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1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener is Duits staatsburger en woont weliswaar in Nederland, maar heeft nooit in 
Nederland gewerkt. Hij ontvangt een pensioen uit Duitsland en sinds zijn 65e verjaardag een 
kleine ouderdomsuitkering van 36 euro uit Nederland. Vanwege een wijziging in de 
Nederlandse wet moet indiener sinds 2006 een ziektekostenverzekering in Nederland hebben. 
Deze kost hem 125 euro aan premie per maand, 5 % van zijn Duitse pensioen voor een 
zorgverzekering en 22,25 % van zijn Duitse pensioen voor een verpleegverzekering. Indiener 
vindt dit niet "sociaal". Hij stelt dat volgens het Nikula-arrest het land waar een 
pensioenontvanger uit een andere lidstaat verblijft geen hoger bedrag aan 
ziekteverzekeringspremies mag berekenen dan de pensioenontvanger als pensioen ontvangt in 
het land van verblijf.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

De Commissie heeft de beweringen van indiener al tot in detail kunnen onderzoeken en in een 
eerdere briefwisseling geconcludeerd dat zijn klacht niet duidde op een onjuiste toepassing 
van het recht van de Europese Unie. De Commissie heeft indiener op de hoogte gesteld van de 
resultaten van haar analyse van zijn klacht in brieven van 5 juli 2010, 19 april 2011 en 29 
november 2011.
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Allereerst wil de Commissie erop wijzen dat de wetgeving van de Europese Unie, in het 
bijzonder artikel 48 VWEU en Verordening (EG) nr. 883/20041, voorziet in de coördinatie en 
niet de harmonisatie van de wetgeving van de lidstaten. Dit betekent dat alle lidstaten naar 
eigen inzicht de details van hun socialezekerheidsstelsel kunnen blijven bepalen, zoals welke 
uitkeringen worden verstrekt en onder welke voorwaarden, de wijze waarop ze worden 
berekend en hoeveel premie er moet worden afgedragen. EU-wetgeving, in het bijzonder 
Verordening (EG) nr. 883/2004, stelt gemeenschappelijke regels en beginselen vast die door 
alle nationale autoriteiten moeten worden nageleefd bij de toepassing van het nationale recht.

Ofschoon krachtens Verordening (EEG) nr. 1480/712 de door gepensioneerden te betalen 
ziektekostenpremies beperkt werden naar gelang het bedrag aan pensioen dat de betrokken 
persoon ontving van het land dat de premies inde, bevat de betreffende bepaling van artikel 
30, lid 1 van Verordening (EG) nr. 883/2004 een dergelijke beperking niet.

De reden dat de beperking die is vastgelegd in artikel 33 van Verordening (EEG) nr. 1408/71 
niet wordt heringevoerd kan leiden tot een situatie waarin de premies als gevolg van een zeer 
lage pensioenuitkering kunnen worden verlaagd tot een verwaarloosbaar bedrag, terwijl de 
bevoegde lidstaat wel verplicht is te zorgen voor de volledige dekking van ziektekosten.

Een dergelijk voordeel was niet te rechtvaardigen en zorgde bovendien voor ongelijkheid 
tussen de gepensioneerden die hun hele pensioen of het leeuwendeel daarvan ontvingen van 
de bevoegde lidstaat (en de volledige premie moesten betalen) en degenen die slechts een 
klein gedeelte van hun pensioen in dat land ontvingen (en van wie de premie aanzienlijk lager 
uitviel).

Om die reden wordt deze ongelijkheid in artikel 30, lid 1 van Verordening (EG) nr. 883/2004 
rechtgetrokken met de bepaling dat de premies niet alleen moeten worden afgetrokken van het 
pensioen dat ontvangen wordt uit de lidstaat die de premies heft maar ook van eventueel uit 
andere lidstaten ontvangen pensioenen.

Premies voor ziekte-, moederschaps- en daarmee gelijkgestelde vaderschapsuitkeringen die 
door de Nederlandse staat kunnen worden geheven op grond van artikel 30 van Verordening 
(EG) nr. 883/2004 kunnen dus niet alleen worden afgetrokken van het pensioen dat wordt 
ontvangen uit de lidstaat die de premies heft maar ook van eventueel uit andere lidstaten 
ontvangen pensioenen.    

Een gepensioneerde op wie artikel 30 van Verordening (EG) 883/2004 van toepassing is, mag 
echter niet slechter af zijn dan een ingezetene van de lidstaat in kwestie die een vergelijkbaar 
totaalbedrag aan pensioen ontvangt uit dat land. Indiener mag dan ook niet verzocht worden 
meer premie te betalen dan een Nederlander die hetzelfde bedrag aan pensioen ontvangt (dat 

                                               
1 Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels, PB L 200 van 7.6.2001, blz. 1 (Corrigendum), laatstelijk gewijzigd door Verordening (EU) nr. 465/2012 (PB L 149 
van 8.6.2012, blz. 4) en Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van 
de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels , PB L 284 van 
30.10.2009, blz. 1, laatstelijk gewijzigd door Verordening (EU) nr. 465/2012 van de Commissie (PB L 349 van 19.12.2012, blz. 45).
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).
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wil zeggen: de som van het Duitse en Nederlandse pensioen van indiener).

De Commissie is zich ervan bewust dat in sommige situaties een gepensioneerde in een 
minder gunstige positie terecht kan komen als hij of zij verhuist uit een lidstaat waar de 
ziektekostenpremies hoger liggen. Maar gezien de verschillen tussen de 
socialezekerheidswetgeving van de lidstaten die niet worden ondervangen door de 
coördinatiebepalingen, kan een verhuizing van de ene naar de andere lidstaat meer of minder 
voordelig zijn voor de verzekerde op het vlak van premies1.

Conclusie

De informatie die indiener aan de Commissie verzoekschriften heeft overgelegd, wijst niet op 
een onjuiste toepassing van het recht van de Europese Unie, ook niet wanneer deze wordt 
geëvalueerd in het licht van de informatie die hij eerder rechtstreeks aan de Commissie heeft 
doen toekomen.

                                               
1

Zie mutatis mutandis zaak C-137/11 (Partena ASBL v Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA) [2010] nog niet gepubliceerd, punt 52, zaak C-

208/07 (von Chamier-Glisczinski) [2009] Jurispr. blz. I-6095, punten 84 en 85, zaak C-211/08 (Commissie v Spanje) [2010] Jurispr. blz. I-
5267, punt 61, and gevoegde zaken C-393/99 en C-394/99 (Hervein et al.) [2002] Jurispr. blz. I-2829, punten 50 t/m 52.


