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Om: Andragende 1033/2009 af Elizabeth Schinkel, nederlandsk statsborger, om 
nederlandsk pension

1. Sammendrag

Andrageren, som bor i Belgien og modtager nederlandsk alderdomspension (AOW), klager 
over beregningen af denne og over reduktionen i hendes pension, fordi hun i perioder ikke har 
været bosiddende i Nederlandene. Andrageren klager ligeledes over reduktionen i partnerens 
ydelse, og hun mener, at det er urimeligt, at hun skal betale til sygeforsikringsordningen 
AWBZ, når hun i Belgien ikke har adgang til samme ydelse som pensionister, der bor i 
Nederlandene. Hun anmoder om Europa-Parlamentets hjælp.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. november 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.

"Med EU's sociale sikringsbestemmelser koordineres de sociale sikringsordninger, men de 
harmoniseres ikke. Det indebærer, at enhver medlemsstat frit kan fastsætte de nærmere 
retningslinjer for sine nationale socialsikringsordninger, navnlig de nærmere regler for, hvem 
der kan forsikres i henhold til landets lovgivning, hvilke ydelser der gives og på hvilke 
betingelser, og hvor mange bidrag der skal udbetales. Imidlertid fastsætter EU-lovgivningen, 
særlig forordning (EØF) nr. 1408/71 og 574/72, fælles regler og principper, som skal 
overholdes under anvendelse af den nationale lovgivning. Disse regler har til formål at sikre, 
at anvendelsen af forskellig national lovgivning ikke har en negativ indvirkning på personer, 
der udøver deres ret til fri bevægelighed inden for EU.



PE438.347v01-00 2/2 CM\802799DA.doc

DA

Den nederlandske alderspension er en socialsikringsydelse, som henhører under forordning 
1408/71. Denne pension blev indført i 1957 og er baseret på bopælsperioder i Nederlandene.
For hvert år en person er bosiddende eller arbejder i Nederlandene i alderen 15 til 65 år, 
modtager han/hun 2 % af pensionens fulde beløb. Klageren var hverken bosiddende eller 
forsikret i Nederlandene i alderen 15 til 65 år i en periode på 12 år. Hun er derfor berettiget til 
76 % af den fulde nederlandske alderspension.

Med hensyn til partnerens ydelse fastlægges det i den nederlandske lovgivning, at partneren 
til en pensionist, som endnu ikke modtager alderspension, er berettiget til partnerydelse, i det 
omfang denne partner opfylder betingelserne for berettigelse, nemlig at være bosiddende i 
Nederlandene eller være gift/partner med en person, som er forsikret i Nederlandene.
Formålet med denne ydelse er at kompensere for en families indtægtstab, idet den 
nederlandske lovgivning indeholder bestemmelser om individuelle pensioner og ikke 
familiepensioner. Partnerydelsen indstilles i det øjeblik, partneren fylder 65 år og er berettiget 
til sin egen alderspension.

Ifølge nederlandsk lovgivning beregnes partnerydelsen på baggrund af forsikringsperioder i 
Nederlandene, ligesom der tages højde for partnerens indtægt. Ifølge de nederlandske 
myndigheder var andragerens partner ikke forsikret i Nederlandene i en periode på 29 år, idet 
hun kun var forsikret i 42 % af den samlede forsikringsperiode. Hendes partnerydelse (42 % 
af det samlede beløb) reduceres, fordi hun har sine egne ressourcer.

Den nederlandske lovgivning vedrørende metoden til beregning af alderspension og 
partnerydelse er ikke i strid med forordning 1408/71.

Med hensyn til andragerens klage over, at hun skal betale bidrag til AWBZ uden at have 
adgang til samme plejeniveau som pensionister i Nederlandene, fastlægges det i forordning 
1408/1, at pensionister er berettigede til ydelser i tilfælde af sygdom i den medlemsstat, hvor 
de er bosiddende i henhold til sidstnævntes lovgivning, men udgifterne afholdes af den 
medlemsstat, der betaler deres pension, og som er berettiget til at reducere pensionen med det 
sygeforsikringsbidrag, som beregnes i henhold til lovgivningen. AWBZ anses for at være 
sygeforsikring. Som nederlandsk pensionist skal andrageren betale bidrag til AWBZ og Zvw 
(Zorgverzekeringswet), selv om hun er berettiget til ydelser i tilfælde af sygdom i 
overensstemmelse med belgisk lovgivning. Belgisk lovgivning indeholder imidlertid ikke 
bestemmelser om samme sundhedsydelser som AWBZ. Dette er ikke i strid med 
fællesskabsretten, men skyldes, at fællesskabsretten inden for sociale sikringsordninger ikke 
indeholder bestemmelser om et harmoniseret europæisk system.

På baggrund af de foreliggende oplysninger viser andragendet ikke tegn på, at der er et 
problem med anvendelsen af fællesskabsretten i forhold til koordineringen af 
socialsikringsordninger for personer, der flytter inden for EU, og deres familiemedlemmer."


