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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, die woonachtig is in Duitsland, ontvangt een Roemeens pensioen. Zij wijst erop 
dat de Citybank Bukarest en de Deutsche Rentenversicherung bij de omrekening van het 
pensioen van Roemeense lei (RON) naar euro’s de toepassingsregels in Verordening (EEG) 
nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71, betreffende de toepassing van de sociale 
zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap 
verplaatsen (artikel 107 over de omrekening van valuta’s) verschillend interpreteren, wat leidt 
tot een maandelijks koersverlies van tussen de 25 en 35 euro. Aangezien indienster van 
mening is dat zij het slachtoffer is van een gebrekkige handhaving van de bepalingen in deze 
verordening, verzoekt zij het Europees Parlement om de zaak in behandeling te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 juni 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

Inhoud van het verzoekschrift

Indienster is woonachtig in Duitsland en ontvangt een Roemeens pensioen. Volgens de 
informatie die de Commissie heeft ontvangen, is het pensioen, na omrekening, door de 
Roemeense bank in euro's uitbetaald.
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Indienster meent dat de regels met betrekking tot wisselkoersen verkeerd zijn toegepast door 
de bank die het geld heeft overgemaakt en dat zij ten gevolge hiervan iedere maand tussen de 
25 en 35 euro verliest.
Indienster beweert dat de Roemeense bank en de Duitse Rentenversicherung de regels inzake 
wisselkoersen verschillend interpreteren. Ze verzoekt duidelijkheid omtrent de vraag of punt 5 
of punt 6 van artikel 107 van de desbetreffende verordening van toepassing is.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Indien iemand niet woonachtig is in de EU-lidstaat waar zij recht heeft op pensioen, wordt het 
pensioen overgebracht naar de staat waar de pensioengerechtigde woont.

In bijlage 6 van Verordening (EEG) nr. 574/72 wordt, volgens artikel 53 van deze 
verordening, de betaalwijze vastgelegd. In het geval van Roemenië wordt de uitkering door de 
bevoegde instantie direct op de rekening van de pensioengerechtigde gestort.

Bij een eenvoudige pensioenuitkering is de wisselkoers volgens artikel 107, punt 6 van 
toepassing, en de omrekening geschiedt op basis van de koers van de datum waarop het geld 
wordt uitbetaald.

Indien er in de zaak van indienster slechts sprake is van een overmaking van het geld door de 
Roemeense instantie, speelt de Duitse pensioeninstantie hierin geen rol en is een verschil in 
interpretatie van de verordening, die van invloed is op de hoogte van de pensioenuitkering, 
niet mogelijk.

Conclusie

Op grond van de verstrekte informatie lijken er geen problemen te bestaan met betrekking tot 
de toepassing van het Gemeenschapsrecht inzake de coördinatie van 
socialezekerheidsregelingen voor personen die zich binnen de EU verplaatsen en hun 
gezinnen.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 december 2010.

Volgens de informatie die de Europese Commissie op 17 juli 2010 heeft ontvangen van het 
Duitse ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid, wordt het pensioen dat 
indienster in Duitsland ontvangt berekend op basis van de Duitse wet (FRG), waarin is 
bepaald dat bij de berekening van het Duitse pensioen voor bepaalde categorieën personen 
niet enkel rekening wordt gehouden met de tijdvakken van verzekering in Duitsland, maar 
ook in andere landen indien die tijdvakken van verzekering in Duitsland werden vervuld.

De doelstelling van de desbetreffende wet is om personen met de Duitse nationaliteit die door 
de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog zijn getroffen, op te nemen in het Duitse 
socialezekerheidsstelsel.

De op basis van bovenstaande bepalingen berekende hoogte van het pensioen wordt 
verminderd met het overlappende gedeelte van het buitenlandse pensioen (de aftrek kan niet 
meer bedragen dan het bedrag dat Duitsland zou hebben betaald over het desbetreffende 
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tijdvak). Aangezien het buitenlandse pensioen in het geval van indienster wordt toegekend in 
de Roemeense munteenheid, moet de Duitse instelling dat bedrag omrekenen in euro.

Vóór 1 mei 2010 paste de Duitse instelling bij de bepaling van de toepasselijke wisselkoers 
artikel 107 van Verordening (EEG) nr. 574/72 toe. In dit artikel was bepaald welke 
wisselkoers van toepassing was indien bij de berekening van bepaalde uitkeringen rekening 
moest worden gehouden met andere munteenheden. De te gebruiken wisselkoersen werden 
ieder kwartaal door de Europese Commissie gepubliceerd in het Publicatieblad en vastgesteld 
op basis van de gemiddelde koers over het voorgaande kwartaal. De koers die gebruikt werd 
voor, bijvoorbeeld, de conversie van het in april, mei en juli in mindering te brengen bedrag, 
werd derhalve gebaseerd op de gemiddelde koersen tussen januari en maart van datzelfde jaar.

