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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 202/2009, ingediend door S.O.P. (Oostenrijkse nationaliteit), over 
zijn probleem met een Roemeense pensioeninstantie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat de Roemeense instanties ondanks herhaalde oproepen niet 
reageren op verzoeken om zijn Oostenrijkse pensioenfonds gegevens te verstrekken over zijn 
arbeidsverleden in Roemenië. Indiener stelt dat Roemenië niet voldoet aan zijn verplichtingen 
en hij merkt voorts op dat hij niet enige is die met dit probleem wordt geconfronteerd. Hij 
verzoekt het Europees Parlement in te grijpen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 juni 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 december 2009

Indiener heeft de Roemeense nationaliteit en is twintig jaar geleden naar Oostenrijk verhuisd. 
Hij staat op het punt om met pensioen te gaan en de bevoegde Oostenrijkse pensioeninstantie 
is begonnen zijn verzekeringsverleden in kaart te brengen. De Oostenrijkse instantie heeft de 
Roemeense pensioeninstantie per brief van 14.3.2007 verzocht om gegevens over het 
verzekeringsverleden van indiener te verstrekken, maar ondanks herhaalde oproepen heeft de 
Oostenrijkse instantie nog geen antwoord ontvangen.

De communautaire bepalingen op het gebied van sociale zekerheid voorzien in coördinatie en 
niet in harmonisatie van socialezekerheidsregelingen. Dit betekent dat iedere lidstaat vrij is 
om de details van de eigen socialezekerheidsregelingen te bepalen, waaronder de uit te 
betalen uitkeringen, de voorwaarden voor het in aanmerking komen van dergelijke regelingen, 
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de manier waarop deze uitkeringen worden berekend en het aantal premies dat moet worden 
betaald. In communautaire bepalingen, met name Verordening (EEG) nr. 1408/711, zijn 
gemeenschappelijke regels en beginselen vastgelegd die door alle nationale overheden in acht 
moeten worden genomen bij de toepassing van nationale wetgeving. Deze regels zijn bedoeld 
om te waarborgen dat de grondbeginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie 
worden gerespecteerd bij de toepassing van de verschillende nationale wetgevingen. Dit 
garandeert dat de toepassing van de verschillende nationale wetgevingen geen nadelige 
gevolgen heeft voor personen die hun recht van vrij verkeer binnen de Europese Unie 
uitoefenen. 

Met betrekking tot het in onderhavig verzoekschrift vervatte verzoek heeft de Commissie 
contact opgenomen met het Roemeense lid van de Administratieve Commissie voor de 
sociale zekerheid van migrerende werknemers om de zaak te onderzoeken. De Commissie 
heeft daarop de volgende informatie ontvangen van het Roemeense verbindingsorgaan, de 
Roemeense nationale dienst voor pensioenen en andere sociale verzekeringen (CNPAS): 

Op 19.11.2007 stuurde de Roemeense nationale dienst voor pensioenen en andere sociale 
verzekeringen (CNPAS) het formulier E 205 RO (verklaring betreffende het 
verzekeringsverleden van indiener in Roemenië), dat deze dienst van de Oostenrijkse instantie 
had ontvangen, door naar de pensioeninstantie van het district Sibiu voor verdere verwerking. 
Na controle van de premietijdvakken die de persoon in kwestie in Roemenië had voltooid, 
kwam de pensioeninstantie van het district Sibiu tot de vaststelling dat de 
verantwoordelijkheid voor de verwerking van de aanvraag in feite bij de instantie lag die de 
regeling voor militaire pensioenen beheert. Derhalve werd de aanvraag doorgestuurd naar de 
militaire dienst van het district Sibiu. Deze instantie stelde in haar antwoord aan de 
pensioeninstantie van het district Sibiu niet verantwoordelijk te zijn voor de afhandeling van 
de aanvraag, maar dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de militaire dienst van sector 5 
van Boekarest lag. Het dossier werd vervolgens naar de gemeentelijke pensioeninstantie van 
Boekarest doorgestuurd, die na de documenten in het pensioendossier van indiener te hebben 
onderzocht de verantwoordelijkheid voor het dossier afwees en de militaire dienst van sector 
4 van Boekarest verzocht om voor afgifte van het formulier te zorgen. 

