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inhouding van zorgverzekeringspremie op haar Nederlandse pensioen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster heeft een ziektekostenverzekering in Duitsland, maar krijgt haar pensioen uit 
Nederland. Sinds enkele maanden wordt er zorgverzekeringspremie op haar pensioen 
ingehouden. Navraag bij haar Duitse ziektekostenverzekeraar leerde haar dat ze alleen in 
Duitsland tegen ziektekosten is verzekerd. Uit Nederland heeft ze nog geen bevredigend 
antwoord ontvangen. Ze weet niet of het mogelijk is om in twee landen tegen ziektekosten 
verzekerd te zijn en vraagt of deze zaak onderzocht kan worden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 september 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 december 2006

‘I. Achtergrond/Samenvatting van de feiten/Geschiedenis
Indienster heeft de Duitse nationaliteit en is woonachtig in Duitsland. Ze is sinds 1967 in 
Duitsland tegen ziektekosten verzekerd bij ziekenfonds Hessen. Ze ontvangt een Nederlands 
pensioen. Sinds 1 januari 2006 houden de Nederlandse autoriteiten zorgverzekeringspremie in 
op het Nederlandse pensioen van indienster.

II. De klacht
Indienster wil weten of het mogelijk is om in twee landen tegen ziektekosten verzekerd te zijn, 
zowel in Duitsland als in Nederland. Afgaande op de informatie die ze kreeg van haar Duitse 
ziektekostenverzekeraar is ze in Duitsland verzekerd. Uit Nederland heeft ze echter geen 
bevredigend antwoord ontvangen.
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III. Opmerkingen van de Commissie naar aanleiding van de argumenten in het 
verzoekschrift

Op 1 januari 2006 is de nieuwe Nederlandse Zorgverzekeringswet in werking getreden. Met 
deze wet wordt een nieuwe wettelijke ziektekostenverzekering geïntroduceerd, die verplicht is 
voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Met deze nieuwe verzekering vervalt het oude 
onderscheid dat onder de Nederlandse wetgeving bestond tussen de wettelijke verzekering op 
grond van de Ziekenfondswet, die alleen toegankelijk was voor personen met een inkomen 
beneden een bepaalde grens, en de particuliere verzekering, voor personen die niet onder de 
Ziekenfondswet vielen.

De nieuwe Nederlandse Zorgverzekeringswet valt onder het toepassingsgebied van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de 
socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, 
die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen1.

Deze verordening en Verordening (EEG) nr. 574/72 tot vaststelling van de wijze van 
toepassing ervan zijn niet bedoeld om bestaande nationale socialezekerheidsregelingen te 
vervangen door een enkel Europees systeem. Ze harmoniseren de socialezekerheidsregelingen 
niet, maar maken het mogelijk ze op een eenvoudige manier te coördineren. Met andere 
woorden: het staat alle lidstaten vrij om de details van hun nationale 
socialezekerheidsregelingen vast te stellen, d.w.z. wie er op grond van hun wetgeving is 
verzekerd, welke vergoedingen er worden geboden en onder welke voorwaarden, hoe deze 
vergoedingen worden berekend en hoeveel premie er dient te worden betaald. In Verordening 
nr. 1408/71 en de implementerende Verordening nr. 574/72 worden gemeenschappelijke 
regels en beginselen vastgelegd die bij de toepassing van de nationale wetgeving dienen te 
worden geëerbiedigd.

In Verordening nr. 1408/71 wordt een aantal regels vastgesteld die bepalen of personen die 
meer dan één pensioen ontvangen of die woonachtig zijn buiten de lidstaat die het pensioen 
uitbetaalt, recht hebben op gezondheidszorg. Deze regels bepalen eveneens welke lidstaat 
financieel aansprakelijk is voor de kosten van de gezondheidszorg die de gepensioneerde 
ontvangt.

