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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0710/2009, ingediend door Michel Desrues (Franse 
nationaliteit), over discriminatie van mannelijke ambtenaren omdat 
ouderschapsverlof bij de berekening van pensioenrechten niet in aanmerking 
genomen wordt

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener protesteert tegen de regels op de pensioenrechten in openbare dienst, die de perioden 
die vrouwen als ouderschapsverlof opnemen, bij de berekening van pensioenrechten in 
aanmerking nemen. Zelf heeft hij 4 kinderen opgevoed en kan hij de perioden die hij als 
ouderschapsverlof opgenomen heeft, niet in zijn pensioenrechten laten meetellen. Volgens 
hem betekent dat een overtreding van artikel 141 van het EG-Verdrag.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 september 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 december 2009.

Indiener betwist sommige bepalingen van de Franse wetgeving inzake ouderdomspensioenen 
voor burgers, volgens welke alleen vrouwen recht hebben op uitkeringen in verband met het 
opvoeden van kinderen, met dien verstande dat deze rechten alleen gelden bij een 
onderbreking van de beroepsactiviteit die ten minste 2 maanden duurt. Indiener voert aan dat 
dit neerkomt op een schending van artikel 141 VEG.  

Het communautaire recht – Stand van zaken betreffende de inbreukprocedure die op dit vlak 
tegen Frankrijk is ingeleid
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Overeenkomstig de procedure van artikel 226 EG heeft de Commissie op 18 oktober 2004 een 
schriftelijke aanmaning aan de Franse Republiek doen toekomen, omdat zij, wat betreft 
mannelijke ambtenaren die tussen 1990 en 2003 met pensioen zijn gegaan, van mening was 
dat het bij wet 2003 – 775 ingevoerde nieuwe artikel L.12 b) van de betrokken wet aan 
mannen niet dezelfde rechten toekent als die welke vrouwen daarvóór genoten, en dat artikel 
L.24.I.3 van de betrokken wet, dat het onmiddellijke genot van het pensioen voorbehoudt aan 
vrouwelijke ambtenaren die moeder zijn van drie kinderen, dientengevolge moet worden 
beschouwd als strijdig met artikel 141 EG. De Franse autoriteiten hebben hierop gereageerd 
bij schrijven van 15 februari 2005.
Bij administratief schrijven van 13 november 2006 wendde de Commissie zich vervolgens tot 
de Franse Republiek met de vraag of de Franse autoriteiten de pensioenrechten die zijn 
afgewikkeld vóór de inwerkingtreding van wet 2004-737 van 21 augustus 2003, 
"automatisch" of op basis van eventuele individuele aanvragen hadden herzien. Ook vroeg zij 
na waarom de onderbreking van beroepsactiviteit zoals voorzien in het nieuwe artikel L.24.I.3 
van de betrokken wet, haar beslag moet krijgen in een tamelijk korte periode na de geboorte 
of de adoptie. De Franse autoriteiten hebben hierop gereageerd bij schrijven van 12 januari 
2007.
Gelet op de informatie die de Franse autoriteiten op 29 juni 2007 hebben verstrekt in
antwoord op de schriftelijke aanmaning en het administratief schrijven van 13 november 
2006, heeft de Commissie een aanvullende schriftelijke aanmaning aan de Franse Republiek 
doen toekomen.
De Franse autoriteiten hebben hierop gereageerd bij schrijven d.d. 7 september 2007 van de 
adviseur sociale zaken bij de permanente vertegenwoordiging van Frankrijk.

Er liep al een inbreukprocedure tegen Frankrijk. Aangezien het antwoord van de Franse 
autoriteiten op de aanvullende schriftelijke aanmaning onbevredigend wordt geacht door de 
Commissie, blijft zij bij haar standpunt en heeft zij besloten op om 25 juni 2009 een met 
redenen omkleed advies uit te brengen aan de Franse Republiek. Dit advies vormt de laatste 
fase van de inbreukprocedure van artikel 226 van het EG-Verdrag alvorens de zaak eventueel 
aanhangig wordt gemaakt bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. De Franse 
autoriteiten hebben op 26 oktober 2009 gereageerd op de opmerkingen in het met redenen 
omkleed advies; de Commissie buigt zich momenteel over de inhoud van deze reactie.

4. (REV) Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011.

Indiener bestreed de voorwaarden voor toekenning van bepaalde voordelen als voorzien in het 
Franse wetboek inzake burgerlijke en militaire rustpensioenen voortkomend uit een 
wetswijziging uit 2003. Deze voorwaarden zijn aangepast naar aanleiding van een herziening 
van pensioenregelingen die eind 2010 in Frankrijk heeft plaatsgehad. 
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In 2003 voorzag de Franse wet in specifieke voordelen voor vrouwelijke ambtenaren met 
kinderen (bonificaties met betrekking tot het aantal gewerkte jaren en de mogelijkheid van 
vervroegd pensioen).  Volgend op het arrest Griesmar is de wetgeving in Frankrijk aangepast 
opdat ook mannelijke ambtenaren van deze voordelen kunnen profiteren. Toch heeft de 
Commissie, die meerdere klachten had ontvangen, overwogen dat bepaalde aspecten van de 
wetgeving van 2003 discriminatoir bleven en is in 2004 een inbreukprocedure gestart. 

De bezwaren die de Commissie heeft opgeworpen zijn in Frankrijk opgenomen in het kader 
van de pensioenhervormingen die zijn doorgevoerd aan het einde van vorig jaar. De 
voornaamste wijzigingen bestonden uit het schrappen van de discriminatoire beschikking met 
betrekking tot vervroegd pensioen en de verruiming van de voorwaarden voor het verkrijgen 
van bonificaties met betrekking tot het aantal dienstjaren. Op deze gronden heeft de 
Commissie op 6 april 2011 de inbreukprocedure gesloten.

De Commissie is zich ervan bewust dat de wetswijzigingen die zijn doorgevoerd naar 
aanleiding van de recente pensioenhervorming, niet noodzakelijkerwijs een gevolg hebben 
voor de situatie van indiener. Inbreukprocedures dienen er echter voor om de juiste toepassing 
van het Europees recht in de interne rechtsorde van de lidstaten te handhaven, en niet om 
individuele geschillen op te lossen.


