
CM\896371NL.doc PE450.812v03-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

16.3.2012
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Betreft: Verzoekschrift 0356/2010, ingediend door Vasile Stoica (ogenschijnlijk Duitse 
nationaliteit), over niet-handhaving door de Duitse pensioenautoriteiten van de 
bepalingen in Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de 
toepassing van socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, 
alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de verantwoordelijke Duitse pensioenautoriteiten nalaten de bepalingen te 
handhaven in Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van 
socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede hun gezinsleden, die zich 
binnen de Gemeenschap verplaatsen, doordat zij niet op correcte wijze rekening hebben 
gehouden met indieners arbeidsverleden in Roemenië. Indiener, die reeds tevergeefs klachten 
heeft ingediend bij de Duitse overheden, waaronder de Duitse bondskanselier, is van mening dat 
er sprake is van een ernstige veronachtzaming van de rechten die hij op grond van EU-wetgeving 
heeft en derhalve verzoekt hij het Europees Parlement om de zaak in behandeling te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 juli 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 8 oktober 2010.

De informatie die door indiener is verstrekt in zijn oorspronkelijke verzoekschrift en in het 
supplement dat hij heeft ingediend na een uitnodiging daartoe door de voorzitter van de 
Commissie verzoekschriften stelt de Commissie niet in staat om zich een volledig beeld te 
vormen van de feiten die de aanleiding hebben gevormd voor het verzoekschrift. Indiener 
beklaagt zich er alleen over dat zijn pensioen door de Duitse autoriteiten verkeerd is berekend en 
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dat zowel zijn Duitse als zijn Roemeense verzekeringstijdvak moeten worden meegeteld.
Bovendien haalt hij bepaalde bepalingen aan van een bilateraal verdrag tussen Duitsland en 
Roemenië inzake sociale zekerheid en van de EU-wetgeving op het gebied van de coördinatie 
van socialezekerheidsstelsels (de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en nr. 574/72 en sinds 1 mei 
2010 de Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en nr. 987/2009), die niet allemaal betrekking lijken 
te hebben op het geval van indiener. Indiener laat echter na om details te verstrekken over de 
precieze inhoud van het vermeende verkeerde pensioenbesluit van de Duitse autoriteiten en over 
de tijdvakken van verzekering die de Duitse autoriteiten volgens hem in aanmerking hadden 
moeten nemen. Gezien de afwezigheid van details in dit verband kan de Commissie geen 
inhoudelijk commentaar geven op het verzoekschrift van indiener.

De Commissie wil er echter op wijzen dat de Duitse autoriteiten volgens artikel 6 van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 (tot 1 mei 2010 volgens artikel 45, lid 1, van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71) verplicht zijn om tijdvakken van ouderdomspensioenverzekering die in een andere 
lidstaat zijn vervuld (in het geval van Roemenië ook al zijn deze vervuld vóór de toetreding op 
1 januari 2007) in aanmerking te nemen voor zover dit krachtens de Duitse wetgeving nodig is 
voor "het verkrijgen, het behoud of het herstel van het recht op uitkeringen". Belangrijk is dat in 
een andere lidstaat vervulde tijdvakken van verzekering dus meetellen bij de vervulling van het 
minimumtijdvak van verzekering dat volgens de Duitse wetgeving nodig is voor het verkrijgen 
van het recht op een ouderdomspensioen in Duitsland. Deze optelling van tijdvakken van 
verzekering behoort echter uitsluitend bij "het verkrijgen, het behoud of het herstel van het recht 
op uitkeringen". Deze optelling is niet direct relevant voor de berekening van de hoogte van het 
bedrag van het ouderdomspensioen in Duitsland. Bijdragen aan de 
ouderdomspensioenverzekering die in één lidstaat (Roemenië) worden betaald, worden op geen 
enkele wijze "overgedragen" aan een andere lidstaat (Duitsland) en vormen derhalve geen 
aanvulling op een ouderdomspensioen daar. Een persoon die tijdvakken van verzekering (van ten 
minste een jaar) in twee of meer lidstaten heeft vervuld zal daarentegen, mits aan de overige 
voorwaarden van de nationale wetgeving waarin de relevante EU-bepalingen zijn opgenomen 
wordt voldaan, in al deze lidstaten een afzonderlijk pensioen ontvangen, dat in elk land primair 
zal worden berekend op basis van de bijdragen die tijdens de tijdvakken van verzekering daar 
zijn betaald (zie artikel 52 van Verordening (EG) nr. 883/2004 (tot 1 mei 2010 volgens artikel 46 
van Verordening (EEG) nr. 1408/71)).

