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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0820/2011 af J. A. A. Huijsman, nederlandsk statsborger, om ret til 
godtgørelse af udgifter i forbindelse med invaliditet

1. Sammendrag

Andrageren er nederlandsk statsborger, men bor i Tjekkiet. Han er pensioneret og siden 2005 
invalid. Fordi han bor i udlandet, kan han ikke gøre krav på godtgørelse af udgifter i 
forbindelse med sin invaliditet fra Nederlandene, f.eks. via det personlige budget (PGB). Han 
har igennem nogen tid modtaget invalidegodtgørelse fra de tjekkiske myndigheder, men 
denne blev standset i 2010 med en meddelelse om, at han kunne ansøge om en 
udgiftsgodtgørelse i Nederlandene. Ifølge de nederlandske myndigheder (sygekasserne) er 
dette imidlertid ikke muligt. Andrageren mener, at der er tale om forskelsbehandling af en 
EU-borger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012.

Andrageren er nederlandsk statsborger, men bor i Tjekkiet. Han har siden 2005 modtaget 
invalidegodtgørelse fra Nederlandene, men kan ikke gøre krav på godtgørelse af udgifter i 
forbindelse med sin invaliditet fra Nederlandene, f.eks. via det personlige budget (PGB). Han 
har igennem nogen tid modtaget invalidegodtgørelse fra Tjekkiet, men denne blev standset 
i 2010 med en meddelelse om, at han kunne gøre krav på udgiftsgodtgørelse i Nederlandene. 
Ifølge de kompetente nederlandske myndigheder er dette ikke muligt. Andrageren mener, at 
der er tale om forskelsbehandling af en EU-borger.
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Kommissionens bemærkninger 

I henhold til artikel 24 i forordning (EF) nr. 883/20041 har pensionister ret til naturalydelser 
ved sygdom i bopælsmedlemsstaten, der udredes af den medlemsstat, som det påhviler at yde 
pension. En person, der modtager pension i én medlemsstat og bor i en anden medlemsstat, 
hvor han eller hun ikke er berettiget til naturalydelser ved sygdom, modtager disse ydelser fra 
institutionen i bopælslandet. Ydelserne ydes for og udredes af den stat, som det påhviler at 
yde pension, for så vidt pensionisten ville være berettiget til disse ydelser efter lovgivningen i 
den medlemsstat, som det påhviler at yde pension, hvis han havde været bosat i den 
pågældende medlemsstat.

En pensionist, der modtager en invalidegodtgørelse fra Nederlandene og bor i Tjekkiet, er 
berettiget til at modtage naturalydelser ved sygdom fra Tjekkiet, som om den pågældende var 
berettiget til pension dér. Udgifterne til disse naturalydelser udredes af den nederlandske 
institution og godtgøres i henhold til de i Tjekkiet gældende satser, som om den pågældende 
var forsikret dér.

Da der er tale om kontantydelser ved sygdom, ydes de direkte af den kompetente institution i 
Nederlandene i henhold til den gældende lovgivning i landet.

Andrageren kræver godtgørelse af udgifter i forbindelse med sin invaliditet. Da der henvises 
til PGB, går Kommissionen ud fra, at andrageren kræver ydelser til længerevarende 
plejebehov.

Længerevarende plejebehov skal i henhold til artikel 34 i forordning (EF) nr. 883/2004 
koordineres som ydelser ved sygdom. Der findes forskellige former for ydelser. Ligesom 
ydelser ved sygdom findes der to typer ydelser – naturalydelser og kontantydelser. Kun 
kontantydelser kan eksporteres. 

Som EU-Domstolen allerede har fastslået ved flere lejligheder, henhører 
plejeforsikringsydelser, der består i direkte betaling eller godtgørelse af 
plejeinstitutionsudgifter, under begrebet naturalydelser2. Selv om nogle af disse ydelser 
betales kontant, er de i princippet naturalydelser og kan derfor ikke eksporteres. Dette skyldes 
det almindelige princip om, at naturalydelser kun erlægges af bopæls- eller opholdsstaten. 
Den kompetente medlemsstat skal imidlertid godtgøre alle bopælsmedlemsstatens udgifter til 
de naturalydelser, sidstnævnte medlemsstat erlægger. 

