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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0967/2009, imressqa minn Jurgen De Ceuninck, ta’ nazzjonalità 
Belġjana, dwar il-problemi tiegħu mal-awtoritajiet tal-assistenza soċjali 
Olandiżi u Belġjani

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa reġistrat bħala persuna b’diżabilità fil-Belġju, ilu jgħix fl-Olanda mill-
2005. Minn dakinhar ’l hawn hu kellu problemi kbar relatati mal-benefiċċji Belġjani tiegħu, li 
l-ħlas tagħhom twaqqaf ħesrem, filwaqt li l-awtoritajiet Olandiżi u Belġjani taw il-ħtija lil 
xulxin għall-problemi li nqalgħu. L-ilmenti tal-petizzjonant lid-diversi korpi konċernati 
waqgħu fuq widnejn torox u l-azzjoni mwiegħda ma tteħditx. L-Ombudsman Belġjan naqas 
anke milli jwieġbu. Il-petizzjonant iħossu ddisprat u qed ifittex l-għajnuna tal-Parlament 
Ewropew.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Ottubru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Jannar 2010.

Il-petizzjonant jilmenta li l-benefiċċju Belġjan tad-diżabilità tiegħu m’għadux jingħatalu 
peress li qed jgħix fl-Olanda. 

Id-dispożizzjonijiet tal-Komunità fil-qasam tas-sigurtà soċjali jipprovdu għall-koordinazzjoni, 
iżda mhux għall-armonizzazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali. Dan ifisser li kull Stat 
Membru huwa liberu li jiddetermina d-dettalji tas-sistema tas-sigurtà soċjali tiegħu, b’mod 
partikolari dettalji dwar min għandu jiġi assigurat skont il-leġiżlazzjoni tiegħu, liema 
benefiċċji u taħt liema kondizzjonijiet għandhom jingħataw u kemm-il kontribuzzjoni 
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għandha titħallas. Madankollu, il-liġi tal-UE – b’mod partikolari r-Regolamenti (KEE) Nru 
1408/71 u 574/72 – tistabbilixxi regoli u prinċipji komuni li għandhom jiġu osservati waqt l-
applikazzjoni tal-liġijiet nazzjonali. L-għan ta’ dawn ir-regoli huwa li jiġi żgurat li l-
applikazzjoni tal-liġijiet nazzjonali differenti ma taffettwax b’mod negattiv lil persuni li 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jiċċaqilqu b’mod ħieles fl-Unjoni Ewropea.  

Dawn il-prinċipji, li huma stipulati fir-regolament (KEE) Nru 1408/71, huma, fost l-oħrajn, il-
prinċipju li l-leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali ta’ Stat Membru wieħed biss hija applikabbli 
għall-persuna assigurata li tkun u l-prinċipju tal-esportazzjoni ta’ benefiċċji monetarji bħal 
pereżempju benefiċċji monetarji tal-mard u pensjonijiet. Dan ifisser li Stat Membru ma jistax 
iwaqqaf il-ħlas ta’ benefiċċju monetarju tal-mard jew benefiċċju tad-diżabilità biss minħabba 
li l-benefiċjarju jkun mar jgħix fi Stat Membru ieħor.

L-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant ma tippermettix li jiġi identifikat b’mod ċar għal 
liema tip ta’ benefiċċju huwa kien intitolat (benefiċċju monetarju tal-mard jew pensjoni tad-
diżabilità) jew għal liema raġuni l-għoti tal-benefiċċju twaqqaf.

Is-servizzi tal-Kummissjoni ser jikkuntattjaw lill-awtoritajiet Belġjani għal iktar 
informazzjoni dwar is-sitwazzjoni tal-petizzjonant. Fuq il-bażi tal-informazzjoni mogħtija, ser 
jeżaminaw jekk id-deċiżjoni tal-awtoritajiet Belġjani li jwaqqfu l-ħlas tal-benefiċċju tmurx 
kontra l-liġi tal-UE.

Is-servizzi tal-Kummissjoni ser jikkuntattjaw lill-awtoritajiet Belġjani biex jitolbu iktar 
informazzjoni dwar is-sitwazzjoni tal-petizzjonant fid-dawl tal-liġi tal-UE.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali 
jistabbilixxi regoli u prinċipji komuni li għandhom jiġu osservati mill-awtoritajiet nazzjonali 
kollha meta tiġi applikata l-liġi nazzjonali. L-għan ta’ dawn ir-regoli hu li jiġi żgurat li l-
applikazzjoni ta’ leġiżlazzjonijiet nazzjonali differenti ma taffettwax ħażin lin-nies li 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jiċċaqilqu b’mod ħieles fl-Unjoni Ewropea.  

