
CM\829673NL.doc PE438.338v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

2.9.2010

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0967/2009, ingediend door Jurgen De Ceuninck (Belgische 
nationaliteit), over zijn problemen met de Nederlandse en Belgische 
socialezekerheidsinstanties

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is arbeidsongeschikt en invalide verklaard in België. Sinds 2005 woont hij in 
Nederland. Sindsdien heeft hij grote problemen met zijn uitkering vanuit België. Deze werd 
zelfs plotseling stopgezet. Uitkeringsinstanties gaven elkaar de schuld van de problemen. 
Klachten van indiener bij de diverse betrokken instanties werden niet gehoord en beloftes 
werden niet nagekomen. De ombudsman van de instanties in België antwoordde zelfs 
helemaal niet. Indiener is ten einde raad en verzoekt het Europees Parlement om hulp.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010.

Indiener beklaagt zich erover dat zijn Belgische arbeidsongeschiktheidsverzekering is 
stopgezet sinds hij in Nederland woont. 

De Gemeenschapsbepalingen op het gebied van sociale zekerheid voorzien in de coördinatie, 
maar niet in de harmonisatie van socialezekerheidsregelingen. Dit betekent dat elke lidstaat 
zelf de details van zijn nationale socialezekerheidsstelsel mag vastleggen, met name ten 
aanzien van wie op grond van zijn wetgeving verplicht zijn verzekerd, welke uitkeringen 
worden toegekend, en hoeveel premie moet worden betaald.  De Europese wetgeving, met 
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name Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en 574/72, legt gemeenschappelijke regels en 
beginselen vast die in acht moeten worden genomen bij de toepassing van nationale wetten.  
Doel van deze regels is om ervoor te zorgen dat de toepassing van de verschillende nationale 
wetgevingen burgers die gebruik maken van hun recht op vrij verkeer binnen de Europese 
Unie, niet benadeelt.  

Tot de beginselen vervat in Verordening (EEG) nr. 1408/71, behoren het beginsel dat een 
verzekerde onderworpen is aan de socialezekerheidswetgeving van één enkele lidstaat en het 
beginsel dat uitkeringen zoals ziekte- en pensioenuitkeringen exporteerbaar zijn. Dit betekent 
dat een lidstaat een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid niet kan stopzetten enkel en 
alleen omdat de begunstigde naar een andere lidstaat verhuist.

Uit de door indiener verstrekte informatie valt niet eenduidig op te maken op wat voor soort 
uitkering hij recht had (ziekte-uitkering of invaliditeitspensioen), noch om welke redenen de 
uitkering is stopgezet.

De Commissiediensten zullen de Belgische autoriteiten verzoeken om aanvullende informatie 
over de situatie van indiener. Op basis van de ontvangen informatie zullen ze nagaan of het 
besluit van de Belgische autoriteiten om de uitkering stop te zetten in strijd is met de EU-
wetgeving.

De Commissiediensten zullen de Belgische autoriteiten tevens verzoeken de situatie van 
indiener te bezien in het licht van EU-wetgeving.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

In Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels, zijn gemeenschappelijke regels en beginselen vastgelegd die door 
alle nationale autoriteiten moeten worden nageleefd bij de toepassing van nationale 
wetgeving. Doel van deze regels is ervoor te zorgen dat de toepassing van verschillende 
nationale wetgevingen burgers die gebruik maken van hun recht op vrij verkeer binnen de 
Europese Unie, niet benadeelt.  

Wat het verzoek van indiener betreft, heeft de Commissie het Belgische lid van de 
Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels gevraagd 
deze kwestie te onderzoeken.  De Belgische Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid  de 
bevoegde instantie voor de socialezekerheidsstelsels in België  heeft de Commissie laten 
weten dat indiener in België recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van 2 mei 
2003 tot voorlopig 31 augustus 2010. De FOD heeft bij de bevoegde instelling geverifieerd of 
sinds 2 mei 2003 aan indiener arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn uitbetaald. De bevoegde 
instelling kon dat bevestigen en deelde mee dat de meest recente uitbetaling op 30 juni 2010 
had plaatsgevonden. Indien de uitbetaling van de uitkering op enig moment was onderbroken, 
dan zou dat te wijten zijn aan een administratief probleem bij de instelling, bestaande uit een 
vertraging in de verwerving van administratieve of medische gegevens. De instelling 
bevestigde dat alle sinds 2 mei 2003 verschuldigde bedragen waarvan de uitbetaling was 
uitgesteld, in orde waren. 
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De FOD benadrukte echter dat het recht van indiener op een arbeidsongeschiktheidsuitkering 
op 31 augustus 2010 zou eindigen. Aangezien hij in Nederland woont, heeft de bevoegde 
instelling het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) gevraagd het 
noodzakelijke medische onderzoek te verrichten zodat het UWV de uitkering aan indiener kan 
toekennen. Als indiener niet reageert op de oproep voor een medisch onderzoek, wordt de 
uitkering conform de Belgische wetgeving gestopt totdat hij dat wel doet. Het is daarom van 
belang dat indiener op een dergelijke oproep reageert om zijn recht op een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering niet te verliezen. Uitbetaling van de uitkering zal doorgaan 
totdat de bevoegde Belgische instelling op basis van de resultaten van het medisch onderzoek 
en andere relevante elementen, een nieuw besluit neemt over de mate van 
arbeidsongeschiktheid van indiener.

Op basis van bovenstaande informatie is de tijdelijke onderbreking van de uitbetaling van de 
arbeidsongeschiktheidsuitkering niet veroorzaakt door het blote feit dat indiener in een andere 
lidstaat woont dan die welke de uitkering verstrekt. De organisatie van de 
socialezekerheidsstelsels is de verantwoordelijkheid van de lidstaten. Er is geen enkele 
aanwijzing dat de bepalingen van Verordening (EG) nr. 883/2004 inzake de opheffing van de 
woonplaatsbepalingen in het geval van indiener niet zijn nageleefd. 

Indien de administratieve problemen met de uitbetaling van de uitkering echter een structureel 
karakter blijken te hebben, wordt indiener uitgenodigd de Commissie hierover relevante 
gegevens te sturen. De Commissie zal de kwestie dan opnieuw bij het Belgische lid van de 
Administratieve Commissie aansnijden.

Conclusie

De Commissie heeft geen inbreuk op communautaire bepalingen inzake de coördinatie van 
socialezekerheidsstelsels kunnen constateren.


