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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1715/2008, του Thomas Stange, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με
ισχυρισμούς για μη συμμόρφωση των ολλανδικών και των γερμανικών 
αρχών με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί  εφαρμογής των 
συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στην Ευρώπη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι γερμανός υπήκοος, διαμένει στη Γερμανία, αλλά κατά το παρελθόν 
εργαζόταν στις Κάτω Χώρες, όπου κατέστη ανίκανος προς εργασία μετά από εργατικό 
ατύχημα. Λαμβάνει επίδομα αναπηρίας από τις Κάτω Χώρες και έχει ολλανδική 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Τα έξοδα περίθαλψης που πραγματοποιεί στη Γερμανία 
επιστρέφονται από τον ολλανδικό ασφαλιστικό φορέα στο γερμανικό ταμείο (AOK Hessen) 
βάσει του εντύπου E-121. Η σύζυγος και τα παιδιά του αναφέροντος υπάγονται υποχρεωτικά 
στην ίδια ασφάλιση. Κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου (1/5/2006 έως
31/3/2008), η σύζυγος του αναφέροντος έλαβε ένα γερμανικό επίδομα κοινωνικής ασφάλισης 
(ALG II). Σύμφωνα με το AOK, αυτό σήμαινε ότι καλυπτόταν υποχρεωτικά από γερμανικό 
σύστημα ασφάλισης υγείας. Αλλά η γερμανική αρχή που κατέβαλε το επίδομα ALG II 
αρνήθηκε να τη δεχτεί και να μεταφέρει χρήματα για λογαριασμό της, υποστηρίζοντας ότι 
ήταν ασφαλισμένη στις Κάτω Χώρες μέσω του συζύγου της. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η 
σύζυγός του έγινε τελικά δεκτή από το γερμανικό ασφαλιστικό σύστημα, υπό την πίεση του 
AOK, με αναδρομική ισχύ έως την 1/5/2006. Αυτό σήμαινε ότι το AOK λάμβανε χρήματα 
και από τις Κάτω Χώρες και από τη Γερμανία. Ο αναφέρων θεωρεί ότι πρόκειται για 
παράβαση του ισχύοντος ευρωπαϊκού και γερμανικού δικαίου. Το AOK δήλωσε στη συνέχεια 
ότι η σύζυγος του αναφέροντος ήταν ανασφάλιστη μετά την 1/4/2008 και ότι πρέπει να 
επιστρέψει το ποσό των εξόδων ιατρικής περίθαλψης που έλαβε στο AOK. Ο αναφέρων 
πιστεύει ότι υφίσταται διακριτική μεταχείριση από τον γερμανικό φορέα και ζητεί 
διευκρινίσεις και βοήθεια.
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2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Η αναφορά

Ο αναφέρων είναι γερμανός υπήκοος που λαμβάνει μόνο σύνταξη αναπηρίας από τις Κάτω 
Χώρες. Διαμένει με τη σύζυγό του και τα 5 παιδιά τους στη Γερμανία. Ο αναφέρων και η 
οικογένειά του έχουν ολλανδική ασφάλιση υγειονομικής περίθαλψης. Από την 1η Μαΐου
2006 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2008, η σύζυγος του αναφέροντος έλαβε το γερμανικό επίδομα
«Grundsicherung für Arbeitssuchende- Arbeitslosengeld II (ALG II)». Το αρμόδιο γερμανικό 
ίδρυμα, AOK Hessen, έκρινε ότι η Γερμανία είναι το αρμόδιο κράτος μέλος για τα άτομα που 
λαμβάνουν επίδομα ALG II. Ως εκ τούτου, το αρμόδιο γερμανικό ίδρυμα ενημέρωσε το 
αρμόδιο ολλανδικό ίδρυμα μέσω του εντύπου Ε 108 (Γνωστοποίηση αναστολής ή παύσεως 
του δικαιώματος για παροχές ασθένειας και μητρότητας σε είδος) ότι η σύζυγος του 
αναφέροντος καλύπτεται για υποχρεωτική ασφάλιση υγείας από το γερμανικό CVZ Diegem.
Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι δεν τηρήθηκαν οι κανόνες συντονισμού κοινωνικής ασφάλισης 
της ΕΕ, καθώς η σύζυγός του ήταν διπλά ασφαλισμένη: στις Κάτω Χώρες και στη Γερμανία. 
Αμφισβητεί την παρακράτηση συμβατικών εισφορών που καταβλήθηκαν αναφορικά με τη 
σύζυγό του κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Μαΐου 2006 έως τις 31 Μαρτίου 2008, 
καθώς η σύζυγός του δεν ήταν μέλος κανενός ολλανδικού συστήματος ιατρικής ασφάλισης 
κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, διότι υπερίσχυσε το γερμανικό δίκαιο. Ο αναφέρων ζητεί την 
επιστροφή των συμβατικών εισφορών που κατέβαλε στο ολλανδικό συμβούλιο ασφάλισης 
υγείας (CVZ) κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αναφορικά με τη σύζυγό του.