Aangezien de optelling van tijdvakken van verzekering derhalve geen rechtstreeks effect heeft 
op het precieze bedrag van een ouderdomspensioen dat door een nationale instantie wordt 
uitgekeerd, lijkt het onwaarschijnlijk – gelet op het feit dat indiener lijkt te klagen over een 
verkeerde berekening omdat tijdvakken van verzekering niet bij elkaar zijn opgeteld – dat de 
Duitse autoriteiten de EU-wetgeving verkeerd hebben toegepast, zoals indiener beweert.

Tot slot kan de Commissie geen commentaar leveren op de klacht van indiener over de 
vermeende inbreuk op een bilateraal verdrag tussen Duitsland en Roemenië inzake sociale 
zekerheid, aangezien het buiten haar bevoegdheden ligt om toezicht uit te oefenen op de 
toepassing van in het kader van het volkenrecht gesloten bilaterale verdragen tussen de lidstaten.

Omdat indiener onvoldoende gedetailleerde informatie heeft verstrekt over de feiten van zijn 
zaak die aanleiding zijn geweest voor zijn verzoekschrift, kan de Commissie verder geen 
inhoudelijk commentaar geven op het verzoekschrift van indiener.
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4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 6 september 2011.

Indiener heeft alsnog het door hem betwiste pensioenbesluit ingediend. Ook heeft hij het besluit 
verstrekt waarin zijn administratieve beroep tegen het pensioenbesluit wordt afgewezen.

Ten aanzien van indieners hernieuwde bewering dat er inbreuk is gemaakt op de bepalingen van 
een bilateraal verdrag tussen Duitsland en Roemenië, verwijst de Commissie naar haar vorige 
antwoord. Hierin wordt verklaard dat het buiten haar bevoegdheden ligt om toezicht uit te 
oefenen op de toepassing van in het kader van het volkenrecht gesloten bilaterale verdragen 
tussen de lidstaten.

Indiener verklaart tevens dat de tijdvakken van verzekering die hij in Duitsland en Roemenië 
heeft vervuld, niet correct bij elkaar zijn opgeteld door de bevoegde Duitse instantie. In dit 
opzicht verwijst de Commissie naar haar vorige antwoord, waarin zeer uitgebreid is beschreven 
dat de optelling van tijdvakken van verzekering volgens de EU-regels over de coördinatie van 
sociale zekerheid alleen inhoudt dat in een andere lidstaat vervulde tijdvakken van verzekering 
meetellen bij de vervulling van het minimumtijdvak van verzekering dat volgens de wet van een 
lidstaat nodig is voor het verkrijgen van het recht op een ouderdomspensioen in die lidstaat.
Deze regels zijn niet direct relevant voor de berekening van de hoogte van het bedrag van het 
ouderdomspensioen in die lidstaat. Zoals duidelijk staat vermeld in het besluit waarin het 
administratieve beroep van indiener tegen het pensioenbesluit wordt afgewezen, voldoet indiener 
op basis van de tijdvakken die hij alleen in Duitsland heeft vervuld aan het minimumtijdvak van 
verzekering dat volgens de Duitse wetgeving nodig is voor het verkrijgen van het recht op een 
Duits ouderdomspensioen. In het geval van indiener was het derhalve niet nodig om zijn Duitse 
en Roemeense tijdvakken van verzekering bij elkaar op te tellen. De Commissie wil in elk geval 
herhalen dat, in tegenstelling tot wat indiener beweert, de optelling van tijdvakken niet betekent 
dat er bij de berekening van een pensioen rekening moet worden gehouden met de tijdvakken die 
in een andere lidstaat zijn vervuld. In dit opzicht zijn de nationale besluiten dus overeenkomstig 
de wetgeving van de Europese Unie.

