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Betreft: Verzoekschrift 106/2007, ingediend door D. B. L. (Deense nationaliteit), over 
discriminatie op het gebied van kinderbijslag

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, die woonachtig is in Luxemburg, klaagt erover dat zij sinds zij Denemarken heeft 
verlaten, uit dat land geen kinderbijslag meer uitgekeerd krijgt voor haar minderjarige 
kinderen. Aangezien de ex-man van indienster beweert niet te beschikken over financiële 
middelen zouden de gemeentelijke autoriteiten, als indienster woonachtig was geweest in 
Denemarken, zijn verantwoordelijkheid voor het betalen van alimentatie hebben 
overgenomen. Indienster voert aan dat zij het slachtoffer is van discriminatie, omdat zij van 
de ene EU-lidstaat naar de andere is verhuisd, en vraagt het Europees Parlement derhalve 
actie te ondernemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 31 mei 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 oktober 2007.

Achtergrond/Samenvatting van de feiten/Voorgeschiedenis

Indienster is een Deense staatsburger en woont samen met haar zoon in Luxemburg. Ze is 
gescheiden. Haar vroegere echtgenoot woont in Denemarken en betaalt haar geen enkele 
alimentatie. De gemeentelijke autoriteiten in Denemarken weigeren haar kinderbijslag uit te 
keren.

De klacht
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Indienster stelt dat wanneer ze in Denemarken zou wonen, ze van de gemeentelijke 
autoriteiten kinderbijslag zou krijgen. Ze is van mening dat ze wordt gediscrimineerd omdat 
ze in een andere lidstaat woont.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Uitgaande van de verstrekte informatie lijkt het bij de uitkering in kwestie te gaan om een 
voorschot op een onderhoudsuitkering. In de zaken C-85/99 (Offermanns) en C-255/99 
(Humer) besliste het Europees Hof van Justitie dat het Oostenrijkse “onderhoudsvoorschot” 
een gezinsbijslag is in de zin van artikel 4, lid 1, sub h, van Verordening (EG) nr. 1408/71 
betreffende de coördinatie van socialezekerheidsregelingen. De door indienster bedoelde 
kinderbijslag lijkt vergelijkbaar met de uitkeringen die voorwerp waren van voornoemde 
zaken, waardoor deze uitkering een gezinsbijslag in de zin van Verordening 1408/71 zou 
kunnen zijn. Wanneer dit juist is, zouden de Deense autoriteiten niet moeten weigeren 
indienster een uitkering te betalen op grond van het feit dat ze in een andere lidstaat woont. 
Zonder aanvullende informatie over de omstandigheden van indienster kan echter geen 
definitief advies worden gegeven.

De Commissiediensten zijn bereid de Deense autoriteiten hier namens indienster over te 
schrijven. Wanneer indienster dat wenst, dient ze nadere bijzonderheden te verstrekken. Wat 
de Commissiediensten met name nodig hebben, is een volledige beschrijving van de feiten 
van de zaak, samen met het Deense socialeverzekeringsnummer van indienster, haar 
voormalige adres in Denemarken en, voor zover mogelijk, de naam, het adres en het 
socialeverzekeringsnummer van haar voormalige echtgenoot.

Conclusies

De Deense autoriteiten maken zich mogelijk schuldig aan niet-naleving van Verordening 
(EG) nr. 1408/71. Indienster wordt verzocht aanvullende gegevens te verstrekken, zodat de 
Commissiediensten deze kwestie namens haar verder kunnen onderzoeken.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009.

Uitgaande van de verstrekte informatie lijkt het bij de uitkering in kwestie te gaan om een 
voorschot op een onderhoudsuitkering. In de zaken C-85/99 (Offermanns) en C-255/99 
(Humer) besliste het Europees Hof van Justitie dat het Oostenrijkse “onderhoudsvoorschot” 
een gezinsbijslag is in de zin van Verordening (EG) nr. 1408/71 betreffende de coördinatie 
van socialezekerheidsregelingen. De door indienster bedoelde kinderbijslag lijkt vergelijkbaar 
met de uitkeringen die voorwerp waren van voornoemde zaken, waardoor deze uitkering een 
gezinsbijslag in de zin van Verordening (EG) nr. 1408/71 zou kunnen zijn. Wanneer dit juist 
is, zouden de Deense autoriteiten niet moeten weigeren indienster een uitkering te betalen op 
grond van het feit dat ze in een andere lidstaat woont. Zonder aanvullende informatie over de 
omstandigheden van indienster kan echter geen definitief advies worden gegeven.

In hun eerste antwoord aan het Parlement hebben de Commissiediensten voorgesteld de 
Deense autoriteiten te schrijven om de situatie van indienster op te helderen. Wanneer 
indienster dit wenste, moest ze echter nadere informatie verstrekken over de feitelijke situatie. 
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Na ontvangst van deze informatie hebben de Commissiediensten de Deense autoriteiten per 
brief verzocht deze zaak te onderzoeken.

De Deense autoriteiten hebben op 3 november 2008 geantwoord met het bericht dat zij de 
betreffende gemeente hebben gevraagd de zaak opnieuw te onderzoeken en rechtstreeks met 
indienster contact op te nemen. De autoriteiten hebben de gemeente ook gevraagd indienster 
op de hoogte te stellen van haar rechten ten aanzien van de mogelijkheden tot beroep, indien 
haar aanvraag geweigerd zou worden.

De Commissiediensten hebben op 26 juni 2009 een brief naar indienster gestuurd met de 
vraag of er met de gemeente een oplossing is bereikt. Aangezien indienster niet op deze brief 
heeft gereageerd, is de Commissie niet in een positie om verder te gaan met het onderzoek.


