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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1316/2007, ingediend door Hans-Georg Knieriem (Duitse 
nationaliteit), over de onmogelijkheid zijn sociale uitkeringen in het 
buitenland te ontvangen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is Duitser maar woont al 16 jaar in Portugal. Hij stelt dat de Duitse autoriteiten van 
hem eisen dat hij een adres in Duitsland aanhoudt om sociale uitkeringen te kunnen 
ontvangen. Ook zijn voormalige werkgever eist dat hij een huurcontract overlegt om zijn 
pensioen te kunnen ontvangen. Indiener wenst zijn uitkeringen in het buitenland te ontvangen 
en protesteert tegen de eis van de Duitse instanties.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 mei 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008.

Indiener, Duits staatsburger, woont al 16 jaar in Portugal. Hij ontvangt een sociale uitkering in 
Duitsland, plus een aanvullend pensioen uit de aanvullende pensioenregeling van 
Volkswagen. 

Indiener klaagt erover dat de Duitse overheid het aanhouden van een woonplaats in Duitsland 
tot voorwaarde maakt voor het recht op Europese sociale zekerheid en aanvullend pensioen. 
Hij schrijft dat hij een Duits huurcontract heeft moeten overleggen, alvorens zijn aanvullende 
pensioen uit de aanvullende pensioenregeling van Volkswagen uitbetaald te krijgen. Indiener 
protesteert tegen deze behandeling.
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Op grond van het beginsel van exporteerbaarheid (ook wel: ontheffing van de bepalingen 
inzake de woonplaats), dat tot de algemene beginselen van de coördinatie van de
socialezekerheidsstelsels1 behoort, kan de indiener verlangen dat de sociale uitkering 
uitbetaald wordt in de lidstaat waar hij zijn domicilie kiest. Echter, niet alle uitkeringen die 
onder de EU-coördinatieregeling vallen, zijn exporteerbaar. Het exporteerbaarheidsbeginsel 
strekt zich niet uit tot bijzondere premievrije uitkeringen. Deze worden alleen uitgekeerd op 
het grondgebied van de lidstaat waar de persoon verblijf houdt en wel volgens de wettelijke 
bepalingen van diezelfde lidstaat. Een aantal uitkeringen is uitdrukkelijk van de 
coördinatieregeling uitgezonderd en daarom niet exporteerbaar. 

Het is de diensten van de Commissie niet duidelijk welke uitkering de indiener precies 
ontvangt in Duitsland en evenmin of deze onder de coördinatieregeling valt en in hoeverre de 
bepalingen van het Duits Burgerlijk Wetboek de exporteerbaarheid van deze uitkering naar 
Portugal raken.

Ten aanzien van het tweede punt, het aanvullende Volkswagen-pensioen, dient gezegd dat het 
coördinatiestelsel waar Verordening nr. 1408/71 in voorziet alleen wettelijke 
pensioenregelingen betreft. Aanvullende pensioenregelingen vallen onder Richtlijn 98/49/EG
van de Raad van 29 juni 1998. Lidstaten dienden de bepalingen uit deze richtlijn over te 
zetten naar hun nationale wetgeving. Artikel 4 van de richtlijn verplicht de lidstaten de 
maatregelen te treffen die nodig zijn voor het behoud van verworven pensioenrechten voor 
een deelnemer aan een aanvullende pensioenregeling, zodat verhuizing van de ene lidstaat 
naar de andere geen enkel nadelig gevolg zou mogen hebben voor de deelnemer aan een 
aanvullende pensioenregeling.

Duitsland deelde de diensten van de Commissie mee dat er uitvoering gegeven is aan 
Richtlijn 98/49/EG in de Ouderdomswet (Altersvermögensgesetz – AvmG) die per 1 januari 
2001 in kracht is getreden en dat de volgende bepaling is toegevoegd aan de Wet op de 
bedrijfspensioenen2:

"Indien een werknemer zich uit het toepassingsgebied van deze wet verplaatst naar een andere 
lidstaat, zal hij of zij hetzelfde recht op uitkering kunnen doen gelden als personen die na 
beëindiging van een dienstbetrekking binnen het toepassingsgebied van deze wet blijven."

Aangezien er op het terrein van de aanvullende pensioenregelingen sprake moet zijn van 
gelijke behandeling tussen werknemers die zich naar het buitenland verplaatsen en 
werknemers die in Duitsland blijven, mag er in het geval van personen die gebruik maken van 
hun recht op vrij verkeer (artikel 39 van het EG-Verdrag) niet gediscrimineerd worden.

Als de aanvullende pensioenregeling van de indiener het overleggen van een Duitse 
huurovereenkomst tot voorwaarde voor uitkering maakt, is dat in strijd met de Duitse wet. De 
diensten van de Commissie raden de indiener dan ook aan contact op te nemen met de 

                                               
1 Verordening (EG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de 
socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen, PB L 149 van 5 juli 1971

2 (Betriebsrentengesetz – BetrAVG), § 1b (1)(6)
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bevoegde nationale instanties die toezicht houden op de aanvullende pensioenregelingen. 
Indiener zou ook naar de arbeidsrechter kunnen stappen om zijn rechten af te dwingen. 
Rechtszaken tegen een pensioenfonds dienen bij de burgerlijke rechter aanhangig te worden 
gemaakt. 
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