Ο αναφέρων καταγγέλλει επίσης ότι το γερμανικό ίδρυμα, AOK Hessen, ζήτησε από τη 
σύζυγό του να επιστρέψει το ποσό των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που έλαβε παρότι 
δεν ήταν νομικά ασφαλισμένη μετά τις 31 Μαρτίου 2008, οπότε και διακόπηκε το δικαίωμά 
της να λαμβάνει το γερμανικό επίδομα ALG.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπει τον συντονισμό και 
όχι την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κράτος 
μέλος είναι ελεύθερο να καθορίσει τις λεπτομέρειες του δικού του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των παροχών που θα προσφέρονται, των προϋποθέσεων 
που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι, του τρόπου υπολογισμού αυτών των παροχών και του 
ύψους των εισφορών που πρέπει να καταβάλλονται. Η νομοθεσία της ΕΕ, και συγκεκριμένα ο 
κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 883/2004 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως, 
θεσπίζει κοινούς κανόνες και αρχές που πρέπει να τηρούνται από όλες τις εθνικές αρχές κατά 
την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας. Οι κανόνες αυτοί διασφαλίζουν ότι η εφαρμογή των 
διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών συμμορφώνεται με τις βασικές αρχές της ίσης 
μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων. 

Όσον αφορά την υγειονομική κάλυψη ενός προσώπου που λαμβάνει μία σύνταξη, το άρθρο
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24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 ορίζει ότι ο εν λόγω συνταξιούχος και τα μέλη της 
οικογενείας του δικαιούνται ιατρική περίθαλψη στο κράτος μέλος κατοικίας, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία του κράτους μέλους κατοικίας. Το κόστος της ιατρικής περίθαλψης βαρύνει το 
κράτος μέλος που καταβάλλει τη σύνταξη. Οι κανόνες συντονισμού διασφαλίζουν ότι ένα 
πρόσωπο και η οικογένεια αυτού που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα δικαιούνταν 
υγειονομική περίθαλψη στο κράτος μέλος κατοικίας, λαμβάνουν, παρά ταύτα, ιατρική 
περίθαλψη στο κράτος μέλος όπου διαμένουν.

Αναφορικά με το ζήτημα των πιθανών διπλών εισφορών που καταβλήθηκαν για τη σύζυγο 
του αναφέροντος για την περίοδο κατά την οποία εκείνη λάμβανε το γερμανικό επίδομα ALG 
II (1 Μαΐου 2006 – 31 Μαρτίου 2008), η επιβολή διπλών εισφορών αντιβαίνει στους 
προαναφερθέντες κανόνες συντονισμού οι οποίοι προβλέπουν ότι εφαρμόζεται μόνο μία 
νομοθεσία και ότι δεν πρέπει να καταβάλλονται διπλές εισφορές.

