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Θέμα: Αναφορά 0967/2009, του Jurgen De Ceuninck, βελγικής ιθαγένειας, σχετικά
με προβλήματα που αντιμετωπίζει με τις ολλανδικές και βελγικές αρχές 
κοινωνικής πρόνοιας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Βέλγιο ως άτομο με αναπηρία, διαμένει στις 
Κάτω Χώρες από το 2005. Έκτοτε, αντιμετωπίζει μείζονα προβλήματα όσον αφορά τις 
βελγικές παροχές του, η καταβολή των οποίων διεκόπη αιφνιδίως, ενώ οι ολλανδικές και οι 
βελγικές αρχές αλληλοκατηγορούνται για τα προβλήματα που ανακύπτουν. Οι καταγγελίες 
του αναφέροντος στα διάφορα ενεχόμενα όργανα αγνοήθηκαν και δεν έχουν γίνει οι 
ενέργειες που του έχουν υποσχεθεί. Ο βέλγος διαμεσολαβητής δεν απάντησε καν. Ο 
αναφέρων βρίσκεται πλέον σε απόγνωση και ζητεί τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι η καταβολή της βελγικής παροχής αναπηρίας που λάμβανε έχει 
διακοπεί από τότε που κατοικεί στις Κάτω Χώρες.

Οι κοινοτικές διατάξεις στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπουν τον συντονισμό, 
αλλά όχι την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 
κράτος μέλος δύναται να καθορίζει ελεύθερα τις λεπτομέρειες του οικείου συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης, και συγκεκριμένα τις λεπτομέρειες όσον αφορά τους δικαιούχους 
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ασφάλισης βάσει της εθνικής νομοθεσίας, το είδος και τις προϋποθέσεις των χορηγούμενων 
παροχών, καθώς και το ύψος των καταβαλλόμενων εισφορών. Εντούτοις, το δίκαιο της ΕΕ, 
και ειδικότερα οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και αριθ. 574/72, θεσπίζει κοινούς 
κανόνες και αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας. Ο 
στόχος αυτών των κανόνων είναι να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των διαφορετικών εθνικών 
νομοθεσιών δεν έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα πρόσωπα που ασκούν το δικαίωμά τους στην 
ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις αρχές αυτές, που περιέχονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, περιλαμβάνονται, 
μεταξύ άλλων, η αρχή ότι ένας ασφαλισμένος υπάγεται στη νομοθεσία περί κοινωνικής 
ασφάλισης ενός μόνο κράτους μέλους και η αρχή της εξαγωγής παροχών σε χρήμα, όπως τα 
επιδόματα ασθενείας και οι συντάξεις. Αυτό σημαίνει ότι ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να 
διακόψει την καταβολή επιδόματος ασθενείας ή αναπηρίας απλώς και μόνον επειδή ο 
δικαιούχος μετακόμισε σε άλλο κράτος μέλος.

