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Verzoekschrift 0890/2004, ingediend door Ingrid Mantzouridis (Duitse en Griekse 
nationaliteit), over problemen met haar pensioenrechten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, die recht heeft op zowel een Duits als een Grieks pensioen, heeft problemen gehad 
met de betaling van haar Griekse pensioen op een Duitse bankrekening. De Griekse Nationale 
Bank rekent haar namelijk veel hogere kosten aan voor deze transactie dan aan andere 
Griekse gepensioneerden die in Duitsland verblijven. Indienster verwijst in dit verband naar 
het voorgestelde amendement op de verordening over socialezekerheidsregelingen voor 
werknemers, zelfstandigen en hun familieleden die binnen de Gemeenschap verhuizen en naar 
bepalingen betreffende de harmonisatie van rechten en de invoering van gelijkvormige 
procedures

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 april 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 februari 2006

"Indienster, die recht heeft op zowel een Duits als een Grieks pensioen, heeft problemen 
gehad met de betaling van haar Griekse pensioen op een Duitse bankrekening. De Griekse 
Nationale Bank rekent haar voor deze transactie namelijk veel hogere kosten aan dan zouden 
worden aangerekend aan Griekse begunstigden van een Duits pensioen die verblijven in 
Griekenland. Indienster verwijst in dit verband naar het voorgestelde amendement op de 
verordening over socialezekerheidsregelingen voor werknemers, zelfstandigen en hun 
familieleden die binnen de Gemeenschap verhuizen en naar bepalingen betreffende de 
harmonisatie van rechten en de invoering van gelijkvormige procedures. 

Om de klachten te verduidelijken hebben de Commissiediensten contact met de Griekse 
autoriteiten opgenomen, teneinde precieze informatie over het dossier van indienster te 
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verkrijgen.

De Commissie zal het Europees Parlement te gelegener tijd op de hoogte brengen over de 
voortgang van dit dossier."

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 oktober 2006

"De Griekse autoriteiten hebben de Commissiediensten op 28 april 2006 laten weten dat het 
probleem waarmee de indienster van het verzoekschrift geconfronteerd werd, binnenkort 
opgelost zal worden.

De autoriteiten zijn zich wel degelijk bewust van de kosten die banken aanrekenen bij het 
uitbetalen van pensioenen in andere lidstaten. Dit probleem bestaat bovendien ook binnen
Griekenland als het pensioen wordt uitbetaald door een bank die daaromtrent geen afspraken 
heeft met de uitbetalingsinstelling. Dit soort probleem is te wijten aan een overvloed van 
instellingen voor sociale zekerheid, die er niet altijd in slaagden met de banken te overleggen.

Teneinde het probleem op uniforme wijze op te lossen, zowel intern als extern, hebben de 
Griekse autoriteiten een uitgebreid intern reorganisatieprogramma in het leven geroepen.

Het presidentieel besluit 258 van 28 december 2005 voorziet in de oprichting van één enkele 
socialezekerheidinstelling voor zelfstandigen, de OAEE. Deze instelling bevindt zich 
momenteel in de laatste onderhandelingsfase met de banken om de nodige regelingen te 
treffen (IBAN, BIC, enz.) zodat de pensioenen zonder kosten voor de begunstigden uitbetaald 
kunnen worden."

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

De Griekse autoriteiten hebben medegedeeld dat het probleem van de kosten die banken 
aanrekenen, is opgelost voor de meeste personen die verzekerd zijn bij de instelling IKA. Het 
probleem bestaat echter nog wel voor mensen die verzekerd zijn bij de 
socialezekerheidinstelling voor zelfstandigen, de OAEE. De onderhandelingen met de 
banken om de nodige regelingen te treffen (IBAN, BIC, enz.) zodat de pensioenen zonder 
kosten voor de begunstigden uitbetaald kunnen worden, hebben namelijk niets opgeleverd.

Dit probleem van de kosten die banken aanrekenen bij het betalen van uitkeringen door 
socialezekerheidinstellingen aan particulieren, is een algemeen probleem en bestaat in de 
meeste lidstaten. Uit hoofde van Verordening (EG) nr. 883/2004 gaat de Europese Commissie 
de lidstaten in het kader van de administratieve commissie verzoeken deze kosten zoveel
mogelijk achterwege te laten wanneer ze niet gerechtvaardigd zijn.
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