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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.1.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1033/2009, внесена от Elizabeth Schinkel, с нидерландско 
гражданство, относно нидерландската й пенсия

1. Резюме на петицията

Вносителката, която живее в Белгия и получава нидерландска пенсия за старост 
(AOW), протестира срещу начина, по който се изчислява пенсията й и срещу 
намаляването на полагащите й се суми за периоди, през които не е пребивавала в 
Нидерландия. Тя протестира и срещу намаляването на добавките на нейния партньор и 
счита, че е несправедливо, че от нея се изисква да плаща здравна осигуровка AWBZ 
въпреки факта, че в Белгия тя няма достъп до същите здравни услуги като 
пенсионерите, пребиваващи в Нидерландия. Тя моли Европейския парламент за 
съдействие.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

Разпоредбите на Общността в областта на социалното осигуряване предвиждат 
координация, но не и хармонизиране на социално-осигурителните системи. Това 
означава, че всяка държава-членка има право да определя детайлите на своята 
национална социално-осигурителна система, по-специално по отношение на това кой 
трябва да се осигурява съгласно нейното законодателство, какви обезщетения се 
отпускат и при какви условия и колко вноски следва да се плащат.  Въпреки това 
правото на Европейския съюз, по-специално Регламент (ЕИО) № 1408/71 и Регламент 
(ЕИО) № 574/72, установява общи правила и принципи, които трябва да се спазват, 
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когато се прилагат националните законодателства. Целта на тези правила е да се 
гарантира, че прилагането на различните национални законодателства не засяга 
неблагоприятно хората, които упражняват правото си на свободно движение в рамките 
на Европейския съюз.

Нидерландската пенсия за старост е социално-осигурително обезщетение, което попада 
в приложното поле на Регламент 1408/71. Тази пенсия, въведена през 1957 г., се 
основава на периодите на пребиваване в Нидерландия. За всяка година на пребиваване 
или работа в Нидерландия между 15 и 65-годишна възраст лицата получават 2 % от 
пълния размер на пенсията. Жалбоподателката не е пребивавала и не е осигурявана в 
Нидерландия между 15 и 65-годишна възраст за период от 12 години. Следователно тя 
има право на 76 % от пълната нидерландска пенсия за старост.

Що се отнася до добавките на нейния партньор, нидерландското законодателство
предвижда, че партньорите на пенсионерите, които все още не получават пенсия за 
старост, имат право на добавка за партньор, доколкото тези партньори отговарят на 
условията, а именно пребиваване в Нидерландия или да са съпруга/партньор на лице,
осигурявано в Нидерландия. Тази добавка е предназначена да компенсира загубата на 
доход на семейството, тъй като нидерландското законодателство предвижда 
индивидуални, а не семейни пенсии. Добавката за партньор спира от момента, когато 
партньорът навърши 65 години и има право на своя собствена пенсия за старост.

Според нидерландското законодателство добавката за партньор се изчислява въз основа
на осигурителните периоди в Нидерландия и отчита дохода на партньора. Според 
нидерландските органи партньорът на вносителката не е осигуряван в Нидерландия за 
период от 29 години, т. е. тя е била осигурена само за 42 % от общия осигурителен 
период. Добавката на партньора й (42 % от общата сума) обаче е намалена поради
факта, че тя разполага със собствени средства.

Нидерландското законодателство относно метода за изчисляване на пенсията за старост 
и добавката на партньора не противоречат на Регламент 1408/71.

Що се отнася до жалбата на вносителката, че трябва да плаща вноски в AWBZ, без да 
има достъп до същото равнище на здравни услуги като пенсионерите, пребиваващи в 
Нидерландия, Регламент 1408/1 предвижда, че пенсионерите имат право на 
обезщетения за болест в страната, в която пребивават, съгласно законодателството на 
последната, но за сметка на държавата-членка, която плаща пенсията, на която е 
позволено да намалява пенсията с осигурителната вноска за болест, изчислена съгласно 
нейното законодателство. AWBZ следва да се счита за осигуровка за болест. Като 
нидерландска пенсионерка вносителката трябва да плаща вноски на AWBZ и Zvw 
(Zorgverzekeringswet), въпреки че има право на обезщетения за болест съгласно 
белгийското законодателство. Белгийското законодателство обаче не предвижда 
същите обезщетения за здравни услуги като AWBZ. Това не противоречи на 
общностното законодателство, а е в резултат от факта, че общностното законодателство 
в областта на социалното осигуряване не предвижда хармонизирана европейска 
система.
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Въз основа на предоставената информация не е видно да има проблем, свързан с 
прилагането на правото на Общността относно координацията на социално-
осигурителните системи за лица и членовете на техните семейства, които се движат в 
рамките на Европейския съюз.


