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Betreft: Verzoekschrift 1019/2008, ingediend door Reinhold Goisser (Duitse nationaliteit), 
over erkenning van een werkperiode in Griekenland die recht geeft op pensioen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener was in de periode 1993-1997 werkzaam in Griekenland en aangesloten bij de Griekse 
openbare ziektekostenverzekering IKA. Indiener heeft sinds 2003 tevergeefs geprobeerd om 
deze periode te laten erkennen als rechtgevend op pensioen, en omdat zijn verzoeken aan 
SOLVIT in Berlijn niets hebben opgeleverd, verzoekt hij het Europees Parlement om deze 
zaak te bekijken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 december 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010

Indiener is een Duits staatsburger die in de periode 1993-1997 als werknemer werkzaam is 
geweest in Griekenland en als zodanig aan het Griekse pensioenfonds pensioenpremies heeft 
betaald. Indiener verklaart dat hij sinds 2002 heeft geprobeerd zijn Griekse pensioenrechten te 
doen gelden, maar dat blijkbaar een van de voorwaarden voor de erkenning van zijn Griekse 
pensioenperioden het overleggen van een Grieks verzekeringsboekje is, dat hij niet langer in 
zijn bezit heeft. 

In 2002 heeft de Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) in Berlijn het Griekse 
pensioenfonds gevraagd om haar een formulier E-205 te doen toekomen. Daarop hebben de 
Griekse pensioenautoriteiten, O.A.E.E, indiener verzocht aan het pensioenfonds IKA een 
aantal documenten voor te leggen, waaruit blijkt dat hij tijdens bovengenoemde periode in 
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Griekenland heeft gewerkt en dat hij aan IKA pensioenpremies heeft betaald. Deze 
documenten betroffen een kopie van het contract van de vestiging van het bedrijf in 
Griekenland, waarvoor hij als manager heeft gewerkt, een verzekeringsbewijs en een kopie 
van zijn rijbewijs. 

Uit de correspondentie tussen indiener en de Griekse autoriteiten in de jaren daarna blijkt dat 
het kunnen overleggen van een Grieks verzekeringsboekje waarin de premies voor pensioenen 
in Griekenland vermeld staan, een essentieel element is voor de erkenning van zijn 
pensioenperioden in Griekenland. Indiener heeft verklaard dat hij tijdens zijn arbeidsperiode 
een dergelijk verzekeringsboekje in zijn bezit had, maar dat het is zoekgeraakt, nadat hij in 
1997 naar Duitsland is teruggekeerd. 

Op verzoek van de Commissie heeft het Europees Parlement de Commissie de relevante 
documentatie doen toekomen. Op basis van de informatie die indiener heeft verstrekt, kan 
worden geconcludeerd dat hij de Griekse autoriteiten een lijst van documenten heeft overlegd 
die duidelijk aantonen dat hij tijdens bovengenoemde periode in Griekenland heeft gewerkt en 
dat hij aan de daartoe geëigende socialeverzekeringsinstellingen pensioenpremies heeft 
betaald. 

Op grond van deze informatie heeft de Commissie de Griekse autoriteiten gevraagd de zaak 
opnieuw te bekijken en in het bijzonder aan te geven of het kunnen overleggen van een 
origineel Grieks verzekeringsboekje een formele voorwaarde is voor het recht op een Grieks 
pensioen en, indien dat geval is, te verklaren op basis waarvan deze formele eis voor 
erkenning van Griekse verzekeringsperioden wordt gesteld.

Van meet af aan lijkt duidelijk dat een dergelijke formele eis onevenredig zwaar is, als het 
gaat om het recht op een pensioen. In een dergelijk geval kan het een ongerechtvaardigde 
belemmering zijn van het vrije verkeer van werknemers krachtens artikel 39 van het EG-
Verdrag. 

De Europese Commissie zal het Europees Parlement nadere inlichtingen over deze zaak 
verstrekken, zodra zij van de Griekse autoriteiten een reactie heeft ontvangen.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 6 mei 2011

Sinds de laatste mededeling aan het Europees Parlement heeft de Commissie informatie 
ontvangen van de Griekse autoriteiten betreffende de stappen die indiener moet nemen 
teneinde zijn pensioenrechten in Griekenland te doen gelden.

In hun antwoord hebben de Griekse autoriteiten bevestigd dat indiener inderdaad verzekerd 
is geweest bij de OAEE (voorheen TAE) sinds 1 februari 1995.

Krachtens het Griekse presidentiële decreet 668/81 tot vaststelling van de oprichting van 
het Griekse Handelaarsverzekeringsfonds (OAEE) en met name artikel 22, lid 2, moet de 
verzekerde persoon bij dit fonds de krachtens dit decreet vereiste ondersteunende 
documenten indienen, evenals gegevens over zijn verzekeringspremies. Op grond van deze 
documentatie kan het fonds het bewijs voor de duur van zijn professionele werkzaamheid 
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in Griekenland vaststellen.

Het lijkt erop dat de enige ontbrekende informatie op dit moment inderdaad het originele 
verzekeringsboekje is. Als dit boekje is kwijtgeraakt, kan indiener een aanvraag indienen 
voor een verklaring betreffende de betaalde verzekeringspremies bij het Griekse 
Handelaarsverzekeringsfonds.

Op 19 januari 2011 heeft de Commissie indiener geïnformeerd over de uitkomst van haar 
onderzoek en hem de nodige informatie verstrekt voor het indienen van een aanvraag voor 
deze verklaring bij het Griekse Handelaarsverzekeringsfonds, en voor het indienen van 
meer informatie die zijn werkzaamheid in de periode tussen 1993 en 1995 bevestigt.

Tot slot

Nadat indiener de verklaring van de betaalde verzekeringspremies heeft kunnen verkrijgen 
van het Grieks Handelaarsverzekeringsfonds, zou deze laatste alle benodigde informatie 
moeten hebben om het formulier E-205 in te vullen dat door de Duitse instelling was 
aangevraagd voor de berekening van het pensioen van indiener in Duitsland. De Commissie 
zal controleren of de pensioenaanvraag van indiener nu correct en spoedig wordt afgehandeld.


