
CM\770977NL.doc PE421.178v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie verzoekschriften

20.02.2009

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 969/2008 ingediend door Ingeborg Merker (Duitse nationaliteit), 
over een probleem met haar sociale verzekering

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster is reisjournaliste en als zodanig draagt zij socialeverzekeringspremies af aan de 
Künstlersozialversicherung (KSK). In de periode juni 1996 tot juli 1997 verbleef zij, niet 
gepland, in Italië. Tijdens deze periode werden op gezette tijden door KSK premies voor haar 
sociale verzekering van haar bankrekening afgeboekt. Bij terugkomst in Duitsland bleek KSK 
haar met terugwerkende kracht vanaf 31 mei 1996 uit de verzekering gezet te hebben onder 
verwijzing naar artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 1408/71. Dit leverde indienster 
problemen op bij heropname in het ziekenfonds. Indienster stelt dat KSK zich sinds het 
Verdrag van Maastricht (1993) niet kan beroepen op een oude EEG-verordening omdat deze 
in strijd is met de doelstellingen van de Europese Unie, zoals bevordering van de mobiliteit, 
werken in het buitenland en het leren van vreemde talen. Zij is van opvatting dat deze 
uitzetting door KSK wegens verblijf in het buitenland sociale uitsluiting inhoudt en zij vindt 
dat haar rechten als EU-burger zijn geschaad. Zij wil weten of de EEG-verordening in 
1996/97 nog van toepassing was.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 november 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009.

Indienster, een Duits staatsburger, is sinds 1 januari 1985 aangesloten bij het Duitse 
socialezekerheidsstelsel via de Künstlersozialversicherung (KSK). Zij werkt als reisjournaliste 
en heeft van 5 juni 1996 tot 3 juli 1997 in Italië gewoond, waar zij ook werkzaam was. In een 
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brief van 16 april 1997 liet de KSK indienster weten haar aansluiting bij het Duitse 
socialezekerheidsstelsel met terugwerkende kracht vanaf 31 mei 1996 te beëindigen onder 
verwijzing naar artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 1408/71.

Indienster is van mening dat hiermee haar rechten als EU-burger zijn geschaad en wil weten 
of Verordening (EEG) nr. 1408/71 in de betreffende periode (1996/97) nog van toepassing 
was.

Opmerkingen van de Commissie inzake het verzoekschrift

De communautaire bepalingen inzake sociale zekerheid voorzien in de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels en niet in de harmonisering daarvan. Dit betekent dat het elke 
lidstaat vrijstaat om de bijzonderheden van zijn eigen socialezekerheidsstelsel vast te stellen, 
met inbegrip van welke uitkeringen onder welke voorwaarden worden toegekend, hoe de 
uitkeringen worden berekend en hoeveel er aan premie moet worden betaald. De 
communautaire bepalingen inzake sociale zekerheid, met name (EEG) nr. 1408/71 betreffende 
de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede 
op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, stellen gemeenschappelijke 
regels en beginselen vast die bij de toepassing van nationaal recht door alle nationale 
autoriteiten moeten worden nageleefd. Deze regels zorgen ervoor dat bij de toepassing van de 
verschillende nationale wetgevingen de basisbeginselen van gelijke behandeling en non-
discriminatie worden nageleefd. Hiermee wordt gewaarborgd dat de toepassing van de 
verschillende nationale wetgevingen geen negatieve gevolgen heeft voor mensen die gebruik 
maken van hun recht op vrij verkeer binnen de Europese Unie.

Verordening (EEG) nr. 1408/71 is nog steeds van toepassing in haar huidige en regelmatig 
geactualiseerde vorm, zoals laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 592/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot wijziging van Verordening (EEG) nr.
1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en 
zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen.

Titel II van Verordening (EEG) nr. 1408/71 bepaalt de toepasselijke wetgeving, d.w.z. welke 
nationale wetgeving van toepassing is op de persoon in kwestie. Artikel 14 bis van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 bevat bijzondere regels voor zelfstandigen. Op basis van de 
door indienster verstrekte informatie lijkt het Duitse socialezekerheidsorgaan artikel 14 bis, 
sub 2, eerste zin van Verordening (EEG) nr. 1408/71 te hebben toegepast, waarin wordt 
gesteld: "Op degene die gewoonlijk op het grondgebied van twee of meer lidstaten
werkzaamheden anders dan in loondienst uitoefent, is de wetgeving van de lidstaat van 
toepassing op het grondgebied waarvan hij woont, indien hij een deel van zijn 
werkzaamheden op het grondgebied van die lidstaat uitoefent."

Op basis van de door indienster verstrekte informatie lijkt het Duitse socialezekerheidsorgaan 
tot de juiste conclusie te zijn gekomen, namelijk dat de bevoegde lidstaat Italië is en niet, 
zoals aanvankelijk het geval was, Duitsland, aangezien indienster blijkbaar zowel in Duitsland 
als tijdens haar verblijf in Italië als zelfstandige werkte, overeenkomstig de voorzieningen in 
artikel 14 bis, lid 2 van Verordening (EEG) nr.1408/71. 

Indienster kan deze uitkomst niet aanvechten op basis van het argument dat zij in Duitsland 
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belasting betaalt, aangezien in Verordening (EEG) nr. 1408/71 niet gerefereerd wordt aan
belastingregels bij het bepalen van de toepasselijke wetgeving.

Conclusie

De diensten van de Commissie kunnen geen schending vaststellen van communautair recht 
inzake de coördinatie van socialezekerheidsstelsels.
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