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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0315/2006, της Antonia Millmann, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
παρακράτηση της «Zorgverzekering» από τη σύνταξη που λαμβάνει από τις Κάτω 
Χώρες

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καλύπτεται από ασφάλεια ασθένειας στη Γερμανία, αλλά λαμβάνει σύνταξη 
από τις Κάτω Χώρες. Ωστόσο, εδώ και κάποιους μήνες παρακρατείται από τη σύνταξή της η 
αποκαλούμενη «Zorgverzekering» (εισφορά υγειονομικής περίθαλψης). Όταν ρώτησε 
σχετικά τον γερμανικό ασφαλιστικό φορέα, ενημερώθηκε ότι καλύπτεται από ασφάλεια 
ασθένειας μόνο στη Γερμανία. Τα ερωτήματά της στις Κάτω Χώρες δεν έχουν λάβει 
ικανοποιητική απάντηση έως τώρα. Δεν είναι βέβαιη εάν είναι δυνατόν να έχει ασφάλιση 
ασθένειας σε δύο χώρες και ζητεί να εξεταστεί το ζήτημα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Σεπτεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Δεκεμβρίου 2006.

I. Ιστορικό και περίληψη των γεγονότων
Η αναφέρουσα είναι γερμανίδα υπήκοος και διαμένει στη Γερμανία. Η αναφέρουσα διαθέτει 
ασφάλεια ασθένειας στη Γερμανία (AOK Hessen) από το 1967, αλλά λαμβάνει σύνταξη από 
τις Κάτω Χώρες. Από την 1η Ιανουαρίου 2006, οι ολλανδικές αρχές παρακρατούν από τη 
σύνταξη της αναφέρουσας εισφορές για υγειονομική περίθαλψη.

II. Η καταγγελία
Η αναφέρουσα θέτει το ερώτημα κατά πόσον είναι δυνατή η σύναψη ασφάλειας ασθένειας σε 
δύο χώρες, τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε από 
τον γερμανικό ασφαλιστικό φορέα με τον οποίο συνήψε ασφάλεια ασθένειας, καλύπτεται από 
ασφάλεια ασθένειας μόνον στη Γερμανία. Ωστόσο, κατόπιν της αίτησης παροχής 
πληροφοριών που υπέβαλε στις Κάτω Χώρες δεν έλαβε ικανοποιητικές απαντήσεις.
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III. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σε σχέση με τους ισχυρισμούς της αναφέρουσας
Από την 1η Ιανουαρίου 2006, τέθηκε σε ισχύ ο νέος ολλανδικός νόμος περί ασφάλειας 
ασθενείας. Ο εν λόγω νόμος θεσπίζει ένα νέο υποχρεωτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα 
ασθενείας, το οποίο ισχύει υποχρεωτικά για όλα τα άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στις 
Κάτω Χώρες. Αυτό το νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα ασθενείας καταργεί τη διάκριση που 
υπήρχε προηγουμένως δυνάμει της ολλανδικής νομοθεσίας μεταξύ του υποχρεωτικού 
ασφαλιστικού προγράμματος ασθενείας (Ziekenfondswet), το οποίο ίσχυε μόνον για τα 
άτομα των οποίων το εισόδημα ήταν χαμηλότερο από ένα συγκεκριμένο επίπεδο, και των 
ιδιωτικών ασφαλειών ασθενείας, οι οποίες ίσχυαν για τα άτομα που δεν καλύπτονταν από το 
Ziekenfondswet.

Ο νέος ολλανδικός νόμος περί ασφαλειών ασθενείας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής 
ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της 
Κοινότητος1.

Ο εν λόγω κανονισμός και ο σχετικός εκτελεστικός κανονισμός αριθ. 574/72 δεν προβλέπουν 
την αντικατάσταση των ισχυόντων εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης από ένα 
ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα. Προβλέπουν απλώς τον συντονισμό αυτών των εθνικών 
συστημάτων και όχι την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Με άλλα 
λόγια, κάθε κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να καθορίσει ελεύθερα τις λεπτομέρειες του 
εθνικού του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, ήτοι ποιοι ασφαλίζονται βάσει της 
νομοθεσίας του, ποια επιδόματα χορηγούνται και υπό ποιες προϋποθέσεις, πώς υπολογίζεται 
το ύψος των εν λόγω επιδομάτων, καθώς και το ύψος της εισφορά που θα πρέπει να 
καταβληθεί από τον ασφαλισμένο. Ο κανονισμός αριθ. 1408/71 και ο σχετικός εκτελεστικός 
κανονισμός αριθ. 574/72 θεσπίζουν κοινούς κανόνες και αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά 
την εφαρμογή του εθνικού δικαίου.

