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Betreft: Verzoekschrift 1170/2007, ingediend door Peter en Maja Ulbrich (Duitse 
nationaliteit), over dubbele premieheffing

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners beklagen zich over het feit dat zij over hun uit Duitsland afkomstige 
pensioeninkomen zowel in Duitsland als in Frankrijk sociale premies moeten betalen, die 
bovendien naar het schijnt in beide landen voor dezelfde doeleinden worden geheven. Zij 
verzoeken het Europees Parlement te onderzoeken of de dubbele premieheffing rechtmatig is 
en welke stappen zij in Frankrijk en/of Duitsland moeten ondernemen om een einde te maken 
aan deze situatie en de eventueel ten onrechte betaalde premies terugbetaald te krijgen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 april 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008.
Indieners, die Duitse gepensioneerden zijn, verblijven sinds 2000 in Frankrijk. Voor de 
inkomstenbelasting wonen zij in Frankrijk. Sinds 2004 vraagt de lokale Franse belastingdienst 
indieners “Contributions Sociales” te betalen.

Indieners klagen dat zij al sociale premies betalen voor hun pensioenen in Duitsland die 
blijkbaar voor precies hetzelfde doeleinde geheven worden en willen dat aan deze situatie een 
einde komt.

Het EU-recht op het gebied van sociale zekerheid vervangt de nationale 
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socialezekerheidsregelingen niet door één enkel Europees systeem. In plaats van de 
socialezekerheidsregelingen op elkaar af te stemmen, voorzien de EU-bepalingen inzake
sociale zekerheid in een eenvoudige coördinatie van deze nationale systemen. Met andere 
woorden, elke lidstaat is vrij om de details van zijn eigen nationaal socialezekerheidssysteem 
te bepalen, d.w.z. wie onder zijn wetgeving verzekerd wordt, welke voordelen toegekend 
worden en onder welke voorwaarden, hoe deze voordelen berekend worden en hoeveel 
premie betaald moet worden. Het EU-recht, in het bijzonder Verordening (EEG) nr. 1408/711,
stelt gemeenschappelijke regels in die moeten worden nageleefd bij de toepassing van 
nationale wetten. Op die manier wordt verzekerd dat personen die hun recht van vrij verkeer 
binnen de Europese Unie uitoefenen, niet benadeeld worden door de toepassing van 
verschillende nationale wetgevingen.

Artikel 13 van de verordening bepaalt dat de personen op wie deze verordening van 
toepassing is, slechts aan de wetgeving van één enkele lidstaat onderworpen zijn. De 
algemene sociale premie ("contribution sociale généralisée" – CSG) in Frankrijk is 
onderworpen aan het vonnis van het Europees Hof van Justitie.2 Het Hof oordeelde dat de 
CGS onder de werkingssfeer viel van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 1408/71.

In zijn arrest van 15 februari 2000 verklaarde het Hof dat de Franse Republiek, door de 
algemene sociale bijdrage toe te passen op de inkomsten uit arbeid en vervangende inkomsten 
van werknemers en zelfstandigen die in Frankrijk woonachtig zijn, doch op grond van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 niet aan de Franse socialezekerheidswetgeving zijn 
onderworpen, de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 13 van 
die verordening en de artikelen 48 en 52 EG-Verdrag (thans, na wijziging, de artikelen 39 EG 
en 43 EG).

Als indieners alleen pensioenen van Duitsland ontvangen, vallen zij niet onder de Franse 
wetgeving inzake sociale zekerheid en zijn zij niet gehouden om de CSG over hun Duits 
pensioen te betalen.

De Commissie adviseert indieners om beroep aan te tekenen tegen de beslissingen van de 
lokale belastingdienst die hen verplichten CSG-premies af te dragen in Frankrijk.

                                               
1 Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de
socialezekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen,
PB L 149 van 5.7.1971, blz. 2, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1992/2006 van het Europees
Parlement en de Raad van 18 december 2006, PB L 392 van 30.12.2006, blz. 1.
2 Zaak C-169/98 Commissie v Frankrijk.
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