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Betreft: Verzoekschrift 1543/2009, ingediend door Hansjoerg Zingler (Duitse nationaliteit), over 
het niet naleven van de bepalingen van de EU inzake vrij verkeer binnen de 
Gemeenschap door de Duitse belastingautoriteiten

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener ontvangt een Duits ouderdomspensioen en verblijft permanent in Oostenrijk. Hij wijst 
erop dat de Duitse belastingautoriteiten hem het recht onthouden om het gebruikelijke 
basisbedrag en de bijdragen aan zijn particuliere ziektekostenverzekering af te trekken. Indiener 
verwijst in dit verband naar het arrest van het Hof in zaak C-269/07 Commissie van de Europese 
Gemeenschappen / Bondsrepubliek Duitsland (Niet-naleving - vrij verkeer van werknemers -
Verordening (EEG) nr. 1612/68 - pensioenspaartoelage - onbeperkte belastingplichtigheid). 
Hierin wordt bepaald dat de Bondsrepubliek Duitsland de verplichtingen niet is nagekomen die 
op haar rusten krachtens artikel 39 EG, artikel 7, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1612/68 van 
de Raad betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap en artikel 18 EG, 
door de bepalingen van de paragrafen 79 tot en met 99 van het Einkommensteuergesetz (wet op 
de inkomstenbelasting) inzake aanvullend ouderdomspensioen vast te stellen en te handhaven. 
Indiener heeft zich vergeefs tot SOLVIT gewend en verzoekt derhalve het Europees Parlement 
om de zaak op te nemen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Onderhavig verzoekschrift betreft een verschil in behandeling bij de toekenning van bepaalde 
belastingvoordelen tussen Duitse gepensioneerden die onderworpen zijn aan onbeperkte 
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belastingplichtigheid in Duitsland en Duitse gepensioneerden die onderworpen zijn aan 
onbeperkte belastingplichtigheid in een andere lidstaat.

Indiener, die waarschijnlijk de Duitse nationaliteit heeft, ontvangt een Duits ouderdomspensioen 
en verblijft permanent in Oostenrijk, waar ook zijn fiscale woonplaats is. Dit betekent dat hij in 
Oostenrijk onderworpen is aan onbeperkte belastingplichtigheid, wat wil zeggen dat zijn 
wereldwijde inkomen in Oostenrijk belastbaar is. In Duitsland is hij slechts beperkt 
belastingplichtig, wat betekent dat alleen zijn inkomen uit Duitsland daar mag worden belast. 
Bovendien maakt zijn in Duitsland ontvangen inkomen minder dan 90% van zijn wereldwijde 
inkomen uit.

Indiener wijst erop dat de Duitse belastingautoriteiten hem de persoonlijke toelage ter waarde 
van 7 664 euro onthouden en weigeren bijdragen aan zijn particuliere ziektekostenverzekering af 
te trekken. Volgens indiener zou hij van de Duitse belastingautoriteiten terug naar Duitsland 
moeten verhuizen om bovenstaande voordelen te ontvangen. Daarnaast merkt indiener op dat 
dergelijke voordelen worden toegekend aan een gepensioneerde die in Duitsland aan onbeperkte 
belastingplichtigheid is onderworpen. Tot slot verwijst indiener in dit verband naar het arrest van 
het Hof van Justitie in zaak C-269/07 (Commissie v. Duitsland)1, waarin het Hof van Justitie 
besliste dat de relatie tussen het toekennen van de "Riester-Rente"-voordelen en de onbeperkte 
belastingplichtigheid in Duitsland strijdig is met communautaire wetgeving.

