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Uitleg over de Tsjechische “rodicovsky prispevek”: (ouderbijdragen) voor de periode van 2,3 of 4 
jaar. Iets wat wij in Nederland niet kennen.   
 
Helaas, alle Tsjechische Arbeidsbureaus ontnemen de Tsjechische moeders die langdurig in het 
buitenland verblijven en daar hun kinderen verzorgen (ook als deze in Tsjechië ingeschreven staan) 
het recht op deze ouderschapsuitkeringen.  
 
De reden, die deze Bureaus hiervoor vermelden is echter niet helemaal juist.  
 
Ik heb hierover al veel brieven naar verschillende instanties geschreven, zoals het ministerie van 
sociale zaken en de Europese instellingen die de inbreuken in het Europees recht behandelen. 
 
Het onderstaande werd mij verteld. 
 
De Tsjechische arbeidsbureaus werden al een tijdje geleden gewaarschuwd door de Europese 
Commissie en door de andere lidstaten dat ze de term “woonplaats” te breed interpreteren. Dit zou tot 
misbruik van het gehele sociale systeem leiden.  
 
(De Tsjechische onderdanen die in het buitenland wonen zouden sociale bijdragen in Tsjechië en 
bovendien ook in het land waar deze personen werkelijk wonen verkrijgen).  
 
Hierdoor hebben de Tsjechische arbeidsbureaus op grond van de interne regeling van het Ministerie 
van de sociale zaken de methodologie en interpretatie veranderd in die zin dat de formele inschrijving 
en permanente woonplaats in Tsjechië niet als zodanig en automatisch het recht op de sociale 
bijdragen vanuit Tsjechië vestigt. De Tsjechische autoriteiten hebben deze interpretatie gewijzigd, niet 
omdat de nieuwe verordening tot stand is gekomen. De coördinatie regels omtrent de toepasselijkheid 
van een bepaalde sociale stelsel waren al in een oudere verordening 1408/71 aanwezig maar waren 
dus door Tsjechië de hele tijd verkeerd geïnterpreteerd, met andere woorden:  
Veel Tsjechische vrouwen die langduring in het buitenland langdurig verblijven, maar nog 
ingeschreven zijn/waren in Tsjechië, hebben de ouderbijdragen vanuit Tsjechië destijds onterecht 
verkregen.  
 
De regel is dat de wetgeving van niet meer dan één lidstaat van toepassing is. Bij samenloop van 
rechten worden de gezinsuitkeringen toegekend overeenkomstig de wetgeving van een land dat in de 
verordening als prioritair is aangemerkt. 
 
De volgorde van prioriteit is de volgende: eerst het land waar de rechten worden verkregen op grond 
van werkzaamheden, al dan niet in loondienst, vervolgens het land waar de rechten worden verkregen 
op grond van een pensioen, en tenslotte het land waar de rechten op grond van de woonplaats worden 
verkregen of waar het centrum van belangen van de familie is.  
 
Het recht op deze ouderbijdragen wordt dus de vrouwen niet ontnomen doordat de nieuwe Europese 
wetgeving, namelijk de Verordening 883/2004, in werking is getreden. Maar omdat vanaf 1 mei 2010, 
dus wel met verwijzing naar de nieuwe verordening, de regels omtrent de interpretatie van de 
juridische titel/de reden op grond waarvan de gezinsuitkeringen waren toegekend en de wijze van de 
beoordeling/bewijzen zijn gewijzigd.    
 


