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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1316/2007 af Hans-Georg Knieriem, tysk statsborger, om ikke at kunne 
få udbetalt sociale ydelser i udlandet

1. Sammendrag

Andrageren er tysk statsborger, men har boet i Portugal i 16 år. Han hævder, at de tyske 
myndigheder kræver, at han har adresse i Tyskland for at kunne modtage sociale ydelser.
Desuden kræver hans tidligere arbejdsgiver, at han fremviser en kopi af en lejekontrakt for at 
kunne modtage sin pension. Andrageren ønsker at modtage sine ydelser i udlandet og klager 
over de tyske myndigheders krav.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. maj 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"Andrageren er tysk statsborger, men har boet i Portugal i 16 år. Han får sociale ydelser i 
Tyskland og supplerende pension fra Volkswagens supplerende pensionsordning.

Andrageren klager over, at de tyske myndigheder kræver, at han har bopæl i Tyskland for at 
være berettiget til EU's sociale ydelser og supplerende pension. Han skulle fremvise en tysk 
lejekontrakt for at kunne modtage sin supplerende pension fra Volkswagens supplerende 
pensionsordning. Andrageren protesterer over denne behandling.

Ifølge princippet om overførsel af ydelser (eller ophævelse af bopælsbestemmelser), som er et 
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af de generelle principper for koordinering af social sikring1, er andrageren berettiget til at få 
sociale sikringsydelser udbetalt kontant i den medlemsstat, han flytter til. Men ikke alle 
kontante ydelser, der falder ind under EU's koordineringsforordning, kan overføres.
Princippet om overførsel omfatter ikke særlige ikkebidragspligtige kontante ydelser. Disse 
ydelser udbetales kun i den medlemsstats territorium, hvor den pågældende person bor, og i 
henhold til den pågældende medlemsstats lovgivning. En række ydelser falder udtrykkeligt 
ikke ind under forordningens anvendelsesområde og kan derfor ikke overføres. 

Det fremgår ikke åbenlyst for Kommissionens tjenestegrene, hvilke social ydelser andrageren 
rent faktisk modtager i Tyskland, hvis det falder ind under koordineringsforordningen, og 
hvordan bestemmelserne i den tyske civillov kan påvirke overførslen af disse ydelser til 
Portugal.

Med hensyn til det andet punkt vedrørende supplerende pension fra Volkswagen vedrører 
koordineringssystemet i forordning 1408/71 udelukkende lovpligtige pensionsordninger.
Supplerende pensionsordninger reguleres af Rådets direktiv 98/49/EF af 29. juni 1998. 
Medlemsstaterne skulle gennemføre bestemmelserne i dette direktiv i national lovgivning.
Ifølge direktivets artikel 4 træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at medlemmer af en supplerende pensionsordning kan bevare deres optjente 
pensionsrettigheder, hvis de flytter fra én medlemsstat til en anden, idet dette ikke bør have 
negative konsekvenser for medlemmet af den supplerende pensionsordning.

Tyskland underrettede Kommissionens tjenestegrene om, at direktiv 98/49/EF er gennemført i 
den tyske ældrelov (Altersvermögensgesetz – AvmG), som trådte i kraft den 1. januar 2001, og 
tilføjede følgende bestemmelser til loven om erhvervspension2:

"Hvis en arbejdstager flytter fra denne lovs territoriale anvendelsesområde til en anden 
medlemsstat i EU, er hans eller hendes berettigelse den samme som for personer, der efter at 
have afsluttet et ansættelsesforhold bliver inden for denne lovs territoriale 
anvendelsesområde."

Eftersom arbejdstagere, der flytter til udlandet, og andre, der bliver i Tyskland, skal behandles 
lige i forhold til supplerende pensionsordninger, kan der ikke ske forskelsbehandling af 
personer, der udøver deres ret til fri bevægelighed (EF-traktatens artikel 39).

Hvis andragerens supplerende pensionsordning kræver, at der fremsendes en tysk lejekontrakt 
som betingelse for udbetalingen, er dette i strid med national lovgivning, og Kommissionens 
tjenestegrene anbefaler andrageren at kontakte den kompetente nationale institution, der 
regulerer de supplerende pensionsordninger. Andrageren kan ligeledes gå til arbejdsretten for 
at håndhæve sine rettigheder. Et sagsanlæg mod en udbyder af en ordning skal derfor føres for 
de almindelige civildomstole."

                                               
1 Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på 
arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, EFT L 149 af 5.7.1971.
2 (Betriebsrentegesetz – Betr AVG), §1b (1) (6).

Adlib Express Watermark


	750392da.doc

