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Tárgy: Jurgen De Ceuninck, belga állampolgár által benyújtott 0967/2009. számú 
petíció az illető holland és belga szociális hatóságokkal fennálló problémáiról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki Belgiumban fogyatékkal élőként van bejegyezve, 2005 óta 
Hollandiában él. Átköltözése óta komoly problémákkal szembesül belgiumi juttatásaival 
kapcsolatban, amelyek kifizetését hirtelen megszüntették, a felmerülő problémákért pedig a 
holland és belga hatóságok egymást okolják. A petíció benyújtója arra panaszkodik, hogy a 
különböző érintett szervek rá sem hederítenek, és a megígért intézkedésekre nem került sor. A 
belga ombudsman még válaszra sem méltatta. A petíció benyújtója mostanra minden 
reményén elvesztette, és az Európai Parlament segítségét kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 20. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január 22.

A petíció benyújtója amiatt emel panaszt, hogy amióta Hollandiában él, felfüggesztették 
belgiumi rokkantsági ellátásait. 

A szociális biztonság területén hatályos közösségi rendelkezések a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálását, nem pedig azok összehangolását írják elő. Ez annyit jelent, hogy az 
egyes tagállamok szabadon meghatározhatják nemzeti szociális biztonsági rendszereik 
részleteit, kiváltképpen az arra vonatkozókat, hogy jogszabályaik értelmében ki jogosult 
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biztosításra, milyen feltételek mellett mely ellátások nyújthatók, valamint milyen összegben 
fizetendők járulékok. Ugyanakkor az uniós jog, különösen az 1408/71/EGK és az 
574/72/EGK rendelet, megállapítja azokat a közös szabályokat és elveket, amelyeket a 
nemzeti jogszabályok alkalmazásakor tiszteletben kell tartani. E szabályok célja annak 
biztosítása, hogy a különböző nemzeti jogszabályok alkalmazása ne érintse hátrányosan azon 
személyeket, akik az Európai Unión belüli szabad mozgáshoz való jogukat gyakorolják. 

Ezen 1408/71/EGK rendeletben rögzített elvek közé tartozik többek között az az elv, hogy 
egy biztosított személyre csak egyetlen tagállam szociális biztonsági jogszabályai 
alkalmazandók, továbbá a pénzbeli ellátások, mint például a betegségi pénzbeli ellátások és a 
nyugdíjak hordozhatóságának elve. Ez azt jelenti, hogy egy tagállam nem szüntetheti meg egy 
betegségi pénzbeli ellátás vagy rokkantsági ellátás folyósítását kizárólag azon az alapon, hogy 
a kedvezményezett egy másik tagállamba költözött.

A petíció benyújtója által adott tájékoztatás alapján nem lehet egyértelműen megállapítani, 
hogy milyen típusú ellátásra volt jogosult (betegségi pénzbeli ellátás vagy rokkantsági 
nyugdíj), és azt sem, hogy miért szüntették meg az ellátás folyósítását.

A Bizottság szolgálatai felveszik a kapcsolatot a belgiumi hatóságokkal, hogy részletesebb 
információkat kérjenek a petíció benyújtójának helyzetéről. A kapott információk alapján 
megvizsgálják majd, hogy a belgiumi hatóságoknak az ellátás folyósítását felfüggesztő 
határozata ellentétes-e az uniós joggal.

A Bizottság szolgálatai felveszik a kapcsolatot a belgiumi hatóságokkal, hogy az uniós jog 
fényében további tájékoztatást kérjenek a petíció benyújtójának helyzetéről.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet közös 
szabályokat és elveket állapít meg, amelyeket a nemzeti jog alkalmazása során valamennyi 
nemzeti hatóságnak tiszteletben kell tartania. A szóban forgó szabályok célja annak 
biztosítása, hogy a különféle nemzeti jogszabályok alkalmazása ne érintse hátrányosan azon 
személyeket, akik élni kívánnak szabad mozgáshoz való jogukkal az Európai Unióban. 

A petíció benyújtójának kérését illetően a Bizottság kapcsolatba lépett a szociális biztonsági 
rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság belga tagjával az ügy kivizsgálása 
érdekében. A Belga Szövetségi Szociális Biztonsági Közszolgálat – amely a belgiumi 
szociális biztonsági rendszerekért felelős illetékes hatóság – arról tájékoztatta a Bizottságot, 
hogy a petíció benyújtója Belgiumban 2003. május 2-ától átmenetileg 2010. augusztus 31-éig 
jogosult rokkantsági ellátásra. A hatóság kapcsolatba lépett az illetékes intézménnyel annak 
ellenőrzése érdekében, hogy 2003. május 2. óta megvalósult-e a rokkantsági ellátás 
folyósítása. Az illetékes intézmény megerősítette, hogy a legutóbbi kifizetésre 2010. június 
30-án került sor. Amennyiben az ellátás kifizetését egy adott időszakban felfüggesztették, a 
fennakadás egy, az adminisztratív vagy egészségügyi információk késedelmes 
megszerzéséből fakadó adminisztratív problémának tulajdonítandó, amellyel az illetékes 
intézmény szembesült. Az illetékes intézmény megerősítette, hogy a 2003. május 2. óta 
esedékes valamennyi felfüggesztett kifizetést rendezték.
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A Belga Szövetségi Szociális Biztonsági Közszolgálat ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a 
petíció benyújtójának rokkantsági ellátás iránti jogosultsága 2010. augusztus 31-én 
megszűnik. Mivel Hollandiában él, az illetékes intézmény felkérte a munkavállalói juttatások 
rendszereivel foglalkozó holland intézményt (UWV), hogy végezze el az orvosi vizsgálatokat, 
amelyek az ellátásnak az UWV részéről történő odaítéléséhez szükségesek. Amennyiben a 
petíció benyújtója nem reagál az orvosi vizsgálatra való behívásra, a belga jogszabályok 
értelmében az ellátás folyósítását a petíció benyújtójának válaszadásáig szüneteltetik. Ezért 
fontos, hogy a petíció benyújtója eleget tegyen az orvosi vizsgálatra való behívásnak, annak 
érdekében, hogy ne veszítse el a rokkantsági ellátáshoz való jogosultságát. A rokkantsági 
ellátás folyósítása mindaddig folytatódik, amíg a belga illetékes intézmény új határozatot nem 
hoz a petíció benyújtójának rokkantsági fokáról, az orvosi vizsgálatok eredményei és egyéb 
vonatkozó információk alapján.

A fenti tájékoztatás alapján a rokkantsági ellátás folyósításának ideiglenes felfüggesztése a 
petíció benyújtója számára nem annak puszta tényéből fakadt, hogy a petíció benyújtja egy, a 
rokkantsági ellátást biztosító tagállamtól eltérő tagállamban él. A szociális biztonsági 
rendszerek megszervezése a tagállamok feladata. Nincs arra utaló jel, hogy a lakóhelyre 
vonatkozó szabályok alóli mentességet érintő, a 883/2004/EK rendeletben foglalt szabályok 
tiszteletben tartása a petíció benyújtójának esetében elmaradt volna. 

Ugyanakkor amennyiben a rokkantsági ellátás folyósításának adminisztratív problémái 
strukturális természetűnek tűnnek, felkérjük a petíció benyújtóját az idevágó részletek 
megküldésére a Bizottság számára. A Bizottság ezután ismét felveti az ügyet az igazgatási 
bizottság előtt.

Következtetés

A Bizottság nem talált a szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó hatályos 
közösségi rendelkezések megsértésére utaló jelet.


