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Betreft: Verzoekschrift 141/2008, ingediend door Manuel Berkel (Duitse 
nationaliteit), over de Duitse regelgeving inzake pensioen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de zogeheten Riester-Rente die mensen de mogelijkheid moet 
bieden voor hun eigen ouderdomspensioen te sparen. De Duitse staat betaalt hierbij bepaalde 
toelagen. Door deze toelagen is deze regeling voor spaarders interessant. Riester-spaarders die 
naar het buitenland vertrekken - ook binnen de EU - moeten echter alle toelagen aan de staat 
terugbetalen. Indiener voelt zich hierdoor in zijn bewegingsvrijheid binnen de Unie ingeperkt. 
Hij is van opvatting dat een staat de oudedagsvoorziening niet afhankelijk mag stellen van 
verblijf in het land van herkomst. De Riester-Rente is volgens hem nadrukkelijk bedoeld om 
te verwachten beperkingen bij het wettelijke pensioen te compenseren. Indiener vindt 
derhalve dat de Riester-regeling voor wat betreft het vrije verkeer van personen op gelijke 
wijze behandeld dient te worden als het wettelijk pensioen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 juni 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2009.

De zogenaamde 'Riester-Zulage' is een contant uitgekeerde toelage ('Grundzulage' en 
'Kinderzulage') voor het opbouwen van een aanvullend ouderdomspensioen, die is 
bedacht door de voormalige Duitse minister van Sociale zaken, Riester. Deze toelage is 
ingevoerd om mensen aan te moedigen om lid te worden van stelsels voor aanvullend 
pensioen, na de verlaging van het niveau van de pensioenvoorziening uit de eerste pijler. 
De voordelen zijn alleen van toepassing op mensen die in Duitsland belastingplichtig 
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zijn. Bovendien moet het voordeel worden terugbetaald wanneer de onbeperkte 
belastingplicht eindigt (bijvoorbeeld wanneer de begunstigde naar een andere lidstaat 
verhuist).

Indiener klaagt over de verplichting om het volledige voordeel terug te betalen wanneer 
Riester-spaarders naar een andere EU-lidstaat verhuizen. Hij ziet dit als een beperking 
van zijn bewegingsvrijheid binnen de EU. Hij is van mening dat een staat 
ouderdomsuitkeringen niet afhankelijk mag maken van de vraag of iemand in het land 
van herkomst blijft.

De Commissie is reeds op de hoogte van het probleem en deelt het standpunt van 
indiener. De Commissie is van mening dat de regel die terugbetaling vereist wanneer de 
betreffende persoon naar een andere lidstaat verhuist, in strijd is met het beginsel van 
vrij verkeer van werknemers (artikel 39 van het EG-Verdrag en artikel 7 van 
Verordening 1612/68), met het beginsel van vrij verkeer van personen (artikel 18 van 
het EG-Verdrag) en met het algemene discriminatieverbod (artikel 12 van het EG-
Verdrag).

Gezien het bovenstaande heeft de Commissie een inbreukprocedure tegen Duitsland 
(2003/2067) gestart. Omdat de Duitse autoriteiten weigeren om de wetgeving te 
wijzigen, is de zaak doorverwezen naar het Europees Hof van Justitie (C-269/07). De 
mondelinge hoorzitting is op 17 december 2008 gehouden. In de loop van 2009 wordt 
een uitspraak verwacht.

De Commissie stelt voor indiener dienovereenkomstig te informeren.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010.

Het Europees Hof van Justitie heeft op 10 september 2009 uitspraak gedaan in de zaak C-269/07.
Het Hof heeft het volgende beslist:

"De Bondsrepubliek Duitsland is de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens 
artikel 39 EG, artikel 7, lid 2, van verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 
1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap en artikel 18 EG, 
door de bepalingen van de §§ 79 tot en met 99 van het Einkommensteuergesetz (wet op de 
inkomstenbelasting) inzake aanvullend ouderdomspensioen vast te stellen en te handhaven, voor 
zover op grond van die bepalingen:

- aan grensarbeiders en hun echtgenoten de pensioenspaartoelage wordt geweigerd wanneer 
deze niet onbeperkt belastingplichtig zijn in die lidstaat;
- aan de grensarbeiders verbod wordt opgelegd om het gesubsidieerde kapitaal te gebruiken voor 
de aankoop of de bouw van een niet in Duitsland gelegen voor eigen woondoeleinden dienende 
woning, en
- de toelage moet worden terugbetaald ingeval de onbeperkte belastingplichtigheid in deze 
lidstaat eindigt."

Deze uitspraak is volledig in overeenstemming met het standpunt van de Commissie en dat van 
indiener.
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De Commissie heeft de Duitse autoriteiten bij brief van 6 oktober 2009 verzocht haar binnen twee 
maanden in te lichten over de maatregelen die zij hebben genomen om te voldoen aan de 
uitspraak van het Hof.

Op 17 november 2009 heeft de Duitse regering de Commissie laten weten dat het federale 
ministerie van Financiën (BMF) een wetsontwerp heeft opgesteld om de uitspraak van het Hof ten 
uitvoer te leggen. De Duitse autoriteiten hebben de Commissie echter verzocht de termijn voor de 
tenuitvoerlegging met twee maanden te verlengen, aangezien de raadplegingen in de Duitse 
regering over het wetsontwerp nog niet zijn afgerond.

Om ervoor te zorgen dat ook in de periode tot aan de aanneming van de wet wordt voldaan aan de 
uitspraak, heeft het BMF een administratieve circulaire doen uitgaan (brief van het BMF van 13 
november 2009; IV C 3 - S 2222/07/10009; DOK 2009/0681154). Krachtens deze circulaire mag 
er niet om terugbetaling van de pensioenspaartoelage worden verzocht indien de 
belastingplichtige naar een andere lidstaat verhuist.

De inbreukprocedure wordt afgesloten zodra de wetgeving is aangenomen overeenkomstig de 
uitspraak.

De Commissie stelt voor indiener dienovereenkomstig te informeren.


