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Petycja 0315/2006 złożona przez Antonię Millmann (Niemcy), w sprawie pobierania 
świadczeń na opiekę zdrowotną (Zorgverzekering) z jej holenderskiej emerytury

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję ma ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech, ale otrzymuje emeryturę 
od władz holenderskich. Od kilku miesięcy pobierano z tej emerytury świadczenia na opiekę 
zdrowotną (tzw. Zorgverzekering). Zwróciwszy się w tej sprawie do jej niemieckiego 
ubezpieczyciela otrzymała informację, że ma ubezpieczenie zdrowotne tylko w Niemczech.
Z kolei w Holandii nie udało jej się do tej pory uzyskać zadowalającej odpowiedzi.
Składająca petycję nie jest pewna, czy istnieje możliwość posiadania ubezpieczenia 
zdrowotnego w dwóch krajach i zwraca się z prośbą o zbadanie tej kwestii.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 18 września 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 12 grudnia 2006 r.

I. Okoliczności/Streszczenie faktów/Przebieg sprawy
Składająca petycję jest obywatelką Niemiec mieszkającą w Niemczech.  Jest ona 
ubezpieczona na wypadek choroby (AOK Hesja) od 1967 r. oraz otrzymuje holenderską 
emeryturę. Od 1 dnia stycznia 2006 r. władze holenderskie potrącają z jej holenderskiej 
emerytury składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

II. Skarga
Składająca petycję pyta, czy jest to możliwe, żeby była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym 
w dwóch krajach, zarówno w Niemczech, jak i w Holandii.  Zgodnie z informacją, jaką 
uzyskała od niemieckiego ubezpieczyciela jest ona ubezpieczona w Niemczech.  Nie udało jej 
się jednakże uzyskać zadowalającej odpowiedzi z Holandii.
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III. Uwagi Komisji do argumentacji składającego petycję
Z dniem 1 stycznia 2006 r. weszło w życie nowe holenderskie prawo o ubezpieczeniach 
zdrowotnych.Prawo to wprowadza nowy ustawowy system ubezpieczeń zdrowotnych, który 
jest obowiązkowy dla wszystkich osób mieszkających lub pracujących w Holandii. Ten nowy 
system ubezpieczeń zdrowotnych zniósł istniejący wcześniej w holenderskim 
ustawodawstwie podział na ustawowy system ubezpieczenia zdrowotnego (Ziekenfondswet), 
który obejmował jedynie osoby o dochodach poniżej określonego poziomu, i na prywatne 
ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych przez Ziekenfondswet.

Nowe holenderskie prawo dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych wchodzi w zakres 
rozporządzenia Rady nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia 
społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się 
we Wspólnocie.1

To rozporządzenie oraz rozporządzenie wykonawcze nr 574/72 nie zastępują istniejących 
krajowych systemów zabezpieczenia społecznego jednolitym systemem europejskim. Zamiast 
prowadzić do ujednolicenia systemów zabezpieczenia społecznego rozporządzenia te 
przewidują koordynację systemów krajowych. Innymi słowy każde państwo członkowskie 
może ustalić szczegóły dotyczące krajowego systemu ubezpieczeń społecznych, czyli określa 
kto może być objęty tymi przepisami, jakie są rodzaje zasiłków, zasady ich udzielania, 
sposoby wyliczania wysokości zasiłków i wysokość składek. Rozporządzenie nr 1408/71 
i rozporządzenie nr 574/72 w sprawie jego wykonania określają wspólne przepisy i zasady, 
których należy przestrzegać przy stosowaniu prawa krajowego.

Rozporządzenie nr 1408/71 ustanawia szereg przepisów precyzujących uprawnienia do opieki 
zdrowotnej emerytów pobierających więcej niż jedną emeryturę oraz mieszkających poza 
granicami państwa członkowskiego wypłacającego emeryturę. Przepisy te określają, które 
państwo członkowskie jest odpowiedzialne finansowo za koszty opieki zdrowotnej udzielonej 
emerytowi.

