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1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener is Nederlands staatsburger, maar leeft in Tsjechië. Hij is gepensioneerd en sinds 2005 
invalide. Omdat hij in het buitenland woont kan hij geen aanspraak maken op vergoeding van 
onkosten i.v.m. zijn invaliditeit, bijvoorbeeld via het persoonsgebonden budget (PGB), uit 
Nederland. Hij heeft enige tijd een invalidenuitkering van de Tsjechische overheid ontvangen,
maar deze werd in 2010 stopgezet met de mededeling dat hij een onkostenvergoeding kon 
aanvragen in Nederland. Volgens de Nederlandse autoriteiten (CVZ) is dit echter niet 
mogelijk. Indiener is van mening dat er sprake is van ongelijke behandeling van een EU-
burger.

2. Ontvankelijkheid

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

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Indiener is Nederlands staatsburger, maar leeft in Tsjechië. Indiener ontvangt sinds 2005 een 
invalidenuitkering uit Nederland, maar kan geen aanspraak maken op vergoeding van 
onkosten in verband met zijn invaliditeit, bijvoorbeeld via het persoonsgebonden budget 
(PGB), uit Nederland. Hij heeft enige tijd een invalidenuitkering van de Tsjechische 
Republiek ontvangen, maar deze werd in 2010 stopgezet met de mededeling dat hij een 
onkostenvergoeding kon aanvragen in Nederland. Volgens de bevoegde instelling in 
Nederland is dit niet mogelijk. Indiener is van mening dat er sprake is van ongelijke 
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behandeling van een EU-burger.

Opmerkingen van de Commissie

Krachtens artikel 24 van Verordening (EG) nr. 883/20041, hebben gepensioneerden recht op 
verstrekkingen bij ziekte in de lidstaat waar ze wonen voor rekening van de lidstaat die een 
pensioen uitkeert. Een persoon die een pensioenuitkering ontvangt van een lidstaat en woont 
in een andere lidstaat waar hij of zij geen recht op verstrekkingen bij ziekte heeft, heeft recht 
op verlening van die verstrekkingen door het bevoegde orgaan van de plaats waar hij of zij 
woont. De verstrekkingen worden verstrekt voor rekening en ten laste van de staat die dat 
pensioen verschuldigd is, voor zover hij of zij op grond van de wettelijke regeling van de 
lidstaat die het pensioen verschuldigd is recht op die verstrekkingen zou hebben gehad indien 
hij op het grondgebied van die lidstaat woonde.

Een gepensioneerde die een invalidenuitkering ontvangt uit Nederland, maar in Tsjechië 
woont, heeft recht op verstrekkingen bij ziekte door Tsjechië alsof hij of zij recht had op een 
Tsjechisch pensioen. De kosten van deze verstrekkingen worden gedragen door het 
Nederlandse orgaan en worden vergoed volgens de tarieven die van toepassing zijn in 
Tsjechië, alsof de persoon daar verzekerd was.

De uitkeringen bij ziekte worden rechtstreeks verstrekt door het bevoegde orgaan in 
Nederland, overeenkomstig de wetgeving die Nederland toepast.

Indiener maakt aanspraak op vergoeding van onkosten die verband houden met zijn handicap. 
Omdat wordt verwezen naar het persoonsgebonden budget (PGB), neemt de Commissie aan 
dat indiener aanspraak wil maken op prestaties bij langdurige zorg.

Krachtens artikel 34 van Verordening (EG) nr. 883/2004 worden prestaties bij langdurige 
zorg behandeld als ziekteprestaties. Deze kunnen verschillende vormen aannemen. Zoals bij 
ziekteprestaties bestaan er bestaan twee soorten prestaties, met name verstrekkingen en 
uitkeringen. Alleen uitkeringen zijn exporteerbaar.

Zoals het Hof van Justitie van de Europese Unie in verschillende arresten heeft geoordeeld, 
vallen prestaties uit hoofde van een zorgverzekering bestaande uit de rechtstreekse betaling of 
vergoeding van de kosten van gespecialiseerde zorg onder de definitie van verstrekkingen2. 
Hoewel enkele van deze prestaties contant worden uitbetaald, zijn ze in beginsel 
verstrekkingen en daarom niet exporteerbaar. Dit vloeit voort uit het algemene beginsel dat 
verstrekkingen alleen worden verstrekt door de staat waarin iemand woont of verblijft. 
Desalniettemin moet de bevoegde lidstaat de verstrekkingen die worden verstrekt door de 
woonstaat volledig vergoeden.