Op grond van artikel 27 van Verordening nr. 1408/71 heeft een gepensioneerde die twee of 
meer pensioenen ontvangt, waaronder een pensioen van de lidstaat waar hij woonachtig is, 
recht op gezondheidszorg op grond van de wetgeving van de lidstaat waar hij woonachtig is. 
De lidstaat waar hij woont is financieel aansprakelijk voor de kosten van de gezondheidszorg 
en mag ziektekostenpremie inhouden op het pensioen dat het uitbetaalt.

Artikel 28 van Verordening nr. 1408/71 bepaalt dat een gepensioneerde die een pensioen 
ontvangt van een lidstaat maar woonachtig is in een andere lidstaat, recht heeft op 
verstrekkingen bij ziekte op grond van de wetgeving van de lidstaat waar hij woonachtig is, 
maar op kosten van de instantie in de lidstaat die het pensioen uitbetaalt. Deze laatste instantie 
zal de kosten van de gezondheidszorg die de gepensioneerde heeft ontvangen, terugbetalen 

  
1PB L 149, 5.7.1971 – laatste geconsolideerde versie: PB L 28, 30.1.1997
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aan de instantie van de lidstaat waar de gepensioneerde woonachtig is. In deze situatie is de 
lidstaat die het pensioen uitbetaalt op grond van Verordening nr. 1408/71 gerechtigd om een 
bijdrage te heffen voor de kosten van de gezondheidszorg.

Dit betekent dat, indien indienster zowel een Duits als een Nederlands pensioen ontvangt, 
artikel 27 van Verordening nr. 1408/71 van toepassing is. In deze situatie mag de Nederlandse 
staat geen premies op haar pensioen inhouden voor de Nederlandse zorgverzekering. Indien 
indienster alleen een Nederlands pensioen ontvangt, is Nederland op grond van artikel 28 van 
Verordening nr. 1408/71 echter financieel wel aansprakelijk voor de gezondheidszorg die ze 
ontvangt en is het land gerechtigd zorgverzekeringspremie te heffen.

Uit de brief van indienster is niet duidelijk op te maken of ze eveneens een Duits pensioen 
ontvangt. De Commissie zal daarom contact opnemen met de Nederlandse autoriteiten en hen 
vragen dit na te trekken.

IV. Conclusies
De Commissie zal het EP op de hoogte stellen van de resultaten van haar onderzoek zodra zij 
de gevraagde informatie heeft ontvangen.’

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 23 maart 2007

Naar aanleiding van het verzoekschrift van mevrouw Millmann, een Duitse ingezetene die in 
Duitsland woont en een Nederlands pensioen ontvangt, die bezwaar maakt tegen het feit dat 
de Nederlandse autoriteiten maandelijks zorgverzekeringspremies inhouden op haar 
Nederlandse ouderdomspensioen, hebben de diensten van de Commissie contact opgenomen 
met de Nederlandse autoriteiten.

In hun brief hebben zij de Nederlandse autoriteiten gevraagd na te gaan onder welke 
wetgeving (de Duitse of de Nederlandse socialezekerheidswetgeving) indienster valt, 
aangezien de bepalingen van Verordening nr. 1408/71 (artikel 27) stellen dat een 
gepensioneerde die van 2 of meer lidstaten een pensioen ontvangt, waaronder de lidstaat waar 
hij woonachtig is, recht heeft op gezondheidszorg volgens de wetgeving van de lidstaat waar 
hij woonachtig is.

In hun antwoord hebben de Nederlandse autoriteiten verklaard dat het bevoegde Nederlandse 
orgaan heeft vastgesteld dat indienster recht heeft op gezondheidszorg voor rekening van 
Duitsland. Dienovereenkomstig heeft het bevoegde Nederlandse orgaan de inhouding van 
zorgverzekeringspremies op het pensioen van mevrouw Millmann stopgezet en zal het de 
onterecht op haar pensioen ingehouden premies terugbetalen.
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