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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die van 1955 tot 1982 in Roemenië werkte, heeft nu de Duitse nationaliteit en woont 
in Duitsland. Hij beklaagt zich erover dat de pensioeninstanties in Roemenië zijn herhaalde 
verzoeken om pensioen voor de periode in kwestie hebben afgewezen op grond van het 
argument dat de Duitse overheden verantwoordelijk zouden zijn voor de zaak. Indieners 
Duitse pensioenfonds heeft eerder een brief, gedateerd op 18 november 2008, aan het 
Roemeense pensioenfonds gestuurd met een verzoek om verdere behandeling van de zaak 
onder verwijzing naar Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing 
van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun 
gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, 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 socialezekerheidsregelingen op 
werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap 
verplaatsen, en de overeenkomst tussen de Bondsrepubliek Duitsland en Roemenië van 8 april 
2005 inzake sociale zekerheid. Aangezien de Roemeense overheden hier niet op hebben 
gereageerd, verzoekt indiener het Europees Parlement om in te grijpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 november 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011
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Over het algemeen voorziet de EU-wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid in de 
coördinatie en niet in de harmonisatie van socialezekerheidsregelingen. De bevoegdheid van 
de lidstaten om hun eigen socialezekerheidsstelsels te organiseren, wordt niet door het 
communautaire recht beperkt en het is, aangezien er geen sprake is van harmonisatie op 
niveau van de Unie, aan de wetgeving van elke lidstaat om de voorwaarden vast te stellen 
waaronder socialezekerheidsuitkeringen worden toegekend, evenals de hoogte van dergelijke 
uitkeringen en het tijdvak waarvoor zij worden toegekend. Bij het uitoefenen van die 
bevoegdheid moeten de lidstaten zich echter houden aan het communautaire recht en in het 
bijzonder aan de bepalingen uit het Verdrag over het vrije verkeer van werknemers en het 
recht van elke burger van de Europese Unie om vrij op het grondgebied van de lidstaten te 
reizen en te verblijven, alsmede aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 883/2004, die 
gemeenschappelijke regels en beginselen vaststellen die door alle nationale autoriteiten 
moeten worden nagevolgd bij de toepassing van het nationale recht. Deze regels waarborgen 
dat bij de toepassing van de verschillende nationale wetten de grondbeginselen van gelijke 
behandeling en non-discriminatie worden geëerbiedigd.

De diensten van de Commissie hebben de Roemeense autoriteiten verzocht duidelijkheid in 
deze zaak te verschaffen. In een brief gedateerd 29 maart 2011 heeft de Roemeense nationale 
instelling voor pensioenen, het verbindingsorgaan op het vlak van pensioenen, de Commissie 
geïnformeerd dat de bevoegde Roemeense instelling, het Nationaal Huis van de Pensioenen te 
Timis, bij Besluit nr. 270616 van 23 september 2010 heeft vastgesteld dat indiener met ingang 
van 8 augustus 2008 recht heeft op een ouderdomspensioen uit hoofde van het Roemeense 
publieke pensioenstelsel en dat indieners Roemeense pensioen op diens rekening is gestort
vanaf december 2010. Volgens de door de Roemeense bevoegde instelling verstrekte 
informatie gaat de berekening van het pensioen uit van de jaren die indiener heeft 
doorgebracht in Roemenië (24 jaar en 8 maanden) en de jaren die hij heeft doorgebracht in 
Duitsland (9 jaar en 8 maanden). Op basis van de door de Roemeense autoriteiten verstrekte 
informatie meent de Commissie dat de EU-wetgeving op dit vlak als volgt is toegepast: 
Indiener heeft zijn pensioenaanvraag ingediend bij de bevoegde instelling van zijn 
verblijfplaats overeenkomstig artikel 45, lid 4 van Verordening (EG) nr. 987/2009. Hierbij 
gaat het om de Duitse bevoegde pensioeninstelling. Overeenkomstig artikel 47 van 
Verordening (EG) nr. 987/2009 heeft de bevoegde Duitse pensioeninstelling, in haar 
hoedanigheid van contactorgaan, de aanvraag van indiener in behandeling genomen, hetgeen 
overeenkomstig artikel 47, lid 1, van Verordening (EG) nr. 987/2009 gegevensuitwisseling, 
de mededeling van beslissingen en de noodzakelijke verrichtingen met organen van de andere 
betrokken lidstaten omvat. In het onderhavige geval is contact opgenomen met de Roemeense 
bevoegde instelling, die vervolgens het Roemeense pensioenbesluit heeft uitgevaardigd. 

Overeenkomstig artikel 52 van Verordening (EG) nr. 883/2004 ontvangt indiener een 
Roemeense uitkering naar rato, waarbij als eerste stap een theoretisch bedrag is vastgesteld 
naar aanleiding van de regel dat alle perioden van indiener in Duitsland en Roemenië zijn 
opgeteld alsof zij alle zijn doorgebracht in Roemenië, en als tweede stap het feitelijke bedrag 
is vastgesteld door op het theoretische bedrag de verhouding tussen de Roemeense periode en 
het totaal van de opgebouwde perioden in Duitsland en Roemenië toe te passen. 

Overeenkomstig artikel 52 van Verordening (EG) nr. 883/2004 wordt het bedrag van het 
pensioen berekend op grond van de wetgeving van elke lidstaat.
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Ingevolge artikel 7 van Verordening (EG) nr. 883/2004 en artikel 48 VWEU is het 
Roemeense pensioen overgemaakt op de bankrekening van indiener.

Op basis van bovengenoemde feiten kan de Commissie geen schending van EU-wetgeving 
constateren.