Οι πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων δεν επιτρέπουν να προσδιοριστούν σαφώς το είδος 
της παροχής που εδικαιούτο (επίδομα ασθενείας ή σύνταξη αναπηρίας) ή οι λόγοι για τους 
οποίους διακόπηκε η καταβολή της παροχής αυτής.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα επικοινωνήσουν με τις βελγικές αρχές για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του αναφέροντος. Με βάση τις πληροφορίες που θα 
λάβουν, θα εξετάσουν εάν η απόφαση των βελγικών αρχών για τη διακοπή καταβολής της 
παροχής αντίκειται στο δίκαιο της ΕΕ.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα επικοινωνήσουν με τις βελγικές αρχές προκειμένου να 
ζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του αναφέροντος υπό το πρίσμα 
του δικαίου της ΕΕ.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης καθιερώνει κοινούς κανόνες και αρχές που πρέπει να τηρούνται από όλες τις 
εθνικές αρχές όταν εφαρμόζεται η εθνική νομοθεσία. Ο στόχος αυτών των κανόνων είναι να 
διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών δεν επηρεάζει 
δυσμενώς τα άτομα που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Σε σχέση με το αίτημα του αναφέροντος, η Επιτροπή επικοινώνησε με το προερχόμενο από 
το Βέλγιο μέλος της Διοικητικής Επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση. Η βελγική ομοσπονδιακή δημόσια 
υπηρεσία κοινωνικής ασφάλισης, που είναι και η αρμόδια αρχή για τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης στο Βέλγιο, ενημέρωσε την Επιτροπή ότι ο αναφέρων δικαιούται επίδομα 
αναπηρίας στο Βέλγιο από τις 2 Μαΐου 2003 και προσωρινά μέχρι τις 31 Αυγούστου 2010. Η 
αρχή επικοινώνησε με τον αρμόδιο οργανισμό για να εξακριβώσει αν από τις 2 Μαΐου 2003 
και μετά πραγματοποιείται η καταβολή του επιδόματος αναπηρίας. Ο αρμόδιος οργανισμός 
επιβεβαίωσε ότι η τελευταία καταβολή έγινε στις 30 Ιουνίου 2010. Αν η καταβολή του 
επιδόματος διεκόπη κάποια στιγμή, η διακοπή αυτή θα πρέπει να αποδοθεί σε κάποιο 
διοικητικό πρόβλημα που αντιμετώπισε ο αρμόδιος οργανισμός με αποτέλεσμα να 
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καθυστερήσει η διοικητική ή ιατρική ενημέρωση. Ο αρμόδιος οργανισμός επιβεβαίωσε ότι 
όλες οι οφειλόμενες καταβολές που είχαν διακοπεί από τις 2 Μαΐου 2003 έχουν διευθετηθεί.

Η ομοσπονδιακή δημόσια υπηρεσία κοινωνικής ασφάλισης υπογράμμισε όμως ότι το 
δικαίωμα λήψης επιδόματος αναπηρίας του αναφέροντος λήγει στις 31 Αυγούστου 2010. 
Καθώς αυτός ζει στις Κάτω Χώρες, ο αρμόδιος οργανισμός ζήτησε από τον οργανισμό που 
είναι αρμόδιος για τα προγράμματα παροχών προς τους εργαζομένους (UVW) στις Κάτω 
Χώρες να διενεργήσει την ιατρική εξέταση που είναι απαραίτητη για την καταβολή του 
επιδόματος από τον UVW. Αν ο αναφέρων δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση για ιατρική 
εξέταση, η βελγική νομοθεσία προβλέπει ότι η καταβολή του επιδόματος θα διακοπεί έως 
ότου ο αναφέρων ανταποκριθεί στην πρόσκληση. Είναι επομένως σημαντικό ο αναφέρων να 
ανταποκριθεί στην πρόσκληση για ιατρική εξέταση προκειμένου να μην απολέσει 
δικαιώματα για τη λήψη επιδόματος αναπηρίας. Η καταβολή του επιδόματος αναπηρίας θα 
συνεχιστεί έως ότου ο βελγικός αρμόδιος οργανισμός λάβει μια νέα απόφαση για τον βαθμό 
αναπηρίας του αναφέροντος με βάση τα αποτελέσματα της ιατρικής εξέτασης και άλλων 
σχετικών στοιχείων.

Βάσει των ανωτέρω πληροφοριών, η προσωρινή διακοπή της καταβολής του επιδόματος 
αναπηρίας στον αναφέροντα δεν οφείλεται σε αυτό καθαυτό το γεγονός ότι ο αναφέρων ζει 
σε άλλο κράτος μέλος αλλά στην παροχή του επιδόματος αναπηρίας. Η οργάνωση των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης είναι ευθύνη των κρατών μελών. Δεν υπάρχει κάποια 
ένδειξη που να υποδηλώνει ότι οι κανόνες σχετικά με την άρση των κανόνων κατοικίας στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 δεν έχουν τηρηθεί στην περίπτωση του αναφέροντος.

Ωστόσο, αν τα διοικητικά προβλήματα σχετικά με την καταβολή του επιδόματος αναπηρίας 
φαίνονται να είναι διαρθρωτικού χαρακτήρα, ο αναφέρων καλείται να αποστείλει σχετικές 
πληροφορίες στην Επιτροπή. Τότε, η Επιτροπή θα επανεξετάσει το ζήτημα σε συνεργασία με 
το μέλος της Διοικητικής Επιτροπής.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν διαπίστωσε παραβίαση των κοινοτικών διατάξεων στον τομέα του 
συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.


