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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1316/2007, ingiven av Hans-Georg Knieriem (tysk medborgare), 
om att inte kunna få sina utbetalningar av socialbidrag gjorda i utlandet

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är tysk medborgare, men har bott i Portugal i 16 år. Han framhåller att de tyska 
myndigheterna kräver att han har en adress i Tyskland för att han ska kunna motta 
utbetalningar av socialbidrag. Hans tidigare arbetsgivare kräver dessutom att han ska lämna in 
en kopia av ett hyreskontrakt för att han ska få sin pension. Framställaren vill motta 
utbetalningarna i utlandet och motsätter sig kravet från de tyska instanserna.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 5 maj 2008. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 21 oktober 2008.

Framställaren är tysk medborgare men har bott i Portugal i 16 år. Han får utbetalningar av 
socialbidrag i Tyskland och kompletterande pension från Volkswagens kompletterande 
pensionssystem. 

Framställaren klagar på att de tyska myndigheterna kräver att han ska ha en bostad i Tyskland 
för att vara berättigad till EU:s sociala förmåner och kompletterande pension. Han var 
tvungen att visa upp ett tyskt hyreskontrakt för att få sin kompletterande pension från 
Volkswagens kompletterande pensionssystem. Framställaren protesterar mot denna 
behandling.

Enligt principen om att sociala trygghetsförmåner får medföras utomlands (eller bortseende 
från krav på bosättning), som är en av de allmänna principerna för samordning av systemen 
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för social trygghet1, är framställaren berättigad att få kontanta socialförsäkringsförmåner 
utbetalda i den medlemsstat dit han flyttar. Men inte alla kontanta förmåner som faller inom 
ramen för EU:s bestämmelser om samordning får medföras utomlands. Principen om att få 
medföra förmåner utomlands omfattar inte särskilda icke-avgiftsfinansierade kontanta 
förmåner. Dessa förmåner kan endast betalas ut inom territoriet för den medlemsstat där 
personen är bosatt och i enlighet med denna medlemsstats lagstiftning. En rad förmåner är 
uttryckligen uteslutna från förordningens tillämpningsområde och kan därför inte medföras 
utomlands.

För kommissionens avdelningar framgår det inte tydligt vilka sociala förmåner framställaren 
egentligen erhåller i Tyskland, om de faller under samordningsförordningen och hur 
bestämmelserna i den tyska civilrätten torde påverka möjligheten att medföra dessa förmåner 
till Portugal.

När det gäller den andra punkten om kompletterande pension från Volkswagen gäller det 
system om samordning som fastställs i förordning 1408/71 endast lagstadgade 
pensionssystem. Kompletterande pensionssystem regleras av rådets direktiv 98/49/EG av den 
29 juni 1998. Medlemsstaterna var skyldiga att genomföra direktivets bestämmelser i 
nationell lag. Enligt artikel 4 i direktivet ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för 
att säkerställa bevarande av intjänade pensionsrättigheter för de personer som är 
försäkringstagare enligt ett kompletterande pensionssystem, och flyttning från en medlemsstat 
till en annan ska inte få några negativa konsekvenser för försäkringstagaren i det 
kompletterande pensionssystemet.

Tyskland informerade kommissionens tjänsteavdelningar om att direktiv 98/49/EG har 
genomförts i lagen om ålderspension (Altersvermögensgesetz – AvmG), som trädde i kraft den 
1 januari 2001, och där följande bestämmelse tillfogades till lagen om tjänstepension2 som nu 
lyder:

”Om en arbetstagare flyttar från lagens tillämpningsområde till en annan medlemsstat i EU 
ska hans eller hennes rätt förbli densamma som för personer som efter avslutat 
anställningsförhållande stannar kvar inom denna lags tillämpningsområde”.

Eftersom anställda som flyttar utomlands måste behandlas på samma sätt som anställda som 
stannar i Tyskland när det gäller det kompletterande pensionssystemet får det inte förekomma 
diskriminering av personer som utövar sin rätt till fri rörlighet (artikel 39 i EG-fördraget).

Om framställarens kompletterande pensionssystem kräver inlämnande av ett tyskt 
hyreskontrakt som villkor för betalning står detta i strid med den nationella lagen, och 
kommissionens tjänsteavdelningar rekommenderar att framställaren kontaktar vederbörande 
nationell institution som reglerar det kompletterande pensionssystemet. Framställaren kan 
också vända sig till specialdomstolar för arbetsrätt för att hävda sina rättigheter. Rättsliga 
åtgärder mot ett systems förvaltning måste inledas vid allmänna tvistemålsdomstolar. 

                                               
1 Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när 
anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, EGT L 149, 5.7.1971.
2 (Betriebsrentengesetz – BetrAVG), § 1b (1)(6).
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