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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0967/2009 af Jurgen De Ceuninck, belgisk statsborger, om hans 
problemer med de nederlandske og belgiske sygesikringsinstanser

1. Sammendrag

Andrageren er erklæret uarbejdsdygtig og invalid i Belgien. Siden 2005 har han boet i 
Nederlandene. Siden da har han oplevet store problemer med sine ydelser fra Belgien. Disse 
blev pludselig stoppet. De udbetalende instanser gav hinanden skylden for problemerne. 
Andragerens klager til diverse berørte instanser gav intet resultat, og løfter blev ikke holdt. 
Selv den belgiske ombudsmand svarede ikke. Andrageren er fortvivlet og anmoder Europa-
Parlamentet om hjælp.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. oktober 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.

Andrageren klager over, at han ikke har modtaget sin belgiske invaliditetsydelse, efter at han 
har bosat sig i Nederlandene.

Med EU's sociale sikringsbestemmelser koordineres de sociale sikringsordninger, men de 
harmoniseres ikke. Dette indebærer, at enhver medlemsstat frit kan fastsætte de nærmere 
retningslinjer for sine nationale socialsikringsordninger, navnlig de nærmere regler for, hvem 
der kan forsikres i henhold til landets lovgivning, hvilke ydelser der gives og på hvilke 
betingelser, og hvilke bidrag der skal betales. Imidlertid fastsætter EU-lovgivningen, særlig 
forordning (EØF) nr. 1408/71 og 574/72, fælles regler og principper, som skal overholdes 
under anvendelse af den nationale lovgivning. Disse regler har til formål at sikre, at 
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anvendelsen af forskellig national lovgivning ikke har en negativ indvirkning på personer, der 
udøver deres ret til fri bevægelighed inden for EU.  

Disse principper, som er indeholdt i forordning (EØF) nr. 1408/71, er bl.a. princippet om, at 
en forsikringstager kun er undergivet lovgivningen om social sikring i én medlemsstat, samt 
princippet om overførsel af kontantydelser, som f.eks. kontantydelser i forbindelse med 
sygdom og pension. Dette betyder, at en medlemsstat ikke kan ophøre med at betale 
kontantydelse i forbindelse med sygdom eller invaliditet, blot fordi modtageren af ydelsen 
flyttede til en anden medlemsstat.

De oplysninger, som andrageren har givet, gør det ikke muligt klart at påvise, hvilken form
for ydelse han var berettiget til (kontantydelse i forbindelse med sygdom eller 
invalidepension) og heller ikke grundene til, at betalingen af ydelsen ophørte.

Kommissionens tjenestegrene vil kontakte de belgiske myndigheder for at få flere oplysninger 
om andragerens situation. På baggrund af de modtagne oplysninger, vil de undersøge, 
hvorvidt de belgiske myndigheders beslutning om at ophøre med betalingen af ydelsen er en 
overtrædelse af EU-lovgivningen.

Kommissionens tjenestegrene vil kontakte de belgiske myndigheder og anmode om yderligere
oplysninger om andragerens situation i lyset af EU-lovgivningen.

4. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

Forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger indeholder 
fælles regler og principper, som skal overholdes af alle nationale myndigheder under 
anvendelsen af den nationale lovgivning. Disse regler har til formål at sikre, at anvendelsen af 
afvigende national lovgivning ikke har en negativ virkning for personer, der udøver deres ret 
til fri bevægelighed inden for EU.  

I forbindelse med andragerens anmodning kontaktede Kommissionen det belgiske medlem af 
Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger for at 
undersøge sagen. Det belgiske forbundskontor for offentlig social sikring, der er den 
kompetente myndighed med ansvar for sociale sikringsordninger i Belgien, meddelte 
Kommissionen, at andrageren er berettiget til en invaliditetsydelse i Belgien fra den 2. maj 
2003 og foreløbig indtil den 31. august 2010. Kontoret tog kontakt til den kompetente 
institution for at tjekke, om der var foretaget udbetalinger af invaliditetsydelsen efter den 2. 
maj 2003. Den kompetente institution bekræftede, at den seneste udbetaling var blevet 
foretaget den 30. juni 2010. Hvis udbetalingen af ydelsen havde været indstillet i et vist 
tidsrum, måtte dette tilskrives et administrativt problem, som den kompetente institution 
havde haft, og som bestod i forsinkelser i indhentningen af administrative eller lægelige 
oplysninger. Den kompetente institution bekræftede, at alle udskudte betalinger, som havde 
været forfaldne siden 2. maj 2003, var blevet effektueret.

Forbundskontoret for offentlig social sikring har imidlertid understreget, at andragerens ret til 
en invaliditetsydelse udløber den 31. august 2010. Da andrageren bor i Nederlandene, har den 
kompetente institution bedt den nederlandske institution for arbejdstagerpensioner (UWV) 
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foretage den nødvendige lægeundersøgelse, med henblik på at UWV overtager udbetalingen 
af ydelsen. Hvis andrageren ikke efterkommer opfordringen til at gennemgå en 
lægeundersøgelse, vil udbetalingen af ydelsen i henhold til belgisk lovgivning blive standset, 
indtil andrageren følger opfordringen. Det er derfor vigtigt, at andrageren efterkommer 
opfordringen til at gennemgå en lægeundersøgelse for ikke at fortabe retten til en 
invaliditetsydelse. Udbetalingen af invaliditetsydelsen vil blive fortsat, indtil den belgiske 
kompetente institution træffer en ny afgørelse vedrørende andragerens invaliditetsgrad baseret 
på resultaterne af lægeundersøgelsen og andre relevante data.

Det fremgår af ovenstående oplysninger, at den midlertidige indstilling af udbetalingen af 
invaliditetsydelsen til andrageren ikke skyldes den blotte omstændighed, at andrageren bor i 
en anden medlemsstat end den, der erlægger invaliditetsydelsen. Organiseringen af de sociale 
sikringsordninger påhviler medlemsstaterne. Der er intet der tyder på, at reglerne i forordning 
(EF) 883/2004 om ophævelse af bopælsbestemmelser ikke er blevet overholdt i andragerens 
tilfælde.

Hvis det imidlertid viser sig, at de administrative problemer omkring udbetalingen af 
invaliditetsydelserne er af strukturel karakter, opfordres andrageren til at fremsende relevante 
oplysninger til Kommissionen. Kommissionen vil da tage sagen op igen med medlemmet af 
Den Administrative Kommission.

Konklusion

Kommissionen kunne ikke konstatere nogen overtrædelse af fællesskabsbestemmelserne på 
området for koordinering af de sociale sikringsordninger.


