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Betreft: Verzoekschrift 1595/2008, ingediend door M.H. (Duitse nationaliteit), over 
toekenning van een eigenwoningtoelage voor zijn huis in het buitenland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is Duitser en betaalt zijn belasting in Duitsland. Hij heeft op grond van de uitspraak van 
het Europese Hof van Justitie in zaak C-152/05 een aanvraag ingediend voor een 
eigenwoningtoelage voor zijn huis in Spanje. Deze werd afgewezen met als argument dat 
indiener onvoldoende had aangetoond hoe vaak hij zich in Duitsland bevond en hij slechts 
gedeeltelijk belastingplichtig was in Duitsland. Voorts mocht de woning alleen voor eigen 
gebruik bewoond worden en niet als vakantieverblijf verhuurd worden. Indiener ziet hierin een 
schending van het recht van vrij verkeer van personen in de Unie. Indiener vraagt zich voorts af 
aan wie de toelage kan worden toegekend, aangezien men niet tegelijkertijd zijn buitenlandse 
woning kan gebruiken en in Duitsland verblijven. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

Verzoekschrift

Indiener is gepensioneerd Duits ambtenaar en woont in Spanje. Met zijn pensioen is hij in 
Duitsland belastingplichtig. Hij heeft bij de Duitse autoriteiten voor zijn huis in Spanje een 
zogeheten eigenwoningtoelage aangevraagd. Deze aanvraag is afgewezen met als argument dat 
indiener onvoldoende had aangetoond hoe vaak hij zich in Duitsland bevond en dat hij daarom 
slechts gedeeltelijk belastingplichtig was in Duitsland.

Indiener ziet hierin een schending van de door het Europees Hof van Justitie in het arrest van 17 
januari 2008, zaak C-152/05, vastgestelde beginselen. Hij beschouwt het als een 
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tegenstrijdigheid dat de eigenwoningtoelage alleen wordt toegekend als het onroerend goed in 
het buitenland door de eigenaar zelf wordt gebruikt, maar dat tegelijkertijd wordt geëist dat men 
voornamelijk in Duitsland moet verblijven om volledig belastingplichtig te zijn.

Standpunt van de Commissie ten aanzien van de interpretatie van indiener

Juridische situatie in Duitsland

Om te beginnen moet worden vastgesteld dat de eigenwoningtoelage in Duitsland per 1.1.2006 is 
afgeschaft (Wet op de afschaffing van de eigenwoningtoelage van 22.12.2005, BGBl. I, blz. 
3680). Voor na deze datum gebouwde en/of gekochte woningen kan geen toelage meer worden 
aangevraagd. Voor vóór deze datum gebouwde en/of gekochte woningen is dit nog mogelijk als 
de verjaringstermijn voor het vaststellen van de belasting nog niet is verstreken.

Volgens de wet op de eigenwoningtoelage wordt deze toelage toegekend mits aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:
 de aanvrager moet volledig belastingplichtig zijn,
 de woning moet gebruikt worden om er zelf te wonen,
 het object moet in Duitsland zijn gelegen,
 vakantiewoningen vallen buiten deze regeling.

Volgens het bepaalde in § 1, lid 1, van de Duitse wet op de inkomstenbelasting (EStG) zijn 
natuurlijke personen die in Duitsland woonachtig zijn of hier gewoonlijk verblijven, volledig 
belastingplichtig.

Volgens het bepaalde in § 1, lid 3, van de EStG kunnen op verzoek ook natuurlijke personen als 
volledig belastingplichtig worden aangemerkt die niet in Duitsland woonachtig zijn of hier niet 
gewoonlijk verblijven, indien zij in Duitsland inkomsten in de zin van § 49 van de EStG 
ontvangen. Dit geldt alleen als hun inkomsten per kalenderjaar voor minimaal 90% aan de Duitse 
inkomstenbelasting zijn onderworpen of de niet aan de Duitse inkomstenbelasting onderworpen 
inkomsten niet hoger zijn dan de belastingvrije voet (in 2009 is dit 7.664 euro).

Beoordeling op grond van het EG-recht

Bij ontstentenis van harmonisatie op EG-niveau van de inkomstenbelasting staat het de lidstaten 
vrij hun nationale belastingstelsels naar eigen inzicht in te richten. De belastingautoriteiten van 
elke lidstaat bepalen of en op welke voorwaarden het verwerven van een eigen huis fiscaal 
gestimuleerd wordt. Het EG-recht speelt pas een rol als de lidstaten fiscale regels opstellen die in 
strijd zijn met de vrijheden uit het Gemeenschaprecht. Dit is bijvoorbeeld het geval als 
onderdanen van andere lidstaten op grond van hun nationaliteit worden gediscrimineerd of bij 
het uitoefenen van hun rechten worden belemmerd.

