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1. Samenvatting van het verzoekschrift

De vader van indiener, die vele jaren in Duitsland heeft gewerkt, ontvangt een Griekse
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Maar de Landesversicherungsanstalt van Baden-
Wurttemberg (verzekeringsinstelling op het niveau van de deelstaat), die voor de vader van 
indiener een lager arbeidsongeschiktheidspercentage had vastgesteld, heeft totnogtoe 
geweigerd om hem het bedrag uit te keren waarop hij denkt recht te hebben. Indiener verzoekt 
het Europees Parlement ervoor te zorgen dat het desbetreffende EU-beginsel wordt nageleefd, 
te weten dat arbeidsmigranten die arbeidsongeschikt worden, niet anders mogen worden 
behandeld dan iemand die zijn hele leven in dat land heeft gewoond en gewerkt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 januari 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 mei 2006.

Commentaar van de Commissie op de argumenten in het verzoekschrift

De EU-wetgeving op het gebied van sociale zekerheid vormt geen vervanging van de 
bestaande nationale socialezekerheidsstelsels door één afzonderlijk Europees systeem. In 
plaats van de socialezekerheidsstelsels te harmoniseren, bieden de EU-bepalingen betreffende 
sociale zekerheid een eenvoudige coördinatie van deze nationale systemen. Met andere 
woorden, elke lidstaat is vrij om de details van zijn nationale socialezekerheidsstelsel te 
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bepalen, namelijk wie onder zijn wetgeving moet worden verzekerd, welke uitkeringen 
worden toegekend en onder welke voorwaarden, hoe deze uitkeringen worden berekend en 
hoeveel premie moet worden betaald. EU-wetgeving, in het bijzonder Verordening (EEG) nr. 
1408/71, stelt gemeenschappelijke regels en beginselen vast die moeten worden nageleefd bij 
de toepassing van de nationale wetgevingen. Op die manier wordt gegarandeerd dat de 
toepassing van de verschillende nationale wetgevingen personen die hun recht op vrij verkeer 
in de Europese Unie uitoefenen, niet nadelig treft.

De kwestie van het toekennen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering aan een persoon onder 
de Duitse wetgeving en de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid betreft een 
voorwaarde voor het in aanmerking komen voor een uitkering en is daarom geen kwestie die 
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht moet worden opgelost, maar uitsluitend onder de 
nationale Duitse wetgeving. Aangezien dit een kwestie is die alleen onder de nationale Duitse 
wetgeving wordt opgelost, wordt dit onafhankelijk van het standpunt van de Griekse instantie 
gedaan. De Duitse beslissing is daarom niet in strijd met het Gemeenschapsrecht en de 
bepalingen van Verordening 1408/71.

Conclusies

Het feit dat instanties in verschillende lidstaten arbeidsongeschiktheidsuitkeringen toekennen 
op basis van een verschillende beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid van de 
persoon, is niet in strijd met het Gemeenschapsrecht en de bepalingen van Verordening 
1408/71. De diensten van de Commissie stellen daarom voor de behandeling van het 
verzoekschrift af te sluiten.

3. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 23 maart 2007.

Achtergrond/Samenvatting van de feiten/Geschiedenis

De vader van indiener, die ooit vele jaren in Duitsland heeft gewerkt, ontvangt nu een Duitse 
arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar geen Griekse. De Landesversicherungsanstalt in 
Baden-Wurttemberg had voor de vader van indiener oorspronkelijk een lager 
arbeidsongeschiktheidspercentage vastgesteld, maar sinds 2003 ontvangt hij een levenslang 
pensioen. Indiener is van mening dat het Griekse fonds IKA-ETAM desondanks geen 
rekening houdt met de Duitse beslissing omtrent de mate van arbeidsongeschiktheid. Indiener 
verzoekt het Europees Parlement ervoor te zorgen dat het desbetreffende EU-beginsel wordt 
nageleefd, te weten dat arbeidsmigranten die arbeidsongeschikt worden, niet anders mogen 
worden behandeld dan iemand die zijn hele leven in dat land heeft gewoond en gewerkt.

Commentaar van de Commissie op de argumenten in het verzoekschrift

Zoals de diensten van de Commissie al in detail aan indiener hebben uitgelegd in hun brief 
van 6 juli 2005, vallen beslissingen aangaande het arbeidsongeschiktheidspercentage onder de 
exclusieve bevoegdheid van de lidstaten. Ook het Hof van Justitie heeft al een aantal malen 
benadrukt dat de verordening op grond van artikel 42 EG strekt tot coördinatie en niet tot 
harmonisering van de socialezekerheidsstelsels.

De bewuste beslissingen worden conform de nationale wetgeving genomen door de nationale 
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instanties van elke lidstaat waar iemand verzekerd was. De beslissing van een instantie is 
slechts in enkele specifieke gevallen bindend voor de instanties in alle betrokken lidstaten.
Deze situatie vloeit voort uit het feit dat de communautaire bepalingen de nationale 
socialezekerheidsstelsels niet harmoniseren, maar volstaan met deze te coördineren.

Conclusies

Gelet op de beperkte mate waarin de communautaire bepalingen de socialezekerheidsstelsels 
coördineren, is de Commissie niet in de gelegenheid iets voor indiener te doen.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010.

Indiener is van mening dat de door de Commissie verstrekte informatie, waarop het Europees
Parlement zich gebaseerd heeft om de behandeling van het verzoekschrift af te sluiten, onjuist 
is en verzoekt om heropening van de behandeling van het verzoekschrift. De Commissie heeft 
het door indiener toegestuurde dikke dossier bestudeerd en geen enkel gegeven gevonden op 
grond waarvan ze zou kunnen besluiten dat het communautaire recht is geschonden.

Conclusies

De Commissie is van mening dat er geen enkele nieuw gegeven is ingebracht op grond 
waarvan het gerechtvaardigd zou zijn dit verzoekschrift opnieuw te behandelen. 