Ten aanzien van de verdere beweringen van indiener dat de bevoegde Duitse pensioeninstantie 
rekening had moeten houden met bepaalde tijdvakken die indiener in Duitsland heeft vervuld 
(een tijdvak waarin hij op een vakschool zat en een tijdvak waarin hij een asielzoeker was), wijst 
de Commissie erop dat in de EU-wetgeving op het gebied van sociale zekerheid alleen de 
coördinatie van sociale zekerheidsstelsels is geregeld. Er zijn geen bepalingen ten aanzien van de 
harmonisatie van deze stelsels. De bevoegdheid van de lidstaten om hun eigen sociale 
zekerheidsstelsels 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 sociale zekerheidsuitkeringen worden 
toegekend, evenals de hoogte van dergelijke uitkeringen en het tijdvak waarvoor zij worden 
toegekend. Hieruit kan worden geconcludeerd dat alleen de wetgeving van de betreffende 
lidstaat van toepassing is op de erkenning door de instanties van die lidstaat van de tijdvakken 
van verzekering die (naar verluidt) zijn vervuld in die lidstaat. De Commissie kan derhalve geen 
uitspraken doen over dergelijke kwesties, aangezien dit buiten de bevoegdheden valt die in de 
wetgeving van de Europese Unie zijn vastgelegd.

Indiener verwijst ten slotte opnieuw naar een bepaalde praktische regeling die door de Deutsche 
Rentenversicherung Bund is getroffen voor gepensioneerden die tevens recht hebben op een 
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Roemeens ouderdomspensioen. Op grond van de door indiener verstrekte documenten en 
beschrijvingen betreffende deze praktische regeling, heeft de Commissie op grond van de situatie 
zowel vóór als na de praktische regeling, geen schendingen vast kunnen stellen van de EU-
wetgeving inzake de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels. Om echter een beter inzicht in 
deze praktische regeling te krijgen en in de exacte redenen waarom de Deutsche 
Rentenversicherung Bund deze regeling heeft getroffen, zal de Commissie de door indiener 
verstrekte documenten voorleggen aan de Duitse autoriteiten en vragen om nadere informatie 
over deze praktische regeling en op welke manier deze regeling betrekking heeft op het geval 
van indiener. Als deze informatie eenmaal is ontvangen, zal de Commissie zich opnieuw richten 
tot de Commissie verzoekschriften.

Tenslotte wordt de Commissie verzoekschriften er door de Commissie op gewezen dat uit de 
door indiener verstrekte documenten blijkt dat hij bij het bevoegde sociale Duitse gerecht in 
beroep is gegaan tegen het pensioenbesluit. Deze gerechtelijke procedure lijkt nog niet te zijn 
afgerond.

Conclusie

Uit de aanvullende door indiener verstrekte documenten kan niet worden opgemaakt dat er 
sprake is van een schending van de wetgeving van de Europese Unie. De Commissie zal 
desondanks contact opnemen met de Duitse autoriteiten om opheldering te krijgen over de 
praktische regeling die door de Deutsche Rentenversicherung Bund is getroffen voor 
gepensioneerden die tevens recht hebben op een Roemeens ouderdomspensioen. Als deze 
opheldering eenmaal is ontvangen, zal de Commissie zich opnieuw richten tot de Commissie 
verzoekschriften.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

De Duitse autoriteiten hebben de Commissie de gevraagde informatie verstrekt inzake de door 
indiener genoemde praktische regeling en op welke manier deze regeling betrekking heeft op het 
geval van indiener.

