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Betreft: Verzoekschrift 0762/2007, ingediend door Adam Kowalcyzk (Poolse 
nationaliteit), over zijn zeemanspensioen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is werkzaam geweest op een koopvaardijschip dat voer onder de vlag van Limassol. 
Hij ontvangt nu een Pools pensioen en heeft derhalve zowel met de Cypriotische als de 
Griekse pensioeninstellingen contact gezocht om zijn pensioenbijdragen te laten overhevelen 
naar het Poolse pensioenfonds. Het antwoord van de Cypriotische sociale verzekering was dat 
hij niet viel onder de Cypriotische sociale verzekering en derhalve geen recht heeft op een 
pensioen uit Cyprus. Het Griekse "pensioenfonds voor zeelieden" heeft niet gereageerd. 
Aangezien indiener meent dat hij op basis van certificatie in zijn monsterboekje recht heeft op 
een pensioen uit zowel Cyprus als Griekenland, verzoekt hij het Europees Parlement de 
kwestie in behandeling te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 december 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 5 mei 2008.

 In mei 2004 heeft hij in Polen een ouderdomspensioen aangevraagd. De bevoegde Poolse 
instantie heeft vervolgens contact opgenomen met de Griekse en Cypriotische 
verzekeringsinstanties met betrekking tot de tijdvakken van verzekering die hij tijdens zijn 
dienstverband aan boord van het schip heeft vervuld. De Cypriotische instantie heeft 
geantwoord dat er op grond van het Cypriotische socialezekerheidsstelsel geen tijdvakken van 
verzekering zijn vervuld door indiener. De Griekse instantie heeft indiener in september 2005 
om aanvullende documentatie gevraagd, die indiener in oktober 2005 rechtstreeks naar deze 
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instantie heeft gestuurd. Tot op heden heeft de Griekse instantie echter nog geen duidelijkheid 
verschaft omtrent het verzekeringsverleden van indiener op grond van het Griekse 
socialezekerheidsstelsel.

Indiener klaagt dat het te lang duurt dat de bevoegde Griekse instantie de bevoegde Poolse 
instantie op de hoogte stelt van zijn verzekeringsverleden (vervulde tijdvakken van 
verzekering op grond van het Griekse socialezekerheidsstelsel). 

De bestaande nationale zekerheidsstelsels worden door de EU-wetgeving op het gebied van 
sociale zekerheid niet door één Europees stelsel vervangen. De EU-bepalingen betreffende 
sociale zekerheid hebben niet het oogmerk om de socialezekerheidsstelsels te harmoniseren, 
maar om een eenvoudige coördinatie van deze nationale stelsels mogelijk te maken. Het staat 
elke lidstaat derhalve vrij om de details van zijn eigen nationale socialezekerheidsstelsel in te 
vullen. De lidstaten bepalen dus zelf wie er is verzekerd, wat voor uitkeringen kunnen worden 
aangevraagd en onder welke voorwaarden, hoe de uitkeringen worden berekend en hoeveel 
premie er moet worden betaald. In de EU-wetgeving, en in het bijzonder in Verordening 
(EEG) nr. 1408/711, zijn gemeenschappelijke richtlijnen en beginselen vastgelegd die in acht 
moeten worden genomen bij het toepassen van nationale wetten. Op deze wijze wordt 
voorkomen dat de uitoefening van het recht van vrij verkeer binnen de Europese Unie 
negatief wordt beïnvloed door de verschillende nationale wetgevingen.

