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Betreft: Verzoekschrift 0416/2008, ingediend door Gábor Somorjai (Hongaarse 
nationaliteit), over ontoereikende omzetting van communautaire regelgeving op 
sociaal en arbeidsgebied in Hongarije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst aan de hand van een voorbeeld op tegenstrijdigheden tussen de Europese 
regelgeving (Verordening 1408/71) en de Hongaarse wetgeving. De kwestie betreft de 
vaststelling van pensioen dat hij heeft opgebouwd in Hongarije en in het buitenland. Hij 
verzoekt het Europees Parlement ervoor te zorgen dat Hongarije voldoet aan alle 
verplichtingen die voortvloeien uit het EG-Verdrag en alle noodzakelijke maatregelen treft 
om zijn wetgeving aan te passen aan het Gemeenschapsrecht.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 september 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008.

I. Het verzoekschrift

Indiener is Hongaar en was in de periode voordat Hongarije toetrad tot de EU werkzaam in 
Duitsland. Tijdens zijn tewerkstelling in Duitsland was hij verplicht verzekerd via het 
Hongaarse stelsel van sociale zekerheid, aangezien zijn werk (en verzekering) in het 
buitenland krachtens de Hongaarse wetgeving niet in aanmerking werd genomen. Gedurende 
deze periode was hij derhalve gelijktijdig verzekerd door middel van twee 
socialezekerheidsstelsels, namelijk het Hongaarse en het Duitse.
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Indiener beweert dat de Hongaarse wetgeving inbreuk maakt op de artikelen 12 en 13 van 
Verordening 1408/71. Daarnaast beweert hij dat de wijze waarop het Hongaarse 
proratapensioen wordt berekend nadelig is voor migrerende werknemers.

II. Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

De communautaire bepalingen op het gebied van de sociale zekerheid voorzien in de 
coördinatie, en niet de harmonisatie, van socialezekerheidsstelsels. Dit betekent dat elke 
lidstaat vrij is om de bijzonderheden van het eigen stelsel voor sociale zekerheid te bepalen, 
onder meer welke uitkeringen worden aangeboden, wat de voorwaarden zijn om hiervoor in 
aanmerking te komen, hoe deze uitkeringen worden berekend en hoeveel bijdragen er moeten 
worden betaald. Het is ook aan de lidstaten om de regels vast te stellen op grond waarvan de 
uitkeringen worden toegekend, zoals de uiterste termijnen waarbinnen een verzoek gegrond 
moet worden verklaard. In communautaire bepalingen, met name Verordening (EEG) nr. 
1408/711, zijn gemeenschappelijke regels en beginselen vastgesteld die bij het toepassen van 
de nationale wetgeving door alle nationale autoriteiten in acht moeten worden genomen. Deze 
regelgeving zorgt ervoor dat bij de toepassing van de verschillende nationale wetgevingen de 
grondbeginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie worden gerespecteerd. Dit 
maakt dat een persoon bij de uitoefening van zijn recht op vrij verkeer binnen de Europese 
Unie door de toepassing van de verschillende nationale wetgevingen geen nadeel ondervindt.

Een van de grondbeginselen van de coördinatie van socialezekerheidsstelsels is dat een 
persoon slechts aan de wetgeving van één enkele lidstaat onderworpen is (artikel 13, lid 1 van 
Verordening 1408/71), in de meeste gevallen de wetgeving van de lidstaat waar de persoon 
werkzaam is (artikel 13, lid 2, onder a).

De klacht van indiener betreft echter de periode vóór de toetreding van Hongarije tot de EU.
De communautaire wetgeving op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheid is in 
beginsel niet met terugwerkende kracht van toepassing. De enige uitzondering hierop vormt 
artikel 94, lid 2, van Verordening 1408/71, waarin staat dat voor de vaststelling van de aan 
deze verordening te ontlenen rechten rekening wordt gehouden met elk tijdvak van 
verzekering, alsmede eventueel met elk tijdvak van arbeid of wonen, dat voor de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening krachtens de wetgeving van een lidstaat is vervuld.

Hieruit volgt dat het beginsel van de toepassing van één enkele wetgeving niet met 
terugwerkende kracht van toepassing is, en op grond daarvan niet van toepassing is op de 
periode vóór de toetreding van Hongarije tot de EU.

Het is daarom niet in strijd met het Gemeenschapsrecht dat indiener in de periode dat hij 
werkzaam was in Duitsland, vóór de toetreding van Hongarije tot de EU, onderworpen was 
aan zowel de Duitse als de Hongaarse wetgeving.

Bij de berekening van een proratapensioen wordt het Hongaarse pensioenfonds in beginsel 
                                               
1 Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de 

socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen, PB L 149 van 5.7.1971, blz. 2, verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening 
(EG) nr. 1992/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18.12.2006, PB L 392 van 30.12.2006, blz. 1.
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geacht alle verzekerde termijnen in acht te nemen die door indiener krachtens de wetgevingen 
van alle lidstaten zijn vervuld, teneinde te komen tot een theoretische hoeveelheid pensioen.
Vervolgens wordt deze theoretische hoeveelheid vermenigvuldigd met een fractie die het deel 
van de verzekerde termijnen in Hongarije vertegenwoordigt. De Commissie kan over dit punt 
echter niet in detail treden zonder de verdeelsleutel in de berekening van het betreffende 
pensioenbesluit te analyseren. De Commissie raadt indiener derhalve aan rechtstreeks contact 
op te nemen met de bevoegde diensten van de Commissie, en deze een kopie van de relevante 
documenten te overhandigen.

