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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1753/2008, ingediend door V.T.L. (Spaanse nationaliteit), over de 
Duitse ziektekostenverzekering.

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster ontvangt een Duits pensioen omdat zij in Duitsland werkzaam is geweest. Zij
beklaagt zich over de ziektekostenverzekering die zij in voornoemd land moet blijven betalen 
en die van haar pensioen wordt afgetrokken, ook al woont zij niet meer in Duitsland maar in 
Spanje, waar haar kosteloze gezondheidszorg wordt verstrekt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009.

"Verordening (EG) nr. 1408/71 coördineert de nationale sociale zekerheidsregelingen van de 
lidstaten. In artikel 28 is bepaald dat een gepensioneerde met een pensioen uit slechts één 
lidstaat verzekerd blijft tegen ziektekosten in de lidstaat die hem het pensioen verstrekt, zelfs 
wanneer hij naar een andere lidstaat verhuist. In de nieuwe lidstaat van verblijf heeft hij dan 
recht op ziekengeld op grond van de wetgeving van deze lidstaat, maar op kosten van de 
instelling van de lidstaat die het pensioen verstrekt. Dit betekent dat de instelling van de 
lidstaat die het pensioen verstrekt uiteindelijk de kosten van het ziekengeld terugbetaalt aan de 
instelling die het ziekengeld heeft uitgekeerd, op basis van een forfaitair bedrag dat het 
werkelijk uitgekeerde bedrag zo dicht mogelijk benadert (artikel 95 van Verordening nr. 
574/72).
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Deze procedure op grond van artikel 28 dient een tweeledig doel:

 Het eerste doel hangt samen met de nationale wetgeving van de lidstaten: deze staat 
vaak niet toe dat gepensioneerden zich aansluiten bij de ziektekostenregeling wanneer 
zij niet eerder een band met de lidstaat hebben gehad (bijvoorbeeld werk, woonplaats 
of pensioen). Ook blijven gepensioneerden op grond van nationale wetgeving alleen
doorgaans niet verzekerd tegen ziektekosten wanneer zij niet blijven wonen in de staat 
die het pensioen verstrekt. Verordening nr. 1408/71 garandeert daarom dat een 
gepensioneerde verzekerd blijft tegen ziektekosten wanneer hij besluit naar een 
nieuwe lidstaat te verhuizen.

 Het tweede doel is het garanderen dat een fundamenteel beginsel van EU-recht wordt 
nageleefd, namelijk het beginsel van het niet discrimineren op grond van nationaliteit 
in de nieuwe lidstaat van verblijf. De gepensioneerde ontvangt daar namelijk 
ziekengeld onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die lidstaat.

Deze doelstelling voorkomt bovendien een zeer praktisch probleem voor 
zorgverleners: in een Unie met 27 lidstaten kunnen zij onmogelijk weten welke 
medische behandeling gedekt wordt door de verzekering van een andere lidstaat. 
Daarom behandelen zorgverleners elk verzekerd persoon overeenkomstig de 
wetgeving die zij kennen, zelfs degenen die in een andere lidstaat verzekerd zijn.

Voorts kan de lidstaat die verantwoordelijk is voor de kosten van de zorg die is verleend aan 
een in het buitenland verblijvende gepensioneerde, op grond van artikel 33 van Verordening
nr. 1408/71 bedragen inhouden op het pensioen dat de lidstaat de betreffende persoon 
verstrekt en zo de kosten van de gezondheidszorg compenseren. Deze bedragen worden 
berekend overeenkomstig de wetgeving van de bevoegde lidstaten. 

Uit deze bepalingen volgt dat indienster, die een Duits pensioen ontvangt, in Spanje recht op 
gezondheidszorg heeft overeenkomstig de Spaanse wetgeving (tarieven en procedures), maar 
voor rekening van Duitsland. Duitsland mag premies voor ziektekostenverzekeringen 
inhouden op het pensioen dat het land aan indienster verstrekt. 

Conclusie
De door indienster geschetste situatie is in overeenstemmingen met de bestaande EU-
bepalingen.


