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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1287/2008, ingediend door John Ross Patrick (Britse 
nationaliteit), over het feit dat zijn verzorgingstoelage voor gehandicapten (AA) 
door de Britse autoriteiten is stopgezet

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener hekelt het besluit van de Britse autoriteiten (Department for Works and Pensions, 
Disability and Careers Service) om zijn verzorgingstoelage voor gehandicapten stop te zetten 
omdat hij permanent in Spanje verblijft. Indiener vindt dit besluit onrechtvaardig en is van 
mening dat de EU-wetgeving op dit gebied en de uitspraak van het Europees Hof van Justitie 
in zaak 299/05 worden geschonden. Indiener verzoekt het Europees Parlement derhalve 
maatregelen te treffen om deze situatie recht te zetten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009.

Indiener, een onderdaan van het Verenigd Koninkrijk die in Spanje woont, beklaagt zich over 
het feit dat de Britse autoriteiten zijn verzorgingstoelage hebben stopgezet toen hij in Spanje 
ging wonen. Hij deelt mede dat hij deze toelage heeft ontvangen sedert juni 2005 maar dat de 
uitbetaling ervan werd stopgezet in oktober 2006. Bovendien verklaart hij dat hij volledige 
bijdragen heeft betaald aan de Britse dienst voor gezondheidszorg . Hij heeft beroep 
aangetekend tegen het besluit om de uitbetaling van zijn toelage stop te zetten, maar het 
beroep werd geweigerd op 21 september 2007.

De verzorgingstoelage voor gehandicapten is een Britse toelage die bij het Hof van Justitie 
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met het oog op de coördinatie van de sociale zekerheid in het kader van Verordening 1408/71 
geclassificeerd is als een uitkering bij ziekte1. Het recht om als inwoner van Spanje de 
verzorgingstoelage voor gehandicapten te blijven ontvangen, is derhalve onderworpen aan de 
specifieke bepalingen in de verordening inzake het recht op dergelijke toelagen voor personen 
die hun woonplaats hebben in een andere lidstaat dan de lidstaat van aansluiting.

Om de situatie van indiener vast te stellen is nadere informatie nodig over de vraag of hij een 
Britse wettelijke ouderdomsuitkering ontvangt.

Om de situatie te verduidelijken zullen de diensten van de Commissie naar de Britse overheid 
schrijven met de vraag de zaak te onderzoeken. De Commissie zal het Parlement hiervan op 
de hoogte stellen.

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

Om vast te stellen wat precies de situatie van indiener is hebben de diensten van de 
Commissie de Britse autoriteiten geschreven en hun gevraagd de zaak van indiener te 
onderzoeken. 

In hun reactie van 26 augustus 2009 hebben de Britse autoriteiten de Commissie laten weten 
dat indiener een ouderdomsuitkering ontvangt van de Britse staat en dat het Verenigd 
Koninkrijk inderdaad de bevoegde staat is als het gaat om het uitkeren van ziekengeld aan 
indiener. De Britse autoriteiten zijn echter van mening dat indiener niet voldoet aan de 
nationale voorwaarden om in aanmerking te komen voor een dergelijke uitkering, omdat hij 
voorafgaand aan de datum waarop hij een aanvraag indiende om opnieuw een toelage te 
verkrijgen minder dan 26 van de 52 weken in het Verenigd Koninkrijk had doorgebracht.

Naar het oordeel van de Commissie is het feit dat het Verenigd Koninkrijk van ontvangers 
van een Britse ouderdomsuitkering eist dat ze 26 van de 52 weken in het jaar op Brits
grondgebied verblijven, in strijd met het Gemeenschapsrecht en met de bepalingen van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71. 

Bijgevolg heeft de Commissie een formele klacht tegen het Verenigd Koninkrijk ingediend.

                                               
1 Zaak C-299/05 van 18.10.2007.


