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Commissie verzoekschriften

2.9.2010

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1715/2008, ingediend door Thomas Stange (Duitse
nationaliteit), over vermeende niet-nakoming van Richtlijn (EEG) nr. 
1408/71 inzake sociale zekerheid in Europa door Nederlandse en Duitse 
autoriteiten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is Duitser, woont in Duitsland maar werkte in Nederland, waar hij als gevolg van een 
ongeval op het werk arbeidsongeschikt werd. Hij ontvangt een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering uit Nederland en hij valt onder een Nederlandse 
ziektekostenverzekering. Medische kosten in Duitsland worden via formulier E-121 
door de Nederlandse ziektekostenverzekering aan de Duitse uitvoeringsorganisatie 
(AOK Hessen) vergoed. Indieners vrouw en kinderen zijn verplicht meeverzekerd. 
Gedurende een bepaalde periode (1/5/2006 - 31/3/2008) ontving indieners vrouw een 
Duitse sociale uitkering (ALG II). Volgens de AOK was zij daardoor verplicht 
verzekerd onder een Duitse ziektekostenverzekering. De Duitse ALG II-
uitkeringsinstantie weigerde haar echter op te nemen en geld voor haar af te dragen, 
omdat zij via haar man in Nederland verzekerd was. Uiteindelijk werd zij volgens 
indiener onder druk van de AOK toch in de Duitse verzekering opgenomen en wel met 
terugwerkende kracht tot 1/5/2006. AOK incasseerde hierdoor zowel geld uit Nederland 
als uit Duitsland. Volgens indiener is dit een schending van het geldende Europese en 
Duitse recht. AOK stelde vervolgens dat indieners vrouw sinds 1/4/2008 onverzekerd is 
en dat zij ontvangen medische verrichtingen aan de AOK moet terugbetalen. Indiener 
voelt zich door de houding van de Duitse autoriteit gediscrimineerd en verzoekt om 
opheldering en hulp.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
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192, lid 4, van het Reglement).

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

Het verzoekschrift

Indiener is een ingezetene van Duitsland die alleen een Nederlands invaliditeitspensioen 
ontvangt. Hij verblijft met zijn vrouw en vijf kinderen in Duitsland. Indiener en zijn gezin zijn 
in Nederland verzekerd voor ziektekosten. Van 1 mei 2006 tot 31 maart 2008 ontving 
indieners vrouw een Duitse sociale uitkering, de “Grundsicherung für Arbeitssuchende-
Arbeitslosengeld II (ALG II)”. De Duitse bevoegde instantie “AOK Hessen” beschouwt 
Duitsland als de bevoegde lidstaat voor een persoon die een ALG II-uitkering ontvangt. De 
Duitse bevoegde instantie heeft de Nederlandse bevoegde autoriteit door middel van formulier 
E 108 (Kennisgeving van schorsing of intrekking van het recht op verstrekkingen van de 
ziekte- en moederschapsverzekering) geïnformeerd dat indieners vrouw verplicht verzekerd is 
bij de Duitse ziektekostenverzekering “CVZ Diegem”.
Indiener klaagt dat de EU-wetgeving op het gebied van de coördinatie van de sociale 
zekerheid niet in acht is genomen, aangezien zijn vrouw dubbel was verzekerd: in Nederland 
en in Duitsland. Hij voert bezwaar tegen de aftrek van contractuele premies die betaald zijn 
voor zijn vrouw tijdens de periode van 1 mei 2006 tot 31 maart 2008, aangezien zijn vrouw in 
die periode geen lid was van een Nederlandse ziektekostenverzekering omdat de Duitse 
wetgeving voorrang had. Indiener verzoekt om terugbetaling van de contractuele premies die 
hij in die periode aan het Nederlandse College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft betaald 
voor zijn vrouw.

Daarnaast verwijt indiener de Duitse instantie AOK Hessen dat deze zijn vrouw heeft verzocht 
de kosten van de ontvangen gezondheidszorg terug te betalen, terwijl zij na 31 maart 2008 
geen aanspraak meer kon maken op de Duitse ALG-uitkering en derhalve niet langer verplicht 
verzekerd was.

Opmerkingen van de Commissie

De EU-wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid voorziet in de coördinatie maar niet 
in de harmonisatie van socialezekerheidsstelsels. 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 tot welk bedrag, en hoeveel premie er moet worden betaald. 
In de EU-wetgeving, met name Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie 
van sociale zekerheidsstelsels, zijn gemeenschappelijke regels en beginselen vastgesteld die 
door alle nationale autoriteiten bij de toepassing van hun nationale wetgeving moeten worden 
nageleefd. Deze regels waarborgen dat bij de toepassing van verschillende nationale 
wetgevingen de grondbeginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie in acht worden 
genomen. 

