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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0951/2012 af Josef Müllejans, tysk statsborger, om problemer med 
hans pensionsudbetalinger og sygeforsikring i Nederlandene

1. Sammendrag

Andrageren er tysk statsborger, der bor i Nederlandene, men aldrig har arbejdet der. Han 
modtager en pensionsydelse fra Tyskland, og siden han fyldte 65 år, har han tillige modtaget 
en mindre alderspension på 36 EUR fra Nederlandene. På grund af en nederlandsk 
lovændring har andrageren siden 2006 skulle tegne sygeforsikring i Nederlandene. Dette 
koster ham 125 EUR pr. måned – 5 % af hans tyske pensionsydelse for sygeforsikring og 
22,25 % af hans tyske pensionsydelse for plejeudgiftsforsikring. Andrageren mener ikke, at 
dette er "socialt". Han anfører, at værtsstaten ifølge Nikula-dommen ikke må opkræve en 
pensionist fra en anden medlemsstat en sygeforsikringspræmie, som er højere end det beløb, 
som pensionisten modtager i pensionsydelse fra værtsmedlemsstaten. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

"Kommissionen har allerede haft lejlighed til at undersøge andragerens påstande i detaljer og 
konkluderede i en tidligere brevveksling, at hans klage ikke vedrørte en fejlagtig anvendelse 
af EU-lovgivningen. Kommissionen underrettede andrageren om resultaterne af 
undersøgelsen af dennes klage ved skrivelse af 5. juli 2010, 19. april 2011 og 29. november 
2011.

Kommissionen vil indledningsvis gerne understrege, at EU-retten, især artikel 48 i traktaten 
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om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og forordning (EF) nr. 883/20041, 
omhandler samordningen, og ikke harmoniseringen, af medlemsstaternes lovgivninger. Det 
betyder, at hver medlemsstat fortsat frit kan fastsætte de nærmere retningslinjer for sin 
nationale sociale sikringsordning, herunder hvilke ydelser der skal leveres og på hvilke 
betingelser, hvordan disse ydelser beregnes, og hvor mange bidrag der skal betales. EU-
lovgivningen, især forordning (EF) nr. 883/2004, fastsætter fælles regler og principper, som 
skal overholdes af alle nationale myndigheder ved anvendelse af den nationale lovgivning.

Selv om pensionisters bidrag til sygeforsikring i henhold til forordning (EØF) nr. 1408/712

var begrænset af størrelsen på den pensionsydelse, som den pågældende person modtog fra 
den stat, der opkræver bidragene, indeholder den tilsvarende bestemmelse i artikel 30, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 883/2004 ikke en sådan begrænsning.

Årsagen til, at den begrænsning, der er fastsat i artikel 33 i forordning (EØF) nr. 1408/71, 
ikke genindførtes, skyldes, at det kunne resultere i en situation, hvor bidragene – på grund af 
en minimal pensionsandel – kunne blive reduceret til et ubetydeligt beløb, mens den 
kompetente medlemsstat dog er forpligtet til at yde fuld sygesikringsdækning.

En sådan fordel kunne ikke retfærdiggøres, og den skabte desuden ulighed mellem de 
pensionister, som modtog hele eller hovedparten af deres pensionsydelse fra den kompetente 
medlemsstat (og skulle betale de fulde bidrag), og de, som kun modtog en lille del af deres 
pensionsydelse fra den pågældende medlemsstat (og hvis bidrag blev markant reduceret).

Artikel 30, stk. 1, i (EF) forordning nr. 883/2004 fjerner derfor en sådan uligevægt ved at 
foreskrive, at bidragene skal fratrækkes ikke blot fra den pensionsydelse, som vedkommende 
har modtaget fra den medlemsstat, som opkræver bidragene, men også – hvis det er 
nødvendigt – fra de pensionsydelser, der er modtaget fra andre medlemsstater.

Bidrag til dækning af ydelser ved sygdom, moderskab og dermed ligestillede ydelser ved 
faderskab, som kan opkræves af Nederlandene i henhold til artikel 30 i forordning (EF) nr. 
883/2004, kan derfor ikke blot trækkes fra den pensionsydelse, der er modtaget fra den 
medlemsstat, som opkræver bidragene, men også – hvis det er nødvendigt – fra 
pensionsydelser, der er modtaget fra andre medlemsstater.

En pensionist, der er omfattet af artikel 30 i forordning (EF) nr. 883/2004, bør ikke være 
ringere stillet end en statsborger i den pågældende medlemsstat, som samlet set modtager en 
tilsvarende pensionsydelse fra den pågældende stat. Andrageren kan derfor ikke anmodes om 
at indbetale flere bidrag end en nederlandsk statsborger, som modtager den samme 
pensionsydelse (beregnet som summen af den tyske og nederlandske pension).

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger, EFT L 200 af 7.6.2001, s. 1, (berigtigelse), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) 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 Kommissionens 
forordning (EU) nr. 465/2012, (EUT L 349 af 19.12.2012, s. 45).
2 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).



CM\929991DA.doc 3/3 PE506.295v01-00

DA

Kommissionen er opmærksom på, at en pensionist i visse situationer kan blive ringere stillet, 
når han eller hun flytter fra én medlemsstat, hvor sygesikringsbidragene er højere. 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 
bidrag1.

Konklusion

De oplysninger, som andrageren har forelagt Udvalget for Andragender, tyder ikke – heller 
ikke i lyset af de oplysninger, som andrageren tidligere har fremsendt til Kommissionen – på 
nogen fejlagtig anvendelse af EU-lovgivningen."

                                               
1 Jf. analogt, dom i 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.


