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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1549/2009 af Mateja Mark, tysk statsborger, om nederlandske 
efterladtepensioner til enker bosiddende i udlandet

1. Sammendrag

Andrageren, en tysk statsborger, som modtager enkepension i Nederlandene, hvor hendes 
ægtemand arbejdede, oplyser, at den nederlandske lovgivning, som pensionen er baseret på, 
nu er blevet ændret. Efter hendes 65. fødselsdag vil pensionsydelserne ophøre. Andrageren 
hævder, at nederlandske enker fortsætter med at modtage ydelsen, uanset om de har arbejdet 
eller ej. En tilbageholdelse af pensionsudbetalingerne ville i væsentlig grad reducere 
pensionsmodtagerens indkomst, og det understreges, at udenlandske enker, der befinder sig i 
lignende omstændigheder, og som modtager en tysk pension, fortsætter med at modtage 
ydelserne indtil deres død. Andrageren er af den opfattelse, at disse bestemmelser er urimelige 
og diskriminerende og anmoder derfor om Europa-Parlamentets hjælp.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. januar 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 13. januar 2011.

"Pr. den 1. juli 1996 blev den almindelige lov om enker og forældreløse (Algemene Weduwen 
en Wezenwet) i Nederlandene erstattet med den almindelige lov om efterladte slægtninge 
(Algemene Nabestaandenwet). Formålet med den nye lov er at indføre sikkerhed for 
efterladte, som er begrænset til efterladte slægtninge, der ikke kan forventes at forsørge sig 
selv. Ydelserne til de efterladte slægtninge vil under alle omstændigheder ophøre, når de 
fylder 65, hvilket er pensionsalderen i Nederlandene. En efterladt slægtning, som er forsikret i 
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henhold til hollandsk lov, har ret til en alderspension fra denne alder. Dette er ikke en ny 
betingelse i forhold til den almindelige lov om enker og forældreløse. 

EU's socialsikringslovgivning samordner de sociale sikringsordninger, men harmoniserer dem 
ikke. Det indebærer, at enhver medlemsstat frit kan fastsætte de nærmere retningslinjer for sin 
nationale sociale sikringsordning, herunder hvilke ydelser der skal leveres og på hvilke 
betingelser, hvordan disse ydelser beregnes, og hvor mange bidrag der skal betales. EU-
bestemmelserne, især forordning (EF) nr. 883/2004, indeholder fælles regler og principper, 
som skal overholdes af alle nationale myndigheder under anvendelse af den nationale 
lovgivning. Disse regler sikrer, at man ved anvendelsen af de forskellige nationale 
lovgivninger overholder de grundlæggende principper for ligebehandling og 
ikkediskrimination. Dette sikrer, at anvendelsen af forskellige nationale lovgivninger ikke har 
en negativ indvirkning på personer, der udøver deres ret til fri bevægelighed inden for EU.

Hvad angår forordning (EF) nr. 883/2004, havde Mateja Mark ikke selv benyttet sig af sin ret 
til fri bevægelighed. Som familiemedlem til en grænsearbejder finder reglerne om den 
gældende lovgivning i afsnit II ikke anvendelse på hende. Derfor var andrageren stadig 
omfattet af socialsikringslovgivningen i bopælsmedlemsstaten (Tyskland) i den periode, hvor 
andrageren fik udbetalt efterladteydelser fra både Nederlandene og Tyskland. Da andrageren 
aldrig har været omfattet af den hollandske socialsikringslovgivning, har hun ikke erhvervet 
pensionsrettigheder i Nederlandene, på grundlag af hvilke hun kunne have ret til en 
alderspension, når hun fyldte 65.

EU-Domstolen har ved flere lejligheder slået fast, at artikel 48 i TEUF (tidligere artikel 42 i 
TEF), som forordning (EF) nr. 883/2004 er baseret på, at de materielle og formelle forskelle 
mellem de sociale sikringsordninger i de forskellige medlemsstater, og dermed de forskellige 
rettigheder for de personer, som arbejder i medlemsstaterne, ikke berøres af denne 
bestemmelse. Artikel 48 i TEUF garanterer ikke, at en overførsel af erhvervsvirksomhed eller 
bopæl i alle tilfælde vil være neutral, hvad angår social sikring. Det, der er relevant, er, at den 
pågældende person ikke stilles ringere end statsborgerne i den medlemsstat, hvor han udøver 
sin virksomhed, eller til hvilken han har flyttet sin bopæl (sag C-3/08 Leyman, sag C-393/99 
og C-394/99, Hervein).

Andrageren er berettiget til efterladteydelser på de samme betingelser som andre efterladte i 
Nederlandene. Endvidere finder betingelserne for tilhørsforhold til den almindelige lov om 
alderspension både anvendelse på hollandske statsborgere og personer, som ikke er 
hollandske statsborgere.

Ægtefæller fik en selvstændig forsikringsperiode i henhold til den hollandske almindelige lov 
om alderspension den 2. august 1989. Det fremgår af andragendet, at andrageren har været 
enke siden 1989. Som en overgangsbestemmelse fastsætter bilag VI til forordning (EØF) nr. 
1408/71, at ægtefællen til en arbejdstager, som på forhånd var omfattet af en tvungen social 
sikringsordning, og som har bopæl i en anden medlemsstat end Nederlandene, kan omfattes af 
en frivillig forsikring på betingelse af, at arbejdstageren var omfattet den 2. august 1989. Den 
frivillige forsikring fortsætter, hvis arbejdstagerens tvungne forsikring ophører som følge af 
vedkommendes død, men den ophører under alle omstændigheder på den dato, hvor den 
frivilligt forsikrede person fylder 65. Det fremgår ikke af andragendet, at andrageren har 
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benyttet sig af den frivillige forsikring, på grundlag af hvilken hun kunne være blevet forsikret 
i Nederlandene som ægtefælle til en grænsearbejder.

Konklusioner

Kommissionen har ikke på grundlag af de foreliggende oplysninger kunnet fastslå en forkert 
anvendelse af EU-forordningerne om koordinering af de sociale sikringsordninger, da den 
almindelige lov om efterladte slægtninge er blevet anvendt på samme måde, som den ville 
være blevet på hollandske statsborgere."


