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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1367/2009, ingediend door Ján Loncik (Slowaakse 
nationaliteit), over problemen met zijn pensioen door het uiteenvallen van 
het voormalige Tsjecho-Slowakije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die de Slowaakse nationaliteit heeft en in Slowakije woonachtig is, werkte 
gedurende 38 jaar in het Tsjechische deel van het voormalige Tsjecho-Slowakije. Sinds zijn 
pensionering in 1992 heeft indiener een ouderdomspensioen ontvangen van de Slowaakse 
sociale verzekering, maar in de berekening van dit pensioen, dat gebaseerd is op 38 
arbeidsjaren in het Tsjechische en 5 arbeidsjaren in het Slowaakse deel van Tsjecho-
Slowakije, is geen rekening gehouden met het feit dat het Tsjechische ouderdomspensioen 
hoger is dan het Slowaakse, waardoor indiener maandelijks een bedrag van ongeveer 100 euro 
misloopt. Indiener verzoekt derhalve het Europees Parlement om in te grijpen en te 
onderzoeken of deze situatie in overeenstemming is met de op dit gebied geldende EU-
wetgeving. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

Indiener, die de Slowaakse nationaliteit heeft en in Slowakije woonachtig is, klaagt dat hij 
geen recht heeft op het Tsjechische ouderdomspensioen ondanks het feit dat hij 38 jaar heeft 
gewerkt op het grondgebied van het Slowaaks gedeelte van de voormalige Tsjechische en 
Slowaakse Federatieve Republiek ('TSFR'), voor een onderneming met de statutaire zetel in 
het Tsjechisch gedeelte van de TSFR, tot juni 1992, toen hij met pensioen ging.
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Indiener wil een Tsjechisch ouderdomspensioen ontvangen en een vergoeding waarborgen 
voor alle Slowaakse gepensioneerden die in het Tsjechische gedeelte van de TSFR hebben 
gewerkt, maar die nu een Slowaaks pensioen krijgen.

Indiener is op 1 juli 1992 met pensioen gegaan in de TSFR en heeft een ouderdomspension 
ontvangen overeenkomstig de wetgeving van de voormalige TSFR. Vanaf de datum van de 
ontbinding van de TSFR moest een aantal kwesties worden geregeld, waaronder de 
pensioengerelateerde kwesties, omdat er maar één pensioenstelsel was in de TSFR. Het delen 
van de verantwoordelijkheden voor toekomstige pensioenen van personen die aan dit stelsel 
hebben deelgenomen ten tijde van de voormalige federale staat wordt geregeld in de 
Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen de Republiek Tsjechië en de Republiek 
Slowakije van 29 oktober 1992 (Beschikking nr. 228/1992 Verz.). 

Voor wat personen betreft die hun pensioen al ontvingen voordat de TSFR werd ontbonden 
(31 december 1992), zoals indiener, is de overeenkomst gebaseerd op de aanname dat deze 
pensioenen zullen blijven worden beschouwd als pensioenen van die staat op wiens 
grondgebied de betreffende gepensioneerde zijn of haar vaste verblijfplaats had ten tijde van 
de ontbinding. Gezien het feit dat de gepensioneerde inwoner was van het Slowaakse gedeelte 
van de TSFR, wordt zijn pensioen betaald door Slowakije.

De relevante bepalingen die betrekking hebben op het delen van verantwoordelijkheden
(artikelen 12, 20 en 33) zijn bijgevoegd in bijlage III van Verordening (EEG) nr. 1408/711 en 
gelden vanaf de datum dat Tsjechië en Slowakije toetraden tot de EU (1 mei 2004). Het 
opnemen van de relevante bepalingen van de bilaterale overeenkomst in bijlage III van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 betekent dat deze bepalingen onderdeel zijn van de EU-
wetgeving inzake coördinatie van socialezekerheidsstelsels.

Conclusie

Omdat de EU-wetgeving geen betrekking heeft op deze zaak, kan de Commissie het
Parlement niet verder helpen met dit verzoekschrift.

                                               
1 Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale 
zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, PB L 
149 van 5.7.1971, blz. 2.


