
CM\920603NL.doc PE500.723v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

27.11.2012

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0902/2012, ingediend door Steven Sylvester (Britse 
nationaliteit), over de export van zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering 
(Disability Living Allowance)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft ernstige gezondheidsproblemen. In 2002 is hij van het Verenigd Koninkrijk
verhuisd naar Noorwegen (lid van de Europese Economische Ruimte). Hij heeft van de Britse 
departementen voor werkgelegenheid en pensioenen en sociale zekerheid tegenstrijdige 
informatie gekregen over de vraag of hij zijn recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering 
zou behouden. Het moge duidelijk zijn dat hij deze uitkering niet ontvangen heeft. Hij heeft 
contact opgenomen met Advice Europe, Solvit en de afgevaardigde in het Britse parlement uit 
zijn kiesdistrict, aan wie hij heeft verzocht zijn zaak aan de Britse parlementaire ombudsman 
voor te leggen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 november 2012

Indiener is een Brits onderdaan die een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Disability Living 
Allowance – DLA) ontving, een ziekte-uitkering voor personen met een ernstige vorm van 
invaliditeit, voordat hij in november 2002 naar Noorwegen verhuisde. Na zijn verhuizing 
verzocht hij om doorlopende betaling van zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering, welk verzoek 
werd afgewezen met het argument dat de uitkering niet exporteerbaar naar een andere EU-
lidstaat zou zijn.
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Op 18 oktober 2007 oordeelde het Hof van Justitie in zaak C-299/05 (Commissie van de 
Europese Gemeenschappen / Europees Parlement en Raad van de Europese Unie)1 dat de 
Britse arbeidsongeschiktheidsuitkering (DLA) een exporteerbare ziekte-uitkering was.
Indiener verzocht in 2010 om herstel van zijn recht op een uitkering, welk verzoek door de 
autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk werd afgewezen. Indiener vroeg in 2010 een Noors 
invaliditeitspensioen aan, maar ook dit verzoek werd afgewezen, aangezien hij niet voldeed 
aan de voorwaarde dat hij drie jaar in Noorwegen moest hebben gewerkt. Indiener vraagt om 
toewijzing van zijn vordering met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsuitkering vanaf 
2002.

Tot zijn verhuizing in 2002 woonde indiener in het Verenigd Koninkrijk en ontving hij 
doorlopend de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ten tijde van zijn verhuizing naar 
Noorwegen in november 2002 werd de arbeidsongeschiktheidsuitkering geacht een zogeheten 
"op premie- of bijdragebetaling berustende prestatie" te zijn. Deze prestaties hebben 
kenmerken van zowel sociale zekerheid als sociale bijstand. Wanneer deze prestaties zijn 
opgenomen in bijlage IIa bij Verordening (EEG) nr. 1408/712, hoeven ze niet te worden 
geëxporteerd naar een andere EU-lidstaat of EER-staat. Verordening (EEG) nr. 1408/71 is 
van toepassing op Noorwegen op grond van bijlage VI bij de Overeenkomst betreffende de 
Europese Economische Ruimte3.

In zijn arrest van 18 oktober 2007 in zaak C-299/05 aanvaardde het Hof van Justitie het 
verzoek van de Commissie om de vermelding van de Britse arbeidsongeschiktheidsuitkering 
(DLA) in bijlage IIa van Verordening (EEG) nr. 1408/71 nietig te verklaren. De regering van 
het Verenigd Koninkrijk aanvaardde vervolgens dat de arbeidsongeschiktheidsuitkering een 
uitkering bij ziekte is die in aanmerking komt voor export naar andere EU-lidstaten. De 
regering van het Verenigd Koninkrijk kondigde aan dat voor personen die hun recht op de 
arbeidsongeschiktheidsuitkering waren kwijtgeraakt omdat ze niet eerder dan maart 2001, 
doch vóór 18 oktober 2007 naar een andere lidstaat waren verhuisd, de betaling van deze 
uitkeringen met ingang van 18 oktober 2007 zou worden overwogen, op voorwaarde dat op de 
datum van het verzoek om herstel van het recht op de uitkering en gedurende de periode dat 
hun vordering niet werd erkend was voldaan aan andere relevante voorwaarden van het 
nationale en EU-recht om voor de uitkering in aanmerking te komen.

