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MEDEDELING AAN DE LEDEN 

Betreft: Verzoekschrift 1868/2008, ingediend door Suzanne Ludwig Kloth 
(Luxemburgse nationaliteit), over de premie voor haar Luxemburgse 
ziektekostenverzekering 

1. Samenvatting van het verzoekschrift 

Indienster is in Nederland geboren en heeft jarenlang in Nederland gewerkt tot zij een 
beroepsziekte kreeg en ophield met werken. De Nederlandse staat heeft aangeboden haar 
socialeverzekeringspremies te restitueren, hetgeen zij heeft aanvaard. Zij kreeg de 
Luxemburgse nationaliteit en maakte, toen zij de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, 
gebruik van haar pensioenrechten; sindsdien ontvangt zij een pensioen van de Nederlandse 
staat. Haar ziektekosten waren altijd gedekt door de ambtenarenverzekering van haar 
Luxemburgse echtgenoot, maar toen zij haar Nederlandse pensioen kreeg, besloot de 
Luxemburgse staat haar ziektekostenverzekering, tot dan toe bij de Caisse maladie des 
fonctionnaires, onder te brengen bij de Caisse maladie des ouvriers, waaraan zij 
ziektekostenpremie moest betalen, zodat er van haar Nederlandse pensioen minder overbleef. 
Zij wenst niet langer verplicht te worden tot premiebetaling enkel omdat zij een andere 
verzekeringsmaatschappij heeft gekregen. 

2. Ontvankelijkheid 

Ontvankelijk verklaard op 10 april 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement). 

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 juli 2009 

Indienster beklaagt zich over het bedrag van het pensioen dat haar wordt uitbetaald. Zij is 
Nederlandse van geboorte en heeft later de Luxemburgse nationaliteit, de nationaliteit van 
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haar echtgenoot, aangenomen. Als gevolg van een beroepsziekte is zij opgehouden met 
werken. 
 
Zij zegt akkoord te zijn gegaan met de restitutie van haar socialeverzekeringspremies, maar 
uit haar schrijven blijkt niet om welke premies het hier precies gaat. 
 
Er bestaat op communautair niveau regelgeving, te weten in Verordeningen (EEG) nrs. 
1408/71 en 574/72, die voornamelijk bedoeld is om het vrije verkeer van werknemers in de 
Europese Unie daadwerkelijk te garanderen en erop toe te zien dat migrerende werknemers 
geen sociale zekerheidsrechten verliezen als gevolg van het feit dat zij zich in de Europese 
Unie verplaatsen. 
 
Toepassing van coördinerende regelgeving valt in eerste instantie onder de bevoegdheid van 
de lidstaten; voor een en ander is het evenwel noodzakelijk dat zij over bepaalde informatie 
beschikken, die in onderhavig geval ontbreekt. 
 
De Commissiediensten hebben onderhavig geval aan de Luxemburgse autoriteiten voorgelegd 
en deze om nadere inlichtingen verzocht. Zij zullen zo spoedig mogelijk opnieuw met de 
Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement contact opnemen.  

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009. 

Het verzoekschrift 
 
Indienster beklaagt zich over het bedrag van het pensioen dat haar wordt uitbetaald. Zij is 
Nederlandse van geboorte en heeft later de Luxemburgse nationaliteit, de nationaliteit van 
haar echtgenoot, aangenomen. Als gevolg van een beroepsziekte is zij opgehouden met 
werken. Zij zegt akkoord te zijn gegaan met de restitutie van haar socialeverzekeringspremies, 
maar uit haar schrijven blijkt niet waar het hier precies om gaat. 

Opmerkingen van de Commissie met betrekking tot het verzoekschrift  
 
Er bestaat op communautair niveau regelgeving, te weten in Verordeningen (EEG) nrs. 
1408/71 en 574/72, die voornamelijk bedoeld is om het vrije verkeer van werknemers in de 
Europese Unie daadwerkelijk te garanderen en erop toe te zien dat migrerende werknemers 
geen socialezekerheidsrechten verliezen als gevolg van het feit dat zij zich in de Europese 
Unie verplaatsen.  
 
De toepassing van coördinerende regelgeving valt in eerste instantie onder de bevoegdheid 
van de lidstaten. Uit de informatie die door de Luxemburgse autoriteiten verstrekt is, blijkt dat 
betrokkene sinds 1 augustus 2008 een pensioen ontvangt van de Nederlandse staat. Vanaf dat 
moment kan betrokkene in het kader van de toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 
niet langer beschouwd worden als gezinslid van een verzekerde die recht heeft op 
verstrekkingen in het kader van de sociale zekerheid, maar moet zij beschouwd worden als 
een zelfstandig verzekerde met eigen rechten op verstrekkingen uit de sociale zekerheid. 
 
Ingevolge artikel 28 van Verordening (EEG) nr. 1408/71, met betrekking tot het recht van 
gepensioneerden op verstrekkingen bij ziekte, heeft een rechthebbende op een pensioen of 
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rente, die in een ander land woont dan het land dat het pensioen uitbetaalt, recht op 
verstrekkingen wegens ziekte volgens de wettelijke regelingen van het land van de 
woonplaats, maar komen de kosten daarvan voor rekening van het land dat het pensioen 
uitbetaalt. Het laatstgenoemde land mag, ter compensatie van de kosten voor verstrekkingen 
bij ziekte, de premies voor de ziektekostenverzekering in mindering brengen op het uit te 
betalen pensioen. 
 
Voor de situatie van indienster betekent dit, dat zij vanaf het moment dat ze recht heeft op een 
Nederlands pensioen, beschouwd moet worden als een zelfstandig verzekerde en niet langer 
beschouwd wordt als een gezinslid van een verzekerde. Ze heeft in Luxemburg recht op 
verstrekkingen bij ziekte, overeenkomstig de wettelijke regelingen van Luxemburg, maar de 
kosten daarvan komen voor rekening van Nederland, dat derhalve de premies voor de 
ziektekostenverzekering in mindering mag brengen op het pensioen dat aan betrokkene wordt 
uitbetaald.  
 

Conclusie 
Gezien het feit dat in het geval van indienster het communautair recht correct is toegepast 
door de Luxemburgse en Nederlandse autoriteiten, kan de Commissie niet interveniëren ten 
behoeve van indienster.  


