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Vetoomus nro 0315/2006, Antonia Millmann (Saksan kansalainen), 
sairausvakuutusmaksun pidättämisestä hänen Alankomaiden eläkkeestään

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kuuluu Saksan sairausvakuutuksen piiriin, mutta hän saa eläkettään 
Alankomaista ja jo muutamien kuukausien ajan hänen eläkkeestään on pidätetty 
sairausvakuutusmaksu (”Zorgverzekering”). Tiedusteltuaan asiaa Saksan 
sairausvakuutuslaitokselta hänelle kerrottiin, että hän kuuluu ainoastaan Saksan 
sairausvakuutuksen piiriin. Alankomaat ei ole vielä vastannut tyydyttävästi hänen 
tiedusteluunsa. Hän ei tiedä, voiko hän kuulua kahden eri valtion sairausvakuutuksen piiriin ja 
pyytää tutkimaan asian.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Otettu käsiteltäväksi 18. syyskuuta 2006. Komissiota on pyydetty toimittamaan tietoja
työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, vastaanotettu 12. joulukuuta 2006

I. Asiayhteys/Yhteenveto tosiseikoista/Tausta

Vetoomuksen esittäjä on Saksan kansalainen ja asuu pysyvästi Saksassa. Vetoomuksen 
esittäjä on ollut vakuutettuna sairauden varalta Saksassa (AOK Hessen) vuodesta 1967. Hän 
saa Alankomaiden eläkettä. Alankomaiden viranomaiset ovat 1. tammikuuta 2006 alkaen 
pidättäneet sairausvakuutusmaksun hänen Alankomaiden eläkkeestään.

II. Kantelu

Vetoomuksen esittäjä tiedustelee, voiko hän olla vakuutettuna sairauden varalta kahdessa 
valtiossa, Saksassa ja Alankomaissa. Saksan sairausvakuutuslaitokselta tiedusteluunsa saaman 
vastauksen mukaan hän kuuluu Saksan sairausvakuutuksen piiriin, mutta Alankomaat ei ole 
vastannut tyydyttävästi hänen tiedusteluunsa.
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III. Komission huomautukset vetoomuksen esittäjän väitteisiin

Alankomaissa tuli 1. tammikuuta 2006 voimaan uusi sairausvakuutuslaki. Tällä lailla otetaan 
käyttöön uusi sääntömääräinen sairausvakuutusjärjestelmä, jota sovelletaan pakollisesti 
kaikkiin Alankomaissa asuviin tai työskenteleviin henkilöihin. Tällä uudella 
sairausvakuutusjärjestelmällä kumotaan aiemmin Alankomaiden lainsäädäntöön perustunut 
ero sääntömääräisen sairausvakuutuksen (Ziekenfondswet), jota sovellettiin ainoastaan tietyn 
tulotason omaaviin henkilöihin, ja yksityisen sairausvakuutuksen, jota sovellettiin 
Ziekenfondswetin piiriin kuulumattomiin henkilöihin, väliltä.

Alankomaiden uusi sairausvakuutuslaki kuuluu sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta 
yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä annetun 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 soveltamisalaan1.

Tällä asetuksella ja sen täytäntöönpanosta annetulla asetuksella (ETY) N:o 574/72 ei korvata 
kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä yhtenäisellä eurooppalaisella järjestelmällä. Asetuksilla ei 
niinkään yhdenmukaisteta sosiaaliturvajärjestelmiä, vaan sovitetaan kansallisia järjestelmiä
yhteen. Toisin sanoen kukin jäsenvaltio voi vapaasti määrittää kansallisen 
sosiaaliturvajärjestelmänsä yksityiskohdat eli sen, kuka on vakuutettu sen lainsäädännön 
perusteella, mitä etuuksia maksetaan ja millä edellytyksin, miten nämä etuudet lasketaan ja 
kuinka paljon maksuja on suoritettava. Asetuksella (ETY) N:o 1408/71 ja sen 
täytäntöönpanosta annetulla asetuksella (ETY) N:o 574/72 annetaan yhteiset säännöt ja 
periaatteet, joita on noudatettava kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanossa. 