Volgens jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie (“HvJ”) is “de situatie van ingezetenen 
en van niet-ingezetenen van een bepaalde staat op het gebied van de directe belastingen in het 
algemeen niet vergelijkbaar” (bijvoorbeeld zaak C-383/05 Talotta, paragraaf 19).
In zaak C-279/93, Schumacker, kwam het HvJ in de paragrafen 32-34 tot het volgende oordeel: 
“Het door een niet-ingezetene in een staat verworven inkomen vormt meestal slechts een deel 
van zijn totale inkomen, waarvan het zwaartepunt is geconcentreerd op de plaats waar hij 
woont. De persoonlijke draagkracht van de niet-ingezetene, die gevormd wordt door zijn totale 
inkomsten en zijn persoonlijke en gezinssituatie, kan voorts het gemakkelijkst worden beoordeeld 
op de plaats waar hij het centrum van zijn persoonlijke en vermogensrechtelijke belangen heeft. 
Die plaats correspondeert in het algemeen met de gebruikelijke woonplaats van de betrokkene. 
Ook in het internationale belastingrecht, en in het bijzonder het door de Organisatie voor 
economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) opgestelde modelverdrag inzake dubbele 
belasting, wordt aanvaard dat het in beginsel de woonstaat is die bevoegd is de 
belastingplichtige naar het wereldinkomen te belasten, daarbij rekening houdend met diens 
persoonlijke en gezinsomstandigheden. Dit is anders voor de ingezetene, aangezien in zijn geval 
de belangrijkste inkomstenbestanddelen gewoonlijk in de woonstaat zijn geconcentreerd. Voorts 
beschikt deze staat in het algemeen over de nodige gegevens om de globale draagkracht van de 
belastingplichtige, gelet op zijn persoonlijke en gezinssituatie, te kunnen beoordelen. Wanneer 
derhalve een lidstaat een niet-ingezetene niet in aanmerking brengt voor bepaalde 
belastingvoordelen die hij aan de ingezetene verleent, dan is dat in de regel niet discriminerend, 
aangezien deze twee categorieën belastingplichtigen zich niet in een vergelijkbare situatie 
bevinden.”
Bovenstaande persoonlijke toelage in Duitsland is bedoeld om te waarborgen dat een essentieel 
minimumdeel van het inkomen is vrijgesteld van inkomstenbelasting. Het is gerechtvaardigd om 
dit belastingvoordeel te reserveren voor ingezetenen, aangezien de persoonlijke en gezinssituatie
van niet-ingezetenen in beginsel in aanmerking moet worden genomen in hun respectievelijke

                                               
1 Ook bekend als de "Riester-Rente-zaak".
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woonstaat. Dezelfde conclusie is van toepassing op het aftrekken van de bijdragen aan indieners 
particuliere ziektekostenverzekering. Het gaat om persoonsgebonden kosten die, krachtens de 
huidige EU-wetgeving op het gebied van directe belastingen, alleen afgetrokken hoeven te 
worden in de fiscale woonstaat.

Echter, zoals het HvJ heeft bepaald in bovenstaande zaak Schumacker, is “dit […] anders in een 
geval waarin de niet-ingezetene geen inkomsten van betekenis geniet in de woonstaat en het 
grootste deel van zijn belastbaar inkomen verwerft door de arbeid verricht in een andere staat, 
met als gevolg dat de woonstaat hem niet de voordelen kan toekennen die voortvloeien uit de 
inaanmerkingneming van zijn persoonlijke en gezinssituatie. Tussen de situatie van een 
dergelijke niet-ingezetene en die van een in een soortgelijke functie werkzame ingezetene bestaat 
immers geen objectief verschil dat grond kan opleveren voor een verschillende behandeling ten 
aanzien van het in aanmerking nemen bij de belastingheffing van de persoonlijke en 
gezinssituatie van de belastingplichtige. In het geval van een niet-ingezetene die het grootste 
deel van zijn inkomen en nagenoeg zijn gehele gezinsinkomen verwerft in een andere lidstaat 
dan de woonstaat, is de discriminatie gelegen in het feit dat met de persoonlijke en de 
gezinssituatie van deze niet-ingezetene noch in de woonstaat noch in de staat waarin hij 
werkzaam is, rekening wordt gehouden."
In zaak C-391/97, Geschwind, gaf het HvJ aanvullende richtsnoeren voor de manier waarop het 
in het Schumacker-arrest vastgestelde criterium van het “grootste deel van zijn inkomen” moet 
worden uitgelegd. In de zaak Geschwind besliste het HvJ dat de Duitse wetgeving, door een 
procentuele drempel (90%) en een absolute drempel vast te leggen voor inkomen dat 
respectievelijk belastbaar is in Duitsland en niet onderworpen is aan Duitse belastingen, in het 
bijzonder rekening houdt met de mogelijkheid om, op basis van een toereikende 
belastinggrondslag, de persoonlijke en gezinssituatie van belastingbetalers in aanmerking te 
nemen in de woonstaat. In onderhavige zaak blijkt uit de informatie die indiener heeft verstrekt 
dat het door indiener ontvangen inkomen geen van beide drempels haalt. Derhalve is de 
“Schumacker-regel” niet van toepassing op indieners individuele situatie.