III. Conclusie

Aangezien de klacht over het samenvallen van de twee wetgevingen inzake de sociale 
zekerheid gaat over de periode vóór de toetreding van Hongarije tot de EU, is het 
Gemeenschapsrecht in die periode niet van toepassing in Hongarije. Er kan derhalve in dit 
verband geen sprake zijn van enige schending van de communautaire bepalingen inzake de 
coördinatie van socialezekerheidsstelsels.

De Commissie kan met betrekking tot de door het Hongaarse pensioenfonds gebruikte 
methode voor de berekening van een proratapensioen geen commentaar geven zonder op de 
hoogte te zijn van aanvullende details, in het bijzonder de verdeelsleutel bij de berekening van 
het betreffende pensioenbesluit. De Commissie zal contact opnemen met de Hongaarse 
autoriteiten om deze zaak te onderzoeken en zal het Parlement van verdere ontwikkelingen op 
de hoogte houden.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009

Toelichting van de Europese Commissie:

Het aanvankelijke verzoekschrift was niet helder over de feitelijke omstandigheden van de 
zaak, d.w.z. in welke lidstaat indiener feitelijk werkzaam was toen hij wegging uit Hongarije.
Hoe het ook zij, afgaande op de tekst verkeerde men in de veronderstelling dat indiener in 
Duitsland werkte, maar na het overleg met de Hongaarse autoriteiten over de zaak bleek dat 
indiener in Oostenrijk werkte. Dit is door de Commissie verwerkt in haar vervolgmededeling 
aan de leden van 1 september 2009. Juridisch gezien maakt het overigens niet uit in welke 
lidstaat indiener werkte, aangezien zijn zaak betrekking heeft op de methode van 
pensioenberekening door de Hongaarse autoriteiten voor een persoon die overlappende 
verzekeringstijdvakken heeft vervuld in een andere lidstaat (het maakt niet uit om welke 
lidstaat het feitelijk gaat).

De Commissie heeft contact opgenomen met de Hongaarse pensioenautoriteiten en hen 
verzocht commentaar te leveren op de zaak van indiener en met name op de 
berekeningsmethode voor zijn pensioen. De Hongaarse autoriteiten hebben er in hun 
toelichting op gewezen dat bij de berekening van het pensioen van indiener twee 
berekeningsmethoden zijn gebruikt – de ene hield rekening met het overlappende tijdvak van 
de Hongaarse verzekering, de andere met buitenlandse verzekeringstijdvakken – om te zorgen 
dat de pensioengerechtigde niets van zijn rechten verliest. Gebleken is dat de berekening 
waarbij alleen rekening wordt gehouden met nationale verzekeringstijdvakken 
overeenkomstig artikel 46, lid 1, onder a van Verordening 1408/71, het gunstigst is voor de 
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pensioengerechtigde. Aan indiener is dan ook dit hoogste bedrag toegekend.

Conclusies

De klacht over het samenvallen van de twee sociale zekerheidswetgevingen gaat over de 
periode vóór de toetreding van Hongarije tot de EU, zodat de regel betreffende de toepassing 
van één enkele wetgeving, die is neergelegd in artikel 13, lid 1 van Verordening 1408/71, 
destijds niet toepasselijk was in Hongarije. Dit betekent dat alle overlappende 
verzekeringstijdvakken volledig moeten worden meegenomen in de pensioenberekening door 
zowel de Hongaarse als de Oostenrijkse instelling.

Voor wat betreft de door de Hongaarse instelling gehanteerde pensioenberekeningsmethode 
zijn bij die berekening, volgens de toelichting, meerdere methoden gebruikt, waarbij de 
gunstigste methode onder Verordening 1408/71 is toegepast om indiener het hoogste pensioen 
te kunnen toekennen.

Er is in de zaak van indiener dan ook geen sprake van inbreuk op de 
Gemeenschapswetgeving.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV.II), ontvangen op 30 augustus 2012

De Commissie heeft de door de indiener toegezonden aanvullende informatie onderzocht. Dit 
nieuwe materiaal voegt echter geen belangrijke feiten toe aan het oorspronkelijke 
verzoekschrift en verandert daarom niets aan de beoordeling van de Commissie in haar vorige 
antwoorden.

De klacht over het samenvallen van de twee sociale zekerheidswetgevingen gaat over de 
periode vóór de toetreding van Hongarije tot de EU. De regel betreffende de toepassing van 
één enkele wetgeving, die is neergelegd in artikel 13, lid 1 van Verordening 1408/71, was 
daarom destijds niet toepasselijk in Hongarije. Dit betekent dat alle overlappende 
verzekeringstijdvakken volledig moeten worden meegenomen in de pensioenberekening door 
zowel de Hongaarse als de Oostenrijkse instelling.

Voor wat betreft de door de Hongaarse instelling gehanteerde pensioenberekeningsmethode 
zijn bij die berekening, volgens de toelichting, meerdere methoden gebruikt, waarbij de 
gunstigste methode onder Verordening 1408/71 is toegepast om indiener het hoogste pensioen 
te kunnen toekennen.

Er is in de zaak van indiener daarom geen sprake van een inbreuk op de EU-wetgeving.


