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Betreft: Verzoekschrift 826/2001, ingediend door Christian Monatte (Franse 
nationaliteit), over vermeende discriminatie op grond van geslacht

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, vader van vier kinderen, heeft dertig jaar voor de Franse overheid gewerkt en 
beklaagt zich over discriminatie op grond van de in artikel L. 24 van de pensioenwet 
vastgestelde pensioengerechtigde leeftijd. Krachtens deze bepaling komen alleen vrouwelijke 
overheidsambtenaren met drie kinderen en met ten minste vijftien dienstjaren in aanmerking 
voor vervroegde pensionering. De wet werkt dus volgens indiener een duidelijke discriminatie 
tussen mannen en vrouwen in de hand.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 januari 2002. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 april 2002

Indiener is ambtenaar in Franse overheidsdienst en klaagt dat de Franse burgerlijke en 
militaire pensioenregeling het vervroegd pensioen enkel aan vrouwelijke ambtenaren toekent 
die minstens drie kinderen en vijftien jaar dienst hebben, en mannelijke ambtenaren die zich 
in dezelfde situatie bevinden van dat recht uitsluit.
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De diensten van de Commissie hebben vroeger al vastgesteld dat de Franse regering in haar 
nationale reglementering betreffende de ouderdomspensioenen voor ambtenaren artikel 141 
van het EG-Verdrag en de richtlijnen 86/378/EEG en 96/97/EG inzake de gelijke behandeling 
van man en vrouw in de socialeverzekeringsregelingen voor beroepsgroepen niet goed 
toepast.  Er zijn verschillende vormen van discriminatie op grond van het geslacht vastgesteld, 
meer in het bijzonder voor het nabestaandenpensioen en de pensioenrechten en -voordelen van 
ambtenaren die kinderen grootgebracht hebben, die gunstiger uitvallen voor vrouwen of alleen 
aan vrouwen worden toegekend.

Het Hof van Justitie heeft zich onlangs uitgesproken over twee prejudiciële vragen1, en 
bevestigt dat de ouderdomspensioenen van de Franse ambtenarenregeling wel degelijk 
beloningen in de zin van artikel 119 van het Verdrag vormen (is op het ogenblik art. 141 EG), 
het stelt vragen bij de rechtsgeldigheid van een aantal bepalingen van de burgerlijke en 
militaire pensioenen in het licht van het overeenkomstig Europees recht. Het gaat meer in het 
bijzonder om de wetsbepalingen die mannelijke ambtenaren die wel degelijk voor de 
opvoeding van kinderen zorgen, het recht op toeslagen bij de berekening van hun pensioen 
ontzeggen en bepalingen die alleen vrouwelijke ambtenaren recht geven op een 
ouderdomspensioen dat onmiddellijk ingaat als hun man aan een ongeneeslijke ziekte of 
gebrek lijdt zodat hij geen enkele beroepsactiviteit meer kan uitoefenen.

De diensten van de Commissie zijn al in gesprek met de Franse autoriteiten om een einde te 
laten maken aan de discriminaties die niet te verantwoorden zijn volgens het Europees recht.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2002

De diensten van de Commissie hebben opnieuw contact opgenomen met de Franse 
autoriteiten met de vraag om op de hoogte gehouden te worden van de wetgevende 
maatregelen die ze denken te nemen als gevolg van de arresten Griesmar (C-366/99) en 
Mouflin (C-206/00), die de geldigheid van hun nationale wetgeving in het licht van het 
Europees recht in het gedrang brengen.

In hun antwoord van 19 april 2002 stelden de Franse autoriteiten dat hun regering kennis 
genomen heeft van het standpunt van het Hof van Justitie en ervoor zal zorgen dat de 
wetgeving aangepast wordt. Aangezien de aangevochten bepalingen een wetgevend karakter 
dragen, vergt hun aanpassing een optreden van het Parlement, dat door de vernieuwing van de 
nationale assemblee in juni 2002, niet voor het komend najaar kan plaatsvinden. Zo nodig zal 
de Commissie niet aarzelen om over te gaan tot de volgende stap in de procedure van 
artikel 226 van het Verdrag en de Franse regering een uitvoerig gemotiveerde mening sturen 
wegens niet inachtneming van haar verplichtingen volgens artikel 141 van het Verdrag en de 
richtlijnen 86/378/EEG en 96/97/EEG, bij de organisatie van het openbaar ambt in Frankrijk.

