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Betreft: Verzoekschrift 0461/2008, ingediend door Yolande Rodulfo (Franse nationaliteit), 
over wezenuitkeringen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster is in 1978 met een Duitser getrouwd en heeft drie kinderen met hem gekregen. 
Haar echtgenoot overleed in 1997. Zij kreeg in Frankrijk gezinsuitkeringen waaronder 
wezenuitkeringen voor haar drie kinderen. Daarna nam zij contact op met de pensioendienst 
in Duitsland voor de berekening van de perioden waarin haar Duitse echtgenoot in Duitsland 
had gewerkt. De dienst deelde haar mede dat zij enkel recht had op een wezenuitkering voor 
het derde kind aangezien de twee andere kinderen inmiddels volwassen waren geworden. 
Daarna deelde deze dienst haar mede dat zij een document moest overleggen waaruit zou 
blijken hoeveel uitkering zij na het overlijden van haar echtgenoot voor haar drie kinderen 
had ontvangen, daar in een interne EU-overeenkomst staat dat als de wezenuitkering in een 
van de betrokken landen hoger is, het verschil wordt bijbetaald. Zij heeft de vereiste 
documenten opgestuurd maar geen antwoord gekregen. De wezenuitkering voor haar laatste 
kind werd stopgezet omdat indienster op 25 juni 2005 is hertrouwd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 september 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008

Indienster, Française, is de weduwe van een Duitser, die de vader was van haar drie kinderen. 
Na zijn overlijden in 1997 kreeg zij in Frankrijk gezinsuitkeringen waaronder 
wezenuitkeringen voor de minderjarige kinderen. Indienster heeft geen enkele Duitse 
uitkering ontvangen. Als reactie op de informatie die zij kreeg toen zij na het overlijden van 
haar man contact opnam met de Duitse instelling over het recht op een wezenuitkering 
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(aanvulling van het verschil met de in Frankrijk ontvangen uitkeringen) voor het derde, nog 
minderjarige kind, besloot zij haar rechten in Duitsland te doen gelden.

Indienster beklaagt zich erover dat zij, sinds zij de aanvraag en de vereiste documenten naar 
de Duitse instelling heeft gestuurd, nog altijd geen reactie heeft ontvangen.

Opmerkingen van de Commissie inzake het verzoekschrift

Op communautair niveau bestaat er een regeling die is opgenomen in de Verordeningen 
(EEG) nrs. 1408/71 en 574/72 en die voornamelijk ten doel heeft het vrije verkeer van 
werknemers te waarborgen, en er daarbij voor te zorgen dat de migrerende werknemer geen 
enkel recht op een sociale verzekering verliest doordat hij gebruik maakt van zijn recht zich te 
verplaatsen binnen de Europese Unie. Met deze regeling wordt echter slechts gezorgd voor 
afstemming van de nationale socialezekerheidsstelsels (en niet voor harmonisatie ervan). 
Iedere lidstaat is dan ook vrij zijn eigen socialezekerheidsstelsel, waaronder de 
verzekeringsvoorwaarden, de voorwaarden voor het toekennen van een sociale uitkering en de 
hoogte daarvan, enz. vast te stellen. Bij de uitoefening van deze bevoegdheid dienen de 
lidstaten natuurlijk wel de beginselen van het Gemeenschapsrecht te respecteren.

Met betrekking tot wezenuitkeringen bepaalt Verordening nr. 1408/71 in artikelen 78-79a 
welke lidstaat hiervoor verantwoordelijk is. Om te kunnen bepalen welke lidstaat bevoegd is, 
moet bekend zijn in welke lidstaten de overleden ouder heeft gewerkt en wat zijn of haar 
situatie was voor het moment van overlijden (werkzaam of gepensioneerd).

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

Volgens de door de Duitse instantie (Dutschen Rentenversicherung) verstrekte uitleg, heeft de 
indienster op 18 april 2004 voor het eerst contact opgenomen. Op 7 oktober 2005 werd een 
negatief besluit genomen inzake haar recht op een uitkering (nabestaandenpensioen) in 
Duitsland. Aangezien het inkomen van de indienster hoger is dan de in de Duitse wetgeving 
bepaalde drempel, is er geen uitkering uitbetaald.

Met betrekking tot het recht van de kinderen van de indienster op een wezenpensioen in 
Duitsland, is vastgesteld dat alleen het jongste kind voldeed aan de ter zake geldende 
voorwaarden van het Duitse recht.

De te betalen bedragen zijn door de Duitse instelling berekend op grond van het Duitse recht 
en in toepassing van artikel 78 van Verordening (EEG) nr. 1408/71, Besluit 150 van de 
administratieve commissie van 26 juni 1992 (betreffende de toepassing van de artikelen 77 en 
78 en artikel 79, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 en artikel 10, lid 1, onder b), punt 
ii) van Verordening (EEG) nr. 574/72), alsook in toepassing van de jurisprudentie van het 
Hof. 

Volgens die regels verliest een kind dat in zijn woonland (Frankrijk, in dit geval) recht heeft 
op een wezenpensioen, het recht op zo'n uitkering niet in een ander land waar de ouder 
gewerkt heeft (in dit geval, Duitsland) en dient het een aanvulling te ontvangen die het 
verschil dekt tussen de gezinstoelage in het woonland en het in de tweede lidstaat 
verschuldigde wezenpensioen. De Duitse instantie heeft laten weten dat het aanvullende 
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bedrag ter dekking van het verschil voor het derde kind van de indienster driemaal is 
uitbetaald, namelijk op 30 december 2005 (900,83 EUR), 5 juli 2006 (432,60 EUR) en 
19 september 2008 (867,60 EUR). 

Conclusie

Ondanks de verwijten van indienster aan het adres van de bevoegde Duitse instantie blijkt uit 
de verstrekte informatie dat de uitkeringen waarop zij overeenkomstig de Duitse wetgeving 
recht had als aanvulling op de uit hoofde van de Franse wetgeving ontvangen bedragen, wel 
degelijk berekend en uitbetaald zijn voor haar derde kind.

Op basis van de ontvangen informatie hebben de diensten van de Commissie geen schending 
van het Gemeenschapsrecht kunnen constateren. Niettemin zullen zij de Duitse instanties 
wijzen op de noodzaak de betrokken personen voldoende informatie te verstrekken over hun 
rechten, hun de genomen besluiten toe te sturen en de verschuldigde bedragen zo spoedig 
mogelijk uit te keren.