Zgodnie z art. 27 rozporządzenia nr 1408/71 emeryt, który pobiera więcej niż jedną emeryturę 
łącznie z emeryturą od państwa członkowskiego, w którym mieszka, jest upoważniony 
do korzystania z opieki zdrowotnej zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego 
miejsca zamieszkania. Państwo członkowskie miejsca zamieszkania jest finansowo 
odpowiedzialne za koszty opieki zdrowotnej i może pobierać składki na ubezpieczenie 
zdrowotne z emerytury, którą wypłaca.

Art. 28 rozporządzenia nr 1408/71 przewiduje, iż emeryt pobierający emeryturę od jednego 
państwa członkowskiego, a zamieszkujący w innym, jest upoważniony do korzystania
z rzeczowych świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego 
miejsca zamieszkania, jednakże na koszt instytucji państwa członkowskiego wypłacającego 
emeryturę. Ta instytucja zwróci instytucji miejsca zamieszkania koszty opieki zdrowotnej 
udzielonej emerytowi. W tej sytuacji rozporządzenie nr 1408/71 zezwala państwu 
członkowskiemu, które wypłaca emeryturę i które jest finansowo odpowiedzialne za koszty 
opieki zdrowotnej, na pobieranie składek.

  
1Dz.U. L 149 z 5.7.1971 – ostatnia wersja ujednolicona: Dz.U. L 28 z 30 .1.1997
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W związku z powyższym, jeżeli składająca petycję pobiera zarówno emeryturę niemiecką, jak 
i holenderską, ma zastosowanie art. 27 rozporządzenia nr 1408/71. W tej sytuacji władze 
holenderskie nie mają prawa pobierać składek na holenderskie ubezpieczenie zdrowotne z jej 
holenderskiej emerytury. Jednakże, jeśli składająca petycję pobiera tylko holenderską 
emeryturę, Holandia zgodnie z art. 28 rozporządzenia nr 1408/71 jest finansowo 
odpowiedzialna za udzielaną jej opiekę zdrowotną i w konsekwencji może pobierać składki 
na ubezpieczenie zdrowotne.

Ze złożonej petycji jasno nie wynika, czy jej autorka otrzymuje również niemiecką emeryturę.
W związku z tym Komisja skontaktuje się z władzami holenderskimi, by zweryfikować tę 
kwestię.  

IV. Wnioski
Komisja poinformuje Parlament o wynikach przeprowadzonej analizy po otrzymaniu 
wymaganych informacji.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 23 marca 2007 r.

W związku z petycją złożoną przez Antonię Millmann, obywatelkę Niemiec mieszkającą 
w Niemczech, która otrzymuje emeryturę holenderską i która złożyła skargę dotyczącą 
potrącania z tej emerytury świadczeń na opiekę zdrowotną przez władze holenderskie, służby 
Komisji skontaktowały się z tymi władzami.

W piśmie skierowanym do władz holenderskich służby Komisji wystąpiły o sprawdzenie, 
ustawodawstwu którego państwa (przepisom o zabezpieczeniach społecznych Niemiec czy 
Holandii) podlega składająca petycję, jako że na mocy postanowień rozporządzenia 1408/71 
(art. 27) emeryt pobierający świadczenia emerytalne z dwóch lub kilku państw 
członkowskich, z uwzględnieniem państwa członkowskiego miejsca zamieszkania, jest 
uprawniony do opieki zdrowotnej na mocy ustawodawstwa państwa członkowskiego miejsca 
zamieszkania.

Zgodnie z odpowiedzią władz holenderskich właściwa instytucja holenderska ustaliła, 
że za objęcie składającej petycję opieką zdrowotną odpowiedzialne są Niemcy. W związku 
z powyższym, właściwa instytucja holenderska zaprzestała potrącania składek 
na ubezpieczenie zdrowotne z emerytury Antonii Millmann i zwróci jej sumę, która została 
niesłusznie pobrana z jej emerytury.
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