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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0840/2012, ingediend door Anli Heuser-He en Liangchung Yu 
(Duitse nationaliteit), gesteund door 84 medeondertekenaars, over Chinese 
pensioenen voor Duitse staatsburgers van Chinese afkomst

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens indieners werkt de Europese Unie samen met het ministerie van Sociale Zaken van 
de Volksrepubliek China aan een stelsel van sociale voorzieningen voor China. Indieners en 
andere ondertekenaars van Chinese afkomst waren voordat zij naar Europa kwamen en de 
Duitse nationaliteit verwierven veelal werkzaam in het Chinese bedrijfsleven of bij de 
Chinese overheid. Zij hebben echter geen recht op pensioen voor de in China gewerkte jaren. 
De Chinese overheid weigert hun pensioenaanspraken te erkennen omdat zij het Chinese 
staatsburgerschap niet (meer) bezitten en het land hebben verlaten. Volgens indieners is China 
echter krachtens afspraken in de VN verplicht hun pensioenrechten te erkennen. Daar zij in 
Europa (Duitsland) veelal te weinig pensioen hebben opgebouwd, zullen hun 
levensomstandigheden na hun werkzame leven precair zijn. Indieners verzoeken om hulp.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

Opmerkingen van de Commissie
Het recht van de Europese Unie is normaal gezien alleen van toepassing binnen het 
grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Met name verordeningen (EG) 
nrs. 883/2004 en 987/2009 betreffende de coördinatie van socialezekerheidsstelsels hebben 
uitsluitend betrekking op situaties met een grensoverschrijdende dimensie binnen de EU. 
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Deze verordeningen hebben geen invloed op de betrekkingen tussen de lidstaten en derde 
landen (zoals China) voor wat socialezekerheidskwesties betreft.

De lidstaten kunnen bilaterale overeenkomsten betreffende socialezekerheidskwesties 
afsluiten met derde landen om ervoor te zorgen dat mensen die hun socialezekerheidsrechten 
(waaronder pensioenrechten) in een derde land hebben opgebouwd, deze rechten niet 
verliezen als ze naar een EU-lidstaat verhuizen. De derde landen moeten echter bereid zijn om 
een dergelijke bilaterale overeenkomst te sluiten en de overdracht van pensioenrechten hierin 
op te nemen. Volgens de Commissie is Duitsland momenteel het enige EU-land dat een 
bilaterale overeenkomst heeft met China. Zo te zien dekt deze overeenkomst echter niet de 
overdracht van pensioenen.

In haar mededeling over de externe dimensie van de coördinatie van de sociale zekerheid door 
de EU (COM(2012)0153 definitief, goedgekeurd op 30 maart 2012) pleit de Commissie voor 
nauwere samenwerking tussen de lidstaten in hun bilaterale onderhandelingen met derde 
landen over de coördinatie van de sociale zekerheid. Nu verscheidene lidstaten bilaterale 
onderhandelingen met China zijn begonnen, poogt de Commissie de uitwisseling tussen deze 
lidstaten te bevorderen zodat zij, indien ze dat willen, in hun betrekkingen met China kunnen 
samenwerken.

De kwestie van de overdraagbaarheid van pensioenrechten tussen de EU-lidstaten en China 
maakte geen deel uit van het door indieners aangehaalde project van de EU en China 
betreffende een hervorming van de sociale zekerheid.