In onderhavig geval betekent dit dat zowel het koppelen van de toelage aan volledige 
belastingplichtigheid als het voorschrift dat de woning door de eigenaar zelf moet worden 
gebruikt, vanuit EG-rechtelijk oogpunt principieel niet aanvechtbaar is.

Tegen de bijkomende voorwaarde dat de woning in Duitsland gelegen moet zijn, heeft de 
Commissie uit EG-rechtelijk oogpunt protest aangetekend en een inbreukprocedure 
aangespannen (1999/4943). Zij betwijfelt of het met het EG-recht (artt. 18, 39 en 43 EGV) 
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verenigbaar is om het recht op de toelage te koppelen aan de eis dat het in aanmerking komende 
object in Duitsland gelegen moet zijn. Volledig belastingplichtige personen die in het buitenland 
woonachtig zijn, kunnen dus geen toelage ontvangen als zij eigendom in het buitenland 
verwerven. Deze bepaling belemmert het door het EG-Verdrag beschermde recht op vrij verkeer 
en vrije vestiging en komt neer op een systematisch benadeling van grensgangers.

Het Europees Hof van Justitie heeft zich achter deze interpretatie geschaard en heeft in zijn arrest 
van 17 januari 2008 in zaak C-152/08 het volgende bepaalt:

"Door bij § 2, lid 1, eerste zin, van het Eigenheimzulagengesetz (Duitse wet inzake de subsidie 
voor de eigen woning), in de versie van 1997, zoals gewijzigd bij het Haushaltsbegleitgesetz 
2004 (begeleidende begrotingswet 2004), de in een andere lidstaat gelegen woningen uit te 
sluiten van de eigenwoningsubsidie voor de in Duitsland onbeperkt 
inkomstenbelastingplichtigen, is de Bondsrepubliek Duitsland de krachtens de artikelen 18 EG, 
39 EG en 43 EG op haar rustende verplichtingen niet nagekomen."

Aangezien de eigenwoningtoelage op het moment van publicatie van het arrest reeds afgeschaft 
was, heeft de regering van de Bondsrepubliek Duitsland het arrest omgezet door een 
administratief decreet te publiceren (BMF-schrijven van 12.03.2008, IVC1  EZ 1000/08(10001). 
Hierin wordt bepaald dat personen die overeenkomstig § 1, leden 2 en 3, van de EStG in 
aanmerking komen voor de toelage, ook aanspraak kunnen maken op deze toelage als zij een 
huis in een andere EU-lidstaat bouwen of kopen. Deze beginselen zijn op alle nog niet besliste 
zaken van toepassing.

Volgens de Commissie heeft de regering van de Bondsrepubliek Duitsland het arrest correct 
omgezet en de in de inbreukprocedure aangekaarte misstand gecorrigeerd. De inbreukprocedure 
is daarom gesloten.

Volgens de Commissie zou indiener op grond van het BMF-schrijven - hoewel hij in Spanje 
woont - op basis van § 1, lid 3, van de EStG kunnen verzoeken als volledig belastingplichtige te 
worden behandeld. Voorwaarde hiervoor is wel dat hij aan de voorwaarden in § 1, lid 3, van de 
EStG voldoet en over 90% van zijn totale inkomen in Duitsland belasting betaalt, dan wel over 
niet meer dan 7.664 euro in het buitenland belasting betaalt.

Of aan al deze voorwaarden is voldaan, c.q. of het recht van indiener op een eigenwoningtoelage 
inmiddels verjaard is, kan de Commissie niet nagaan. Dit valt ook buiten haar bevoegdheid. Op 
grond van genoemde inbreukprocedure heeft volgens het BMF-schrijven van 13.03.2008 een in 
het buitenland woonachtig gepensioneerd Duits ambtenaar die in Duitsland belasting over zijn 
pensioen betaalt, een principieel recht op een eigenwoningtoelage voor zijn in een andere EU-
lidstaat gelegen eigen huis volgens de voorwaarden van § 1, lid 3, van de EStG.

Conclusie

De Commissie stelt voor indiener in deze zin te informeren.