                                               
1 Vgl. prejudiciële zaak Griesmar – C-366/99, met arrest van 29.11.2001, en zaak Mouflin – C-206/00, met arrest 
van 13.12.2001.
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Hoe dan ook, indiener kan nu al opnieuw contact opnemen met de bevoegde administratieve 
diensten in Frankrijk om aanspraak te maken op zijn rechten en/of op nationaal niveau bij de 
bevoegde Franse rechtbanken op grond van de beide arresten van het Europees Hof van 
Justitie in beroep te gaan tegen een eventueel besluit dat hem een voordeel zou ontzeggen dat 
uitsluitend aan vrouwelijke ambtenaren voorbehouden blijft.

Zolang als de bewuste discriminerende bepalingen blijven bestaan, is de Franse overheid 
namelijk gehouden om de benadeelde categorie - in dit geval de mannelijke ambtenaren -
dezelfde voordelen toe te kennen als die waar vrouwelijke ambtenaren aanspraak op hebben.

Wijzigingen van de aangevochten bepalingen waar de Franse autoriteiten toe over zouden 
gaan, kunnen eventueel tot doel hebben dat alle voordelen voor alle begunstigden komen te 
vervallen, maar op voorwaarde dat die wijzigingen van kracht worden voor de toekomst.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 september 2003

De diensten van de Commissie hebben opnieuw contact opgenomen met de Franse 
autoriteiten met het verzoek op de hoogte te worden gehouden van de wetgevingsmaatregelen 
die ze van plan zijn te treffen als gevolg van de jurisprudentie van het Hof van Justitie, die de 
geldigheid van hun nationale wetgeving ten aanzien van het Gemeenschapsrecht ter discussie 
stelt.

De Franse autoriteiten hebben begin dit jaar bevestigd dat deze kwestie wordt behandeld in 
het kader van de hervorming van de pensioenen, waaraan momenteel wordt gewerkt, maar 
hebben daarbij geen tijdschema aangegeven.

Indien geen concrete vooruitgang wordt geboekt, zal de Commissie niet aarzelen om de 
inbreukprocedure op grond van artikel 226 van het EG-Verdrag voort te zetten.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 augustus 2004

Dit verzoekschrift heeft betrekking op de verenigbaarheid van artikel L.24 van het Franse 
wetboek inzake burgerlijke en militaire rustpensioenen met het beginsel van gelijke beloning 
van mannelijke en vrouwelijke werknemers, zoals vastgelegd in artikel 141 van het Verdrag.

In het kader van twee door Franse rechtbanken aanhangig gemaakte prejudiciële zaken bij het 
Hof van Justitie (zaak C-366/99 – Griesmar en zaak C-206/00 – Mouflin) heeft het Hof van 
Justitie vastgesteld dat een krachtens het wetboek uitgekeerd pensioen een beloning in de zin 
van artikel 141 van het Verdrag vormt. Het Hof concludeerde dat in het kader van 
artikel L.12b van het wetboek geen onderscheid naar geslacht mag worden gemaakt ten 
aanzien van bonificaties die bij de berekening van het pensioen worden toegekend voor de 
opvoeding van kinderen, voor zover de mannelijke of vrouwelijke ambtenaar de opvoeding 
van zijn of haar kind/kinderen daadwerkelijk op zich neemt.
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Na contacten met de diensten van de Commissie hebben de Franse autoriteiten verschillende 
bepalingen van het wetboek inzake burgerlijke en militaire rustpensioenen gewijzigd bij wet 
nr. 2003-775 van 21 augustus 2003. Voor de tijdvakken van arbeid vanaf de inwerkingtreding 
van deze wet is het merendeel van de gewijzigde bepalingen (met inbegrip van artikel L.12b), 
overeenkomstig artikel 141 van het Verdrag, evenzeer van toepassing op mannen als op 
vrouwen. Na analyse van de door wet nr. 2003-775 ingevoerde wijzigingen hebben de 
diensten van de Commissie echter vastgesteld dat artikel L.24, lid 3 van het wetboek nog 
steeds voorziet in een gunstiger regeling voor vrouwen die moeder zijn van drie kinderen bij 
de vaststelling van het pensioen. Dit vormt een rechtstreekse discriminatie op grond van 
geslacht, hetgeen in strijd is met artikel 141 van het Verdrag.

