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over koersverliezen in verband met de uitbetaling in Duitsland van haar 
Roemeense pensioen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, die woonachtig is in Duitsland, ontvangt een Roemeens pensioen. Zij wijst erop 
dat de Citybank Bukarest en de Deutsche Rentenversicherung bij de omrekening van het 
pensioen van Roemeense lei (RON) naar euro’s de toepassingsregels in Verordening (EEG) 
nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71, betreffende de toepassing van de sociale 
zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap 
verplaatsen (artikel 107 over de omrekening van valuta’s) verschillend interpreteren, wat leidt 
tot een maandelijks koersverlies van tussen de 25 en 35 euro. Aangezien indienster van 
mening is dat zij het slachtoffer is van een gebrekkige handhaving van de bepalingen in deze 
verordening, verzoekt zij het Europees Parlement om de zaak in behandeling te nemen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 juni 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement). 

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

Het verzoekschrift

Indienster is woonachtig in Duitsland en ontvangt een Roemeens pensioen. Volgens de 
informatie die de Commissie heeft ontvangen, is het pensioen, na omrekening, door de 
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Roemeense bank in euro's uitbetaald. 
Indienster meent dat de regels met betrekking tot wisselkoersen verkeerd zijn toegepast door 
de bank die het geld heeft overgemaakt en dat zij ten gevolge hiervan iedere maand tussen de 
25 en 35 euro verliest. 
Indienster beweert dat de Roemeense bank en de Duitse Rentenversicherung de regels inzake 
wisselkoersen verschillend interpreteren. Ze verzoekt duidelijkheid omtrent de vraag of punt 5 
of punt 6 van artikel 107 van de desbetreffende verordening van toepassing is. 

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Indien iemand niet woonachtig is in de EU-lidstaat waar zij recht heeft op pensioen, wordt het 
pensioen overgebracht naar de staat waar de pensioengerechtigde woont. 

In bijlage 6 van Verordening (EEG) nr. 574/72 wordt, volgens artikel 53 van deze 
verordening, de betaalwijze vastgelegd. In het geval van Roemenië wordt het geld 
rechtstreeks door de bevoegde instantie naar de rekening van de pensioengerechtigde 
overgemaakt.

Bij een eenvoudige pensioenuitkering is de wisselkoers volgens artikel 107, punt 6 van 
toepassing, en de omrekening geschiedt op basis van de koers van de datum waarop het geld
wordt uitbetaald.

Indien er in de zaak van indienster slechts sprake is van een overmaking van het geld door de 
Roemeense instantie, speelt de Duitse pensioeninstantie hierin geen rol en is een verschil in 
interpretatie van de verordening, die van invloed is op de hoogte van de pensioenuitkering, 
niet mogelijk.

Conclusie

Op grond van de verstrekte informatie lijken er geen problemen te bestaan met betrekking tot
de toepassing van het Gemeenschapsrecht inzake de coördinatie van 
socialezekerheidsregelingen voor personen die zich binnen de EU verplaatsen en hun 
gezinnen.’