                                               
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 
bij Verordening (EU) nr. 1244/2010, PB L 338 van 22.12.2010, blz. 35.
2 Zie onder andere zaak C-208/07 Von Chamier-Glisczinski, Jurispr. 2009, blz. I-06095, punt 48 en 
zaak C-160/96 Molenaar, Jurispr. 1998, blz. I-843, punten 6 en 32.
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Ook kan het gebeuren dat de woonstaat geen prestaties bij langdurige zorg verstrekt. Het Hof 
van Justitie van de EU heeft bepaald dat de betrokken persoon in dergelijke gevallen geen 
aanspraak kan maken op deze verstrekkingen, ook als de wetgeving van de lidstaat die 
bevoegd is met betrekking tot de kosten van de gezondheidszorg dergelijke verstrekkingen 
wel kent1. Daarom kan verhuizing naar een andere lidstaat leiden tot het verlies van de 
toegang tot bepaalde prestaties. Dit is het gevolg van het ontbreken van harmonisatie op EU-
niveau en de vrijheid van elke lidstaat om zelf de aard van en het soort prestaties die krachtens 
hun wetgeving kunnen worden verstrekt, te bepalen.

Wat betreft het PGB: deze prestatie heeft kenmerken van een verstrekking bij langdurige zorg 
en wordt daarom alleen verstrekt aan personen die in Nederland wonen. Hoewel deze 
prestatie wordt verstrekt in de vorm van voorfinanciering, valt deze niet onder het 
coördinatiesysteem voor uitkeringen en is ze derhalve niet exporteerbaar. De Commissie is 
daarom niet van mening dat de Nederlandse organen inbreuk plegen op het EU-recht wanneer 
zij weigeren deze prestatie te betalen omdat indiener in Tsjechië woont.

Ondanks dat hij is verzekerd in het kader van het Nederlandse socialezekerheidsstelsel, heeft 
indiener recht op de verstrekkingen bij langdurige zorg die beschikbaar zijn krachtens de 
Tsjechische wetgeving, onder dezelfde voorwaarden als personen die in Tsjechië verzekerd 
zijn. Als de Tsjechische prestatie voor invaliditeit een verstrekking bij langdurige zorg is, is 
het de Commissie niet duidelijk waarom Tsjechië de prestatie voor invaliditeit heeft beëindigd 
om de reden dat indiener aanspraak zou kunnen maken op vergoeding van onkosten in 
verband met zijn invaliditeit in Nederland. Op basis van het coördinatiesysteem voor de 
socialezekerheidsstelsels zou indiener verstrekkingen bij langdurige zorg in Tsjechië moeten 
kunnen ontvangen, ook als hij geen aanspraak kan maken op vergoeding van deze 
verstrekkingen in Nederland. De Commissie is daarom van mening dat nader moet worden 
onderzocht om welk type Tsjechische prestatie het gaat en wat de redenen zijn geweest om 
deze in te trekken.

Conclusie

De weigering van de Nederlandse autoriteiten om de door Tsjechië verstrekte verstrekkingen 
te vergoeden lijkt niet in strijd met artikel 34 van Verordening (EG) nr. 883/2004. Verdere 
verduidelijking door de Tsjechische autoriteiten van het type prestatie voor invaliden en de 
redenen om deze te beëindigen zou echter wenselijk zijn. Indien indiener akkoord gaat met 
het bekendmaken van zijn gegevens, is de Commissie bereid om contact op te nemen met de 
Tsjechische autoriteiten en om opheldering van zijn zaak te verzoeken.

4. Antwoord van de Commissie (REV.), ontvangen op 27 maart 2013

In haar eerste opmerkingen was de Commissie van mening dat nader moest worden 
onderzocht om welk type Tsjechische prestatie het gaat en waarom deze zijn ingetrokken.

Het antwoord van de Tsjechische autoriteiten heeft de opmerkingen van de Commissie 
bevestigd. In het geval van pensioengerechtigden moeten uitkeringen bij ziekte verstrekt 

                                               
1 Zaak C-208/07, Von Chamier-Glisczinski Jurispr. 2009, blz. I-06095, punt 53.
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worden door het land dat bevoegd is voor de ziekteverzekering van de betrokkene (artikel 28, 
lid 1, onder b, van Verordening (EEG) nr. 1408/711 en artikel 29, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 883/20042). Aangezien indiener alleen een pensioen van Nederland ontvangt en niet van 
Tsjechië, is Nederland bevoegd voor de ziekteverzekering van indiener. Nederland moet dus 
zijn uitkeringen bij langdurige zorg exporteren. Het zogenaamde persoonsgebonden budget is 
echter geen uitkering, maar een verstrekking. Verstrekkingen zijn niet exporteerbaar en 
worden enkel verleend door de woonstaat van de betrokkene. Pensioengerechtigden hebben 
op grond van Verordening (EG) nr. 883/2004 weliswaar recht op een ziekte-uitkering in 
contanten van de bevoegde staat op voorwaarde dat de nationale wetgeving daar ook 
daadwerkelijk in voorziet.