Fir-rigward tat-talba tal-petizzjonant, il-Kummissjoni kkuntattjat lill-Membru Belġjan tal-
Kummissjoni Amministrattiva dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali biex 
jinvestiga l-kwistjoni. Is-Servizz Pubbliku Federali tas-Sigurtà Soċjali Belġjan, l-awtorità 
kompetenti u responsabbli għall-iskemi tas-sigurtà soċjali fil-Belġju, informa lill-
Kummissjoni li l-petizzjonant huwa intitolat għal benefiċċju ta’ diżabilità mit-2 ta’ Mejju 
2003 u provviżjorjament sal-31 ta’ Awwissu 2010. L-awtorità kkuntattjat lill-istituzzjoni 
kompetenti biex tivverifika jekk il-ħlasijiet tal-benefiċċji ta’ diżabilità tħallsux mit-2 ta’ Mejju 
2003. L-istituzzjoni kompetenti kkonfermat li l-aktar ħlas riċenti sar fit-30 ta’ Ġunju 2010. 
Jekk il-ħlas tal-benefiċċju ġie sospiż fi żmien partikolari, din is-sospensjoni għandha tiġi 
attribwita għal problema amministrattiva li ġiet iffaċċjata biha l-istituzzjoni kompetenti, li 
tikkonsisti f’dewmien fil-kisba tal-informazzjoni amministrattiva jew medika. L-istituzzjoni 
kompetenti kkonfermat li l-ħlasijiet kollha sospiżi dovuti mit-2 ta’ Mejju 2003 kienu rregolati.

Is-Servizz Pubbliku Federali tas-Sigurtà Soċjali madankollu enfasizza li d-dritt tal-
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petizzjonant għal benefiċċju ta’ diżabilità għandu jieqaf fil-31 ta’ Awwissu 2010. Minħabba li 
qiegħed jgħix l-Olanda, l-istituzzjoni kompetenti talbet lill-Istituzzjoni għall-Iskemi tal-
Benefiċċji tal-Impjegati (il-UWV) fl-Olanda biex twettaq l-eżaminazzjoni medika neċessarja 
għall-għoti tal-benefiċċji mill-UWV. Jekk il-petizzjonant ma jmurx għall-eżaminazzjoni 
medika, il-leġiżlazzjoni Belġjana tistipola li l-ħlas tal-benefiċċju jitwaqqaf sakemm il-
petizzjonant imur għall-imsemmija eżaminazzjoni. Huwa għalhekk importanti li l-
petizzjonant iwieġeb għall-istedina ta’ eżaminazzjoni medika sabiex ma jitlifx id-dritt għall-
benefiċċju ta’ diżabilità. Il-ħlas tal-benefiċċju ta’ diżabilità se jitkompla sakemm l-istituzzjoni 
kompetenti Belġjana tieħu deċiżjoni ġdida skont il-gravità tad-diżabilità tal-petizzjonant fuq 
il-bażi tar-riżultati tal-eżaminazzjoni medika u elementi oħra relevanti.

Skont l-informazzjoni ta’ hawn fuq, is-sospensjoni temporanja tal-ħlas tal-benefiċċju ta’ 
diżabilità lill-petizzjonant ma kinetx sempliċiment riżultat tal-fatt li l-petizzjonant qed jgħix fi 
Stat Membru differenti minn dak li qed jipprovdi l-benefiċċju ta’ diżabilità. L-organizzazzjoni 
tal-iskemi tas-sigurtà soċjali hija responsabilità tal-Istati Membri. M’hemm l-ebda 
indikazzjoni li r-regoli dwar it-tneħħija tar-regoli tar-residenza fir-Regolament (KE) 883/2004 
ma ġewx irrispettati fil-każ tal-petizzjonant. 

Madankollu, jekk il-problemi amministrattivi dwar il-ħlas tal-benefiċċju ta’ diżabilità jidhru li 
huma ta’ natura strutturali, il-petizzjonant huwa mistieden li jibgħat id-dettalji rilevanti lill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni mbagħad terġa’ tieħu l-kwistjoni f’idejha flimkien mal-
Membru tal-Kummissjoni Amministrattiva.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni ma setgħet tosserva l-ebda ksur tad-dispożizzjonijiet Komunitarji fil-qasam 
tal-koordinazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali.


