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In de aanbeveling wordt inderdaad benadrukt dat verzekerde personen ongeacht hun
woonplaats (d.w.z. met inbegrip van grensarbeiders en gepensioneerden die in een andere

Ik zou het volgende willen opmerken over de specifieke kwestie die u in uw klacht
vermeldt, namelijk dat Nederland Aanbeveling nr. S2 van de Administratieve Commissie
niet toepast (Aanbeveling nr. S2 betreffende het recht van verzekerde personen en hun
gezinsleden op verstrekkingen bij verblijf in een derde land uit hoofde van een bilaterale
overeenkomst tussen de bevoegde lidstaat en het derde land):

Zoals u wellicht weet, voorziet de wetgeving van de EU op het gebied van sociale
zekerheid in de coordinatie maar niet in de harmonisatie van de socialezekerheidsstelsels.
Het recht van de EU houdt geen beperking in van de bevoegdheid van de lidstaten om
hun socialezekerheidsstelsels te organiseren. Aangezien er op het niveau van de Unie
geen harmonisatie bestaat, kan elke lidstaat zelf in zijn wetgeving bepalen onder welke
voorwaarden socialezekerheidsuitkeringen worden toegekend, hoeveel dergelijke
uitkeringen bedragen en voor welke periode zij worden toegekend. Bij de uitoefening van
deze bevoegdheid moeten de lidstaten echter het EU-recht naleven, met name de
bepalingen van Verordening (EG) nr.883/2004 betreffende de coordinatie van de
socialezekerheidsstelsels en van Verordening (EG) nr.987/2009, waarin
gemeenschappelijke voorschriften en beginselen zijn vastgesteld die door alle nationale
overheden moeten worden nageleefd.

Uw klacht van 3 april 2017 tegen Nederland, die u namens uw client, de heer Cees van
der Wiel, heeft ingediend, is geregistreerd onder referentienummer CHAP(2017)01183.

Geachte heer de Voogd,
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Jorg TAGGER
Waamemend eenheidshoofd

Hoogachtend,

Ik dee1u daarom mee dat wij voomemens zijn deze zaak te sluiten. Indien u ons echter
uiterlijk vier weken na de datum van deze brief informatie toestuurt over de concrete
omstandigheden waarin aanbeveling S2 niet is toegepast, samen met de correspondentie
tussen uw client en de Nederlandse autoriteiten, zullen wij deze documenten aan de
Nederlandse leden van de Administratieve Commissie voor de coordinatie van de
socialezekerheidsstelsels doorsturen met het oog op nadere informatie over het standpunt
van Nederland.

Het gaat echter slechts om een aanbeveling van de Administratieve Commissie en niet
om een juridisch bindende wet van de Unie. Het feit dat Nederland de aanbeveling niet
toepast, geeft de Europese Commissie bijgevolg niet het recht een formele
inbreukprocedure in te leiden.

lidstaat dan de bevoegde staat wonen) recht hebben op verstrekkingen bij ziekte uit
hoofde van een bilaterale overeenkomst tussen de bevoegde lidstaat en een derde land en
dat hun familieleden een afgeleid recht hebben (krachtens artikel 17 of de artikelen 24 tot
en met 26 van Verordening (EG) ill. 883/2004). De aanbeveling is goedgekeurd om de
lidstaten ertoe aan te zetten het beginsel van gelijke behandeling ook ten aanzien van
verzekerde personen die in een andere lidstaat wonen en tijdens hun verblijf in dat derde
land behoefte aan medische zorg hebben, toe te passen.