Wat betreft de dekking van de gezondheidszorg voor een persoon die een pensioen ontvangt 
voorziet artikel 24 van Verordening (EG) nr. 883/2004 erin dat deze gepensioneerde en zijn 
gezinsleden recht hebben op medische zorg in de lidstaat van verblijf, overeenkomstig de 
wetgeving van de lidstaat van verblijf. De kosten voor de medische zorg worden gedragen 
door de lidstaat die het pensioen betaalt. De coördinatievoorschriften zorgen ervoor dat een 
persoon en zijn gezin die anders niet in aanmerking komen voor gezondheidszorg in de 
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lidstaat van verblijf toch medische zorg krijgen in de lidstaat waar zij woonachtig zijn.

Met betrekking tot de kwestie van de mogelijke dubbel betaalde premies voor indieners 
vrouw voor de periode waarin zij een Duitse ALG II-uitkering ontving (1 mei 2006 – 31 
maart 2008), geldt dat het opleggen van dergelijke dubbele premieafdrachten in strijd is met 
de bovenstaande coördinatievoorschriften, die uitgaan van het beginsel dat slechts één 
wetgeving van toepassing is en dat er geen dubbele premies mogen worden betaald.

Op verzoek van de Commissie hebben de Duitse autoriteiten verklaard dat zij destijds van 
mening waren dat personen die een Duitse ALG II-uitkering ontvingen verplicht in Duitsland 
verzekerd moesten zijn, en dat daarbij het beginsel van toepassing was dat het onafhankelijke 
recht van een persoon op een dergelijke uitkering voorrang heeft boven het afgeleide recht als 
gezinslid. Daarom moest indieners vrouw verplicht voor de Duitse wet verzekerd zijn voor de 
periode waarin ze de Duitse ALG II-uitkering ontving. Teneinde dubbele premieafdrachten te 
voorkomen bracht de Duitse instantie door middel van formulier E 108 de Nederlandse 
instantie op de hoogte dat Duitsland in dezen bevoegd zou zijn.

De Commissie heeft de Nederlandse autoriteiten verzocht opheldering te verlenen omtrent de 
premies die indiener volgens artikel 69 van de Nederlandse Zorgverzekeringswet (hierna Zvw 
genoemd) verschuldigd was voor zijn vrouw. De Nederlandse autoriteiten informeerden de 
Commissie dat de Nederlandse instantie CVZ in de tussentijd heeft geconcludeerd dat 
indiener volgens artikel 69 van de Zvw tijdens de periode van 1 mei 2006 tot 31 maart 2008 
niet aansprakelijk was voor premies voor zijn vrouw. De Nederlandse autoriteiten verklaarden 
dat indiener een totaalbedrag van EUR 3 526 inclusief wettelijke rente zal worden vergoed, 
dat indiener hiervan op de hoogte is gesteld en dat zij zich verontschuldigen voor vertragingen 
bij de afwikkeling van het dossier.

Met betrekking tot de klacht waarbij de Duitse instantie AOK Hessen indieners vrouw 
verzocht de kosten voor de ontvangen gezondheidszorg te vergoeden terwijl zij na 31 maart 
2008 niet langer verplicht verzekerd was, was het antwoord van de Duitse autoriteiten aan de 
Commissie dat er een vergoedingsprocedure was gestart, maar dat deze in de tussentijd is 
gestopt. Zij verklaarden dat indieners vrouw, nadat zij sinds 31 maart 2008 niet langer 
aanspraak maakte op de Duitse ALG II-uitkering, nog gezondheidszorg ontving van Duitsland 
voordat de Duitse instantie het E 121-formulier (certificaat voor de inschrijving in het 
bevolkingsregister van pensioengerechtigden en zijn gezinsleden) had ontvangen. Aangezien 
de overdracht van dit formulier van de Nederlandse naar de Duitse instantie nogal wat tijd in 
beslag nam, ging de Duitse instantie er abusievelijk van uit dat er gedurende deze periode 
geen sprake was van enige dekking door een verzekeringsmaatschappij. 

Conclusies

De Commissie is van mening dat de Nederlandse en Duitse instanties in overeenstemming 
met de beginselen van de EU-wetgeving op het gebied van de coördinatie van sociale 
zekerheidsstelsels indieners vragen hebben opgelost.


