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AMSTERDAMNederlandse gepen-
sioneerden die in een ander land
van de Europese Uniewonen en
daar hun aow- of wao-uitkering
ontvangen, worden daarop te-
recht gekort. Die bedragen, die
zijn bedoeld omde ziektekosten
van een pensionado in zijnwoon-
land te kunnen betalen,mogen
maandelijks worden ingehouden
door het College voor Zorgverze-
keringen (CVZ), zelfs al heeft een
pensionado zich helemaal niet
verzekerd in het landwaar hij
woont.

Dit blijkt uit een uitspraak van de
Centrale Raad van Beroep, de hoog-
ste rechterlijke instantie voor de so-
ciale zekerheid. De raad volgt in dat
vonnis het arrest van het Europese
Hof van Justitie in Luxemburg uit ok-
tober 2010. Daarmee is een eind ge-
komen aan een jarenlange juridi-
sche strijd tussen belangenorganisa-
ties voor gepensioneerden en het
CVZ.
De uitspraak geldt voor alle naar

schatting honderdduizend pensio-
nado’s in het buitenland, maar heeft
vooral gevolgen voor de circa 40 dui-
zend onder hen die tot 2006 een par-
ticuliere ziektekostenverzekering
hadden.De ingehoudenpremies zijn
meestal wel lager dan die in Neder-
land omdat het verzekeringspakket
in demeeste landen kleiner is dan in
ons land en de zorg erminder kost.
Die strijd begon in 2006, toen in

Nederland de Zorgverzekeringswet
werd ingevoerd. Daarbij werden alle
Nederlanders verplicht een basisver-
zekering af te sluiten tegen ziekte-
kosten.
De verzekering van de pensiona-

do’s werd per 1 januari 2006 door de
overheid stopgezet. Zij konden zich
melden bij het ziekenfonds in hun
woonland, óók als zij tot dan toe par-
ticulier waren verzekerd. Medische
zorg zou worden bekostigd uit het
op hun pensioen ingehouden be-
drag.
Sommige gepensioneerden die tot
2006 particulier verzekerd waren,
weigerden zich bij het ziekenfonds
in hun woonland aan te melden.
Daarom willen ze niet worden ge-
dwongen daarvoor toch premie te
betalen. Zewillen hun eigen verzeke-
raar kunnen kiezen.


