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Betreft: Verzoekschrift 1171/2012 ingediend door Steven Sylvester (Britse 
nationaliteit), over de exporteerbaarheid van de Britse onderhoudsuitkering 
voor gehandicapten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat het Britse "Department for Work and Pensions" (het ministerie van Arbeid 
en Pensioenen) Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels niet naleeft. Indiener legt uit dat hij tussen 1999 en 2001, toen hij in 
het Verenigd Koninkrijk woonde, een onderhoudsuitkering voor gehandicapten (Disability 
Living Allowance, DLA) ontving. Sinds hij in 2002 naar Noorwegen is verhuisd, is de DLA 
echter stopgezet. Indiener wijst op een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie in 2007 in zaak C-299/05, waarin zou worden bevestigd dat de DLA exporteerbaar is
naar andere EU-landen. Indiener heeft in 2010 bezwaar gemaakt bij het Department for Work 
and Pensions. Dit heeft tot dusver geen vruchten afgeworpen, hoewel hij vanaf september 
2012 een antwoord kon verwachten. Hij heeft ook een klacht ingediend bij de Britse 
ombudsman van de gezondheidsdienst (Health Service Ombudsman), die heeft geconcludeerd 
niet te kunnen ingrijpen. Indiener merkt voorts op dat hem door de Noorse autoriteiten een 
invaliditeitspensioen is geweigerd, omdat hij in dat land nooit socialezekerheidsbijdragen 
heeft betaald.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 januari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

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

Tot zijn verhuizing in 2002 woonde indiener in het Verenigd Koninkrijk en ontving hij 
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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. 1408/711, 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 Ruimte2.

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.

Een groep van personen valt echter nog steeds niet onder dit besluit. Aangezien het arrest van 
het Hof van Justitie in zaak C-503/09 Lucy Stewart niet ingaat op de toepassing van de 
"heden-verledentoets" op ziekte-uitkeringen, blijft de inbreuk door het Verenigd Koninkrijk 
een open kwestie.

Wat betreft de situatie van indiener kon de betaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering 
niet worden hersteld: niet vanwege de toepassing van de heden-verledentoets, omdat hij in de 
groep valt waarvoor de regering van het Verenigd Koninkrijk aanneemt dat de heden-
verledentoets is vervuld, maar omdat andere voorwaarden voor het recht op een uitkering niet 
waren vervuld gedurende de hele periode dat zijn vordering was afgewezen.

De wetgeving van het Verenigd Koninkrijk houdt op van toepassing te zijn als de Noorse 
wetgeving van toepassing op indiener is geworden overeenkomstig de voorschriften inzake de 
toepasselijke wetgeving van artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 1408/71. In zijn arrest in 
zaak C-276/96 (Kuusijärvi)3 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 
                                               
1 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).
2PB nr. L 1 van 3.1.1994, blz. 3, en de staatsbladen van de EVA-staten.
3 Zaak C-275/96 Kuusijärvi Jurispr. 1998, blz. I-3419, punt 32.
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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. 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. Ook heeft hij daar tijdvakken van 
verzekering verworven. De Noorse wetgeving is derhalve van toepassing geworden op 
indiener. Het feit dat de in Noorwegen verworven tijdvakken van verzekering mogelijk niet 
volstaan om volledig recht op een Noors arbeidsongeschiktheidspensioen te verkrijgen, vormt 
op zichzelf geen inbreuk op de wetgeving van de Unie.

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.


