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Betreft: Verzoekschrift 1480/2009, ingediend door Eva Margulius (Roemeense 
nationaliteit), over problemen in verband met de overdracht van haar 
pensioenrechten van Roemenië naar Hongarije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, Roemeens staatsburger en momenteel wonend in Hongarije, vraagt om steun van 
het Europees Parlement voor een correcte berekening van haar pensioen. Indienster heeft 28 
jaar in Roemenië gewerkt, en van 1996 tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in 
2009 heeft ze een zaak gehad in Hongarije. Volgens indienster is het pensioen berekend over 
de periode dat ze in Hongarije heeft gewerkt uitzonderlijk laag (het equivalent van 40 euro).
Zij beweert dat, ondanks herhaalde verzoeken aan de bevoegde Roemeense autoriteiten vanaf 
2004, deze nog niet haar pensioenrechten hebben berekend voor de in Roemenië gewerkte 
jaren.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010.

De communautaire wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid voorziet in de 
coördinatie en niet in de harmonisatie van socialezekerheidsregelingen. Dit houdt in dat iedere 
lidstaat zelf de bijzonderheden kan bepalen van zijn eigen stelsel van sociale verzekeringen, 
o.m. de te verrichten uitkeringen, de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen, de 
berekening van deze uitkeringen en de hoogte van de premies. Echter, communautaire 
bepalingen, in het bijzonder Verordening (EG) nr. 883/2004, stellen gemeenschappelijke 
regels en beginselen vast die door alle nationale autoriteiten bij de toepassing van het 
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nationale recht moeten worden nageleefd. Deze regels waarborgen dat bij de toepassing van 
verschillende nationale wetgevingen de grondbeginselen van gelijke behandeling en non-
discriminatie in acht worden genomen.

De diensten van de Commissie hebben de Roemeense autoriteiten verzocht duidelijkheid in 
deze zaak te verschaffen. De Roemeense autoriteiten antwoordden in het bijzonder:

“…Uit de registers van CNPAS blijkt dat mevrouw M. (indienster), geboren op 
20 september 1947, aanvankelijk op grond van het Verdrag van 1961 tussen de regering van 
de Volksrepubliek Roemenië en de regering van de Volksrepubliek Hongarije inzake 
samenwerking ten aanzien van sociale aangelegenheden, heeft gevraagd om erkenning van 
haar dienstjaren (de bijdragegeschiedenis in het Roemeense publieke pensioenstelsel), 
aangezien zij in 2004 haar domicilie vestigde in Hongarije. Op grond van deze bilaterale 
wetgevingshandeling die van kracht was tot 1 november 2006, konden personen die werkten 
in Roemenië en bijdroegen aan het Roemeense socialezekerheidsstelsel erkenning krijgen van 
een bepaald deel van hun dienstjaren wanneer zij hun domicilie vestigden in Hongarije. 
CNPAS heeft een dergelijk document voor mevrouw M. afgegeven en aan haar verstuurd. Wij 
wijzen erop dat mevrouw M. alvorens naar haar nieuwe land van verblijf te vertrekken, nog 
geen pensioenrechten in Roemenië had genoten.
Vervolgens heeft de Hongaarse bevoegde pensioeninstelling (Közép Magyarországi 
Regionalis Nyugdijbiztositasi Igazgatóság) CNPAS enige documenten toegestuurd met 
betrekking tot de communautaire pensioenrechten op grond van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71 en Verordening (EEG) nr. 574/72, namelijk het Europees formulier E 202 HU, 
dat aangeeft dat de desbetreffende persoon een ouderdomspensioen heeft aangevraagd vanaf 
21 juli 2009, en het Europees formulier E 205 HU, aangevuld met gecertificeerde kopieën van 
de documenten waarop haar dienstjaren in Roemenië worden bevestigd.
Deze documenten zijn doorgestuurd naar het pensioenkantoor van het district Bihor (het 
plaatselijke pensioenkantoor waar mevrouw M. voor het laatst in Roemenië geregistreerd 
stond). Het kantoor te Bihor antwoordde dat formulier E 205 HU blijk gaf van een 
verzekeringsperiode van 11 jaar en 306 dagen, tot aan 31 december 2008. Vervolgens heeft de 
Roemeense plaatselijke pensioendienst gevraagd of de Hongaarse pensioeninstelling de 
verzekeringsperiode tussen 1 januari 2009 en 20 juli 2009 kon bevestigen, de periode waarin 
de desbetreffende persoon in Hongarije stopte met werken, zoals geregistreerd staat op 
formulier E 202 HU. Op 7 april 2010 heeft de Hongaarse instelling een nieuw formulier 
E 205 HU verstuurd naar de plaatselijke pensioendienst te Bihor, waarin de gehele 
verzekeringsperiode, tot 20 juli 2009, wordt gecertificeerd. De pensioendienst van het district 
Bihor kon zo het pensioenbesluit nr. 315067 van 30 april 2009 afgeven en het begin van de 
pensioenrechten vaststellen op 21 juli 2009. Dit pensioenbesluit is opgestuurd naar de 
Hongaarse socialezekerheidsinstelling en naar de persoon in kwestie. Met de uitkering is 
begonnen in juni 2010…”

Conclusies

Gelet op het feit dat indiensters brief aan het Europees Parlement dateert van 19 oktober 2009 
en dat de uitkering door de bevoegde Roemeense instelling in Bihor begonnen is in juni 2010, 
is de Commissie van oordeel dat het probleem van indienster inmiddels is opgelost, aangezien 
zij nu haar Roemeense pensioen ontvangt.


