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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0657/2009, ingediend door Antoniu Wyhnalek (Roemeense 
nationaliteit), over de weigering van de Roemeense autoriteiten om een in 
Roemenië verdiend pensioen uit te betalen aan een in Duitsland woonachtige 
begunstigde

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener werkte in Roemenië voor zijn verhuizing naar Duitsland in 1991. Hij klaagt over het 
feit dat de Roemeense autoriteiten weigeren zijn pensioen over te maken naar zijn 
bankrekening in Duitsland. Zelfs de Duitse pensioenautoriteiten hebben over deze kwestie 
contact opgenomen met hun Roemeense collega's, maar zonder resultaat. Indiener vraagt om 
hulp om de Roemeense autoriteiten te dwingen zich aan hun verplichtingen te houden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 september 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

Het grensoverschrijdend overmaken van sociale uitkeringen wordt gedaan overeenkomstig 
artikel 88 van Verordening 1408/711 en artikel 53, lid 1, van Verordening 574/722 en de in 
                                               
1 Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale 
zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen, PB L 149 van 5.7.1971, blz. 2.
2 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 sociale zekerheidsregelingen op 
loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, PB L 74 van 27.3.1972, blz. 1.
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bijlage 6 van Verordening 574/723 neergelegde procedure. Roemenië moet rechtstreekse 
betalingen verrichten overeenkomstig het in bijlage 64 vermelde.

Hoewel het gebruikelijk is dat de instelling die verantwoordelijk is voor een pensioenbetaling 
in een lidstaat, het pensioen aan iemand die in een andere lidstaat woont rechtstreeks 
overmaakt naar de bankrekening in die andere lidstaat, wordt in artikel 88 van Verordening 
1408/71 bepaald dat het overmaken van bedragen van de ene lidstaat naar de andere gedaan 
dient te worden krachtens de desbetreffende overeenkomsten die tussen de betrokken lidstaten 
van kracht zijn. Opgemerkt moet worden dat de bevoegde instanties, indien dergelijke 
overeenkomsten tussen twee lidstaten niet van kracht zijn, gezamenlijk de maatregelen 
bepalen die nodig zijn voor het overmaken van die bedragen. 

De thans geldende regels voor de betaling van sociale uitkeringen in een andere lidstaat zijn in 
het begin van de jaren zeventig vastgesteld. Hoewel het voor grensoverschrijdende betalingen 
van uitkeringen tegenwoordig normaal is een internationale bankoverschrijving te gebruiken, 
is de Commissie van mening dat het een lidstaat die in bijlage 6 van Verordening 574/72 heeft 
aangegeven dat hij rechtstreeks wil betalen, vrij staat de manier van betalen zelf te bepalen 
zolang de gebruikte betaalwijze niet disproportioneel is en het vrije verkeer niet hindert. De 
betaling kan dan bijvoorbeeld per cheque plaatsvinden.

De Commissie heeft in het verleden al twee soortgelijke verzoekschriften5 ontvangen en de 
Roemeense autoriteiten om opheldering gevraagd. Beide kwesties werden opgelost; de 
Roemeense autoriteiten maakten de pensioenen over naar de bankrekening van de indieners 
van de verzoekschriften in Duitsland nadat de Commissie tussenbeide was gekomen. De 
bevoegde Roemeense autoriteiten hebben de diensten van de Commissie herhaaldelijk 
verzekerd dat zij ervoor zullen zorgen dat de pensioenbetalingen naar Duitsland geregeld 
worden, mits de betrokkene alle noodzakelijke informatie doorgeeft via het bevoegde orgaan 
in het land waar hij/zij woont. 

De Commissie raadt indiener aan opnieuw contact op te nemen met het bevoegde orgaan in de 
lidstaat waar hij woont. De bevoegde instanties van de lidstaten zullen informatie uitwisselen, 
indiener informeren over zijn rechten en plichten en het probleem oplossen in de geest van 
onderlinge samenwerking (artikel 84 van Verordening 574/72).

De Commissie zal eveneens contact opnemen met de Roemeense autoriteiten om te 
bewerkstelligen dat er geen problemen meer zullen zijn met de rechtstreekse betaling van 
pensioenen, zoals eerder dit jaar door de Roemeense autoriteiten al is meegedeeld.