Wat betreft de zaak van het HvJ inzake de “Riester-Rente” waarnaar indiener verwijst, is er een 
substantieel verschil tussen deze zaak en onderhavige zaak. De betwiste nationale maatregel in 
de Riester-Rente-zaak had betrekking op een bonus in het kader van een pensioenspaarregeling, 
waarbij deze bonus een sociale toelage vormt en in het algemeen wordt toegekend aan 
werknemers op grond van hun objectieve status als werknemers. Om precies te zijn was deze 
toelage verbonden aan de status van werknemers als personen die waren verzekerd op basis van 
de Duitse wettelijke pensioenregeling, aangezien deze werknemers het meest worden getroffen 
door de verlaging van het niveau van het wettelijke pensioen waartoe de Duitse wetgever had 
besloten. Deze specifieke zaak hield derhalve geen verband met de vraag of de geïnteresseerde 
persoon onderworpen was aan onbeperkte of beperkte belastingplichtigheid. Deze zaak kan 
daarom ook niet worden vergeleken met de situatie van indiener, die slechts de bijdragen aan 
zijn particuliere ziektekostenverzekering wenst af te trekken van zijn inkomstenbelasting. 
Derhalve kunnen op grond van het arrest van het HvJ in de Riester-Rente-zaak geen conclusies
worden getrokken voor onderhavige zaak.

Gezien het bovenstaande moet worden opgemerkt dat het aan Oostenrijk is, als indieners 
woonstaat, om hem het volledige bedrag van de persoonlijke toelage1 toe te kennen en om 
indieners bijdragen aan zijn particuliere ziektekostenverzekering af te trekken, indien een 
dergelijke aftrekking in Oostenrijk is toegestaan in verband met vergelijkbare bijdragen aan 
                                               
1 Op dit moment 11.000 EUR.
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Oostenrijkse particuliere ziektekostenverzekeringen. In dit verband kan worden verwezen naar 
bijvoorbeeld de zaak Danner (C-136/00) van het HvJ, waarin het HvJ vaststelde dat “artikel 49 
EG-Verdrag aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een fiscale regeling van een 
lidstaat die de mogelijkheid beperkt of uitsluit om premies voor vrijwillige pensioenverzekering 
die aan in andere lidstaten gevestigde pensioenverstrekkers zijn betaald, voor de toepassing van 
de inkomstenbelasting af te trekken, terwijl wel de mogelijkheid wordt geboden om dergelijke 
premies af trekken wanneer zij aan in eerstgenoemde lidstaat gevestigde instellingen zijn betaald
(...)”. Deze conclusies kunnen ook op onderhavige zaak worden toegepast. Voor de volledigheid 
moet worden opgemerkt dat indien de aftrekbaarheid van betaalde bijdragen aan particuliere 
ziektekostenverzekeringen in het algemeen in Oostenrijk niet zou bestaan, dat wil zeggen zelfs in 
verband met vergelijkbare bijdragen aan Oostenrijkse ziektekostenverzekeringen, dit voor 
indiener alleen een verschil zou betekenen dat zou voortkomen uit een co-existentie van niet-
geharmoniseerde verschillende belastingstelsels.

In indieners geval is de betwiste behandeling door de Duitse autoriteiten, naar het zich laat 
aanzien, in overeenstemming met EU-wetgeving. Alleen als indieners inkomen uit bronnen in 
Duitsland ten minste 90% van zijn wereldwijde inkomen zou uitmaken, zou hij recht hebben op 
de persoonlijke inkomstenbelastingvoordelen die in de Duitse wetgeving zijn vastgesteld. Echter, 
daarvan is in dit geval geen sprake.

Het is derhalve aan Oostenrijk, als indieners fiscale woonstaat, om hem de persoonlijke toelage 
toe te kennen die aan Oostenrijkse fiscale ingezetenen wordt toegekend en de bijdragen aan 
indieners particuliere ziektekostenverzekering af te trekken, voor zover de Oostenrijkse 
wetgeving hierin voorziet.


