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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0315/2006 af Antonia Millmann, tysk statsborger, om fradrag for 
Zorgverzekering i hendes nederlandske pension

1. Sammendrag

Andrageren har en sygeforsikring i Tyskland, men modtager sin pension fra Nederlandene. I 
nogle måneder er der imidlertid blevet foretaget fradrag for den såkaldte Zorgverzekering (et 
sygeforsikringsbidrag) i denne pension. Da hun rettede henvendelse til sit tyske 
sygeforsikringsselskab, fik hun at vide, at hun kun havde sygeforsikring i Tyskland. De 
forespørgsler, hun har rettet til Nederlandene, er indtil videre ikke blevet besvaret 
tilfredsstillende. Hun er ikke sikker på, om det er muligt at have en sygeforsikring i to lande, 
og anmoder om en undersøgelse af dette spørgsmål.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. september 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 12. december 2006.

I. Baggrund/sammendrag af kendsgerningerne/historie
Andrageren er tysk statsborger og har bopæl i Tyskland. Andrageren har været sygeforsikret i 
Tyskland (AOK Hessen) siden 1967. Hun modtager en nederlandsk pension. Fra den 1. januar 
2006 har de nederlandske myndigheder foretaget fradrag i andragerens nederlandske pension 
for sygeforsikring.

II. Klagen
Andrageren spørger, om det er muligt, at hun er sygeforsikret i to lande, både i Tyskland og i 
Nederlandene. I henhold til de oplysninger, hun modtog fra sin tyske 
sygeforsikringsinstitution, er hun forsikret i Tyskland. De forespørgsler, hun har rettet til 
Nederlandene, var imidlertid ikke blevet besvaret tilfredsstillende.
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III. Kommissionens bemærkninger
Den nye nederlandske sygeforsikringsordning trådte i kraft den 1. januar 2006. Med denne lov 
blev der indført en ny lovbestemt sygeforsikringsordning, der er obligatorisk for alle, der bor 
eller arbejder i Nederlandene. Denne nye sygesikringsordning ophæver den tidligere sondring 
i nederlandsk lovgivning mellem den lovbestemte sygeforsikringsordning, der kun fandt 
anvendelse på personer, hvis indkomst lå under et vist niveau, og privat sygeforsikring, der 
fandt anvendelse på personer, der ikke var omfattet af den lovbestemte 
sygeforsikringsordning.

Den nye nederlandske sygeforsikringslov er omfattet af anvendelsesområdet for Rådets 
forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, 
selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for 
Fællesskabet1.

Denne forordning og den tilhørende gennemførelsesforordning 574/72 erstatter ikke
eksisterende nationale sociale sikringsordninger med en enkelt europæisk ordning. Frem for at 
samordne de sociale sikringsordninger, indeholder de bestemmelser om enkel koordinering af 
disse nationale ordninger. Alle medlemsstater kan med andre ord frit fastsætte de nærmere 
retningslinjer for deres egne nationale sociale sikringsordninger, dvs. hvem der er forsikret i 
henhold til landets lovgivning, hvilke ydelser der leveres og på hvilke betingelser, hvordan 
disse ydelser beregnes, og hvor store bidrag der skal betales. I forordning (EØF) nr. 1408/71 
og gennemførelsesforordning (EØF) 574/72 fastsættes der fælles regler og principper, som 
skal overholdes i forbindelse med anvendelse af den nationale lovgivning.

I forordning (EØF) nr. 1408/71 fastsættes der et regelsæt for berettigelse til sundhedsydelser 
for pensionister, der modtager mere end én pension, eller som er bosiddende uden for den 
medlemsstat, der udbetaler pensionen. I disse regler fastlægges det også, hvilken medlemsstat 
der bærer det økonomiske ansvar for de udgifter, som er forbundet med de sundhedsydelser, 
som pensionisten modtager.

I henhold til artikel 27 i forordning (EØF) nr. 1408/71 har en pensionist, der modtager to eller 
flere pensioner, herunder en pension fra den medlemsstat, på hvis område pensionisten er 
bosat, ret til sundhedsydelser i henhold til bopælslandets lovgivning. Bopælsstaten er 
økonomisk ansvarlig for at afholde de udgifter, som er forbundet med sundhedsydelserne, og 
kan foretage fradrag for sygeforsikringsbidrag i den pension, som den udbetaler.

I artikel 28 i forordning (EØF) nr. 1408/71 fastslås det, at en pensionist, der modtager en 
pension fra en medlemsstat, men som har bopæl i en anden medlemsstat, har ret til 
naturalydelser ved sygdom i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, på hvis område 
pensionisten er bosat, men at udgifterne i denne forbindelse påhviler institutionen i den 
medlemsstat, der betaler pensionen. Sidstnævnte institution godtgør institutionen i 
bopælslandet for udgifterne til de sundhedsydelser, som pensionisten modtager. I denne 
situation er den medlemsstat, der betaler pensionen, og som er økonomisk ansvarlig for 
udgifterne til sundhedsydelserne, i henhold til forordning (EØF) nr. 1408/71 berettiget til at 
opkræve bidrag.

  
1EFT L 149 af 5.7.1971 – seneste konsoliderede version: EFT L 28 af 30.1.1997.
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Dette betyder, at hvis andrageren modtager såvel en tysk pension som en nederlandsk 
pension, finder artikel 27 i forordning (EØF) nr. 1408/71 anvendelse. I denne situation må de 
nederlandske myndigheder ikke foretage fradrag i hendes nederlandske pensionsudbetaling 
for den nederlandske sygeforsikring. Hvis andrageren imidlertid kun modtager en nederlandsk 
pension, er Nederlandene i henhold til artikel 28 i forordning (EØF) nr. 1408/71 økonomisk 
ansvarlig for andragerens sundhedsydelser og må som følge heraf opkræve 
sygeforsikringsbidrag.

Det fremgår ikke tydeligt af andragerens skrivelse, om hun også modtager en tysk pension.
Derfor vil Kommissionen kontakte de nederlandske myndigheder og bede dem om at 
præcisere dette.

IV. Konklusioner
Kommissionen vil underrette Europa-Parlamentet om resultatet af undersøgelserne, når den 
har modtaget de nødvendige oplysninger.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 23. marts 2007.

Efter at have modtaget andragendet fra Antonia Millmann, en tysk statsborger med bopæl i 
Tyskland, som modtager en nederlandsk pension, og som klagede over, at de nederlandske 
myndigheder foretog fradrag for månedlige sygeforsikringsbidrag i hendes nederlandske 
alderdomspension, har Kommissionens tjenestegrene kontaktet de nederlandske myndigheder.

De anmodede i deres skrivelse de nederlandske myndigheder om at undersøge, hvilken 
lovgivning (den tyske eller den nederlandske socialsikringslovgivning) andrageren er omfattet 
af, da det i henhold til bestemmelserne i forordning 1408/71 (artikel 27) fastslås, at en 
pensionist, der modtager pension fra to eller flere medlemsstater, herunder den medlemsstat, 
på hvis område pensionisten er bosat, har ret til sundhedsydelser i medfør af lovgivningen i 
den medlemsstat, på hvis område den pågældende pensionist er bosat.

De nederlandske myndigheder anførte i deres svar, at den kompetente nederlandske institution 
havde fastslået, at andrageren har ret til sundhedsydelser for Tysklands regning. Som følge 
heraf ophørte den kompetente nederlandske institution med at foretage fradrag for 
sygeforsikringsbidrag i Antonia Millmanns pension og vil tilbagebetale hende det beløb, som 
uretmæssigt var blevet fratrukket hendes pension.


