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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0330/2007, ingediend door Ion Anghel (Roemeense 
nationaliteit), over de miskenning van zijn socialezekerheidsrechten door de 
Griekse autoriteiten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener legt uit dat hij sinds 1998 legaal in Griekenland verblijft en vanaf 2000 zijn sociale 
premies betaalt. In 2003 werd indiener ernstig ziek en op 1 april 2004 moest hij 
noodgedwongen stoppen met werken. Volgens indiener weigerden de Griekse autoriteiten 
hem socialezekerheidsrechten toe te kennen omdat hij op het moment dat hij ziek werd, 
minder dan vijf jaar in Griekenland had gewerkt. Daarnaast werd indiener tot tweemaal toe 
het recht ontzegd op bijzondere financiële steun die wordt verleend aan mensen met 
nierproblemen: de eerste keer omdat Roemenië geen lid van de Europese Unie was en na 1 
januari 2007 omdat Roemenië geen volledig lid van de EU zou worden. Indiener verzoekt het 
Europees Parlement zijn situatie te laten onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 september 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008

I. Het verzoekschrift
Indiener is een ingezetene van Roemenië die stelt dat hij sinds 1996 in Griekenland verblijft. 
Hij heeft daar tussen 2000 en 2004 gewerkt en sociale premies betaald. Hij is in 2004 ziek 
geworden en gestopt met werken.
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Indiener beklaagt zich erover dat de Griekse autoriteiten weig e r e n  hem 
socialezekerheidsrechten toe te kennen omdat hij op het moment dat hij ziek werd, minder 
dan vijf jaar in Griekenland had gewerkt. Ook het recht op speciale steun voor mensen met 
nierproblemen werd hem ontzegd.

II. De opmerkingen van de Commissie over indiener 
De Commissie heeft het Griekse Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Bescherming om 
informatie over deze zaak gevraagd. Volgens het antwoord was indiener vanaf 1.1.2000 
verzekerd bij het Griekse socialezekerheidsorgaan voor werknemers in de landbouw (OGA). 
Indiener heeft een invaliditeitspensioen aangevraagd en is in april 2004 door OGA 
arbeidsongeschikt verklaard. Indiener had geen recht op een invaliditeitspension omdat hij op 
het moment dat hij invalide werd, nog geen vijf jaar onder het Griekse 
socialezekerheidsstelsel viel en er ook geen ander verzekeringstijdvak was dat kon worden 
samengesteld. 

Volgens de informatie die werd verstrekt door het Griekse ministerie krijgt indiener sinds mei 
2004 zijn nierdialyse vergoed door OGA. Sinds mei 2004 heeft OGA maandelijks betaald 
voor zijn behandeling en vervoer naar het ziekenhuis voor nierdialyse (410 euro per maand tot 
januari 2007 en 450 euro per maand sinds februari 2007).

Het antwoord gaat niet in op de voorwaarden voor recht op de sociale bijstand/steun die in 
Griekenland bekend staat als "pronia" en het recht hierop van indiener. Het lijkt een uitkering 
te zijn die niet wordt gedekt door de materiële draagwijdte van Verordening (EG) nr. 
1408/711, maar de Commissie zal de Griekse autoriteiten opnieuw vragen de aard en 
voorwaarden voor deze uitkering te verduidelijken.

Roemenië is sinds 2007 lidstaat van de EU en Verordening nr. 1408/71 geldt sinds 1.1.2007 
ook voor Roemeense burgers. Daarom laat het Griekse ministerie de Commissie weten dat, 
als indiener een nieuwe aanvraag voor een invaliditeitspensioen indient, de Griekse 
autoriteiten dat verzoek zullen afhandelen volgens de regels zoals vastgesteld in Verordening 
nr. 1408/71 en rekening zullen houden met de tijdvakken waarin indiener was verzekerd 
volgens de wetgeving van een andere lidstaat. 
De invaliditeitsregelingen van de lidstaten van de Europese Unie variëren aanzienlijk. 
Niettemin houdt de instelling van de lidstaat waar het invaliditeitspensioen wordt geclaimd, 
rekening met de perioden dat indiener verzekerd was volgens de wetgeving van een andere 
lidstaat, indien dit noodzakelijk is voor het recht op uitkering.