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

Sinds de laatste mededeling over dit onderwerp heeft de Commissie herhaaldelijk contact 
opgenomen met de Roemeense autoriteiten en hun gevraagd de klacht te onderzoeken. De 
                                               
3 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, PB L 74 van 
27.3.1972, blz. 1.
4 Bijlage 6 van Verordening 574/72 – letter V. ROEMENIË Rechtstreekse betaling.
5 Verzoekschrift 776/2007, ingediend door Mihail Dan Lazar, en verzoekschrift 599/2008, ingediend door I-M 
Koszin.
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Commissie is ervan in kennis gesteld dat de indiener geen pensioen ontvangt in het kader van 
de algemene wettelijke regeling, maar een militair pensioen, dat wordt toegekend via het 
pensioenstelsel van het Roemeense ministerie van Defensie. Aangezien dit pensioenstelsel 
losstaat van de algemene regeling en er geen procedure is voor de overdracht van pensioenen 
naar een andere lidstaat, bemiddelde het Roemeense ministerie van Arbeid, Gezinszaken en 
Sociale Bescherming op ministerieel niveau teneinde het probleem op te lossen.

Na deze contacten startte het Ministerie van Defensie een procedure om overeenkomsten te 
sluiten met een bank teneinde het pensioen over te maken binnen de EU. Ten slotte werd de 
Commissie ervan op de hoogte gebracht dat de indiener sinds juni 2010 zijn Roemeens 
militair pensioen uitbetaald wordt op zijn bankrekening in Duitsland. Derhalve is de zaak 
opgelost in overeenkomst met de wensen van de indiener.

5. Antwoord van de Commissie (REV II), ontvangen op 27 maart 2013.

In mei 2012 heeft indiener opnieuw contact opgenomen met de Commissie verzoekschriften. 
Hij klaagt over het feit zijn Roemeense militaire pensioen is verlaagd en dat hij in Roemenië 
niet tot de rang van kolonel is bevorderd. Hij verklaart dat hij de afgelopen vijf maanden 
2 080,38 EUR heeft ontvangen, maar eigenlijk 3 028,57 EUR had moeten ontvangen. Hij is 
daarom van mening dat de Roemeense autoriteiten onrechtmatig 948,19 EUR van zijn 
pensioen hebben afgetrokken. Hij heeft beroep aangetekend bij de bevoegde Roemeense 
instantie.

Uit het verzoekschrift valt niet duidelijk op te maken om wat voor pensioenaftrek het gaat en 
of het om een belasting, dan wel een socialezekerheidspremie gaat. De diensten van de 
Commissie is ook meegedeeld dat de Roemeense militaire pensioenen in 2012 zijn verlaagd 
ten gevolge van de economische crisis en omdat zij hoog zijn in vergelijking met de 
gemiddelde Roemeense lonen en pensioenen uit de algemene wettelijke regeling. De diensten 
van de Commissie kunnen bijgevolg alleen een algemene reactie geven.

Als indiener naast een Roemeens pensioen ook een Duits pensioen ontvangt (hetgeen uit het 
verzoekschrift niet op te maken valt), hoeft hij slechts in één lidstaat een 
ziektekostenverzekering te hebben, namelijk in Duitsland, waar hij woont. Duitsland kan ook 
zijn Roemeense pensioen in aanmerking nemen om Duitse ziektekostenpremies aan te 
rekenen. De diensten van de Commissie kunnen geen commentaar geven op de vermeende 
pensioenkorting in Roemenië omdat uit het verzoekschrift niet duidelijk valt op te maken om 
wat voor pensioenaftrek het gaat en wat de rechtsgrondslag daarvoor is. De 
pensioenberekening en de te betalen premies vallen in principe onder de nationale wetgeving, 
niet onder de EU-wetgeving. In de EU-wetgeving, met name in Verordening (EG) nr. 
883/2004, zijn gemeenschappelijke regels en beginselen vastgelegd die door alle nationale 
autoriteiten moeten worden nageleefd bij de toepassing van de nationale wetgeving. 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 kunnen geen commentaar geven op de rang van indiener in het 
Roemeense leger en zijn eventuele promotie.

Het onderhavige verzoekschrift houdt geen verband met het oorspronkelijke verzoekschrift en 
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is onvoldoende duidelijk wat de vermeende korting op het pensioen van indiener betreft. De 
Commissie kon geen inbreuk op de EU-wetgeving vaststellen en suggereert dat indiener zijn 
beroep krachtens de Roemeense wetgeving voortzet als hij van mening is dat de korting op 
zijn militaire pensioen of de verlaging van dat pensioen onrechtmatig is.


