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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1232/2012, ingediend door Heinrich G. Jacob (Duitse 
nationaliteit), over zijn pensioenrechten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, een voormalig Duits ambtenaar, deelt mede dat bij de berekening van zijn 
pensioenrechten geen rekening is gehouden met de lange periodes dat hij in het buitenland 
werkzaam was. Hij beschouwt dit als discriminatie door het pensioenfonds en voert aan dat de 
vigerende regels achterhaald zijn in het licht van de huidige wijdverbreide arbeidsmobiliteit. 
Hij geeft aan dat zijn klacht verworpen is en dat de Commissie verzoekschriften van de Duitse 
Bondsdag hem naar het Europees Parlement heeft verwezen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 januari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013.

Naar aanleiding van het verzoek van het Europees Parlement om na te gaan of herziening van 
de definitieve uitspraak van het bevoegde arbitragecollege van de Duitse VBL 
(Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) mogelijk zou zijn op grond van Europese 
wetgeving, is van alle kanten juridisch bekeken of deze kwestie wellicht valt onder 
Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.

Volgens haar artikel 3, lid 1, onder d) is verordening (EG) nr. 883/2004 alleen van toepassing 
op uitkeringen bij ouderdom uit hoofde van "wetgeving". In artikel 1, lid 1, tweede alinea, van 
die verordening wordt dit laatste nader gedefinieerd als uitdrukkelijke uitsluiting (behoudens 



PE508.159v01-00 2/2 CM\932047NL.doc

NL

hier niet ter zake doende uitzonderingen) van contractuele regelingen. De door de VBL 
uitgevoerde aanvullende verzekering berust op een collectieve overeenkomst tussen 
werkgevers en werknemers in de openbare sector, en dus op een contractuele regeling. Er is 
daarom dus geen sprake van "wetgeving" die onder de materiële werkingssfeer zou vallen van 
verordening (EG) nr. 883/2004.

Conclusie
Nu hier geen Europese wetgeving van toepassing is, blijft de inrichting van het sociale 
zekerheidsstelsel een zaak van de lidstaten. De Commissie heeft daarom geen bevoegdheid 
om het handelen van de lidstaten op dit terrein aan een toetsing te onderwerpen. De Europese 
Commissie heeft geen rechtsmacht om over deze aangelegenheid bij de lidstaat Duitsland 
informatie op te vragen.