Toen indiener in 2010 zijn verzoek om herstel van zijn recht op de 
arbeidsongeschiktheidsuitkering indiende, werd dit verzoek door de autoriteiten van het 
Verenigd Koninkrijk afgewezen met het argument dat indiener niet voldeed aan de eisen van 
de National Insurance om in aanmerking te komen voor een Britse ziekteprestatie gedurende 
de periode dat deze vordering niet was erkend. De reden voor de weigering waren dat indiener 
geen overheidspensioen, langlopende arbeidsongeschiktheidsuitkering of 
nabestaandenuitkering ontving toen hij het Verenigd Koninkrijk verliet. Bovendien is hij niet 

                                               
1 C-299/05 (Commissie van de Europese Gemeenschappen / Europees Parlement en Raad van de Europese 
Unie), Jurispr. 2007, blz. I-8695.
2 Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de 
socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen, PB L 149 van 5.7.1971, blz. 2, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 
592/2008 (PB L 177 van 4.7.2008, blz. 1).
3PB L 1 van 3.1.1994, blz. 3; en de staatsbladen van de EVA-staten.



CM\920603NL.doc 3/4 PE500.723v01-00

NL

verzekerd in het Verenigd Koninkrijk en heeft hij geen gezinsleden die daar verzekerd zijn.

Op basis van de door indiener verstrekte informatie aarzelt de Commissie om de redenering 
van de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk te aanvaarden. Indien immers de autoriteiten 
van het Verenigd Koninkrijk de doorlopende betaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering 
aan indiener na zijn verhuizing in 2002 niet hadden beëindigd, zou het Verenigd Koninkrijk 
nog steeds de bevoegde lidstaat voor de export van deze ziekte-uitkeringen zijn geweest en 
zou de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk niet zijn opgehouden van toepassing te zijn.
Dit zou alleen anders zijn als de Noorse wetgeving van toepassing was geworden op indiener 
overeenkomstig de regels inzake de toe te passen wetgeving van artikel 13 van Verordening
(EEC) nr. 1408/71. In zijn arrest in zaak C-276/96 (Kuusijärvi)1 oordeelde het Hof van 
Justitie dat "wanneer de wettelijke regeling van een lidstaat ten aanzien van een persoon die 
op zijn grondgebied iedere werkzaamheid in loondienst heeft stopgezet en die dus niet meer 
aan de voorwaarden van artikel 13, lid 2, letter a), van verordening nr. 1408/71 voldoet, het 
recht om bij het stelsel van sociale zekerheid van die lidstaat aangesloten te zijn of te blijven, 
afhankelijk stelt van het woonplaatsvereiste, dit artikel 13, lid 2, letter f), van deze 
verordening niet zijn nuttige werking ontneemt noch de belanghebbende onttrekt aan de 
toepassing van iedere socialezekerheidswetgeving, in het bijzonder die welke ingevolge 
verordening nr. 1408/71 van toepassing is".

In artikel 13, lid 2, letter f) van Verordening (EEG) nr. 1408/71 is een collisieregel neergelegd 
voor personen die geen (of niet langer) beroepsactiviteiten uitoefenen. Volgens deze regel "is 
op degene die ophoudt onderworpen te zijn aan de wettelijke regeling van een lidstaat zonder 
dat hij op grond van één van de in de voorgaande punten genoemde regels of van één van de 
in de artikelen 14 tot en met 17 bedoelde uitzonderingen of bijzondere regels aan de wettelijke 
regeling van een andere lidstaat wordt onderworpen, de wettelijke regeling van toepassing 
van de lidstaat op het grondgebied waarvan hij woont overeenkomstig de bepalingen van deze 
wettelijke regeling alleen".

Op het moment van de verhuizing naar Noorwegen in 2002 hield de wetgeving van het 
Verenigd Koninkrijk effectief op van toepassing te zijn op indiener, aangezien deze niet 
langer een Britse prestatie ontving die een echte connectie met het socialezekerheidsstelsel tot 
stand bracht. Mits geen andere wetgeving op indiener van toepassing werd, werd hij 
onderworpen aan de wetgeving van de lidstaat waarin hij woont. Uit een van de documenten 
die indiener bij zijn verzoekschrift heeft gevoegd volgt dat hij gedurende een bepaalde 
periode Noorse uitkeringen bij revalidatie heeft ontvangen. Indiener heeft derhalve ziekte-
uitkeringen aangevraagd en ontvangen van de lidstaat waar hij woont nadat hij zich daar 
gevestigd had.

