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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0591/2007, ingediend door Lăcrămioara Slavnicu (Belgische 
nationaliteit), over problemen ten aanzien van haar Roemeense 
pensioenbetalingen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, die vanaf 2000 woonachtig is in België, waar zij een nabestaandenpensioen geniet, 
beschrijft de problemen die zij ervaart met het verkrijgen van de betaling van een pensioen dat 
haar toekomt in verband met haar laatste beroepsactiviteiten in Roemenië. Indienster wijst 
erop dat zij volgens de Roemeense autoriteiten persoonlijk naar Roemenië dient af te reizen 
om haar pensioen uitbetaald te krijgen, dan wel een bevoegd tussenpersoon dient aan te 
wijzen, aangezien het bedrag niet naar haar in België kan worden overgemaakt. Indienster 
beschrijft de moeilijkheden die zij heeft ondervonden met het zoeken naar een persoon die 
voor haar als gemachtigd tussenpersoon kan optreden en geeft aan dat de kosten van een reis 
naar Roemenië het bedrag van haar pensioen (rond 120 EUR) te boven gaan. Indienster vraagt 
derhalve om de steun van het Europees Parlement.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 oktober 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 februari 2008

Indienster, die de Belgische nationaliteit bezit, is woonachtig in België en geniet enerzijds een 
Belgisch nabestaandenpensioen en anderzijds een ouderdomspensioen uit hoofde van haar 
eerdere beroepsactiviteiten. Zij ondervindt problemen bij het verkrijgen van de uitbetaling van 
haar Roemeense pensioen omdat zij zich om haar pensioen uitbetaald te krijgen, ofwel 
persoonlijk naar Roemenië dient te begeven, ofwel een Roemeens gevolmachtigde dient aan 
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te wijzen aan wie zij toegang tot haar bankrekening moet verlenen om het bedrag van haar 
pensioen op haar rekening in België over te maken. De instelling weigert het bedrag van het 
pensioen op de rekening van indienster in België over te maken.

Op grond van artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de 
socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede hun gezinsleden, die 
zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, kunnen uitkeringen op geen enkele wijze worden 
verminderd, gewijzigd, geschorst, ingetrokken of verbeurd verklaard op grond van het feit dat 
de rechthebbende op het grondgebied van een andere lidstaat woont dan die, op het 
grondgebied waarvan zich het orgaan bevindt dat deze uitkering verschuldigd is. Volgens het 
Hof van Justitie is artikel 10 van de verordening bedoeld om het vrije verkeer van 
werknemers te bevorderen door de belanghebbenden te beschermen tegen de nadelen die uit 
de verlegging van hun woonplaats van de ene lidstaat naar de andere zouden kunnen 
voortvloeien (zie in dit verband het arrest van 2 mei 1990, zaak Winter-Lutzins C-293/88).

Hieruit blijkt derhalve dat de verplichting die wordt opgelegd aan een in een andere lidstaat 
woonachtige persoon om een volmacht te verlenen aan een persoon met de Roemeense 
nationaliteit om zijn pensioen te kunnen ontvangen, een belemmering voor deze persoon 
vormt om zijn pensioen te genieten om reden dat hij woonachtig is in een andere lidstaat, 
waarmee deze verplichting dus in strijd lijkt te zijn met het communautaire recht. 

De diensten van de Commissie hebben daarom de Roemeense autoriteiten benaderd met het 
verzoek de situatie van indienster te onderzoeken, teneinde een oplossing te vinden opdat zij 
alsnog haar pensioen kan genieten.

Conclusie

Zodra er een antwoord van de Roemeense autoriteiten is ontvangen, zullen de diensten van de 
Commissie de Commissie verzoekschriften hiervan op de hoogte stellen.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009

Zoals in de eerste mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement is vermeld, 
hebben de diensten van de Commissie de Roemeense autoriteiten benaderd met het verzoek 
de situatie van indienster te onderzoeken, teneinde een oplossing te vinden zodat zij haar 
pensioen alsnog kan ontvangen.

De Roemeense autoriteiten hebben geantwoord dat er procedures zijn vastgesteld om het 
exporteren van pensioenen mogelijk te maken, maar dat deze door problemen bij de invoering 
ervan pas tegen 1 januari 2007 konden worden afgerond, de datum van de toetreding van 
Roemenië tot de Europese Unie.

Zij verzekeren echter dat deze problemen momenteel verholpen zijn en dat de pensioenen 
sinds 1 januari 2008 ongehinderd naar het land van verblijf van de gepensioneerde kunnen 
worden geëxporteerd.

De problemen waarmee indienster werd geconfronteerd, zijn dus in principe opgelost.
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