Als indiener op grond van de Tsjechische wetgeving recht zou hebben op verstrekkingen, 
moet Tsjechië die aan indiener verlenen. De verzorgingstoelage is echter een uitkering en 
geen verstrekking. Dit betekent dat Tsjechië deze weliswaar moet exporteren, maar dat ze 
enkel wordt toegekend aan personen die een zorgverzekering hebben in Tsjechië. Aangezien 
indiener onder de Nederlandse wetgeving valt wat betreft de gezondheidszorg, kan hij in 
Tsjechië alleen verstrekkingen bij langdurige zorg ontvangen.

Indiener heeft van 3 januari 2007 tot eind april 2010 een verzorgingstoelage ontvangen. De 
Tsjechische autoriteiten hebben toegegeven dat het fout was om indiener een 
verzorgingstoelage uit te keren aangezien zij niet bevoegd waren voor deze uitkeringen en dat 
ze hun fout hebben rechtgezet bij de inwerkingtreding van de nieuwe verordeningen inzake de 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels op 1 mei 2101 (Verordening (EG) nr. 883/2004 
en (EG) nr. 987/2009).

De Commissie wil erop wijzen dat de nationale verzekeringsstelsels voor langdurige zorg en 
de voorwaarden voor de toekenning van deze prestaties sterk verschillen tussen de lidstaten. 
Verordening (EG) nr. 883/2004 bevat weliswaar bepalingen inzake de coördinatie van de 
sociale zekerheid, maar dit betekent niet dat de nationale socialezekerheidsstelsels vervangen 
zijn door één enkel Europees stelsel. De EU-bepalingen voorzien in coördinatie en niet in 
harmonisatie van de socialezekerheidsstelsels. Het is derhalve aan de nationale wetgeving van 
de lidstaten om te bepalen onder welke voorwaarden socialezekerheidsprestaties moeten 
worden toegekend.

Het kan dus gebeuren dat de ene lidstaat zijn stelsel gebaseerd heeft op verstrekkingen, en de 
andere op uitkeringen. In sommige situaties kan dit er inderdaad toe leiden dat een migrant 
minder of andere prestaties ontvangt dan vóór zijn of haar verhuizing naar een andere lidstaat. 

                                               
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).
2 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 
bij 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 het Europees Parlement en de 
Raad van 22 mei 2012, PB L 149 van 8.6.2012, blz. 4.
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Door de verschillen tussen de nationale wetgevingen inzake sociale zekerheid, die niet 
ongedaan zijn gemaakt met de coördinatiebepalingen, kan het zijn dat verhuizing naar een 
andere lidstaat voor de verzekerde meer of minder voordelig uitvalt wat premies betreft.1

Conclusie

Het persoonsgebonden budget is een verstrekking bij langdurige zorg die verleend wordt door 
de woonstaat op grond van artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 883/2004. De bevoegde 
Nederlandse instelling is dan ook niet verplicht om deze verstrekking te verlenen aan 
personen die in een andere lidstaat verblijven. Overeenkomstig artikel 29, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 is de Tsjechische instelling evenmin verplicht om aan 
indiener een uitkering bij langdurige zorg te verstrekken. In dit geval gaat het niet om 
ongelijke behandeling op grond van het EU-recht, maar om verschillen tussen de 
socialezekerheidsstelsels, die niet ongedaan zijn gemaakt met de huidige regels inzake 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.

                                               
1 Zie dienovereenkomstig zaak C-137/11 (Partena ASBL tegen Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA), Jurispr. 
2010, nog niet gepubliceerd, punt 52, zaak C�-208/07 (Von Chamier-Glisczinski), Jurispr. 2009, blz. I�-6095, 
punten 84 en 85, zaak C�-211/08 (Commissie tegen Spanje), Jurispr. 2010 I�-5267, punt 61, en de gevoegde 
zaken C-393/99 en C 394/99 (Hervein e.a.), Jurispr. 2002 I-2829, punten 50 tot 52.


