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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1715/2008 af Thomas Stange, tysk statsborger, om de hollandske og 
tyske myndigheders påståede manglende overholdelse af direktiv 1408/71/EØF 
om anvendelsen af socialsikringsordninger i Europa

1. Sammendrag

Andrageren er tysk statsborger og bosat i Tyskland, men har tidligere været ansat i 
Nederlandene, hvor han blev ude af stand til at arbejde efter en arbejdsulykke. Han får 
udbetalt invalideydelse fra Nederlandene og er omfattet af hollandsk sygesikringsdækning. 
Udgifter til lægebehandling, der er afholdt i Tyskland, godtgøres af det hollandske 
forsikringsselskab til den tyske fond (AOK Hessen) på grundlag af formular E-121. 
Andragerens hustru og børn er obligatorisk forsikret under den samme police. I en bestemt 
periode (1. maj 2006-31. marts 2008) fik hans hustru udbetalt en tysk socialsikringsydelse 
(ALG II). I henhold til AOK indebar dette, at hun obligatorisk var dækket af en tysk 
sygesikringsordning. Den tyske myndighed, der udbetalte ALG II-ydelser, nægtede imidlertid 
at acceptere hende og overføre penge til hende, idet de hævdede, at hun var forsikret i 
Nederlandene gennem sin mand. Ifølge andrageren blev hun i sidste ende under pres fra AOK 
accepteret af den tyske forsikringsordning med tilbagevirkende kraft indtil den 1. maj 2006. 
Dette betød, at AOK fik penge fra Nederlandene og fra Tyskland. Andrageren betragter dette 
som en overtrædelse af gældende europæisk og tysk lovgivning. AOK har efterfølgende sagt, 
at andragerens hustru ikke var forsikret efter den 1. april 2008, og at hun skal betale de 
udgifter til lægebehandling tilbage, som AOK har modtaget. Andrageren mener, at han er 
blevet udsat for forskelsbehandling fra den tyske myndighed og anmoder om afklaring og 
hjælp.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

"Andragendet

Andrageren er en tysk statsborger, som kun modtager nederlandsk invalideydelse. Han bor 
med sin hustru og sine fem børn i Tyskland. Andrageren og hans familie har en 
sundhedsforsikring i Nederlandene. Fra den 1. maj 2006 til den 31. marts 2008 modtog 
andragerens hustru den tyske ydelse "Grundsicherung für Arbeitssuchende - Arbeitslosengeld 
II (ALG II)". Den tyske kompetente institution "AOK Hessen" fandt, at Tyskland er den 
kompetente medlemsstat for en person, som modtager ALG II-ydelser. Følgelig oplyste den 
tyske kompetente institution den nederlandske kompetente institution om, at andragerens 
hustru er dækket af obligatorisk sundhedspleje i Tysklands "CVZ Diegem" gennem formular 
E 108 (notifikation af suspension eller tilbagetrækning af retten til forsikringsnaturalydelser 
ved sygdom og barsel).
Andrageren klager over, at EU-reglerne på området for koordinering af socialsikring ikke blev 
overholdt, da hans hustru var forsikret to gange: i Nederlandene og i Tyskland. Han klager 
over fratrækningen af kontraktlige bidrag, der er betalt i forbindelse med hans hustru i 
perioden fra den 1. maj 2006 til den 31. marts 2008, da hans hustru ikke var medlem af en 
nederlandsk sundhedsforsikringsordning i den periode, fordi den tyske lovgivning hade 
forrang. Andrageren søger om tilbagebetaling af de kontraktlige bidrag, som han i forbindelse 
med sin hustru betalte til den nederlandske sundhedssikringsstyrelse (CVZ) i denne periode.

Andrageren klager yderligere over, at den tyske institution AOK Hessen anmodede hans 
hustru om at tilbagebetale de udgifter til sundhedspleje, som hun modtog, selvom hun ikke 
havde lovbestemt forsikring efter den 31. marts 2008, da hendes ret til ydelser fra tyske ALG 
stoppede.

