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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0967/2009, adresată de Jurgen De Ceuninck, de cetățenie belgiană, 
privind problemele sale cu instituțiile de asigurări sociale olandeze și belgiene

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, înregistrat ca persoană cu handicap în Belgia, locuiește din 2005 în Țările de Jos. 
De atunci, acesta are mari probleme în ceea ce privește pensia de care beneficia în Belgia, a 
cărei plată a fost suspendată brusc, autoritățile olandeze și belgiene acuzându-se reciproc 
pentru problemele apărute. Reclamațiile adresate de petiționar diferitelor instanțe implicate au 
fost ignorate și promisiunile de luare a unor măsuri nu au fost respectate. Avocatul Poporului 
belgian nu a oferit nici măcar un răspuns. Petiționarul este la capătul puterilor și solicită 
sprijinul Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

Petiționarul reclamă faptul că pensia sa de invaliditate acordată de statul belgian a fost 
suspendată de când locuiește în Țările de Jos. 

Dispozițiile comunitare în materie de asigurări sociale prevăd coordonarea și nu armonizarea 
regimurilor de asigurări sociale. Aceasta înseamnă că fiecare stat membru este liber să 
stabilească detaliile sistemului său de asigurări sociale, în special cele cu privire la persoanele 
care urmează să fie asigurate în temeiul legislației sale, indemnizațiile care trebuie acordate și 
contribuțiile care trebuie plătite. Totuși, legislația comunitară, în special Regulamentele 
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(CEE) nr. 1408/71 și 574/72, stabilesc norme și principii comune care trebuie respectate 
atunci când se aplică legislația națională. Scopul acestor norme este de a asigura faptul că 
aplicarea legislațiilor diferitelor state nu afectează nefavorabil persoanele care își exercită 
dreptul la liberă circulație pe teritoriul Uniunii Europene. 

Aceste principii menționate în Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 sunt, printre altele, principiul 
conform căruia unei persoane asigurate i se aplică legislația asigurărilor sociale a unui singur 
stat membru și principiul exportului de indemnizații în numerar, cum ar fi pensiile și 
indemnizațiile de boală. Aceasta înseamnă că un stat membru nu poate suspenda plata unei 
pensii de boală sau a unei indemnizații de invaliditate pentru singurul motiv că beneficiarul 
și-a schimbat domiciliul în alt stat membru.

Informațiile furnizate de către petiționar nu permit identificarea tipului de pensie care i s-a 
acordat (indemnizație de boală sau pensie de invaliditate) și nici motivele pentru care plata 
pensiei a fost întreruptă.

Serviciile din cadrul Comisiei vor contacta autoritățile belgiene pentru a obține mai multe 
informații despre situația petiționarului. Pe baza informațiilor primite, acestea vor examina 
dacă decizia autorităților belgiene de a întrerupe plata indemnizației contravine sau nu 
legislației comunitare.

Serviciile din cadrul Comisiei vor contacta autoritățile belgiene pentru a solicita informații 
suplimentare privind situația petiționarului, având în vedere legislația comunitară.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială 
stabilește norme comune și principii care trebuie respectate de către toate autoritățile naționale 
atunci când aplică legislația națională. Scopul acestor norme este de a asigura faptul că 
aplicarea legislațiilor diferitelor state nu afectează nefavorabil persoanele care își exercită 
dreptul la liberă circulație pe teritoriul Uniunii Europene.  

În ceea ce privește cererea petiționarului, Comisia a contactat membrul belgian al Comisiei 
administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială pentru a face investigații în 
legătură cu acest aspect. Serviciul Public Federal de Securitate Socială din Belgia, autoritatea 
competentă în privința regimurilor de securitate socială din această țară, a informat Comisia 
că petiționarul este îndreptățit la o pensie de invaliditate în Belgia, de la data de 2 mai 2003 și, 
în mod provizoriu, până la data de 31 august 2010. Autoritatea a contactat instituția 
competentă pentru a verifica dacă plățile pensiei de invaliditate au fost efectuate începând cu 
data de 2 mai 2003. Instituția competentă a confirmat că cea mai recentă plată a fost efectuată 
la data de 30 iunie 2010. Dacă plata pensiei a fost suspendată la un moment dat, această 
suspendare trebuie atribuită unei probleme de ordin administrativ cu care s-a confruntat 
instituția competentă, constând într-o întârziere în obținerea informațiilor de ordin 
administrativ ori medical. Instituția competentă a confirmat că toate plățile suspendate și 
datorate de la data de 2 mai 2003 erau în ordine.

Cu toate acestea, Serviciul Public Federal de Securitate Socială a subliniat că dreptul 
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petiționarului la o pensie de invaliditate ar urma să înceteze la 31 august 2010. Pentru că el 
locuiește în Țările de Jos, instituția competentă a solicitat Instituției pentru Regimurile de 
Beneficii Financiare ale Angajaților (UWV) din Țările de Jos să efectueze examinarea 
medicală necesară pentru atribuirea pensiei de către UWV. Dacă petiționarul nu răspunde 
invitației de efectuare a unei examinări medicale, legislația belgiană prevede ca plata pensiei 
să fie oprită până când beneficiarul ei se conformează invitației. Prin urmare, este important 
ca petiționarul să răspundă invitației de a se prezenta la examinarea medicală pentru a nu 
pierde dreptul la pensia de invaliditate. Pensia de invaliditate va fi plătită în continuare până 
când instituția belgiană competentă ia o nouă decizie privind gradul de invaliditate al 
petiționarului, pe baza rezultatelor examinării medicale și a altor elemente relevante.

Pe baza informațiilor de mai sus, suspendarea temporară a plății pensiei de invaliditate către 
petiționar nu a fost cauzată de simplul fapt că acesta locuiește în alt stat membru decât cel 
care a acordat pensia de invaliditate. Organizarea regimurilor de securitate socială este 
responsabilitatea statelor membre. Nu există nici un indiciu că normele referitoare la 
derogarea de la regulile referitoare la reședință prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 
nu au fost respectate în cazul petiționarului. 

Cu toate acestea, dacă problemele administrative privind plata pensiei de invaliditate se 
dovedesc a fi de natură structurală, petiționarul este invitat să trimită detalii relevante 
Comisiei. Comisia va aduce chestiunea din nou în discuția sa cu membrul Comisiei 
administrative.

Concluzie

Comisia nu a putut identifica nicio încălcare a dispozițiilor comunitare din domeniul 
coordonării regimurilor de securitate socială.


