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Om: Andragende 1521/2008 af Justinus A. Linskens, tysk statsborger, om problemer 
med sociale ydelser fra Tyskland og Nederlandene

1. Sammendrag

Andrageren lider af en autoimmun sygdom. Han er tidligere grænsearbejder mellem Tyskland 
og Nederlandene og har nu problemer, der vedrører spørgsmålet om ansvaret for sociale
ydelser. Andrageren anfører imidlertid intet konkret eksempel på de problemer, han oplever.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

EU's socialsikringslovgivning samordner de sociale sikringsordninger i stedet for at 
harmonisere dem. Det indebærer, at hver medlemsstat frit kan fastsætte de nærmere 
retningslinjer for deres nationale socialsikringsordninger, herunder hvilke ydelser der skal 
leveres, hvem der har ret til dem, hvordan disse ydelser beregnes, og hvilke bidrag der skal 
betales. EU-lovgivningen, især forordning (EF) nr. 883/2004 og nr. 987/209, indeholder 
fælles regler og principper, som skal overholdes af alle nationale myndigheder under 
anvendelsen af den nationale lovgivning. Disse regler sikrer, at man ved anvendelsen af de 
forskellige nationale lovgivninger overholder de grundlæggende principper for ligebehandling 
og ikkediskrimination. 

Kommissionens tjenestegrene kontaktede de nederlandske myndigheder for at indhente 
nærmere oplysninger i sagen. De nederlandske myndigheder svarede, at den nederlandske 
kompetente institution, "Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen UWV" 
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(forsikringsinstituttet for arbejdstagere), har undersøgt andragerens sag med det resultat, at 
UWV nu udbetaler ydelser på grund af uarbejdsdygtighed til andrageren til den fulde sats.

Det er muligt, at andragendet blev udløst ved, at andrageren på daværende tidspunkt ikke 
havde modtaget et brev i sagen fra den nederlandske kompetente institution, hvilket skyldtes 
en fejltagelse, hvorved brevet til andrageren blev sendt til en adresse i Nederlandene i stedet 
for den korrekte adresse i Tyskland. UWV har forsikret, at denne fejltagelse efterfølgende er 
blevet rettet.

Konklusion

På baggrund af oplysningerne fra de nederlandske myndigheder mener Kommissionen, at 
andragerens problemer omkring hans ret til social sikring er løst, og at der følgelig ikke 
foreligger nogen overtrædelse af EU-lovgivningen.


