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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0957/2007, ingediend door Georgios Deskoulidis (Griekse 
nationaliteit), over uitsluiting van de sociale programma’s van de EU

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, een Griekse onderdaan die in 1991 vanuit Rusland terugkeerde naar Griekenland, 
geeft aan dat hij geen gebruik heeft kunnen maken van de Europese herintegratieprogramma’s 
voor expats. In het bijzonder geeft hij aan dat zijn familie niet in officiële elektronische 
bestanden is opgenomen en van geen enkel programma gebruik heeft kunnen maken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 februari 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009.

Indiener beklaagt zich over het feit dat de Griekse staat hem de burgerschapsstatus en de 
daaruit voortvloeiende uitkeringen waar hij recht op meent te hebben, niet heeft toegekend. 
Hij beweert daarbij dat hier om een moedwillige onthouding van middelen gaat, hetgeen zou 
betekenen dat deze middelen worden misbruikt. Hij is teleurgesteld dat OLAF, toen het zich 
over deze bewering boog, concludeerde dat er geen redenen waren deze zaak verder te 
onderzoeken.

De Commissie heeft er al bij vele andere verzoekschriften op gewezen dat de hoogte van 
persoonlijke uitkeringen en de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen onder de 
bevoegdheid van de lidstaten vallen. Er is pas sprake van een communautaire bevoegdheid als 
een EU-burger zijn of haar recht van vrij verkeer heeft uitgeoefend en in een andere lidstaat 
verblijft dan de lidstaat die verantwoordelijk is voor zijn of haar uitkeringen. Bij dit 
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verzoekschrift is zulks niet het geval. De Commissie heeft er ook al herhaaldelijk, bij vele 
andere verzoekschriften, op gewezen dat het bepalen van staatsburgerschap eveneens een 
zaak van nationale bevoegdheid is. Het besluit van het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding dat het de bewering van indiener niet verder kon behandelen, omdat deze 
zaak op geen enkel punt onder de bevoegdheid van de Europese Gemeenschap valt, kan dan 
ook als definitief worden beschouwd. De Commissie kan dit alleen maar bevestigen.

Conclusie

De Commissie kan het Parlement hier niet verder mee helpen.
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