Naar aanleiding van hun contacten met de Franse autoriteiten in het kader van de procedure 
van artikel 226 van het Verdrag verzoeken de Commissiediensten de Franse autoriteiten hen 
op de hoogte te houden van de wetgevende maatregelen die zij voornemens zijn te nemen om 
hun nationale wetgeving in overeenstemming te brengen met het Gemeenschapsrecht.

7. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 april 2006

Na contacten met de diensten van de Commissie hebben de Franse autoriteiten aanvaard dat 
de oude tekst van artikel L.24, lid 3 van het wetboek niet in overeenstemming was met artikel 
141 van het Verdrag. Dienovereenkomstig hebben de Franse autoriteiten artikel L.24, lid 3 
gewijzigd bij wet nr. 2004-1485 van 30 december 2004, waarmee het artikel in gelijke mate 
geldt voor mannen en vrouwen, met als eis dat de ambtenaar zijn of haar beroepsactiviteit 
heeft onderbroken om kinderen op te voeden.

De diensten van de Commissie controleren op dit moment of de Franse wetgeving 
overeenstemt met artikel 141 van het Verdrag.

8. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 juni 2007.

Het verzoekschrift heeft betrekking op de verenigbaarheid van artikel L.24 van het Franse 
wetboek inzake burgerlijke en militaire rustpensioenen met het beginsel van gelijke beloning 
van mannelijke en vrouwelijke werknemers, zoals vastgelegd in artikel 141 van het Verdrag.
De heer Monatte heeft zich erover beklaagd dat in artikel L.24 van het wetboek het vervroegd 
pensioen uitsluitend wordt toegekend aan vrouwelijke ambtenaren met minstens drie kinderen 
en vijftien dienstjaren.

In het kader van twee door Franse rechtbanken aanhangig gemaakte prejudiciële zaken bij het 
Hof van Justitie (zaak C-366/99 – Griesmar en zaak C-206/00 – Mouflin) heeft het Hof van 
Justitie vastgesteld dat een krachtens het wetboek uitgekeerd pensioen een beloning in de zin 
van artikel 141 van het Verdrag vormt. Het Hof concludeerde dat in het kader van 
artikel L.12b van het wetboek geen onderscheid naar geslacht mag worden gemaakt ten 
aanzien van bonificaties die bij de berekening van het pensioen worden toegekend voor de 
opvoeding van kinderen, voor zover de mannelijke of vrouwelijke ambtenaar de opvoeding 
van zijn of haar kind/kinderen daadwerkelijk op zich neemt.
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In haar aanmaningsbrief van oktober 2004 heeft de Commissie Frankrijk te kennen gegeven 
dat de bepalingen van artikel L.24 niet verenigbaar zijn met artikel 141 van het Verdrag, 
omdat zij uitsluitend gelden voor vrouwelijke ambtenaren. Bovendien stelt de Commissie dat 
de bepalingen van artikel L.12 betreffende de bonificaties voor kinderen evenmin stroken met 
artikel 141 van het Verdrag.

Naar aanleiding van deze brief hebben de Franse autoriteiten de bepalingen van artikel L.24 
van het wetboek inzake burgerlijke en militaire rustpensioenen in december 2004 gewijzigd.
Voor de tijdvakken van arbeid vanaf de inwerkingtreding van deze wet is artikel L.24 
evenzeer van toepassing op mannen als op vrouwen.

In artikel L.24-I-3 van het wetboek staat nu dat het pensioen wordt uitbetaald
"wanneer de burgerlijke ambtenaar ouder is van drie levende kinderen, mits hij, voor elk kind, 
zijn beroepsactiviteit heeft onderbroken onder de voorwaarden die bij decreet van de Conseil 
d'Etat zijn vastgesteld".

Volgens artikel L.24-I-3, tweede alinea van het wetboek moet de beroepsactiviteit twee 
maanden zijn onderbroken en wel tussen de eerste dag van de vierde week voor de geboorte 
of adoptie en de laatste dag van de zestiende week na de geboorte of adoptie (zie artikel R.37, 
eerste alinea van het wetboek).