Ο κανονισμός αριθ. 1408/71 θεσπίζει ένα σύνολο κανόνων που διέπουν τα δικαιώματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των συνταξιούχων που λαμβάνουν δύο ή περισσότερες 
συντάξεις ή διαμένουν εκτός του κράτους μέλους που καταβάλλει τη σύνταξη. Οι 
συγκεκριμένοι κανόνες καθορίζουν ποιο κράτος μέλος είναι οικονομικά υπεύθυνο για την 
κάλυψη του κόστους της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που παρέχεται στον συνταξιούχο.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού αριθ. 1408/71, ένας συνταξιούχος, ο οποίος 
λαμβάνει δύο ή και περισσότερες συντάξεις, εκ των οποίων η μία προέρχεται από το κράτος 
μέλος στο οποίο διαμένει, δικαιούται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δυνάμει της νομοθεσίας
του κράτους μέλους διαμονής του. Το κράτος μέλος διαμονής είναι οικονομικά υπεύθυνο για 
την κάλυψη των δαπανών για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και μπορεί να παρακρατεί 
εισφορές ασφάλειας ασθενείας από τη σύνταξη που καταβάλλει.

Το άρθρο 28 του κανονισμού αριθ. 1408/71 ορίζει ότι ένας συνταξιούχος, ο οποίος λαμβάνει 
σύνταξη από ένα κράτος μέλος αλλά κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος, δικαιούται παροχών 
ασθενείας εις είδος σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους διαμονής, όμως με 
δαπάνες του κράτους μέλους που καταβάλλει τη σύνταξη. Το προαναφερθέν ίδρυμα θα 

  
1 ΕΕ L 149 της 5.7.1971 – τελευταία ενοποιημένη έκδοση: ΕΕ L 28 της 30/1/1997.
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επιστρέψει στο ίδρυμα του κράτους διαμονής το χρηματικό ποσό που δαπανήθηκε για την 
παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στον συνταξιούχο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο 
κανονισμός αριθ. 1408/71 επιτρέπει στο κράτος μέλος που καταβάλλει τη σύνταξη και που 
είναι υπεύθυνο για την κάλυψη του κόστους της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης να 
επιβάλλει την καταβολή εισφορών.

Αυτό σημαίνει ότι, αν η αναφέρουσα λαμβάνει τόσο γερμανική όσο και ολλανδική σύνταξη, 
ισχύει το άρθρο 27 του κανονισμού αριθ. 1408/71. Υπό αυτές τις περιστάσεις, οι ολλανδικές 
αρχές μπορούν να μην παρακρατούν εισφορές από την ολλανδική σύνταξή της για την 
ολλανδική ασφάλεια ασθενείας. Ωστόσο, αν η αναφέρουσα λαμβάνει μόνον ολλανδική 
σύνταξη, οι Κάτω Χώρες είναι, σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού αριθ. 1408/71, 
οικονομικά υπεύθυνες για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που της παρέχεται και μπορούν 
κατά συνέπεια να επιβάλουν την καταβολή εισφορών ασφάλειας ασθενείας.

Στην επιστολή της αναφέρουσας δεν αναφέρεται σαφώς κατά πόσον λαμβάνει και γερμανική 
σύνταξη. Επομένως, η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις ολλανδικές αρχές και θα τους 
ζητήσει να ελέγξουν αυτό το στοιχείο.

IV. Συμπεράσματα
Η Επιτροπή θα ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της 
έρευνάς της μετά τη λήψη των πληροφοριών που έχει ζητήσει.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 23 Μαρτίου 2007.

Κατόπιν της αναφοράς της κ. Millmann, γερμανίδας υπηκόου που κατοικεί στη Γερμανία και
λαμβάνει ολλανδική σύνταξη, η οποία κατήγγειλε ότι οι ολλανδικές αρχές παρακρατούν
μηνιαίες εισφορές ασθενείας από την ολλανδική σύνταξη γήρατός της, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής επικοινώνησαν με τις αρχές των Κάτω Χωρών.

Στην επιστολή τους ζήτησαν από τις ολλανδικές αρχές να διευκρινίσουν σε ποια νομοθεσία
(τη γερμανική ή την ολλανδική νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης) υπόκειται η
αναφέρουσα, καθώς οι διατάξεις του κανονισμού 1408/71 (άρθρο 27) ορίζουν ότι ο
συνταξιούχος που λαμβάνει σύνταξη από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη
συμπεριλαμβανομένου του κράτους μέλους κατοικίας δικαιούται υγειονομικής περίθαλψης
δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους κατοικίας.

Στην απάντησή τους, οι αρχές των Κάτω Χωρών δήλωσαν ότι ο αρμόδιος ολλανδικός φορέας
διαπίστωσε ότι η αναφέρουσα δικαιούται υγειονομική περίθαλψη με κάλυψη δαπανών από τη 
Γερμανία. Συνεπώς, ο αρμόδιος ολλανδικός φορέας διέκοψε την παρακράτηση ασφαλιστικών
εισφορών ασθενείας από τη σύνταξη της κ. Millmann και θα της επιστρέψει το ποσό που
εσφαλμένα παρακρατήθηκε από τη σύνταξή της.


