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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója Belgiumban él, és holland nyugdíjat (AOW-t) kap. Panaszt emel a 
nyugdíjszámítási módszer miatt, amely nem veszi figyelembe azokat az időszakokat, amikor 
nem Hollandiában lakott. A partnere után járó pótlék csökkentését is kifogásolja, és 
méltánytalannak tartja, hogy járulékot fizet az AWBZ-be (az egészségbiztosítási alapba), 
miközben Belgiumban nem részesülhet ugyanolyan ellátásban, mint a Hollandiában élő 
nyugdíjasok. A petíció benyújtója az Európai Parlament segítségét kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január 22.

A szociális biztonsággal kapcsolatos közösségi rendelkezések a szociális biztonsági 
rendszerek összehangolását, nem pedig azok harmonizációját írják elő. Ez azt jelenti, hogy 
minden tagállam szabadon meghatározhatja a részleteket a nemzeti szociális biztonsági 
rendszere tekintetében, azaz a jogszabályai értelmében biztosítottak körét, az ellátások típusait 
és feltételeit, és a fizetendő járulékok mértékét. Ugyanakkor az EU joga, különösen az 
1408/71/EGK rendelet és az 574/72/EGK végrehajtási rendelet meghatározza a nemzeti jog 
alkalmazásakor betartandó közös szabályokat és alapelveket. E szabályok annak biztosítására 
szolgálnak, hogy az eltérő nemzeti jogszabályok alkalmazása ne érintse kedvezőtlenül azokat, 
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akik az Európai Unión belüli szabad mozgáshoz való jogot gyakorolják.

A holland öregségi nyugdíj az 1408/71/EGK rendelet hatálya alá tartozó szociális biztonsági 
ellátásnak minősül. Ez az 1957-ben bevezetett nyugdíj a hollandiai tartózkodási időn alapul. 
A 15 és 65 éves koruk közötti időszakban Hollandiában tartózkodó vagy dolgozó személyek 
minden egyes év után a nyugdíj teljes összegének 2%-ában részesülnek. A panaszos 15 és 65 
éves kora között 12 éven keresztül nem tartózkodott, illetve nem rendelkezett biztosítással 
Hollandiában. Ezért a teljes holland öregségi nyugdíj 76%-ára jogosult.

Ami a partnerének járó juttatást illeti, a holland jog úgy rendelkezik, hogy a nyugdíjas 
partnere, aki még nem részesül öregségi nyugdíjban, akkor jogosult a partnernek járó 
juttatásra, ha megfelel a jogosultsági feltételeknek, azaz ha Hollandiában tartózkodik, illetve 
ha a Hollandiában biztosítással rendelkező személy felesége/partnere. Ez a juttatás a családi 
jövedelem csökkenésének ellensúlyozására szolgál, mivel a holland jog nem családi, hanem 
egyéni nyugdíjakról rendelkezik. A partnernek járó juttatás a 65. év betöltésekor megszűnik, 
és a partner saját öregségi nyugdíjra jogosult. 

A holland jog értelmében a partnernek járó juttatást a Hollandiában szerzett biztosítási idő 
alapján és a partner jövedelmének figyelembevételével számítják ki. A holland hatóságok 
szerint a petíció benyújtójának partnere nem rendelkezett biztosítással Hollandiában 29 évig, 
azaz csak a teljes biztosítási idő 42%-a alatt volt biztosított. A petíció benyújtója partnerének 
járó juttatás (a teljes összeg 42%-a) azonban csökkent amiatt, hogy rendelkezik saját 
pénzforrásokkal.

Ami az öregségi nyugdíj és a partnernek járó juttatás számítási módszerét illeti, a holland jog 
nem áll ellentétben az 1408/71/EGK rendelettel.

Ami a petíció benyújtójának arra vonatkozó panaszát illeti, hogy járulékot kell fizetnie az 
AWBZ-be, miközben nem részesülhet ugyanolyan ellátásban, mint a Hollandiában élő 
nyugdíjasok, az 1408/71/EGK rendelet előírja, hogy a nyugdíjasok a lakóhelyük szerinti 
országban jogosultak betegségbiztosítási ellátásra az adott ország jogának megfelelően, 
viszont a költségeket a nyugdíjat folyósító tagállam viseli, amely csökkentheti a nyugdíjat a 
saját jogszabálya alapján kiszámított betegségbiztosítási járulékkal. Az AWBZ-t 
betegségbiztosításnak kell tekinteni. Holland nyugdíjasként a petíció benyújtójának járulékot 
kell fizetnie az AWBZ-be és a Zvw-be (Zorgverzekeringswet), jóllehet a belga jog szerint 
jogosult betegségbiztosítási ellátásra. A belga jog azonban nem ugyanolyan 
egészségbiztosítási ellátást ír elő, mint az AWBZ. Ez nem ellentétes a közösségi joggal, 
hanem annak a következménye, hogy a szociális biztonság terén a közösségi jog nem 
rendelkezik harmonizált európai rendszerről.

A szolgáltatott információk alapján úgy tűnik, hogy nincs probléma az EU-n belül mozgó 
személyek és családtagjaikra vonatkozó szociális biztonsági rendszerek összehangolásáról 
szóló közösségi jog alkalmazásával.