De Duitse autoriteiten verklaren dat de praktische regeling is vastgesteld door de Duitse 
wettelijke pensioenverzekeraars (samengebracht in de Deutsche Rentenversicherung) in 
samenwerking met een aantal pensioenfunctionarissen. De regeling had betrekking op gevallen 
waarin personen die recht hebben op een Duits pensioen onder het Duitse Fremdrentengesetz
voor in Roemenië vervulde tijdvakken om uitstel vroegen voor de uitkering van een Roemeens 
ouderdomspensioen voor deze tijdvakken of afstand deden van dergelijke Roemeense 
pensioenen. De praktische regeling zorgde ervoor dat de Duitse pensioenverzekeraars § 31 van 
het Fremdrentengesetz niet toepasten, waaronder het Duitse pensioen voor de Roemeense 
tijdvakken werd verlaagd door het Roemeense pensioen voor datzelfde tijdvak, indien de 
betrokken persoon daadwerkelijk een aanvraag had ingediend voor een Roemeens pensioen voor 
dat tijdvak maar dit nog niet daadwerkelijk uitgekeerd had gekregen. In dit opzicht namen de 
Duitse pensioenverzekeraars de "risico's" op zich met betrekking tot mogelijke vertragingen bij 
het verkrijgen van een Roemeens pensioen voor de in Roemenië vervulde tijdvakken die tevens 
recht geven op een Duits pensioen onder het Fremdrentengesetz.
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De Duitse autoriteiten verduidelijken dat deze praktische regeling, na een vonnis van het Duitse 
Bundessozialgericht, niet langer van toepassing is. Alle verlagingen onder § 31 van het 
Fremdrentengesetz zijn nu uitsluitend van toepassing indien een Roemeens pensioen daadwerkelijk 
is uitgekeerd (de andere vereiste dat de betrokken persoon daadwerkelijk een aanvraag voor een 
Roemeens pensioen moet hebben ingediend, is dus geschrapt).

Wat indiener betreft, verklaren de Duitse autoriteiten dat hij in geen geval recht had op erkenning 
van zijn in Roemenië vervulde tijdvakken als tijdvakken die meetellen bij het verkrijgen van het 
recht op een Duits pensioen onder het Fremdrentengesetz. Het Fremdrentengesetz voorziet wel in 
de erkenning van bepaalde buiten Duitsland vervulde tijdvakken voor ontheemden (Vertriebene) en 
verlate gerepatrieerden (Spätaussiedler) in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Aangezien 
indiener tot geen van deze twee categorieën behoort, tellen de door hem in Roemenië vervulde 
tijdvakken niet mee bij het verkrijgen van het recht op een Duits ouderdomspensioen, maar 
uitsluitend bij het verkrijgen van het recht op een pensioen in Roemenië. § 31 van het 
Fremdrentengesetz was derhalve nooit op hem van toepassing en de praktische regeling had 
evenmin betrekking op zijn zaak.

Voor zover de Deutsche Rentenversicherung Nordbayern indiener ooit heeft medegedeeld dat § 31 
van het Fremdrentengesetz mogelijkerwijs op hem van toepassing is, wijzen de Duitse autoriteiten 
erop dat deze onjuiste informatie inderdaad is gerectificeerd in de loop van de gerechtelijke actie 
door indiener en dat er nooit een verlaging is toegepast overeenkomstig § 31 van het 
Fremdrentengesetz.

Conclusie

De Commissie concludeert derhalve dat de Duitse autoriteiten – in het bijzonder de Deutsche 
Rentenversicherung Nordbayern – in overeenstemming met de bepalingen van de uniale wetgeving 
handelden toen zij indiener een Duits ouderdomspensioen uitkeerden.


