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Comisia pentru petiţii

2.9.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1715/2008, adresată de Thomas Stange, de cetăţenie germană, 
privind presupusa nerespectare de către autorităţile germane şi cele olandeze 
a Directivei CEE nr. 1408/71 privind securitatea socială în Europa

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul este cetăţean german, domiciliat în Germania, dar a lucrat în Ţările de Jos, unde a 
fost declarat în incapacitate de muncă în urma unui accident. El primeşte o pensie de 
incapacitate de muncă din Ţările de Jos şi se află sub incidenţa unei asigurări de sănătate 
olandeze. Costurile medicale în Germania îi sunt decontate casei de pensii din Germania 
(AOK Hessen) prin intermediul formularului E-121 de către asigurările de sănătate olandeze. 
Soţia şi copiii petiţionarului sunt şi ei incluşi în asigurarea obligatorie. Pe parcursul unei 
anumite perioade (1/5/2006 - 31/3/2008), soţia petiţionarului a primit o pensie socială 
germană (ALG II). Conform AOK, prin aceasta ea era asigurată obligatoriu printr-o asigurare 
de sănătate germană. Cu toate acestea, casa de pensii din Germania ALG II a refuzat să o 
includă şi să-i transfere banii deoarece ea era asigurată prin soţul ei în Ţările de Jos. În cele 
din urmă, ea a fost totuşi inclusă în asigurarea germană, după părerea petiţionarului, sub 
presiunea AOK, cu plăţi retroactive până în 1/5/2006. AOK a încasat astfel atât banii din 
Ţările de Jos cât şi cei din Germania. Petiţionarul consideră că aceasta constituie o încălcare a 
dreptului european şi a celui german. AOK a susţinut apoi că soţia petiţionarului este 
neasigurată din 1/4/2008 şi că ea trebuie să restituie casei de pensii îngrijirile medicale de care 
a beneficiat. Petiţionarul se simte discriminat de atitudinea autorităţilor germane şi solicită 
explicaţii şi ajutor. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Petiţia

Petiţionarul este un cetăţean german care beneficiază de o pensie de invaliditate olandeză. 
Acesta locuieşte în Germania, împreună cu soţia şi cei cinci copii ai săi. Petiţionarul şi familia 
acestuia au asigurare medicală în Ţările de Jos. În perioada 1 mai 2006 - 31 martie 2008, soţia 
petiţionarului a primit pensia germană „Grundsicherung für Arbeitssuchende-
Arbeitslosengeld II (ALG II)”. Instituţia competentă germană „AOK Hessen” a considerat că 
Germania este statul membru competent pentru o persoană care primeşte pensia ALG II. În 
consecinţă, instituţia competentă germană a informat instituţia competentă olandeză că soţia 
petiţionarului intră sub incidenţa unei asigurări de sănătate obligatorii în cadrul „CVZ 
Diegem” din Germania, prin intermediul formularului E 108 (Notificarea suspendării sau a 
retragerii dreptului la prestaţiile în natură acordate în baza asigurării de boală şi de 
maternitate).

Petiţionarul se plânge de faptul că normele UE în domeniul coordonării securităţii sociale nu 
au fost respectate, din moment ce soţia sa a fost asigurată de două ori: în Ţările de Jos şi în 
Germania. Acesta contestă deducerea cotizaţiilor contractuale plătite pentru soţia sa în 
perioada 1 mai 2006 - 31 martie 2008, întrucât soţia sa nu a aparţinut niciunei case de 
asigurări medicale olandeze în perioada respectivă, deoarece legea germană a prevalat.
Petiţionarul solicită rambursarea cotizaţiilor contractuale pe care le-a plătit în contul soţiei 
sale Consiliului olandez pentru asigurări de sănătate (CVZ) în perioada respectivă.

De asemenea, petiţionarul se plânge că instituţia germană AOK Hessen i-a cerut soţiei sale să 
returneze contravaloarea serviciilor medicale de care a beneficiat, cu toate că aceasta nu a 
avut o asigurare legală după 31 martie 2008, atunci când dreptul acesteia la pensia germană 
ALG a încetat.