In zijn brief van 19 mei 2011 deelde het Noorse Ministerie van Arbeid indiener mee dat hij 
niet in aanmerking kwam voor een invaliditeitspensioen omdat zijn Noorse tijdvak van 
verzekering niet voldeed aan de eis dat hij gedurende de laatste drie jaar voordat zijn 
arbeidsongeschiktheid ontstond verzekerd moest zijn geweest. Ook vervulde indiener geen 
tijdvak van verzekering krachtens de Britse wetgeving die in aanmerking zou kunnen worden 
genomen voor het verkrijgen van het recht op een invaliditeitspensioen overeenkomstig 
artikel 45 van Verordening (EEG) nr. 1408/71.
                                               
1  Zaak C-275/96, Kuusijärvi, Jurispr. 1998, blz. I-3419, punt 32.
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Ondanks het feit dat de redenen waarom de Britse tijdvakken van verzekering niet konden 
worden geaggregeerd in het verzoekschrift niet worden gegeven, wil de Commissie op het 
volgende wijzen. Artikel 45 van Verordening (EEG) nr. 1408/71 bepaalt dat het bevoegde 
orgaan, voor zover nodig, rekening houdt met de krachtens de wetgeving van elke andere 
lidstaat vervulde tijdvakken alsof deze krachtens de door dat orgaan toegepaste wetgeving 
waren vervuld. Een lidstaat heeft het recht om het ontstaan van het recht op een pensioen 
krachtens de nationale wettelijke regeling afhankelijk te stellen van een minimaal tijdvak van 
verzekering, maar ook om te bepalen welke verzekeringstijdvakken daarvoor in aanmerking 
worden genomen, en in welke mate, mits de krachtens de wetgeving van elke andere lidstaat 
vervulde tijdvakken overeenkomstig artikel 45 van verordening nr. 1408/71 onder dezelfde 
voorwaarden in aanmerking worden genomen alsof zij krachtens de nationale wetgeving 
waren vervuld1. Het is inherent aan een dergelijk systeem dat de voorwaarden voor de 
samenstelling van de tijdvakken van arbeid of verzekering uiteenlopen, afhankelijk van de 
lidstaat waar de betrokken persoon heeft gewerkt. Deze voorwaarden worden, 
overeenkomstig artikel 1, letter r) van Verordening (EEG) nr. 1408/71, uitsluitend vastgesteld 
door de wetgeving van de lidstaat waar de tijdvakken in kwestie zijn vervuld.

Wanneer de tijdvakken van verzekering in het Verenigd Koninkrijk tijdvakken van wonen 
zijn, terwijl het Noorse invaliditeitspensioen alleen rekening houdt met tijdvakken van arbeid, 
houdt dit op zichzelf geen minder gunstige behandeling van migrerende werknemers in.
Gezien de verschillen tussen de socialezekerheidswetgeving van beide landen, die niet 
worden overbrugd door de coördinatieregels, kan verhuizen van de ene lidstaat naar een 
andere lidstaat voor de verzekerde persoon meer of minder gunstig uitpakken.

Conclusie

Verordening (EEG) nr. 1408/71 stelt een verplicht stelsel van collisieregels vast dat bepaalt 
welke wetgeving van toepassing is op een persoon die zich in een grensoverschrijdende 
situatie bevindt.

Op grond van Verordening (EEG) nr. 1408/71 zou de wetgeving van de lidstaat waar de 
betrokkene woont alleen van toepassing kunnen worden indien de wetgeving van de lidstaat 
waaronder de betrokkene eerder viel is opgehouden van toepassing te zijn. Indiener was 
effectief onderworpen aan de socialezekerheidswetgeving van de lidstaat waar hij woont en 
profiteerde van dat socialezekerheidsstelsel nadat hij zich in die lidstaat had gevestigd. Het is 
aan de nationale wetgever om te besluiten of hij al dan niet recht heeft op andere 
socialezekerheidsprestaties krachtens dat stelsel, op voorwaarde dat een migrerende persoon 
niet minder gunstig wordt behandeld.

                                               
1 Zaak C-306/03 Salgado Alonso, Jurispr. 2005, blz. I-705, punt 31.


