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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1503/2010, ingediend door Lutz Kiuntke (Duitse nationaliteit), over 
verplichte betaling van aanvullende ziektekostenverzekering

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is Duits staatsburger, is gepensioneerd en woont in Oostenrijk. Hij betaalt premie voor 
zijn ziektekostenverzekering in Duitsland, maar beschikt over een Oostenrijkse 
ziektekostenverzekeringskaart (E-card), waarmee hij in Oostenrijk medische zorg kan 
ontvangen. Onlangs werd hij door zijn Duitse ziekenfonds opgeroepen premie te betalen voor 
een aanvullende ziektekostenverzekering. Indiener is van opvatting dat hij deze extra premie niet 
hoeft te betalen. Volgens hem valt hij onder de Oostenrijkse wetgeving op het gebied van 
ziektekostenverzekering. Indiener verzoekt om opheldering over deze situatie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 maart 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2011.

Opmerkingen van de Commissie

Indiener woont in Oostenrijk, maar ontvangt zijn pensioen uit Duitsland. Volgens artikel 24 van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 moeten verstrekkingen ten laste van Duitsland door Oostenrijk 
worden verleend, alsof indiener onder de Oostenrijkse wetgeving recht zou hebben op een 
pensioen en verstrekkingen. Daarom heeft Duitsland een S1-formulier afgegeven, waarin het 
recht van indiener op verstrekkingen in Oostenrijk wordt bevestigd. Op grond van dit S1-
formulier werd indiener ook geregistreerd bij de bevoegde instelling in Oostenrijk. Na deze 
registratie heeft indiener een Oostenrijkse ziektekostenverzekeringskaart ontvangen.
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Door deze registratie zal Duitsland Oostenrijk vergoeden voor de aan indiener verleende 
verstrekkingen. Deze vergoedingsprocedure vindt plaats tussen de bevoegde instellingen. 
Duitsland is ook verantwoordelijk voor uitgifte van een Europese ziektekostenverzekeringskaart 
(EHIC) aan indiener, evenals verlening van eventuele uitkeringen bij ziekte.

Indiener heeft volgens artikel 27, lid 2 van Verordening (EG) nr. 883/2004 tevens recht op 
verstrekkingen wanneer hij tijdelijk in Duitsland verblijft, want Duitsland staat vermeld in de 
lijst van bijlage IV bij de betreffende verordening.

Volgens artikel 30 van Verordening (EG) nr. 883/2004 mag Duitsland van indiener premies voor 
verstrekkingen vorderen overeenkomstig de Duitse wetgeving. Het bedrag van de gevorderde 
premies mag echter niet het bedrag aan premies overschrijden dat een in Duitsland woonachtige 
pensioengerechtigde met een gelijk bedrag aan pensioen zou betalen (artikel 30 van Verordening 
(EG) nr. 987/2009). In dit geval zijn de gevorderde premies volgens de van het Duitse ministerie 
van Werkgelegenheid en Sociale Zaken ontvangen informatie in overeenstemming met artikel 30 
van Verordening (EG) nr. 883/2004 en artikel 30 van Verordening (EG) nr. 987/2009.

Conclusie

De door indiener beschreven situatie is in overeenstemming met de bepalingen van Verordening 
(EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009. Derhalve dient indiener te worden 
geïnformeerd over zijn hierboven genoemde rechten.


