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Petiţia 0315/2006 prezentată de Antonia Millmann (de naţionalitate germană), privind 
reţinerea 'Zorgverzekering' din pensia sa olandeză

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara dispune de asigurare de sănătate în Germania, dar îşi primeşte pensia din Ţările de 
Jos, dar de câteva luni, aşa-numita „Zorgverzekering” (o contribuţie medico-sanitară) a fost 
reţinută din pensia respectivă. Atunci când a verificat asigurarea sa de sănătate germană, i s-a 
comunicat că dispune de asigurare de sănătate numai în Germania. Solicitările sale din Ţările 
de Jos nu au primit încă un răspuns satisfăcător. Petiţionara nu este sigură că este posibil să 
dispună se asigurare de sănătate în două ţări şi solicită anchetarea acestei chestiuni.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 septembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din regulament.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 decembrie 2006.

I. Context/Rezumatul faptelor/Antecedente
Petiţionara este cetăţean german cu reşedinţa în Germania. Petiţionara a fost asigurată în 
Germania (AOK Hessen) începând cu 1967. Aceasta primeşte o pensie olandeză. De la 1 
ianuarie 2006, autorităţile olandeze au făcut deduceri pentru asigurarea de sănătate din pensia 
olandeză a petiţionarei.

II. Plângerea
Petiţionara doreşte să afle dacă este posibil să fie asigurată în două ţări, Germania şi Ţările de 
Jos. În conformitate cu informaţiile primite de la instituţia sa de asigurare germană, ea este 
asigurată în Germania. Cu toate acestea, solicitările sale din Ţările de Jos nu au primit un 
răspuns satisfăcător.

III. Comentariile Comisiei privind argumentele petiţionarului
De la 1 ianuarie 2006 a intrat în vigoare noua lege olandeză privind asigurarea de sănătate. 
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Legea respectivă introduce o nouă schemă de asigurare de sănătate legală care se aplică 
obligatoriu tuturor persoanelor care locuiesc sau lucrează în Ţările de Jos. Noua schemă de 
asigurare aboleşte fosta distincţie din legislaţia olandeză dintre schema obligatorie de 
asigurare de sănătate (Ziekenfondswet), care se aplica numai persoanelor al căror venit era 
sub un anumit nivel şi asigurarea privată de sănătate, care se aplica persoanelor neincluse în
Ziekenfondswet.

Noua lege olandeză de asigurare de sănătate intră sub incidenţa Regulamentului nr. 1408/71 al 
Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială salariaţilor şi familiilor acestora 
care se deplasează în cadrul Comunităţii 1.

Regulamentul respectiv şi regulamentul său de aplicare 574/72 nu înlocuiesc schemele 
naţionale existente de securitate socială cu un singur sistem european. În loc să armonizeze 
regimurile de securitate socială, dispoziţiile europene în materie de securitate socială prevăd 
coordonarea simplă a respectivelor sisteme naţionale. Cu alte cuvinte, fiecare stat membru 
este liber să determine detaliile sistemului său de securitate socială, anume persoanele
asigurate în temeiul legislaţiei sale, sumele care se acordă şi în ce condiţii, cum anume se 
calculează sumele respective şi suma cotizaţiilor care trebuie plătite. Dreptul european, în 
special Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 regulamentul său de aplicare 574/72, stabileşte 
norme şi principii comune care trebuie respectate la aplicarea legilor naţionale.

Regulamentul nr. 1408/71 stabileşte un set de norme care determină dreptul la servicii 
medico-sanitare al pensionarilor care primesc mai mult de o pensie sau locuiesc în afara 
statului membru care plăteşte pensia respectivă. Normele respective determină şi statul 
membru care este responsabil din punct de vedere financiar pentru costurile serviciilor 
medico-sanitare oferite pensionarului.

În conformitate cu articolul 27 din Regulamentul nr. 1408/71, un pensionar care primeşte 
două sau mai multe pensii, inclusiv o pensie de la statul membru de reşedinţă, are dreptul la 
servicii medico-sanitare în conformitate cu legislaţia statului membru de reşedinţă. Statul 
membru de reşedinţă este responsabil din punct de vedere financiar pentru costurile serviciilor 
medico-sanitare şi poate reţine contribuţii pentru asigurarea de sănătate din pensia pe care o 
plăteşte.

Articolul 28 din Regulamentul nr. 1408/71 menţionează că un pensionar care primeşte o 
pensie de la un stat membru, dar are reşedinţa în alt stat membru are dreptul la beneficii în caz 
de boală în conformitate cu legislaţia statului membru de reşedinţă, dar pe cheltuiala instituţiei 
din statul membru care plăteşte pensia. Instituţia respectivă rambursează instituţiei din statul 
de reşedinţă costurile serviciilor medico-sanitare acordate pensionarului. În situaţia respectivă, 
Regulamentul nr. 1408/71 permite statului membru care plăteşte pensia şi care este 
responsabil din punct de vedere financiar pentru costurile serviciilor medico-sanitare, să 
pretindă contribuţii.

Astfel, în cazul în care petiţionara primeşte atât o pensie germană, cât şi una olandeză, 
articolul 27 din Regulamentul nr. 1408/71 se aplică. În această situaţie, autorităţile olandeze 

  
1JO L 149, 5.7.1971 – ultima versiune consolidată: JO L 28, 30.1.1997.
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nu pot să retragă din pensia sa olandeză contribuţii pentru asigurarea de sănătate olandeză. Cu 
toate acestea, în cazul în care petiţionara primeşte numai o pensie olandeză, Ţările de Jos sunt, 
în conformitate cu articolul 28 din Regulamentul nr. 1408/71, responsabile financiar pentru 
serviciile medico-sanitare acordate acesteia şi pot, prin urmare, să ridice contribuţii pentru 
asigurarea de sănătate.

Din scrisoarea petiţionarei nu reiese clar dacă aceasta primeşte şi o pensie germană. Prin 
urmare, Comisia va contacta autorităţile olandeze şi le va cere să verifice acest element.

IV. Concluzii
Comisia va informa Parlamentul European despre rezultatele examinării sale după primirea 
informaţiilor solicitate.

4. Răspunsul complementar al Comisiei, primit la 23 martie 2007.

În urma petiţiei făcute de dna Millmann, cetăţean german cu reşedinţa în Germania care 
primeşte o pensie olandeză şi care s-a plâns că autorităţile olandeze retrag contribuţie lunare 
pentru asigurarea de sănătate din pensia sa olandeză acordată pe criterii de vârstă, serviciile 
Comisiei au contactat autorităţile olandeze.

În scrisoarea lor, acestea au cerut autorităţilor olandeze să verifice cărei legislaţii (legislaţiei 
din domeniul securităţii sociale germane sau celei olandeze) îi face obiectul petiţionara, 
deoarece dispoziţiile Regulamentului nr. 1408/71 (articolul 27) menţionează că un pensionar 
care primeşte pensie de la două sau mai multe state membre, inclusiv statul membru de 
reşedinţă, are dreptul la servicii medico-sanitare în conformitate cu legislaţia statului membru 
de reşedinţă.

În răspunsul lor, autorităţile olandeze au menţionat că instituţia competentă olandeză a stabilit 
că petiţionara are dreptul la servicii medico-sanitare pe cheltuiala Germaniei. Prin urmare, 
instituţia competentă olandeză a oprit retragerea de contribuţii pentru asigurarea în caz de 
boală din pensia doamnei Millmann şi va rambursa acesteia suma care a fost retrasă în mod 
incorect din pensia sa.
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