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nationaliteit), over een besluit van een Duitse pensioeninstelling

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is Oostenrijker en ontvangt een pensioenuitkering uit Duitsland. Hij beklaagt zich 
over het feit dat zijn Duitse pensioenfonds zijn uitkering heeft gekort met het bedrag dat door 
een Oostenrijks ziekenfonds werd betaald voor zijn in Oostenrijk uitgevoerde therapie tegen 
chronische hepatitis C. Het Duitse pensioenfonds beschouwt de therapie als zijnde uitgevoerd 
in Duitsland en beschouwt de besmetting met hepatitis C als een arbeidsongeval. Volgens 
indiener is dit niet terecht en maakt de Duitse staat door de door Oostenrijk betaalde kosten in 
mindering te brengen op zijn uitkering inbreuk op de soevereiniteit van Oostenrijk. Hij 
verzoekt het Europees Parlement in te grijpen.  

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 oktober 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

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

Indiener woont in Oostenrijk en ontvangt een Duits ouderdomspensioen. De Oostenrijkse 
instelling voor verzekeringen met betrekking tot arbeidsongevallen en beroepsziekten, de 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA), betaalt een uitkering aan indiener in verband 
met chronische hepatitis C, die indiener opliep bij het doneren van bloedplasma. De bevoegde 
Duitse pensioenverzekeringsinstelling, de Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund), 
heeft het aan indiener betaalde pensioen verminderd met het bedrag dat aan hem werd betaald 
door de AUVA. Indiener stelt dat de door hem opgelopen hepatitis C niet beschouwd kan 
worden als een arbeidsongeval en dat de DRV Bund de soevereiniteit van Oostenrijk heeft 
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geschonden door de uitkering die aan hem werd toegekend door de AUVA in mindering te 
brengen op zijn pensioen.

De wetgeving van de Europese Unie op het gebied van sociale zekerheid, in het bijzonder 
Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels1, 
voorziet slechts in de coördinatie en niet in de harmonisatie van de socialezekerheidsstelsels 
van de lidstaten. Dit betekent dat de lidstaten in hoge mate nog steeds vrij zijn om de details 
van hun socialezekerheidsstelsels te bepalen. Dit omvat ook de definitie van wat een 
arbeidsongeval of beroepsziekte vormt. Volgens de informatie die de Commissie ter 
beschikking staat, worden krachtens het Oostenrijkse recht uitkeringen die worden betaald 
aan personen die lijden aan ziekten wegens het doneren van bloed of bloedplasma beschouwd 
als uitkeringen in verband met een beroepsziekte. Het is derhalve niet strijdig met het recht 
van de Europese Unie dat de door de AUVA aan indiener betaalde uitkering door de DRV 
Bund wordt beschouwd als een uitkering in verband met een arbeidsongeval of een 
beroepsziekte.

Gezien het feit dat de door de AUVA aan indiener betaalde uitkering geen invaliditeits-, 
ouderdoms- of nabestaandenuitkering is, moet de samenloop van de uitkering met het door de 
DRV Bund aan indiener toegekende pensioen worden beschouwd als "samenloop van 
uitkeringen van verschillende aard" (artikel 53, lid 1 en 2 van Verordening (EG) nr. 
883/2004). De in artikel 53, lid 1 en artikel 55 van Verordening (EG) nr. 883/2004 
vastgestelde regels die van toepassing zijn op dergelijke situaties met een samenloop van 
uitkeringen van verschillende aard verbieden niet een nationale regel zoals de door de DRV 
Bund toegepaste regel, op grond waarvan het bedrag van een uitkering in verband met een 
arbeidsongeval of beroepsziekte, hetzij een uitkering die wordt ontvangen krachtens Duitse 
wetgeving hetzij een uitkering ontvangen krachtens de wetgeving van een andere lidstaat, in 
mindering wordt gebracht op het ouderdomspensioen. Geheel integendeel, gezien het feit dat 
artikel 55, lid 1 van Verordening (EG) nr. 883/2004 gedetailleerde regels vaststelt ten aanzien 
van hoe dergelijke verminderingen (van uitkeringen van verschillende aard) moeten worden 
toegepast op twee of meer (invaliditeits-, ouderdoms- of nabestaanden)uitkeringen, kan 
duidelijk worden geconcludeerd dat het niet strijdig is met het recht van de Europese Unie 
wanneer dergelijke verminderingen (van uitkeringen van verschillende aard) worden 
toegepast op slechts één (invaliditeits-, ouderdoms- of nabestaanden)uitkering.

Conclusies

De Commissie komt tot de conclusie dat het door de DRV Bund getroffen besluit om de door 
de AUVA aan indiener betaalde uitkering in mindering te brengen op zijn pensioen niet 
strijdig is met het recht van de Europese Unie.

                                               
1 Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 April 2004 betreffende de 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, PB L 166 van 30.4.2004, blz. 1 (gerectificeerd in PB L 200 van 
7.6.2004, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1244/2010 van de Commissie (PB L 338 van 
22.12.2010, blz. 35).


