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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0106/2007 af D. B. L., dansk statsborger, om forskelsbehandling i 
forbindelse med udbetaling af børnebidrag

1. Sammendrag

Andrageren, der er bosat i Luxembourg, påklager, at hun pga. sin fraflytning fra Danmark 
ikke modtager børnepenge fra Danmark for sit mindreårige barn. Andragerens fraskilte mand 
hævder, at han er ubemidlet, og hvis andrageren havde været bosat i Danmark, havde 
kommunen overtaget hendes fraskilte mands forpligtelser og udbetalt beløbet. Andrageren 
mener, at hun er offer for forskelsbehandling, fordi hun er flyttet til et andet EU-land, og hun 
anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fasStslået den 31. maj 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. oktober 2007.

Baggrund/Sammendrag af de faktiske omstændigheder

Andrageren er en dansk statsborger, der bor i Luxembourg. Hun er skilt og bor sammen med 
sin søn. Hendes tidligere mand er bosat i Danmark og betaler ikke noget børnebidrag til 
hende. De kommunale myndigheder i Danmark nægter at udbetale børnebidrag til andrageren.
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Klagen

Andrageren angiver, at hvis hun var bosiddende i Danmark, ville de kommunale myndigheder 
udbetale børnebidrag til hende. Hun mener, at hun er offer for forskelsbehandling, fordi hun 
bor i en anden medlemsstat.

Kommissionens bemærkninger

Ud fra de givne oplysninger ser det ud til, at den pågældende betaling kan være et forskud på 
børnebidrag. I sagerne C-85/99 (Offermanns) og C-255/99 (Humer) fastslog Domstolen, at det 
østrigske "forskud på børnebidrag" var en familieydelse i forbindelse med EF-forordning 
1408/71 om koordinering af sociale sikringsordninger. Det børnebidrag fra de danske 
myndigheder, som andrageren henviser til, svarer tilsyneladende til de pågældende ydelser i 
sådanne sager, og derfor kan denne udbetaling være en familieydelse, som falder ind under 
forordning 1408/71. Hvis det er korrekt, bør de danske myndigheder ikke afvise at udbetale 
penge til andrageren på baggrund af, at hun er bosat i en anden medlemsstat. Det er imidlertid 
ikke muligt at give entydig rådgivning om dette uden yderligere oplysninger om andragerens 
forhold.

Kommissionens tjenestegrene er villige til at skrive til de danske myndigheder om dette på 
vegne af andrageren. Hvis andrageren ønsker, at Kommissionens tjenestegrene skal gøre 
dette, bedes hun indsende yderligere oplysninger. Kommissionens tjenestegrene har især brug 
for en fuld beskrivelse af de faktuelle forhold i sagen sammen med andragerens danske 
personnummer, hendes tidligere adresse i Danmark, og om muligt navnet, adressen og 
personnummeret på hendes tidligere mand.

Konklusioner

Det synes at være muligt, at de danske myndigheder ikke overholder EF-forordning 1408/71. 
Andrageren bedes derfor indsende flere oplysninger, således at Kommissionens tjenestegrene 
kan undersøge sagen nærmere på hendes vegne.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 26. oktober 2009.

Ud fra de givne oplysninger ser det ud til, at den pågældende betaling kan være et forskud på 
børnebidrag. I sagerne C-85/99 (Offermanns) og C-255/99 (Humer) fastslog Domstolen, at det 
østrigske "forskud på børnebidrag" var en familieydelse i forbindelse med EF-forordning 
1408/71 om koordinering af sociale sikringsordninger. Det børnebidrag fra de danske 
myndigheder, som andrageren henviser til, svarer tilsyneladende til de pågældende ydelser i 
sådanne sager, og derfor kan denne udbetaling være en familieydelse, som falder ind under 
forordning 1408/71. Hvis det er korrekt, bør de danske myndigheder ikke afvise at udbetale 
penge til andrageren, på baggrund af at hun er bosat i en anden medlemsstat. Det er imidlertid 
ikke muligt at give entydig rådgivning om dette uden yderligere oplysninger om andragerens 
forhold.

I sit oprindelige svar til Parlamentet foreslog Kommissionens tjenestegrene at skrive til de 
danske myndigheder for at få nærmere oplysninger om andragerens situation. Men for at 
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Kommissionen kunne gøre dette, var det nødvendigt, at andrageren fremsendte nogle ekstra 
oplysninger om den faktuelle situation. Efter at have modtaget disse oplysninger, skrev 
Kommissionens tjenestegrene til de danske myndigheder og bad dem undersøge sagen 
nærmere.

De danske myndigheder svarede den 3. november 2008 og oplyste, at de havde anmodet den 
pågældende kommune om at tage sagen op til fornyet behandling og svare andrageren direkte.
Myndighederne bad også kommunen om at informere andrageren om hendes rettigheder, 
hvad angår mulighederne for at indgive en klage, såfremt hendes begæring blev afvist. Da 
andrageren ikke har besvaret dette brev, er Kommissionen ikke i stand til at foretage 
yderligere i sagen.