Aangezien er geen geharmoniseerd stelsel is, ontvangt een persoon die in verschillende 
lidstaten heeft gewerkt, een ouderdomspensioen uit elk van die lidstaten. Deze pensioenen 
komen overeen met de tijdvakken van verzekering die in elk van de betreffende lidstaten zijn 
vervuld. Op grond van artikel 13, lid 2, onder c), van Verordening 1408/71 is op een persoon 
die werkzaam is aan boord van een schip dat vaart onder de vlag van een lidstaat, de 
wetgeving van die lidstaat van toepassing. Indiener was derhalve tijdens zijn dienstverband op 
een schip verzekerd in het land onder wiens vlag het schip voer. Dit land moet hem daarom 
een ouderdomspensioen uitkeren dat overeenkomt met de tijdvakken van verzekering. Plaats 
waar het schip is geregistreerd is niet van belang bij het bepalen van de lidstaat die bevoegd is 
het pensioen uit te keren.

Voor wat betreft de procedure voor pensioenaanvragen staat in artikel 36 van Verordening 
574/72 dat als een persoon die in meerdere lidstaten heeft gewerkt, zijn of haar staatspensioen 
wil aanvragen, deze aanvraag normaal gezien in het land van verblijf moet worden gedaan. 
De bevoegde instantie in het land van verblijf neemt vervolgens namens de persoon contact 
op met de autoriteiten van de andere landen voor informatie over de vervulde tijdvakken van 
verzekering op grond van de wetgeving in de desbetreffende landen. 

In Verordening 1408/71 en de bijbehorende uitvoeringsverordening, Verordening (EEG) nr. 
574/72, zijn de procedures vastgelegd die in dergelijke gevallen moeten worden gehanteerd. 
Meer in het bijzonder wordt in artikel 84 bis van deze verordening gesteld dat de 
socialezekerheidsinstellingen van de lidstaten zijn gehouden tot wederzijdse 
                                               
1 Verordening (EG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de 
socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinnen, 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 18.12.2006, PB L 392 van 30.12.2006, blz.1.
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informatieverstrekking en samenwerking en "overeenkomstig het beginsel van behoorlijk 
bestuur […] elke vraag binnen een redelijke termijn [dienen te] beantwoorden". Deze 
procedures werken normaal gesproken naar tevredenheid. Het is echter mogelijk dat een 
instantie bepaalde gevallen op nationaal niveau moet onderzoeken. Omdat er bijvoorbeeld 
navraag moet worden gedaan bij vorige werkgevers om de benodigde informatie te 
verzamelen, kan het enige tijd duren voordat het verzekeringsverleden compleet is. 

Conclusies

Gezien de vertraging zullen de diensten van de Commissie de zaak onder de aandacht brengen 
van het Griekse ministerie en zal het Parlement op de hoogte worden gehouden.

Indiener kan als hij dat wil tevens de benodigde stappen nemen die mogelijk zijn op grond 
van de Griekse nationale wetgeving om het proces te versnellen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2009.

De Commissie heeft de Griekse autoriteiten herhaaldelijk schriftelijk verzocht meer vaart te 
zetten achter de zaak van indiener. Hoewel de brieven van de Commissie zijn verzonden naar 
de bevoegde Griekse instelling in kwestie, heeft deze tot nu toe niet de noodzakelijke 
medewerking verleend.

Aangezien meerdere burgers contact met de Commissie hebben opgenomen over dezelfde 
kwestie, namelijk dat de instelling in kwestie te lang erover doet om de tijdvakken van 
verzekering door te geven, wil ze al deze verwante klachten als gezamenlijke zaak behandelen 
en de benodigde stappen ondernemen teneinde ervoor te zorgen dat artikel 84 en 84 bis van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 inzake de samenwerking tussen de instellingen worden 
nageleefd door de betrokken Griekse instelling.

Voordat de zaak van indiener kan worden behandeld als onderdeel van een gezamenlijke 
zaak, moet indiener aan de Commissie toestemming verlenen om namens hem op te treden 
tegen de Griekse autoriteiten. 

Conclusies

De Commissie wil dit verzoekschrift toevoegen aan de gezamenlijke zaak betreffende het 
gebrek aan samenwerking van de Griekse instelling in kwestie. Hiervoor heeft de Commissie 
schriftelijke toestemming van indiener nodig. 

