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Betreft: Verzoekschrift 1401/2011, ingediend door Ingeborg Munker (Oostenrijkse 
nationaliteit), over de overdracht van haar pensioenrechten van Oostenrijk 
naar Duitsland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verdiende in de jaren 60 in Oostenrijk 69 maanden pensioenrechten voor zij naar 
Duitsland verhuisde, waar ze van dan af aan leefde en werkte. Nu zij gepensioneerd is, hoopte 
ze dat ze een pensioen uit Oostenrijk zou ontvangen, op basis van de termijn die ze daar heeft 
gewerkt, of dat die maanden bij haar Duitse pensioen zouden worden opgeteld. De 
Oostenrijkse autoriteiten hebben haar echter laten weten dat zij 12 maanden te weinig rechten 
heeft opgebouwd om voor een pensioen in aanmerking te komen. Ze mocht die rechten 
kopen, maar kan ze niet betalen. Ze heeft om een terugbetaling van haar bijdragen verzocht, 
maar dat werd geweigerd. Rekwestrant vraagt zich af of dat strookt met de wetgeving van de 
EU.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 april 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juni 2012

Over het algemeen voorziet de EU-wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid in de 
coördinatie en niet in de harmonisatie van sociale zekerheidsstelsels. 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 
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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, die 
voorzien in 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, waarin gemeenschappelijke regels en beginselen zijn vastgelegd 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. 

Meer bepaald kunnen de regels ten aanzien van ouderdomspensioenen, zoals vastgelegd in 
hoofdstuk 5 van Verordening (EG) nr. 883/2004 als volgt worden samengevat (er zijn andere 
regels van toepassing voor tijdvakken van verzekering of van wonen van minder dan één 
jaar):

 In elke lidstaat waarin een burger verzekerd is geweest wordt zijn/haar 
verzekeringsverleden bewaard totdat de pensioenleeftijd is bereikt. Met andere woorden, 
bijdragen die zijn betaald worden noch getransfereerd naar een andere lidstaat, noch 
uitbetaald aan de burger wanneer hij/zij niet langer in die lidstaat is verzekerd.

 Elke lidstaat waarin de burger verzekerd is geweest moet een ouderdomspensioen 
uitbetalen wanneer hij/zij de pensioenleeftijd heeft bereikt. Wanneer een burger in drie 
verschillende lidstaten heeft gewerkt krijgt hij/zij bijvoorbeeld drie verschillende 
ouderdomspensioenen wanneer hij/zij de pensioenleeftijd bereikt.

 Het pensioen zal worden berekend aan de hand het pensioenverleden van de burger in elke 
lidstaat. Het totale bedrag dat elke afzonderlijke lidstaat zal betalen hangt af van de duur 
van de dekking in elke afzonderlijke lidstaat. 

De EU-regels schrijven voor dat elke lidstaat van de EU rekening houdt met het 
verzekeringsverleden van burgers in andere landen, wanneer dit nodig is om te voldoen aan 
het minimum aantal jaar dat wordt vereist om daar een pensioen te krijgen.

Bijgevolg dient ten aanzien van de klacht van indienster te worden opgemerkt dat rekening 
moet worden gehouden met de samenvoeging van tijdvakken van arbeid in Oostenrijk en 
Duitsland bij het bepalen of indienster recht heeft op een Oostenrijks ouderdomspensioen. Er 
kan echter een situatie ontstaan waarin na een dergelijke samenvoeging de minimale 
arbeidsduur die door de Oostenrijkse wetgeving wordt vereist om recht te hebben op een 
pensioen niet wordt bereikt. Op basis van de door indienster verstrekte informatie is het niet 
mogelijk vast te stellen of dit het geval is. 

Met betrekking tot de mogelijkheid van terugbetaling van de bijdragen die door indienster aan 
het Oostenrijkse sociale zekerheidsstelsel zijn betaald, dient te worden opgemerkt dat de 
coördinatieregels van de EU in de context van pensioenstelsels niet voorzien in een 
verplichting tot terugbetaling door de nationale autoriteiten. Als gevolg daarvan is het aan de 
lidstaten om te bepalen hoe de mogelijkheid van terugbetaling van bijdragen aan 
pensioenstelsels wordt geregeld.
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Meer informatie over de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels kan worden gevonden: 

 op de website van de Commissie http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=nl; 
 in de publicatie "EU-bepalingen inzake sociale zekerheid - Uw rechten als u zich 

verplaatst binnen de Europese Unie - Update 2010", beschikbaar op: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=nl&pubId=486&visible=1;  

 door raadpleging van de folder over de coördinatie van pensioenen op: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=nl&pubId=6591&visible=1.

Conclusie

Op basis van de door indienster verstrekte informatie is het niet mogelijk vast te stellen of de 
EU-wetgeving is nageleefd. De Commissie zal contact opnemen met de bevoegde 
Oostenrijkse autoriteiten en op basis van de dan verkregen informatie dit verzoekschrift 
opnieuw beoordelen.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 november 2012

Op 10 juli 2012 heeft de Commissie de bevoegde Oostenrijkse autoriteiten verzocht 
duidelijkheid te verschaffen over het recht van indienster op een Oostenrijks pensioen. De 
Oostenrijkse autoriteiten hebben de Commissie op 25 juli 2012 per brief laten weten dat 
indienster 12 maanden aan bijdragen tekort komt om recht te hebben op een pensioen in 
Oostenrijk. De Oostenrijkse autoriteiten wijzen erop dat de terugbetaling van bijdragen in het 
Oostenrijkse socialezekerheidsstelsel niet mogelijk is. Het Oostenrijkse 
socialezekerheidsstelsel is gebaseerd op solidariteit en conform de geldende wetgeving 
worden al betaalde bijdragen noch overgedragen naar een ander land, noch terugbetaald aan 
burgers die in Oostenrijk blijven wonen.

Conclusie

Uit de door de Oostenrijkse autoriteiten verstrekte informatie blijkt dat de minimale periode 
van tewerkstelling die volgens de Oostenrijkse wetgeving vereist is om recht te hebben op een 
pensioen (15 jaar), in het geval van indienster zelfs na samenvoeging van de perioden waarin 
indienster in Oostenrijk en Duitsland bijdragen heeft betaald, niet bereikt is.

Bijgevolg brengt de door indienster aan de Commissie verzoekschriften meegedeelde 
informatie na onderzoek van onder meer de door de bevoegde Oostenrijkse autoriteiten 
rechtstreeks aan de Commissie verstrekte inlichtingen geen verkeerde toepassing van het recht 
van de Europese Unie aan het licht.