Voor Roemenië zijn de diverse bevoegde overheden en instanties op het gebied van sociale 
zekerheid vastgelegd in Verordening (EEG) nr. 574/72 en Verordening (EG) nr. 1791/2006 
van 20 november 2006 tot aanpassing van bepaalde verordeningen, besluiten en 
beschikkingen op het gebied van vrij verkeer van goederen, vrij verkeer van personen, 
vennootschapsrecht, mededingingsbeleid, landbouw (met inbegrip van veterinaire en 
fytosanitaire wetgeving), vervoersbeleid, belastingen, statistieken, energie, milieu, 
samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, douane-unie, externe 
betrekkingen, gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en instellingen, waarbij, in 
verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië, de opname van Roemenië in de 
bijlagen bij de twee verordeningen werd goedgekeurd. 

Krachtens de bijlagen van deze verordeningen is de Roemeense nationale dienst voor 

                                               
1 Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de 
socialezekerheidsregelingen op loontrekkende en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, 
PB L 149 van 5.7.1971, blz. 2.
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pensioenen en andere sociale verzekeringen (CNPAS) het verbindingsorgaan voor 
pensioenen, terwijl de lokale pensioeninstanties en de gespecialiseerde diensten binnen het 
Roemeense ministerie van Defensie, het ministerie van Bestuurlijke en Nationale 
Aangelegenheden en de verzekeringsinstantie voor Roemeense advocaten de instanties zijn 
die bevoegd zijn om de pensioenrechten en -uitkeringen en overlijdensuitkeringen voor 
migrerende werknemers vast te stellen en uit te betalen.

Volgens informatie van de Roemeense CNPAS (de instantie die bevoegd is om wetgeving 
vast te stellen die van toepassing is op migrerende werknemers en die tevens het 
verbindingsorgaan voor pensioenen is) heeft deze instantie instructies opgesteld, en deze 
gepubliceerd in het Roemeense officiële publicatieblad met het oog op de toepassing van 
Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 om te waarborgen dat ze bindend zijn
voor derden. 
Krachtens artikel 6 van deze "Algemene instructies voor de toepassing van de Verordeningen 
1408/71 en 574/72" zijn de instanties die verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de 
verordeningen in kwestie de lokale pensioeninstanties en gespecialiseerde diensten van niet-
geïntegreerde pensioenregelingen, waarbij uitkeringen worden toegekend in overeenstemming 
met de wetgeving die erop van toepassing is, terwijl het invullen en versturen van Europese 
verbindingsformulieren tot de verantwoordelijkheid behoort van de hierboven genoemde 
bevoegde instanties.
Om de Verordeningen 1408/71 en 574/72 toe te passen moeten de gespecialiseerde diensten 
van niet-geïntegreerde pensioenregelingen, krachtens artikel 9, lid 1 van deze instructies, 
samenwerken met overeenkomstige instanties in het buitenland via de overheidsregeling voor 
pensioenen en andere rechten op het gebied van sociale zekerheid die fungeert als 
coördinerende regeling voor Roemenië binnen het verantwoordelijkheidsgebied van de 
CNPAS.
Krachtens Verordening (EG) nr. 1791/2006 en de interne instructies voor de toepassing van 
communautaire wetgeving op dit gebied zijn de lokale pensioeninstanties in Roemenië 
verplicht om, bij de afhandeling van aanvragen van personen die in het buitenland wonen en 
die gedurende premietijdvakken in Roemenië uitsluitend waren verzekerd onder niet-
geïntegreerde en niet door de CNPAS beheerde pensioenregelingen, de aanvraagformulieren 
door te sturen naar de pensioeninstanties voor de regelingen in kwestie.

Uit bovenstaande uitleg valt te concluderen dat de mogelijke vertraging in de afhandeling van 
de pensioenaanvraag van indiener te wijten is aan het feit dat diverse Roemeense instanties 
betrokken waren bij de behandeling van de kwestie. Aangezien de vigerende communautaire 
wetgeving socialezekerheidsregelingen coördineert, maar niet harmoniseert, behoort het tot de 
verantwoordelijkheid van iedere lidstaat om de eigen institutionele structuur in te richten. 

De CNPAS heeft tegenover de Commissie bevestigd dat, zodra het ingevulde formulier E205 
ontvangen is door de bevoegde instantie, het zal worden doorgestuurd naar de relevante 
Oostenrijkse instantie. 

Conclusies

De Commissie heeft geen inbreuk op communautaire bepalingen inzake de coördinatie van 
socialezekerheidsstelsels kunnen constateren. Indien de Oostenrijkse pensioeninstantie het 
formulier E 205 RO niet binnen een redelijke termijn ontvangt, zullen de diensten van de 
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Commissie de zaak opnieuw opnemen met de betrokken bevoegde instanties.

