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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1815/2009 ingediend door Michel Berny (Belgische 
nationaliteit), over de ongelijkheid in de behandeling van burgers van de 
Europese Unie die in meer dan twee lidstaten gewerkt hebben op het moment 
van hun pensionering

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, een Belgisch staatsburger met verblijfplaats in Frankrijk, die gewerkt heeft in 
België, Frankrijk en de Verenigde Staten, verklaart dat de Franse overheid bij de berekening 
van zijn pensioen enkel de periodes waarin hij gewerkt heeft in België (18 jaar) en in 
Frankrijk (9 jaar) in aanmerking neemt en de 16 jaar die hij in de Verenigde Staten gewerkt, 
buiten beschouwing laat. Volgens indiener is deze situatie te wijten aan het feit dat conform 
Verordening 1408/71/EG, de toepassing van de bilaterale akkoorden inzake sociale zekerheid 
de toepassing van de communautaire wetgeving uitsluit. Hij vermeldt eveneens het arrest van 
het Europese Hof van Justitie in zaak C-55/50, dat op grond van het beginsel van gelijke 
behandeling stipuleert dat een bilateraal akkoord inzake sociale zekerheid, gesloten tussen een 
lidstaat en een niet-lidstaat, voor alle EU-burgers geldt. Volgens indiener gaat het hier om 
ongelijke behandeling aangezien EU-burgers die in twee lidstaten of in een lidstaat en een 
niet-lidstaat gewerkt hebben, begunstigd worden ten opzichte van de burgers die in drie staten 
hebben gewerkt (op voorwaarde dat er bilaterale akkoorden bestaan).

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22.03.10. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 februari 2011.

De Commissie merkt ten eerste op dat Verordening nr. 883/2004 slechts voorziet in de 
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samentelling van tijdvakken die zijn vervuld op grond van de wetgeving van uitsluitend 
lidstaten, waardoor de samentelling van tijdvakken die zijn vervuld krachtens de wetgeving van 
een derde staat, in dit geval de Verenigde Staten, derhalve niet mogelijk.

Indiener stelt dat lidstaten ingevolge het Gottardo-arrest, in het algemeen, verplicht zijn om in het 
kader van Verordening nr. 1408/71 (zoals gewijzigd bij Verordening nr. 883/2004), de in derde 
landen vervulde verzekeringstijdvakken in aanmerking te nemen voor de berekening van zijn 
pensioen (regels inzake samentelling en berekeningen pro rata).

De Commissie onderstreept dat het Gottardo-arrest van 15/1/2002 een dergelijke algemene 
verplichting geenszins creëert, maar zich uitsluitend beperkt tot de naleving van het beginsel van 
gelijke behandeling. Volgens dit arrest moeten voordelen, op het gebied van pensioen, die 
voortvloeien uit een overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen een lidstaat en een derde land 
ten behoeve van de nationale werknemers, in principe inderdaad ook worden toegekend aan 
werknemers uit lidstaten in een objectief gelijke situatie, volgens de beginselen van gelijke 
behandeling en non-discriminatie tussen nationale werknemers en onderdanen van andere lidstaten 
die hun recht op vrijheid van verkeer krachtens artikel 45 van het VWEU hebben uitgeoefend.

De wettelijke maatregelen die de Franse autoriteiten hebben genomen (circulaire nr. 2003/4 van 17 
januari 2003) zijn in overeenstemming met de lessen uit het voornoemde Gottardo-arrest.

Zoals hiervoor is vermeld, betekent de toepassing van het Gottardo-arrest echter niet dat 
betrokkenen zonder meer kunnen eisen dat de pensioenrechten die zijn in derde landen hebben 
opgebouwd in aanmerking worden genomen (op basis van Verordening nr. 883/2004 en de 
bilaterale overeenkomst). Deze stelling is door het Hof herhaaldelijk bevestigd in eerdere arresten 
die vóór de zaak Gottardo zijn gewezen: “de instellingen van sociale zekerheid der lidstaten zijn 
niet gehouden om met het oog op het verkrijgen van het recht op uitkeringen of verstrekkingen van 
sociale zekerheid, rekening te houden met tijdvakken van verzekering vervuld in derde landen” 
(arrest van 16 november 1972, Allgemeine Ortskrankenkasse, 16/72, Jurispr. blz. 1141; zie ook het 
arrest van 10 maart 1977, Kaudic, 75/76, Jurispr. blz. 495). In de zaak Borowitz (arrest van 5 juli 
1988, 21/87, Jurispr. blz. 3715) onderstreept het Hof: "het is echter niet zo, dat de krachtens de 
wettelijke regeling van een derde staat vervulde tijdvakken, enkel omdat zij door het Duitse orgaan 
op grond van een door de Bondsrepubliek Duitsland gesloten bilaterale overeenkomst in 
aanmerking worden genomen, als "krachtens de wettelijke regelingen van de lidstaten vervulde" 
tijdvakken in de zin van artikel 46 van de verordening gaan tellen. Er is derhalve geen bepaling die 
de verzekeringsorganen van de andere lidstaten verplicht, bij hun berekeningen overeenkomstig 
artikel 46 die ‘derde’ tijdvakken in aanmerking te nemen; dat die tijdvakken ingevolge de Duitse 
wettelijke regeling wel worden meegeteld, brengt geen uitbreiding van hun verplichtingen mee”.

Rekening houdend met deze rechtspraak en met het feit dat er in de Europese wetgeving 
betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels geen bijzondere bepaling hierover is 
opgenomen, lijkt het, volgens de huidige stand van het recht, niet mogelijk de gehele loopbaan in 
aanmerking te nemen die in het buitenland, Frankrijk en een of meerdere andere lidstaten of een of 
meerdere derde landen is volbracht voor de berekening van een Frans ouderdomspensioen. Deze 
situatie geldt ongeacht of betrokkene Fransman of EU-burger is.

Het pensioen van indiener (en van elke Fransman die zich in dezelfde situatie bevindt) wordt 
derhalve op de volgende manier vastgesteld:
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- de tijdvakken die zijn vervuld krachtens het Franse algemene stelsel (9 jaar) en het Amerikaanse 
pensioenstelsel (16 jaar) worden samengeteld op grond van de overeenkomst inzake sociale 
zekerheid van 2 maart 1987 tussen Frankrijk en de Verenigde Staten;
- de tijdvakken die zijn vervuld in Frankrijk (9 jaar) en België (18 jaar) worden samengeteld, 
zonder toevoeging van de in de Verenigde Staten vervulde tijdvakken, aangezien conform de 
Frans-Amerikaanse overeenkomst de in België vervulde tijdvakken niet in aanmerking kunnen 
worden genomen. Hetzelfde geldt voor de Europese stelsels volgens welke het niet is toegestaan 
om de in de Verenigde Staten vervulde tijdvakken samen te tellen met de tijdvakken die in een of 
meerdere lidstaten zijn vervuld.

Dientengevolge dient te worden geconstateerd dat Frankrijk het beginsel van non-discriminatie op 
grond van nationaliteit naleeft wat betreft bilaterale overeenkomsten zoals die door het Hof in het 
Gottardo-arrest zijn geformuleerd. Dit arrest beperkt zich uitsluitend tot het verbod op 
discriminatie, zonder de lidstaten te verplichten rekening te houden met de rechten die in derde 
landen zijn opgebouwd op grond van de wetgeving inzake coördinatie en de bilaterale 
overeenkomst. De situatie van betrokkene laat de grenzen van de Europese coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels zien.

Conclusie

Gezien het voorgaande is de Commissie niet in staat om ten gunste van indiener op te treden.


