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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 776/2007, ingediend door Mihail Dan Lazar, Duitse 
nationaliteit, over de weigering van zijn Roemeense pensioenfonds, om zijn 
pensioen in Duitsland uit te betalen

1. Samenvatting van het verzoekschrift 

Indiener, die van 1964-1987 in Roemenië heeft gewerkt, bezit nu de Duitse nationaliteit en 
woont in Duitsland. Hij klaagt erover dat zijn pensioenfonds in Roemenië weigert zijn 
pensioen over te maken naar zijn Duitse rekening bij een spaarbank en wijst op artikel 88 van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale 
zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap 
verplaatsen (overmaking van de op grond van deze verordening verschuldigde bedragen naar 
een andere lidstaat). In plaats daarvan moet hij regelmatig zijn pensioen in Roemenië ophalen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 januari 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 5 mei 2008.

I. Samenvatting
Indiener, die een Duitse staatsburger is en in Duitsland woont, heeft van 1964 tot 1987 in 
Roemenië gewerkt. Hij klaagt erover dat de Roemeense pensioeninstelling weigert zijn 
pensioen rechtstreeks op zijn Duitse spaarrekening te storten, maar het in plaats daarvan naar 
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zijn Roemeense bankrekening overmaakt. Hij verwijst naar artikel 88 van Verordening 
1408/711, en lijkt te suggereren dat de Roemeense pensioeninstelling niet aan dat artikel 
voldoet.

II. Commentaar van de Commissie 
Roemenië dient voor rechtstreekse uitbetaling van pensioenen zorg te dragen op de wijze 
waarop dit omschreven staat in bijlage 6 van Verordening 574/72. Rechtstreekse betaling als 
bedoeld in deze verordening houdt in dat de uitbetaling niet via een verbindingsorgaan of het 
orgaan van de woonplaats geschiedt. Artikel 88 van Verordening 1408/71 bepaalt dat het 
overmaken van bedragen van de ene lidstaat naar de andere dient te geschieden krachtens de 
toepasselijke overeenkomsten welke tussen de betrokken lidstaten van kracht zijn. Er zij op 
gewezen dat artikel 88 niet zo kan worden uitgelegd dat het standpunt van de Roemeense 
instelling met dit artikel in strijd is.

III. Conclusies

De diensten van de Commissie zullen de Roemeense autoriteiten schriftelijk verzoeken om de 
klacht te onderzoeken en zullen het Parlement op de hoogte houden van verdere 
ontwikkelingen in deze zaak.

                                               
1 Verordening (EEG) nr. 1408/71 van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen
op werknemers en zelfstandigen alsmede op hun gezinsleden die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, PB L 
149 van 5.7.1971, blz. 2, verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1992/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 december 2006, PB L 392 van 30.12.2006, blz.1.
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