Ερωτώμενες από την Επιτροπή, οι γερμανικές αρχές διευκρίνισαν ότι, την περίοδο εκείνη, 
έκριναν ότι οι αποδέκτες του γερμανικού επιδόματος ALG II θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικά 
ασφαλισμένοι στη Γερμανία και ότι ισχύει η αρχή σύμφωνα με την οποία το ανεξάρτητο 
δικαίωμα ενός ατόμου να λαμβάνει παροχές σε είδος υπερέχει έναντι του παρεπόμενου 
δικαιώματος ως μέλος της οικογενείας. Ως εκ τούτου, η σύζυγος του αναφέροντος έπρεπε να 
καλύπτεται για υποχρεωτική ασφάλιση δυνάμει της γερμανικής νομοθεσίας για την περίοδο 
κατά την οποία λάμβανε το γερμανικό επίδομα ALG II. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή 
καταβολή εισφορών, το γερμανικό ίδρυμα ενημέρωσε το ολλανδικό ίδρυμα μέσω του 
εντύπου Ε 108 ότι θα ήταν αρμόδια η Γερμανία.

Η Επιτροπή ζήτησε από τις ολλανδικές αρχές να διευκρινίσουν την κατάσταση σχετικά με τις 
οφειλόμενες εισφορές δυνάμει του άρθρου 69 του ολλανδικού νόμου περί ιατρικής 
περίθαλψης (Zorgverzekeringswet, εφεξής: «Zvw») από τον αναφέροντα σε σχέση με τη 
σύζυγό του. Οι ολλανδικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι το ολλανδικό ίδρυμα CVZ 
είχε διαπιστώσει στο μεταξύ ότι ο αναφέρων δεν όφειλε να καταβάλει εισφορές δυνάμει του 
άρθρου 69 του Zvw για τη σύζυγό του κατά την περίοδο από την 1η Μαΐου 2006 έως τις 31 
Μαρτίου 2008. Οι ολλανδικές αρχές δήλωσαν ότι θα επιστραφεί στον αναφέροντα το 
συνολικό ποσό των 3.526,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου τόκου, ότι 
ενημερώθηκε σχετικά ο αναφέρων και ότι ζητούν συγγνώμη για την καθυστέρηση στη 
διεκπεραίωση του φακέλου.

Όσον αφορά την καταγγελία κατόπιν της οποίας το γερμανικό ίδρυμα AOK Hessen ζήτησε 
από τη σύζυγο του αναφέροντος να επιστρέψει το ποσό των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης 
που έλαβε ενόσω δεν ήταν νομικά ασφαλισμένη μετά τις 31 Μαρτίου 2008, οι γερμανικές 
αρχές απάντησαν στην Επιτροπή ότι είχε κινηθεί μεν η διαδικασία επιστροφής του ποσού, 
αλλά είχε διακοπεί στο μεταξύ. Διευκρίνισαν ότι μετά τη λήξη του δικαιώματός της να 
λαμβάνει το γερμανικό επίδομα ALG II στις 31 Μαρτίου 2008, η σύζυγος του αναφέροντος 
έλαβε παροχές υγειονομικής περίθαλψης από τη Γερμανία προτού λάβει το γερμανικό ίδρυμα 
το έντυπο Ε 121 (Βεβαίωση για την εγγραφή των συνταξιούχων και των μελών της 
οικογενείας τους). Καθώς η διαβίβαση του εν λόγω εντύπου από το ολλανδικό προς το 
γερμανικό ίδρυμα χρειάστηκε κάποιο χρόνο, το γερμανικό ίδρυμα εσφαλμένα έκρινε ότι δεν 
υπήρχε ασφαλιστική κάλυψη κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. 

Συμπεράσματα



PE448.682 4/4 CM\829383EL.doc

EL

Η Επιτροπή εκτιμά ότι τα ιδρύματα των Κάτω Χωρών και της Γερμανίας έλυσαν τις απορίες 
του αναφέροντος σύμφωνα με τις αρχές της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα του συντονισμού 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.