Det kan også ske, at bopælsmedlemsstaten ikke yder naturalydelser i forbindelse med 
længerevarende plejebehov. I disse tilfælde har EU-Domstolen fastslået, at den pågældende 
ikke kan gøre krav på sådanne ydelser, heller ikke selv om lovgivningen i den medlemsstat, 
der udreder plejeudgifterne, omfatter sådanne ydelser3. Derfor kan en flytning til en anden 
medlemsstat medføre tab af adgangen til visse ydelser. Dette skyldes den manglende 
harmonisering på EU-plan og de enkelte medlemsstaters frihed til at fastlægge arten og typen 
af de ydelser, der erlægges, i deres lovgivning.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger (EUT L 200 af 7.6 2001, s. 1 (berigtigelse), som senest ændret ved Kommissionens forordning 
(EU) nr. 1244/2010 (EUT L 338 af 22.12 2010, s. 35).
2 Jf. bl.a. sag C-208/07, Von Chamier-Glisczinski [2009] ECR I-06095, præmis 48, og sag C-160/96 Molenaar
[1998] ECR I-843, præmis 6 og 32.
3 Sag C-208/07, Von Chamier-Glisczinski [2009] ECR I-06095, præmis 53.
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For så vidt angår PGB, er denne ydelse at opfatte som en naturalydelse i forbindelse med 
længerevarende plejebehov, og den erlægges derfor kun til personer, der bor i Nederlandene. 
Selv om denne ydelse erlægges i form af forfinansiering, henhører den ikke under systemet 
for koordinering af kontantydelser og kan derfor ikke eksporteres. Kommissionen mener 
således ikke, at de nederlandske institutioner krænker EU-lovgivningen, når de afviser at 
udbetale denne ydelse med den begrundelse, at andrageren bor i Tjekkiet.

På trods af at andrageren er forsikret under den nederlandske sociale sikringsordning, er han 
berettiget til de naturalydelser i forbindelse med længerevarende plejebehov, der er 
tilgængelige i henhold til tjekkisk lovgivning, på samme vilkår som en person, der er forsikret 
i Tjekkiet. Hvis den tjekkiske invalidegodtgørelse er en naturalydelse i forbindelse med 
længerevarende plejebehov, er det ikke klart for Kommissionen, hvorfor Tjekkiet indstillede 
invalidegodtgørelsen med den begrundelse, at andrageren kunne gøre krav på godtgørelse af 
udgifter i forbindelse med sin invaliditet i Nederlandene. I henhold til systemet for 
koordinering af sociale sikringsordninger burde andrageren kunne modtage en naturalydelse i 
forbindelse med længerevarende plejebehov i Tjekkiet, også selv om han ikke kan gøre krav 
på at få godtgjort denne ydelse i Nederlandene. Kommissionen mener derfor, at sagen kræver 
en yderligere undersøgelse af typen af den tjekkiske ydelse og grundene til, at den blev 
indstillet.

Konklusion

De nederlandske myndigheders afvisning af at godtgøre udgifterne til naturalydelser, som 
Tjekkiet erlægger, synes ikke at være i modstrid med artikel 34 i forordning (EF) 
nr. 883/2004. En yderligere klarlæggelse af typen af invalidegodtgørelsen og grundene til, at 
Tjekkiet har indstillet udbetalingen af denne invalidegodtgørelse, ville imidlertid være 
ønskværdig. Hvis andrageren accepterer at offentliggøre sine data, er Kommissionen parat til 
at kontakte de tjekkiske myndigheder for at anmode om yderligere oplysninger i denne sag.

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 27. marts 2013

Kommissionen mente i sine første bemærkninger, at sagen krævede, at de tjekkiske 
myndigheder foretog en yderligere undersøgelse af typen af den tjekkiske ydelse og grundene 
til, at den blev indstillet.

Svaret fra de tjekkiske myndigheder bekræftede Kommissionens bemærkninger. I forbindelse 
med pensionister skal kontantydelser ved sygdom udbetales af den stat, der er kompetent hvad 
angår den pågældende persons sygesikring (artikel 28, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 
1408/711 og artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 883/20042). Da andrageren kun modtager 
pension fra Nederlandene, og ikke fra Tjekkiet, er Nederlandene den stat, der er kompetent 
hvad angår andragerens sygesikring. Nederlandene vil derfor være nødt til at eksportere deres 
(længerevarende) kontantydelser. Den såkaldte PGB er dog ikke en kontantydelse, men en 
                                               