Het blijkt voor mannen dan ook erg moeilijk te zijn om voor vervroegd pensioen in 
aanmerking te komen, aangezien de vader zijn beroepsactiviteit gedeeltelijk tijdens het 
zwangerschapsverlof moet onderbreken. Tijdens het ouderschapsverlof krijgt de vader niet 
betaald en daarom is het moeilijk af te zien van het enige gezinssalaris. Bovendien blijkt het 
voor vaders nog moeilijker te zijn om aan deze voorwaarde te voldoen wanneer het kinderen 
betreft die zijn geboren nadat de wijziging van artikel L.24 is ingegaan.

De diensten van de Commissie zijn bezig te analyseren of het nieuwe artikel L.24 tot indirecte 
discriminatie leidt. Zo ja, dan kan de Commissie besluiten de procedure van artikel 226 van
het Verdrag in te stellen.

9. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 5 mei 2008

Zoals zij klager al heeft laten weten, heeft de Commissie Frankrijk in oktober 2004 een 
aanmaningsbrief gestuurd en aangegeven dat de aanvullende voorwaarde van een 
onderbreking van de beroepsactiviteit gedurende twee maanden, als vastgelegd in artikel 
L.12 b, voor wat de periode van 1990 tot 2003 betreft niet in overeenstemming is met artikel 
141 van het EG-Verdrag.
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Na een grondige bestudering van het antwoord van de Franse autoriteiten heeft de Commissie 
Frankrijk in juli 2007 een aanvullende aanmaningsbrief gestuurd. In deze brief heeft de 
Commissie naar voren gebracht dat met terugwerkende kracht vanaf 17 mei 1990 nationale 
maatregelen moeten worden toegepast die loonvervangende uitkeringen toekennen aan 
mannelijke ambtenaren. De Commissie is namelijk van mening dat de verwijzing van de 
Franse autoriteiten naar nationale vervaltermijnen niet kan worden tegengeworpen tegen de 
noodzaak van een omzetting met terugwerkende kracht.

Frankrijk heeft op 7 september per brief op de aanvullende aanmaningsbrief gereageerd. De 
Commissie analyseert momenteel dit antwoord om te beoordelen welke volgende stappen ze 
eventueel in het kader van dit dossier zal nemen.

10. (REV VII) Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011

Indiener bestreed de voorwaarden voor de toekenning van bepaalde voordelen op grond van 
het wetboek inzake burgerlijke en militaire rustpensioenen, na een wetswijziging in 2003.
Deze voorwaarden zijn aangepast tijdens de hervorming van de pensioenstelsels die eind 2010 
in Frankrijk heeft plaatsgevonden.

Tot 2003 voorzag de Franse wetgeving in speciale voordelen voor vrouwelijke ambtenaren 
met kinderen (bonificaties voor de diensttijd en de mogelijkheid tot vervroegde pensionering).
Frankrijk heeft naar aanleiding van het arrest Griesmar haar wetgeving gewijzigd opdat 
mannelijke ambtenaren ook van die voordelen kunnen profiteren. De Commissie, die 
meerdere klachten heeft ontvangen, was echter van mening dat enkele aspecten van de 
wetgeving uit 2003 nog steeds discriminerend waren en heeft in 2004 een inbreukprocedure 
ingesteld.

De door de Commissie aan de orde gestelde klachten zijn door Frankrijk in aanmerking 
genomen bij de hervorming van de pensioenstelsels eind vorig jaar. De belangrijkste 
veranderingen bestonden uit de opheffing van het discriminerende systeem voor vervroegde 
pensionering en de verruiming van de voorwaarden voor het verkrijgen van bonificaties voor 
de diensttijd. Op basis hiervan heeft de Commissie de inbreukprocedure op 6 april 2011 
gesloten.

De Commissie is zich bewust van het feit dat de wetswijzigingen die tijdens de laatste 
hervorming van de pensioenstelsels zijn doorgevoerd niet noodzakelijkerwijs gevolgen 
hebben voor de situatie van indiener. Dat is echter precies het kenmerk van 
inbreukprocedures, aangezien deze bedoeld zijn om de juiste tenuitvoerlegging van het 
Europees recht te garanderen in het nationaal recht van de lidstaten, en niet om individuele 
geschillen te beslechten.


