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1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, η οποία διαμένει στο Βέλγιο και εισπράττει ολλανδική σύνταξη γήρατος 
(AOW), αντιτίθεται στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης και σε μειώσεις που έγιναν στα 
δικαιώματά της για περιόδους κατά τις οποίες δεν διέμενε στις Κάτω Χώρες. Αντιτίθεται 
επίσης στη μείωση του επιδόματος του συντρόφου της και θεωρεί ότι είναι άδικο να 
πληρώνει ασφάλιση υγείας AWBZ παρά το γεγονός ότι στο Βέλγιο δεν έχει πρόσβαση στην 
ίδια περίθαλψη με τους συνταξιούχους που διαμένουν στις Κάτω Χώρες. Η αναφέρουσα 
ζητεί τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Οι κοινοτικές διατάξεις στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπουν τον συντονισμό, 
αλλά όχι την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 
κράτος μέλος δύναται να καθορίζει ελεύθερα τις λεπτομέρειες του οικείου συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης, και συγκεκριμένα τις λεπτομέρειες όσον αφορά τους δικαιούχους 
ασφάλισης βάσει της εθνικής νομοθεσίας, το είδος και τις προϋποθέσεις των χορηγούμενων 
παροχών, καθώς και το ύψος των καταβαλλόμενων εισφορών. Εντούτοις, το κοινοτικό 
δίκαιο, και ειδικότερα οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και αριθ. 574/72, θεσπίζουν 
κοινούς κανόνες και αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή των εθνικών νόμων. 
Ο στόχος αυτών των κανόνων είναι να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των διαφορετικών 
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εθνικών νομοθεσιών δεν επηρεάζει δυσμενώς τα άτομα που ασκούν το δικαίωμά τους στην 
ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ολλανδική σύνταξη γήρατος είναι μια παροχή κοινωνικής ασφάλισης η οποία εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 1408/71. Ο εν λόγω τύπος σύνταξης, που θεσπίστηκε το 
1957, βασίζεται σε περιόδους διαμονής στις Κάτω Χώρες. Για κάθε έτος κατά το οποίο ένα 
άτομο, ηλικίας μεταξύ 15 και 65 ετών, διαμένει ή εργάζεται στις Κάτω Χώρες λαμβάνει 
ποσοστό 2% από το πλήρες ποσό της σύνταξης. Η καταγγέλλουσα δεν διέμενε ή δεν ήταν 
ασφαλισμένη στις Κάτω Χώρες, όταν είχε ηλικία μεταξύ 15 και 65 ετών, για περίοδο 12 
ετών. Κατά συνέπεια, δικαιούται το 76% της πλήρους ολλανδικής σύνταξης γήρατος.

Όσον αφορά το επίδομα συντρόφου, η ολλανδική νομοθεσία ορίζει ότι ο/η σύντροφος 
συνταξιούχου που δεν λαμβάνει ακόμη σύνταξη γήρατος δικαιούται επίδομα συντρόφου στον 
βαθμό που ο/η εν λόγω σύντροφος πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της 
συγκεκριμένης παροχής, ειδικότερα δε να διαμένει στις Κάτω Χώρες ή να είναι 
σύζυγος/σύντροφος προσώπου που είναι ασφαλισμένο στις Κάτω Χώρες. Αυτό το επίδομα 
έχει σχεδιαστεί ώστε να αντισταθμίζει την απώλεια εισοδήματος μιας οικογένειας, δεδομένου 
ότι η ολλανδική νομοθεσία προβλέπει ατομικές και όχι οικογενειακές συντάξεις. Η χορήγηση 
του επιδόματος συντρόφου τερματίζεται από τη στιγμή που ο/η σύντροφος συμπληρώσει την 
ηλικία των 65 ετών και δικαιούται ο/η ίδιος/ίδια σύνταξη γήρατος.

Σύμφωνα με την ολλανδική νομοθεσία, το επίδομα συντρόφου υπολογίζεται βάσει των 
περιόδων ασφάλισης στις Κάτω Χώρες και λαμβάνει υπόψη το εισόδημα του/της συντρόφου. 
Σύμφωνα με τις ολλανδικές αρχές, η σύντροφος της αναφέρουσας δεν ήταν ασφαλισμένη στις 
Κάτω Χώρες για περίοδο 29 ετών, συγκεκριμένα ήταν ασφαλισμένη μόνο για το 42% της 
συνολικής περιόδου ασφάλισης. Ωστόσο, το επίδομα συντρόφου της (42% του συνολικού 
ποσού) είναι μειωμένο επειδή διαθέτει ίδιους πόρους.

Η ολλανδική νομοθεσία όσον αφορά τη μέθοδο υπολογισμού της σύνταξης γήρατος και του 
επιδόματος συντρόφου δεν αντιβαίνει στον κανονισμό 1408/71.

Όσον αφορά τη διαμαρτυρία της αναφέρουσας ότι είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει 
εισφορές στο σύστημα AWBZ ενώ δεν έχει πρόσβαση στο ίδιο επίπεδο περίθαλψης με τους 
συνταξιούχους στις Κάτω Χώρες, ο κανονισμός 1408/1 ορίζει ότι οι συνταξιούχοι 
δικαιούνται παροχές ασθενείας στη χώρα διαμονής τους σύμφωνα με τη νομοθεσία της εν 
λόγω χώρας αλλά με επιβάρυνση του κράτους μέλους που καταβάλλει τη σύνταξή τους, το 
οποίο δικαιούται να μειώσει το ποσό της σύνταξης υπολογίζοντας τις ασφαλιστικές εισφορές 
ασθενείας σύμφωνα με τη νομοθεσία του. Το AWBZ υπολογίζεται ως ασφάλιση ασθενείας. 
Ως ολλανδή συνταξιούχος, η αναφέρουσα οφείλει να καταβάλλει εισφορές στο AWBZ και το 
Zvw (Zorgverzekeringswet), παρότι δικαιούται παροχές ασθενείας σύμφωνα με τη βελγική 
νομοθεσία. Ωστόσο, η βελγική νομοθεσία δεν προβλέπει τις ίδιες παροχές υγειονομικής 
περίθαλψης με το AWBZ. Αυτό δεν αντιτίθεται προς την κοινοτική νομοθεσία, αλλά είναι 
αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η κοινοτική νομοθεσία στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης 
δεν προβλέπει την ύπαρξη εναρμονισμένου ευρωπαϊκού συστήματος.

Βάσει των πληροφοριών που ελήφθησαν, δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την 
εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
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ασφάλισης για τα πρόσωπα που κυκλοφορούν στο εσωτερικό της ΕΕ και τα μέλη των 
οικογενειών τους.


