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Betreft: Verzoekschrift 1521/2008, ingediend door Justinus A. Linskens (Duitse 
nationaliteit), over problemen met sociale uitkeringen uit Duitsland en 
Nederland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener lijdt aan een auto-immuunziekte en heeft nu als voormalig grenswerker tussen 
Duitsland en Nederland problemen die verband houden met de kwestie van de 
verantwoordelijkheid voor sociale uitkeringen. Indiener geeft echter geen concrete 
voorbeelden van de problemen die hij ondervindt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

Het EU-recht op het gebied van sociale voorzieningen voorziet niet in de harmonisatie van de 
socialezekerheidsstelsels, maar in de coördinatie ervan. Dit betekent dat iedere lidstaat de 
vrijheid heeft om het specifieke karakter van zijn eigen socialezekerheidsstelsel te bepalen, 
dus ook om vast te stellen welke uitkeringen mogelijk zijn onder welke voorwaarden, hoe 
deze uitkeringen worden berekend, en hoeveel premie er moet worden betaald. In de 
wetgeving van de Unie, in het bijzonder Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) 
nr. 987/2009, zijn gemeenschappelijke regels en beginselen vastgelegd die door alle nationale 
autoriteiten moeten worden nageleefd bij de toepassing van nationale wetgeving. Deze regels 
dienen ter waarborging dat de verschillende nationale wetgevingen stoelen op de 
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grondbeginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie. 

De Commissiediensten hebben de Nederlandse autoriteiten verzocht duidelijkheid in deze 
zaak te verschaffen. De Nederlandse autoriteiten antwoordden dat de bevoegde Nederlandse 
instantie, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), het geval van indiener 
had bestudeerd, met als gevolg dat het UWV indiener nu een volledige 
arbeidsongeschiktheidsuitkering betaalt.

Mogelijk werd het verzoekschrift ingediend vanwege het feit dat indiener indertijd geen brief 
van de bevoegde Nederlandse instantie had gekregen, wat te wijten was aan een fout 
waardoor de brief aan indiener naar een adres in Nederland was gestuurd in plaats van naar 
het juiste adres in Duitsland. Het UWV heeft verzekerd dat deze fout daarna is hersteld.

Conclusie

Na het verkrijgen van de informatie van de Nederlandse autoriteiten zijn de 
Commissiediensten van mening dat de problemen van indiener met betrekking tot zijn 
aanspraken op sociale voorzieningen zijn opgelost en dat er dus geen sprake is van schending 
van het EU-recht.