1 Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på 
arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet 
(EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2), senest ændret ved forordning (EF) nr. 592/2008 (EUT L 177 af 4.7.2008, s. 1).
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger (EUT L 200 af 7.6.2004, s. 1 (berigtigelse)), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 465/2012 (EUT L 149 af 8.6.2012, s. 4), og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om 
koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1), senest ændret ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 465/2012, (EUT L 149 af 8.6.2012, s. 4).
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naturalydelse. Naturalydelser kan ikke eksporteres og erlægges kun af den stat, hvor den 
pågældende person har sin bopæl. Selv om en pensionist i henhold til forordning (EF) nr. 
883/2004 har ret til kontantydelser ved sygdom i den kompetente stat, forudsætter det, at en 
sådan ydelse faktisk forefindes i henhold til national lovgivning.

Hvis andrageren var berettiget til naturalydelser i henhold til tjekkisk lovgivning, ville 
Tjekkiet være nødt til at erlægge disse ydelser til andrageren. Plejeydelsen er imidlertid en 
kontantydelse og ikke en naturalydelse. Det betyder, at selvom den skal eksporteres uden for 
Tjekkiet, betales den kun til personer, der er sygeforsikret i Tjekkiet. Da andrageren er 
omfattet af nederlandsk lovgivning, hvad hans sundhedspleje angår, kan han kun modtage 
naturalydelser i forbindelse med længerevarende plejebehov i Tjekkiet.

Andrageren modtog en plejeydelse for perioden 3. januar 2007 til udgangen af april 2010. De 
tjekkiske myndigheder har indrømmet, at udbetalingen af plejeydelsen til andrageren var 
fejlagtig, da de ikke var kompetente til at udbetale disse kontantydelser, og at de har rettet 
deres fejl med ikrafttrædelsen af de nye forordninger om koordinering af social sikring den 1. 
maj 2010 (forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009).

Kommissionen vil gerne påpege, at de nationale forsikringsordninger for længerevarende 
plejebehov og vilkårene for tildeling af disse ydelser varierer betydeligt mellem 
medlemsstaterne. EU-bestemmelserne om koordinering af social sikring i forordning (EF) nr. 
883/2004 erstatter ikke de nationale socialsikringsordninger med en enkelt europæisk. Snarere 
end at harmonisere de nationale socialsikringsordninger indeholder EU-lovgivningen 
bestemmelser om deres koordinering. Det er derfor op til lovgivningen i de enkelte 
medlemsstater at fastsætte betingelserne for tildeling af sociale ydelser. 

Det kan derfor ske, at én medlemsstat har baseret sin ordning på naturalydelser, mens en 
anden medlemsstat benytter kontantydelser. I nogle tilfælde kan dette faktisk føre til en 
situation, hvor en migrerende person modtager lavere eller anderledes ydelser end forud for 
sin flytning til en anden medlemsstat. På baggrund af forskellene mellem medlemsstaternes 
lovgivning på socialsikringsområdet, som samordningsbestemmelserne ikke kan rydde af 
vejen, kan det være mere eller mindre fordelagtigt for forsikringstageren at flytte fra én 
medlemsstat til en anden for så vidt angår bidrag.1

Konklusion

PGB er en naturalydelse i forbindelse med længerevarende plejebehov, som erlægges af 
bopælsmedlemsstaten i henhold til artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 883/2004. Den 
nederlandske kompetente institution er derfor ikke forpligtet til at levere disse ydelser til 
personer, der er bosat i en anden medlemsstat. Ej heller er institutionen i Tjekkiet forpligtet til 
at udbetale kontantydelser i forbindelse med længerevarende plejebehov til andrageren i 
overensstemmelse med artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 883/2004. Dette er ikke et 
tilfælde af forskelsbehandling i henhold til EU-retten, men af divergerende sociale 
sikringsordninger, som ikke afhjælpes af de nuværende regler om koordinering af de sociale 
sikringsordninger.

                                               
1 Jf. analogt sag C-137/11, Partena ASBL mod Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA, [2010], endnu ikke 
offentliggjort, præmis 52, sag C-208/07, von Chamier-Glisczinski, [2009] Sml. I, s. 6095, præmis 84 og 85, sag 
C-211/08, Kommissionen mod Spanien, [2010], Sml. I, s. 5267, præmis 61, og forenede sager C-393/99 og 
C-394/99, Hervein m.fl., [2002] Sml. I, s. 2829, præmis 50 til 52.
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