Asetuksessa (ETY) N:o 1408/71 annetaan säännöt, joissa määritetään sellaisten 
eläkkeensaajien oikeudet terveydenhuoltoon, jotka saavat useampia eläkkeitä eivätkä asu 
eläkettä maksavassa jäsenvaltiossa. Näissä säännöissä määritetään myös, mikä jäsenvaltio on 
vastuussa eläkkeensaajalle annettavan terveydenhuollon kustannuksista.

Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 27 artiklan mukaan eläkeläisellä, jolla on oikeus eläkkeisiin 
kahden tai useamman jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, joista yhden jäsenvaltion alueella 
hän asuu, on oikeus etuuksiin viimeksi mainitun jäsenvaltion lainsäädännön mukaan.
Asuinpaikkana oleva jäsenvaltio on vastuussa terveydenhuollon kustannuksista ja voi pidättää 
sairausvakuutusmaksut maksamastaan eläkkeestä.

Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 28 artiklan mukaan eläkeläinen, jolla on oikeus eläkkeeseen 
yhden jäsenvaltion lainsäädännön mukaan ja joka asuu toisen jäsenvaltion alueella, on oikeus 
etuuksiin viimeksi mainitun jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, mutta sen jäsenvaltion 
laitoksen kustannuksella, joka maksaa eläkkeen. Viimeksi mainittu laitos korvaa 
asuinpaikkana olevan jäsenvaltion laitokselle eläkkeensaajan terveydenhuollosta aiheutuneet
kustannukset. Tällaisessa tilanteessa asetuksessa (ETY) N:o 1408/71 annetaan eläkettä 
maksavalle ja terveydenhuollon kustannuksista vastaavalla jäsenvaltiolle mahdollisuus periä
vakuutusmaksuja.

Tämä tarkoittaa sitä, että jos vetoomuksen esittäjä saa sekä Saksan että Alankomaiden
  

1EYVL L 149, 5.7.1971 – viimeisin konsolidoitu toisinto: EYVL L 28, 30.1.1997.
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eläkettä, sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 1408/71 27 artiklaa. Tällaisessa tilanteessa 
Alankomaiden viranomaiset eivät voi pidättää kyseisen henkilön eläkemaksuista 
Alankomaiden sairausvakuutusmaksuja. Jos vetoomuksen esittäjä saakin ainoastaan 
Alankomaiden eläkettä, Alankomaat on, asetuksen (ETY) N:o 1408/71 28 artiklan mukaan,
vastuussa hänelle annettavan terveydenhuollon kustannuksista ja voi näin ollen periä
sairausvakuutusmaksuja.

Vetoomuksen esittäjän kirjeestä ei käy selvästi ilmi, saako hän myös Saksan eläkettä. Tämän 
vuoksi komissio kääntyy Alankomaiden viranomaisten puoleen ja pyytää niitä todentamaan 
tämän seikan.

IV. Päätelmä

Komissio välittää Euroopan parlamentille tutkimustensa tulokset saatuaan pyytämänsä tiedot.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 23. maaliskuuta 2007

Komissio otti yhteyttä Alankomaiden viranomaisiin Antonia Millmannin vetoomuksen 
johdosta. Millmann on Saksan kansalainen, asuu pysyvästi Saksassa ja saa Alankomaiden 
eläkettä. Hän on valittanut siitä, että Alankomaiden viranomaiset pidättävät hänen 
vanhuuseläkkeestään kuukausittain sairausvakuutusmaksun.

Kirjeessään komissio pyysi Alankomaiden viranomaisia todentamaan, minkä valtion 
lainsäädännön (Saksan vai Alankomaiden sosiaaliturvalainsäädännön) soveltamisalaan 
vetoomuksen esittäjä kuuluu, kun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 27 artiklan mukaan 
eläkeläisellä, jolla on oikeus eläkkeisiin kahden tai useamman jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaan, joista yhden jäsenvaltion alueella hän asuu, on oikeus terveydenhuoltoon 
asuinpaikkana olevan jäsenvaltion lainsäädännön mukaan.

Vastauksessaan Alankomaiden viranomaiset totesivat Alankomaiden toimivaltaisen laitoksen 
vahvistaneen, että vetoomuksen esittäjän terveydenhuollon kustannuksista vastaa Saksa. Näin 
ollen Alankomaiden toimivaltainen laitos lopetti sairausvakuutusmaksujen perimisen Antonia 
Millmannin eläkkeestä ja korvaa hänelle hänen eläkkeestään virheellisesti pidätetyn määrän.