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

Commentaar van de Commissie

Indiener is per brief gedateerd 28/09/2010 door het Roemeense ministerie van Defensie, 
directoraat Financiële middelen en boekhouding in Boekarest gevraagd om met het oog op de 
mogelijke toekenning van een militair pensioen bepaalde documenten op te sturen, zoals een 
kopie van zijn paspoort, en/of andere documenten die zijn domicilie of gebruikelijke 
verblijfplaats kunnen aantonen, een kopie van zijn militairedienstboekje en/of andere 
documenten die zijn militaire dienstverband kunnen aantonen, zijn arbeidsverledenboekje 
(voor betrekkingen in de burgermaatschappij), een kopie van het pensioenbesluit of een 
pensioenpremiestrookje, als hij al eerder een militair pensioen had ontvangen. 

Per brief gedateerd 9/10/2009 heeft indiener een voorlopige pensioenuitkering van 707,33 
euro netto ontvangen van de Oostenrijkse pensioensinstantie, ingaande op 1/10/2009.

Uit een brief van indiener van 9/2/2011 blijkt dat hij aanspraak maakt op zijn Roemeense 
pensioen en bovendien van de Roemeense autoriteiten een schadevergoeding van 500 000 
euro eist.

Met betrekking tot het pensioensonderzoek in Roemenië wordt indiener geadviseerd om de 
gevraagde documenten op de sturen naar de Roemeense instantie, zoals werd gevraagd in de 
brief van 28/9/2009. In dit opzicht bevatten de gemoderniseerde coördinatieregels van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 en nr. 987/2009 verplichtingen voor burgers en instanties.

Artikel 46, lid 1 van Verordening (EG) nr. 987/2009 legt burgers die aanspraak maken op een 
pensioen de verplichting op om de benodigde informatie te verstrekken aan de instanties, en 
om de aanspraak vergezeld te doen gaan van de bij die wetgeving voorgeschreven 
bewijsstukken. Met name verstrekt de aanvrager alle beschikbare relevante gegevens en 
bewijsstukken betreffende de tijdvakken van verzekering (organen, identificatienummers) van 
werkzaamheden in loondienst (werkgevers) of anders dan in loondienst (aard en plaats van de 
werkzaamheden) en van verblijf (adressen) die in voorkomend geval onder een andere 
wetgeving vervuld zijn, alsmede betreffende de duur van die tijdvakken.

Met betrekking tot de verplichtingen voor de instanties van de lidstaten ten aanzien van 
burgers moeten hun handelingen "zijn gebaseerd op de beginselen van openbare 
dienstverlening, efficiëntie, actieve bijstand, snelle verstrekking en toegankelijkheid, inclusief 
e-toegankelijkheid, met name voor mensen met een handicap en ouderen" (artikel 2, lid 1 van 
Verordening (EG) nr. 987/2009); de uitwisseling van gegevens geschiedt onverwijld, (artikel 
2, lid 2 van Verordening (EG) nr. 987/2009) en instanties zorgen voor gebruikersvriendeliljke 
diensten (artikel 3, lid 1 van Verordening (EG) nr. 987/2009). 
Volgens artikel 76, lid 4 van Verordening (EG) nr. 883/2004 moeten organen elkaar 
inlichtingen verstrekken, samenwerken, het beginsel van goed bestuur eerbiedigen en binnen 
een redelijke termijn op alle aanvragen reageren.
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Hieruit blijkt dat er op het niveau van EU-wetgeving geen precieze termijn is vastgesteld 
zodanig dat vereist is dat een lidstaat een pensioenaanvraag binnen een vastgestelde periode 
verwerkt. 

Met betrekking tot de eis tot schadevergoeding van indiener bieden de bovengenoemde 
coördinatieregels geen mogelijkheid tot een dergelijke sanctie. Bij het ontbreken van 
relevante EU-wetgeving is het aan het nationale rechtsstelsel van elke lidstaat om de criteria 
vast te stellen voor het bepalen van de mate van schadeloosstelling. Als indiener van mening 
is dat hij verlies of schade heeft geleden, kunnen alleen de nationale autoriteiten of 
rechtbanken een dergelijke schadeloosstelling toekennen.

Conclusies

De Commissie beveelt aan dat indiener de benodigde informatie indient bij de Roemeense 
instantie. Tegelijkertijd zal de Commissie een brief sturen naar het Roemeense lid van de 
Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels waarin zij 
onderstreept dat de bovengenoemde beginselen van toepassing zijn bij het onderzoeken van 
een pensioenaanvraag.


