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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 876/2008, ingediend door Lucy Jane Marie Stewart (Britse nationaliteit), 
over haar recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering wanneer zij in een andere 
lidstaat van de EU woont dan de staat waarvan zij staatsburger is.

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, een 18-jarige Britse staatsburger, die geboren is met het syndroom van Down en bij 
haar adoptiegezin in Spanje woont, is van mening dat haar recht van vrij verkeer en vrije 
vestiging in een andere lidstaat van de EU wordt belemmerd door bepalingen in de Britse 
wetgeving waardoor zij geen arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt wanneer zij in het 
buitenland woont. De ouders van indiener, die beiden met pensioen zijn, krijgen momenteel 
kinderbijslag en kinderaftrek van het Verenigd Koninkrijk, maar deze voorzieningen vervallen 
wanneer zij 19 wordt. Indienster heeft de Britse autoriteiten om toekenning van een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering verzocht, maar het verzoek is afgewezen omdat zij niet langer 
in het Verenigd Koninkrijk woont, maar in Spanje. Indiener kritiseert het feit dat zij volgens de 
Europese wetgeving geen eigen rechten heeft, doch slechts rechten als gezinslid. Zij plaatst 
vraagtekens bij de voorzieningen in de Britse wetgeving inzake arbeidsongeschiktheidspensioen 
en bij de Europese wetgeving inzake het vrije verkeer van personen, omdat deze wetgeving 
alleen van toepassing is op werknemers en zelfstandige ondernemers. Indienster, die nooit werk 
zal vinden in Spanje, vindt dat zij net zo goed als elke andere burger van de EU moet kunnen 
profiteren van een overdracht van haar rechten op arbeidsongeschiktheidspensioen naar de 
lidstaat waar zij thans woont.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 november 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.
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Het verzoekschrift

Indienster is de moeder van een gehandicapt kind. Het kind zelf ontvangt van het Verenigd 
Koninkrijk een “Disability Living Allowance” (DLA), een onderhoudsuitkering voor 
gehandicapten. Deze uitkering werd aan haar toegekend in 1990, toen zij nog maar zes maanden 
oud was. De uitkering werd toentertijd toegekend als een op premiebetaling berustende 
invaliditeitsuitkering en werd zonder beperkingen betaald aan/geëxporteerd naar begunstigden 
die buiten het Verenigd Koninkrijk woonden. Sinds 1992 wordt de uitkering vanwege 
gewijzigde nationale en communautaire wetgeving niet langer betaald aan personen die in het 
buitenland wonen. De uitkering wordt krachtens de overgangsbepalingen van artikel 95 bis van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 echter wel betaald aan personen die in het buitenland wonen als 
de uitkering voorafgaand aan de wetswijzigingen aan hen is toegekend. De Britse autoriteiten 
erkennen dat deze situatie geldt voor het kind van indienster. Als ingezetene van Spanje ontvangt 
zij nog steeds de uitkering.

Krachtens het nationale recht van het Verenigd Koninkrijk heeft iemand die een 
onderhoudsuitkering voor gehandicapten (DLA) ontvangt en ingezetene is van het Verenigd 
Koninkrijk, vanaf de leeftijd van 16 jaar recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze 
uitkering is het kind van indienster echter geweigerd, alleen vanwege het feit dat zij niet in het 
Verenigd Koninkrijk woont. Indienster vraagt zich af of deze weigering in overeenstemming is 
met het communautaire recht.

Commentaar van de Commissie

De Commissie meent dat het in strijd is met artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 1408/71 om de 
toekenning van de Britse arbeidsongeschiktheidsuitkering te weigeren aan een persoon die valt 
onder het toepassingsgebied van Verordening (EEG) nr. 1408/71, alleen vanwege het feit dat 
deze persoon niet in het Verenigd Koninkrijk woont. De Commissie zal de Britse autoriteiten 
derhalve schriftelijk verzoeken de zaak te onderzoeken.

Conclusies

Om meer helderheid te krijgen over de situatie van het kind van indienster, zal de Commissie de 
Britse autoriteiten schriftelijk verzoeken de zaak te onderzoeken.

De Commissie zal het Parlement van het antwoord op de hoogte brengen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

De diensten van de Commissie hebben de Britse autoriteiten schriftelijk verzocht de zaak te 
onderzoeken. In antwoord hierop hebben deze in een brief van 3 maart 2009 laten weten dat de 
kwestie op dit moment onderwerp is van gerechtelijke procedures en dat zij om die reden niet 
nader kunnen ingaan op de door de diensten van de Commissie aangehaalde onderwerpen.
Indienster heeft aanvullende informatie verstrekt over de gerechtelijke procedures.

De diensten van de Commissie hebben de door indienster onder de aandacht gebrachte situatie 
nader geanalyseerd en zijn tot de conclusie gekomen dat er voldoende gronden bestaan voor het 
indienen van een formele klacht tegen het Verenigd Koninkrijk krachtens artikel 3 van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71.


