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Dotyczy: Petycji 0967/2009, którą złożył Jurgen De Ceuninck (Belgia) w sprawie 
swoich problemów z holenderskimi i belgijskimi władzami w dziedzinie 
ubezpieczeń społecznych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest zarejestrowany w Belgii jako niepełnosprawny, mieszka 
w Holandii od 2005 r. Od tamtej pory napotyka poważne problemy z belgijskimi 
świadczeniami. Ich wypłatę nagle wstrzymano, a władze holenderskie i belgijskie oskarżają 
się nawzajem o powstałe komplikacje. Skargi składającego petycję do różnych właściwych 
organów zostały zlekceważone, nie podjęto też obiecywanych działań. Belgijski Rzecznik 
Praw Obywatelskich nawet mu nie odpowiedział. Obecnie składający petycję jest 
zdesperowany i zwraca się o pomoc do Parlamentu Europejskiego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 października 2009 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Składający petycję sprzeciwia się temu, że odkąd zaczął mieszkać w Holandii, jego 
świadczenie z tytułu inwalidztwa przestało być wypłacane. 

Wspólnotowe przepisy w dziedzinie zabezpieczenia społecznego przewidują koordynację, ale 
nie harmonizację systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że każde państwo 
członkowskie może samodzielnie określać szczegóły krajowego systemu zabezpieczenia 
społecznego, a zwłaszcza szczegóły dotyczące tego, kto ma być ubezpieczony na mocy 
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ustawodawstwa krajowego, jakie świadczenia będą przyznawane oraz na jakich warunkach 
i jak wysokie składki muszą być uiszczane. Prawo UE, a zwłaszcza rozporządzenia (EWG) nr 
1408/71 i 574/72, ustanawia jednak wspólne przepisy i zasady, których należy przestrzegać 
podczas stosowania ustawodawstwa krajowego. Celem tych przepisów jest dopilnowanie, aby 
stosowanie różnych ustawodawstw krajowych nie wpływało negatywnie na osoby 
korzystające ze swojego prawa do swobodnego przemieszczania się po terytorium Unii 
Europejskiej. 

Wśród zasad określonych w rozporządzeniu (EWG) nr 1408/71 jest m.in. zasada, zgodnie 
z którą tylko ustawodawstwo w dziedzinie zabezpieczenia społecznego jednego państwa 
członkowskiego ma zastosowanie do osoby ubezpieczonej, oraz zasada eksportu świadczeń 
pieniężnych, takich jak świadczenia pieniężne z tytułu choroby lub renty. Oznacza to, że dane 
państwo członkowskie nie może wstrzymać wypłacania świadczenia pieniężnego z tytułu 
choroby lub świadczenia z tytułu inwalidztwa wyłącznie dlatego, że beneficjent 
przeprowadził się do innego państwa członkowskiego.

Informacje przekazane przez składającego petycję nie pozwalają jasno określić rodzaju 
świadczenia, do którego był on uprawniony (świadczenie pieniężne z tytułu choroby czy renta 
inwalidzka), ani powodów, dla których wypłacanie świadczenia zostało wstrzymane.

Służby Komisji skontaktują się z władzami belgijskimi w celu uzyskania dodatkowych 
informacji dotyczących sytuacji składającego petycję. Na podstawie uzyskanych informacji 
zbadają one, czy decyzja belgijskich władz o wstrzymaniu wypłacania świadczenia była 
sprzeczna z prawem UE.

Służby Komisji skontaktują się z władzami belgijskimi w celu uzyskania dodatkowych 
informacji dotyczących sytuacji składającego petycję w świetle prawa UE.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

W rozporządzeniu (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego ustanowiono wspólne przepisy i zasady, których muszą przestrzegać wszystkie 
organy krajowe przy stosowaniu prawa krajowego. Celem tych przepisów jest dopilnowanie, 
by stosowanie różnych ustawodawstw krajowych nie wpływało negatywnie na osoby 
korzystające ze swojego prawa do swobodnego przemieszczania się na terytorium Unii 
Europejskiej. 

W odniesieniu do wniosku składającego petycję Komisja skontaktowała się z belgijskim 
członkiem Komisji Administracyjnej ds. koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych 
w celu zbadania tej kwestii. Belgijska Federalna Służba Publiczna ds. Zabezpieczeń 
Społecznych, właściwy organ odpowiedzialny za system zabezpieczenia społecznego 
w Belgii, poinformowała Komisję, że składający petycję ma prawo do świadczenia z tytułu 
inwalidztwa od dnia 2 maja 2003 r. tymczasowo do dnia 31 sierpnia 2010 r. Organ 
skontaktował się z właściwą instytucją w celu sprawdzenia, czy od dnia 2 maja 2003 r. 
dokonywano wypłat świadczeń z tytułu inwalidztwa. Właściwa instytucja potwierdziła, że 
ostatnia płatność miała miejsce dnia 30 czerwca 2010 r. Jeśli na określony czas zawieszono 
wypłatę świadczeń, zawieszenie to wynikało z problemu administracyjnego, w obliczu 
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którego stanęła właściwa instytucja, a który polegał na opóźnieniu w zdobyciu informacji 
administracyjnych lub medycznych. Właściwa instytucja potwierdziła, że wszelkie 
zawieszone wypłaty należne od dnia 2 maja 2003 r. były uzasadnione.

Federalna Służba Publiczna ds. Zabezpieczeń Społecznych podkreśliła jednak, że prawo 
składającego petycję do świadczenia z tytułu inwalidztwa upływa dnia 31 sierpnia 2010 r. 
Jako że zamieszkuje on w Holandii, właściwa instytucja zwróciła się do Centrum ds. Pracy 
i Dochodów (UWV) w Holandii, by przeprowadziło ono badania lekarskie konieczne do 
przyznania tego świadczenia przez UWV. Jeśli składający petycję nie zgłosi się na badanie 
lekarskie, przepisy belgijskie stanowią, że wypłaty świadczenia zostaną wstrzymane do 
momentu zgłoszenia. Jest więc ważne, by składający petycję zgłosił się na badanie lekarskie, 
aby nie stracić praw do świadczenia z tytułu inwalidztwa. Wypłaty świadczenia z tytułu 
inwalidztwa będą kontynuowane dopóki właściwa instytucja w Belgii nie podejmie decyzji co 
do stopnia inwalidztwa składającego petycję w oparciu o badanie lekarskie i inne istotne 
czynniki.

W oparciu o powyższe informacje czasowe zawieszenie wypłat świadczenia z tytułu 
inwalidztwa dla składającego petycję nie zostało spowodowane faktem, że zamieszkuje on 
w innym państwie członkowskim niż państwo zapewniające świadczenie z tytułu 
inwalidztwa. Organizacja systemów zabezpieczenia społecznego należy do kompetencji 
państw członkowskich. Nic nie wskazuje na to, że w przypadku składającego petycję nie 
przestrzegano przepisów odnoszących się do uchylenia zasad dotyczących miejsca 
zamieszkania zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 883/2004. 

Jednakże jeśli okaże się, że problemy administracyjne z wypłatami świadczenia z tytułu 
inwalidztwa są natury strukturalnej, składający petycję proszony jest o przesłanie istotnych 
szczegółów Komisji. Wówczas Komisja ponownie zwróci się w tej sprawie do Komisji 
Administracyjnej.

Wniosek

Komisja nie wykryła naruszenia przepisów wspólnotowych w kwestii koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego.


