de verplichte verzekering van de werkende wordt beëindigd als gevolg 
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van zijn/haar dood, maar eindigt in elk geval op de datum waarop de vrijwillig verzekerde de 
leeftijd van 65 jaar bereikt. Uit het verzoekschrift blijkt niet dat indienster gebruik heeft 
gemaakt van de mogelijkheid van vrijwillige verzekering op basis waarvan zij verzekerd had 
kunnen zijn in Nederland als echtgenote van een grensarbeider. 

Conclusie

Op basis van de verstrekte informatie heeft de Commissie geen onjuiste toepassing 
vastgesteld van de EU-wetgeving inzake de coördinatie van socialezekerheidsstelsels, 
aangezien de Nederlandse Algemene Nabestaandenwet op dezelfde wijze wordt toegepast als 
voor Nederlanders.