Kommissionens bemærkninger

EU's socialsikringslovgivning samordner de sociale sikringsordninger i stedet for at 
harmonisere dem. Det indebærer, at enhver medlemsstat frit kan fastsætte de nærmere 
retningslinjer for sin nationale sociale sikringsordning, herunder hvilke ydelser der skal 
leveres og på hvilke betingelser, hvordan disse ydelser beregnes, og hvor mange bidrag der 
skal betales. EU-lovgivningen, særligt forordning (EF) nr. 883/2004 om anvendelse af de 
sociale sikringsordninger, indeholder fælles regler og principper, som skal overholdes af alle 
nationale myndigheder under anvendelse af den nationale lovgivning. Disse regler sikrer, at 
man ved anvendelsen af de forskellige nationale lovgivninger overholder de grundlæggende 
principper for ligebehandling og ikkediskrimination. 

Med hensyn til sygeforsikring for en person, som modtager en pension, fastslår artikel 24 i 
forordning (EF) nr. 883/2004, at denne pensionist og hans familiemedlemmer har ret til 
lægebehandling i bopælsstaten i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, på hvis område 
pensionisten er bosat. Udgifterne til lægebehandling afholdes af den medlemsstat, der 
udbetaler pensionen. Samordningsbestemmelserne sikrer, at en person og dennes familie, som 
ellers ikke ville have ret til sundhedspleje i en bopælsstat, alligevel får lægebehandling i den 
medlemsstat, de er bosiddende i.

Med hensyn til spørgsmålet om mulige dobbelte bidrag, som blev betalt for andragerens 
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hustru i den periode, hvor hun modtog tysk ALG II-ydelse (fra den 1. maj 2006 til den 31. 
marts 2008, ville pålægningen af sådanne dobbelte bidrag være i modstrid med ovennævnte 
samordningsbestemmelser, som fastsætter, at kun en lovgivning er gældende, og at der ikke 
skal betales dobbelte bidrag.

Efter at være blevet adspurgt af Kommissionen forklarede de tyske myndigheder, at de på 
daværende tidspunkt fandt, at modtagere af de tyske ALG II-ydelser skulle være obligatorisk 
forsikret i Tyskland, og at princippet om, at en persons selvstændige ret til naturalydelser har 
forrang over et familiemedlems afledte ret, er gældende. Derfor skulle andragerens hustru 
være dækket af obligatorisk forsikring i henhold til tysk lovgivning i den periode, hvor hun 
modtog tyske ALG II-ydelser. For at undgå dobbelte bidrag informerede den tyske institution 
ved hjælp af formular E 108 den nederlandske institution om, at Tyskland var den kompetente 
medlemsstat.

Kommissionen anmodede de nederlandske myndigheder om at redegøre for situationen 
vedrørende bidrag i henhold til artikel 69 i den nederlandske retsakt om medicinsk behandling 
(Zorgverzekeringswet, herefter "Zvw"), som andrageren indbetalte i forbindelse med sin 
hustru. De nederlandske myndigheder oplyste Kommissionen om, at den nederlandske 
institution CVZ siden hen har fundet, at andrageren i henhold til artikel 69 i Zvw ikke var 
pligtig til at betale bidrag for sin hustru i perioden fra den 1. maj 2006 til den 31. marts 2008. 
De nederlandske myndigheder anførte, at andrageren vil få tilbagebetalt i alt 3.526 euro, der 
omfatter lovbestemt rente, at andrageren er blevet underrettet, og at de beklager forsinkelsen i 
forbindelse med behandling af sagen.

Vedrørende klagen over, at den tyske institution AOK Hessen anmodede andragerens hustru 
om at tilbagebetale udgifter til sundhedspleje, som hun modtog uden at være dækket af 
lovbestemt forsikring efter den 31. marts 2008, svarede de tyske myndigheder Kommissionen, 
at en tilbagebetalingsprocedure var blevet påbegyndt, men imidlertid var blevet stoppet. De 
forklarede, at efter at hendes ret til tyske ALG II-ydelser stoppede den 31. marts 2008, 
modtog andragerens hustru sygesikringsydelser fra Tyskland, før den tyske institution havde 
modtaget formular E121 (certifikat for registrering af pensionister og deres 
familiemedlemmer). Da overførslen af denne formular fra den nederlandske til den tyske 
institution tog noget tid, fandt den tyske institution ved en fejl, at der ikke var nogen dækning 
i denne periode.  

Konklusioner

Kommissionen mener, at de nederlandske og tyske institutioner har besvaret andragerens 
spørgsmål i henhold til principperne i EU-lovgivningen på området for koordinering af 
sociale sikringsordninger."


