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de hervorming van pensioenen voor gehandicapten in Hongarije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is 56 jaar oud. Hij is in de derde invaliditeitscategorie ingedeeld en ontvangt sinds 
2007 een invaliditeitspensioen. Indiener legt uit dat een nieuwe wet, die sinds 1 januari 2012 
van kracht is, de pensioenregeling voor gehandicapten volledig heeft hervormd. 
Overeenkomstig wet CXCI van 2011 moet de situatie van alle betrokken 
uitkeringsgerechtigden opnieuw worden geëvalueerd. Als wordt geacht dat zij in staat zijn 
arbeid te verrichten, wordt de uitkering van hun pensioen stopgezet en vervangen door een 
aanzienlijk lagere bijstandsuitkering. Indiener meent dat de nieuwe wet is aangenomen met 
als specifiek doel de pensioenen op oneigenlijke wijze af te schaffen of te verlagen en vreest 
dat de evaluaties eerder volgens beleidscriteria dan volgens medische criteria geschieden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 juni 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 september 2012

De Europese Commissie is vastbesloten binnen de grenzen van haar bevoegdheden de 
grondrechten te beschermen en in het bijzonder op Europees niveau de situatie van mensen met 
een handicap te verbeteren.

Richtlijn 2000/78/EG1 verbiedt discriminatie op basis van een aantal gronden, inclusief een 
                                               
1 Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 
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handicap. Deze richtlijn heeft echter enkel betrekking op het gebied van arbeid en beroep. In 
het bijzonder stelt artikel 5 van de richtlijn dat werkgevers in redelijke aanpassingen moeten 
voorzien voor mensen met een handicap. 

De bevoegdheid van de lidstaten om hun eigen socialezekerheidsstelsels te organiseren, wordt 
niet door het recht van de Unie 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 hun 
bevoegdheden moeten de lidstaten zich echter wel houden aan het recht van de Unie en, in het 
bijzonder, aan de VWEU-bepalingen inzake het vrije verkeer van werknemers of de vrijheid 
van elke burger van de Europese Unie om te reizen en te verblijven op het grondgebied van de 
lidstaten1. Bijgevolg is de bevoegdheid van de Europese Unie inzake socialezekerheid uiterst 
beperkt. 

Gezien de uiterst beperkte bevoegdheid van de Europese Unie inzake 
socialezekerheidsvoorzieningen, in het bijzonder wat betreft het invaliditeitspensioen, kan de 
Commissie verder geen inhoudelijke commentaar geven op het verzoekschrift.

                                                                                                                                                  
behandeling in arbeid en beroep (PB L 303 van 2 december 2000, blz. 16).
1 Zaak C-135/99 Elsen (Jurisprud. 2000 blz. I-10409, paragraaf 33).