Omdat indiener niet had voldaan aan de voorwaarden om een invaliditeitspensioen te 
ontvangen aangezien hij arbeidsongeschikt was geworden terwijl hij onder de Griekse 
wetgeving viel, en er geen sprake was van een ander verzekeringstijdvak dat volgens het 
communautaire recht kon worden opgeteld bij de periode dat hij in Griekenland verzekerd 

                                               
1 Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad 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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was, kan het besluit van de Griekse autoriteiten niet worden betwist door de diensten van de 
Commissie. 

Zoals het Griekse ministerie in zijn informatie al stelt, is de situatie van indiener op 1.1.2007 
gewijzigd toen Roemenië EU-lidstaat werd, en kan indiener nu een nieuwe aanvraag voor een 
invaliditeitspensioen indienen volgens artikel 94 van Verordening 1408/71. Als er sprake is 
van een verzekeringstijdvak in Roemenië, zal dit worden opgeteld bij zijn Griekse 
verzekeringstijdvak, waardoor indiener mogelijk zal voldoen aan de voorwaarde van een 
verzekeringstijdvak van vijf jaar, dat nodig is om recht te hebben op een invaliditeitspensioen 
in Griekenland. 

III. Conclusies
De Commissie heeft geen schending van de communautaire voorschriften inzake sociale 
zekerheid geconstateerd. Indiener kan een nieuwe aanvraag voor een invaliditeitspensioen 
indienen, en als er sprake is van een verzekeringstijdvak in Roemenië, zal dit door de Griekse 
autoriteiten worden opgeteld bij zijn Griekse verzekeringstijdvak om tot het 
minimumverzekeringstijdvak te komen.

De diensten van de Commissie zullen proberen de aard en de voorwaarden voor financiële 
steun, in het Grieks bekend als "pronia", verder te verduidelijken en het Parlement op de 
hoogte stellen zodra er nieuwe informatie is.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010

Sinds de laatste mededeling is door de diensten van de Commissie verscheidene malen met 
indiener en met de Griekse autoriteiten contact opgenomen om over de situatie van indiener
meer duidelijkheid te verkrijgen. 

Wat betreft het in Griekenland aangevraagde invaliditeitspensioen hebben de Griekse 
autoriteiten bevestigd dat het verzekeringstijdvak van indiener volgens de Griekse wetgeving
niet lang genoeg was om hem een uitkering toe te kennen. De Griekse autoriteiten hebben het 
bewijs geleverd dat zij, om rekening te kunnen houden met perioden waarin indiener 
verzekerd was en hem recht te kunnen geven op een uitkering volgens de Griekse wetgeving, 
contact hadden opgenomen met de bevoegde Roemeense autoriteiten voor het uitwisselen van 
informatie over de verzekeringstijdvakken van indiener. [De Griekse autoriteiten verzonden 
zelf de formulieren E204, E205 , E213 en andere documenten (beslissing over de mate van 
invaliditeit) en vroegen de Roemeense autoriteiten om formulier E205 en om een eventuele 
beslissing inzake de invaliditeit van indiener volgens de Roemeense wetgeving]. 

Wat betreft de bijstandsuitkering voor patiënten die in Griekenland nierdialyse ondergaan –
indiener noemt dit "pronia/trofima" – hebben de Griekse autoriteiten de diensten van de 
Commissie de tekst verstrekt van de ministeriële beschikking krachtens welke met betrekking 
tot de in Griekenland wonende onderdanen van alle EU-lidstaten met ingang van augustus 
2009 de voorschriften gewijzigd zijn en de personele werkingssfeer van deze bijstand 
uitgebreid is.
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Conclusies

Het verzoek van indiener om een invaliditeitspensioen wordt door de bevoegde autoriteiten in 
Griekenland onderzocht, en toekenning van een Grieks invaliditeitspensioen hangt af van de 
vraag of indiener volgens de Roemeense wetgeving in een extra tijdvak verzekerd is geweest. 

Met ingang van augustus 2009 wordt aan alle in Griekenland woonachtige EU-onderdanen, 
zoals indiener, een bijstandsuitkering verstrekt indien zij nierdialyse ondergaan.