Observaţiile Comisiei

Legislaţia UE în domeniul asigurărilor sociale prevede coordonarea, şi nu armonizarea 
sistemelor de securitate socială. Acest lucru înseamnă că fiecare stat membru este liber să 
stabilească detaliile propriului său sistem de asigurări sociale, inclusiv prestaţiile care trebuie 
acordate, condiţiile de eligibilitate, modalitatea de calculare a acestor prestaţii şi cuantumul 
cotizaţiilor care trebuie plătite. Dreptul UE, în special Regulamentul (CE) nr. 883/2004 
privind coordonarea sistemelor de securitate socială prevede norme şi principii comune care 
trebuie respectate de către toate autorităţile naţionale atunci când aplică legislaţia internă. 
Respectivele norme garantează faptul că aplicarea diferitelor legislaţii naţionale respectă 
principiul de bază al egalităţii de tratament şi al nediscriminării. 

În ceea ce privește acoperirea îngrijirilor de sănătate pentru o persoană care primeşte o pensie, 
articolul 24 din Regulamentul nr. 883/2004 prevede că pensionarul şi membrii familiei sale au 
dreptul la îngrijiri de sănătate în statul membru de reşedinţă, în conformitate cu legislaţia 
statului membru de reşedinţă,. Costul îngrijirilor medicale este suportat de statul membru care 
plăteşte pensia. Normele de coordonare garantează că o persoană şi familia sa care, altfel, nu 
ar fi îndreptăţite la îngrijiri de sănătate în statul membru de reşedinţă, beneficiază totuşi de 
servicii medicale în statul membru sunt rezidente.
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Cât priveşte chestiunea posibilelor cotizaţii duble plătite pentru soţia petiţionarului pentru 
perioada în care aceasta a primit pensia germană ALG II (1 mai 2006 - 31 martie 2008), 
impunerea unor astfel de cotizaţii duble ar fi contrară normelor de coordonare amintite mai 
sus, care stabilesc principii potrivit cărora se aplică o singură legislaţie, iar plata cotizaţiilor 
duble este exclusă.

Întrebate de Comisie, autorităţile germane au explicat că, la momentul respectiv, au considerat 
că beneficiarii pensiilor germane ALG II ar trebui să fie asiguraţi în mod obligatoriu în 
Germania şi că se aplică principiul potrivit căruia dreptul independent al unei persoane la 
prestaţii în natură este prioritar faţă de dreptul derivat în calitate de membru al familiei. Drept 
urmare, soţia petiţionarului trebuia să fie acoperită pentru o asigurare obligatorie în temeiul 
legislaţiei germane pentru perioada în care a primit pensia germană ALG II. Pentru a evita 
cotizaţiile duble, instituţia germană a informat instituţia olandeză, prin intermediul 
formularului E 108, că Germania este competentă în acest caz.

Comisia a cerut autorităţilor olandeze să clarifice situaţia cu privire cotizaţiile datorate, în 
temeiul articolului 69 din Legea olandeză privind îngrijirile medicale (Zorgverzekeringswet, 
denumită în continuare: „Zvw”), de către petiţionar în contul soţiei sale. Autorităţile olandeze 
au informat Comisia că instituţia olandeză CVZ a constatat, între timp, faptul că petiţionarul 
nu era obligat să plătească cotizaţii în temeiul articolului 69 din Zvw pentru soţia sa, pentru 
perioada cuprinsă între 1 mai 2006 şi 31 martie 2008. Autorităţile olandeze au declarat că 
petiţionarului i se va returna suma de 3 526 de euro, care include dobânda legală, că 
petiţionarul a fost notificat şi că regretă întârzierile legate de procesarea dosarului.

În ceea ce priveşte plângerea în urma căreia instituţia germană AOK Hessen a cerut soţiei 
petiţionarului să ramburseze contravaloarea serviciilor medicale de care a beneficiat fără a 
avea o asigurare legală după 31 martie 2008, autorităţile germane au informat Comisia că o 
procedură de rambursare a fost iniţiată, dar că, între timp, aceasta a fost stopată. Acestea au 
explicat că, după expirarea dreptului său la pensia germană ALG II la 31 martie 2008, soţia 
petiţionarului a beneficiat de prestaţii medicale din partea Germaniei înainte ca instituţia 
germană să fi intrat în posesia formularului E 121 (Certificat de înregistrare a pensionarilor şi 
a membrilor familiilor acestora). Întrucât transmiterea acestui formular de la instituţia 
olandeză la cea germană a necesitat o anumită perioadă de timp, instituţia germană a 
considerat, în mod eronat, că nu a existat o asigurare de sănătate în perioada respectivă. 

Concluzii

Comisia consideră că instituţiile olandeză şi germană au răspuns întrebărilor petiţionarului, în 
conformitate cu principiile dreptului UE în domeniul coordonării sistemelor de securitate 
socială.