Tegelijkertijd werd de Commissie er per op 16 juni 2010 ingekomen brief van de Roemeense 
nationale instelling voor pensioenen en sociale zekerheid van verwittigd dat de regionale 
pensioeninstellingen die pensioenen betalen aan in het buitenland woonachtige Roemeense 
pensioengerechtigden, zich baseren op de nationale overeenkomst inzake de provisie voor 
bancaire diensten in verband met de betaling van pensioenen en andere 
socialezekerheidsuitkeringen. Volgens deze overeenkomst worden alle pensioenen die worden 
overgeschreven naar rekeningen in buitenlandse valuta van in het buitenland woonachtige 
Roemeense pensioengerechtigden, uitbetaald door het Roemeense filiaal van Citibank Europe. 
Voor de conversie van het bedrag van het in RON toegekende pensioen past Citibank de 
wisselkoers toe die geldt om 10.00 uur op de eerste werkdag na de 19e van de betreffende 
maand. Deze praktijk was in overeenstemming met de Europese verordening, waarin niet 
werd bepaald welke wisselkoers gold voor de uitbetaling van uitkeringen in het geval de 
uitkering werd uitbetaald aan iemand die in een andere lidstaat woonachtig was. Volgens het 
oude artikel 53 van Verordening (EEG) nr. 574/72 wordt de enige wijze van uitvoer van 
uitkeringen (uitbetaling aan personen die woonachtig zijn buiten de bevoegde lidstaat) 
bepaald bij bijlage 6 bij Verordening (EEG) nr. 547/72. Roemenië verklaarde dat de uitkering 
direct aan de persoon werd uitbetaald, wat in de praktijk neerkomt op een directe betaling 
naar de bankrekening in een andere lidstaat. De toepasselijke regels worden niet door de 
nieuwe EU-verordeningen gewijzigd.

Er moet worden opgemerkt dat het mogelijk is dat de wisselkoers die in de perioden van 
aanzienlijke koersschommelingen werd gebruikt voor de omrekening van het buitenlandse 
pensioen om dat bedrag in mindering te brengen op het Duitse pensioen, duidelijk verschilde 
van de koers die de Roemeense bank gebruikte voor de uitbetaling. De reden hiervoor was dat 
de wisselkoersen die werden gebruikt voor de berekening van het Roemeense pensioen 
werden vastgesteld voor een periode van drie maanden en bepaald op basis van de 
gemiddelde wisselkoers over de drie maanden voorafgaand aan de bekendmaking van de 
koers. In de praktijk zou het verschil merkbaar zijn bij koersschommelingen van meer dan 
10 %. Dit was met name het geval tijdens de economische crisis aan het begin van 2009.

Er moet ook worden opgemerkt dat er, ten gevolge van de inwerkingtreding van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009, die sinds 1 mei 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 en Verordening (EEG) nr. 574/72 vervangen, nieuwe regels 
voor de conversie van munteenheden zijn vastgesteld. Volgens artikel 90 van 
Verordening (EEG) nr. 987/2009, is de wisselkoers nu een dagelijkse wisselkoers.
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Besluit nr. H3 van 15 oktober 2009 betreffende de in aanmerking te nemen datum voor het 
bepalen van de omrekeningskoersen als bedoeld in artikel 90 van Verordening (EG) nr. 
987/20091, bepaalt de referentiedatum. Overeenkomstig punt 3b van dit besluit dient een 
orgaan van een lidstaat, wanneer voor het vaststellen van rechten en voor een eerste 
berekening van een uitkering een bedrag moet omrekenen in de valuta van een andere lidstaat, 
de op de eerste dag van de maand voorafgaande aan de maand waarin de bepaling moet 
worden toegepast gepubliceerde omrekeningskoers te hanteren. De datum die bepalend is 
voor de wisselkoers die ter berekening van de uitkering wordt gebruikt zal derhalve dichter bij 
de datum liggen waarop de uitkering wordt betaald, hetgeen de negatieve gevolgen van 
koersschommelingen zal verminderen.

Conclusie

Op grond van de verstrekte informatie lijkt er geen probleem te bestaan met betrekking tot de 
toepassing van het Gemeenschapsrecht inzake de coördinatie van socialezekerheidsregelingen 
voor personen die zich binnen de EU verplaatsen en hun gezinsleden. Het probleem van het 
negatieve effect van de koersschommelingen zal worden verminderd door de nieuwe 
bepalingen van het besluit waarbij de wisselkoersen worden vastgesteld, aangezien de 
referentiedatum die bepalend is voor de wisselkoers die wordt gebruikt om het bedrag van het 
Roemeense pensioen te berekenen dat in mindering moet worden gebracht bij de vaststelling 
van de hoogte van het Duitse pensioen, nu meer in de buurt ligt van de datum waarop de 
Roemeense bank de uitkering aan de persoon uitbetaalt.
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