Tegelijkertijd kan indiener als hij dat wil tevens de benodigde stappen nemen die mogelijk 
zijn op grond van de Griekse nationale wetgeving om de gang van zaken te bespoedigen.

5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

De Commissie heeft de Griekse autoriteiten herhaaldelijk schriftelijk verzocht de zaak van 
indiener met spoed te behandelen. Hoewel de brieven van de Commissie zijn verzonden naar 
de bevoegde Griekse instelling in kwestie, verleent deze nog steeds niet de noodzakelijke 
medewerking.
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Nadat de Commissie zich via de permanente vertegenwoordiging van Griekenland in deze 
kwestie mengde, heeft de bevoegde Griekse instelling – het Griekse "pensioenfonds voor 
zeelieden" (NAT) – haar eindelijk meegedeeld dat indiener geen verzekeringsverleden bij 
NAT heeft. In dit verband moet worden benadrukt dat in de periode dat indiener aan boord 
van het Griekse vaartuig werkzaam was, hij als Pools onderdaan niet onder het 
Gemeenschapsrecht viel, omdat Polen pas op 1 mei 2004 tot de EU is toegetreden. Bijgevolg 
was zijn toetreding tot het Griekse stelsel van sociale zekerheid in die periode uitsluitend 
onderworpen aan de nationale Griekse wetgeving en kan indiener zich wat dit betreft niet op 
het Gemeenschapsrecht beroepen. De Commissie kan derhalve niet onderzoeken of indiener 
vanwege zijn tewerkstelling aan boord van het Griekse vaartuig, volgens de Griekse 
socialeverzekeringswetgeving verzekerd was, omdat het Gemeenschapsrecht in die periode 
nog niet op hem van toepassing was. 

Als indiener van mening is dat hij volgens de Griekse wetgeving verzekerd was, dan moet hij 
deze kwestie aan de Griekse autoriteiten of de Griekse rechter voorleggen.

De Commissie heeft de permanente vertegenwoordiging van Griekenland gevraagd of ze kan 
bevestigen dat de informatie omtrent het verzekeringsverleden van indiener ter kennis is 
gebracht van de Poolse instelling die de pensioenaanvraag van indiener onderzoekt. Verder 
heeft de Commissie de permanente vertegenwoordiging gevraagd om te bevestigen dat de 
Griekse autoriteiten in de geest van betere en nauwere samenwerking overeenkomstig de 
verordeningen (EG) 883/2004 en 987/2009, al het mogelijk doen om de samenwerking met de 
socialezekerheidsinstellingen van andere lidstaten efficiënter te doen verlopen en de 
uitwisseling van informatie te versnellen. 

Conclusies

De Commissie is feitelijk niet in een positie om zich ten gunste van indiener in deze kwestie 
te mengen, omdat het Gemeenschapsrecht niet op hem van toepassing was in de tijd dat hij 
aan boord van het Griekse vaartuig werkzaam was. De Commissie kan zich alleen in deze 
kwestie mengen voor zover het gaat om de informatie-uitwisseling tussen de 
socialezekerheidsinstellingen over de tijdvakken van verzekering die door indiener in de 
betreffende lidstaten zijn vervuld (overeenkomstig art. 43 van Verordening (EEG) nr. 574/72, 
in samenhang met artikel art. 94, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1408/71).

Gelet op de aanzienlijke vertraging van de kant van de Griekse autoriteiten in het 
beantwoorden van het verzoek van de bevoegde Poolse instelling om informatie over het 
verzekeringsverleden van indiener en gelet ook op het beginsel van betere en nauwere 
samenwerking dat is neergelegd in de nieuwe verordeningen (EG) nr. 883/2004 en 987/2009, 
zal de Commissie de situatie evenwel nauwgezet blijven volgen om er zeker van te zijn dat in 
de toekomst verbeteringen worden gerealiseerd en de Griekse autoriteiten de samenwerking 
met de socialezekerheidsinstellingen van andere lidstaten efficiënter doen verlopen.


