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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0603/2009, ingediend door D.S. (onbekende nationaliteit), 
over vermeende schending van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht 
van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de 
burgers van de Unie en hun familieleden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, die sinds 1990 legaal in Duitsland woont, verklaart dat zij in een erkend 
partnerschap leeft en dat zij in Duitsland gewerkt heeft en er pensioenrechten heeft 
opgebouwd. Tussen 2005 en 2007 ontvingen zijzelf en haar Duitse partner een uitkering 
(Grundsicherungsleistung). In 2007 werd de uitkering van indienster ingetrokken omdat zij 
geen EU-verblijfsvergunning kon voorleggen (het EU-certificaat voor het vrije verkeer van 
personen), maar toen zij het gevraagde document toch bleek te kunnen voorleggen, samen met 
een EU-arbeidsvergunning, werd de betaling van de uitkering niet hervat. Indienster is van 
mening dat de uitkering haar ten onrechte geweigerd wordt en dat zij op grond van zijn 
nationaliteit gediscrimineerd wordt. Zij vraagt daarom om de steun van het Europees 
Parlement.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 september 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

Indienster is een Pools burger die sinds 1990 in Duitsland verblijft. Sinds 2004 woont zij 
samen met een Duitse partner met wie zij een appartement deelt. Aanvankelijk ontving het 
paar een uitkering, maar die werd per 1 juli 2007 niet langer aan indienster, maar uitsluitend 
aan de partner van indienster toegekend.
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Indienster ging in beroep tegen deze bestuurlijke uitspraak en vorderde een uitkering op grond 
van de Duitse Sociale Wet (Sozialgesetzbuch II inzake uitkeringen ter dekking van eerste 
levensbehoeften in het kader van de basisvoorziening voor werkzoekenden) en een 
huisvestingstoelage. De Duitse rechtbank voor sociale zaken (Sozialgericht) te Berlijn deed 
op 27 maart 2009 een voorlopige uitspraak waarbij aan indienster 80% van de uitkering op 
grond van Deel II van de Duitse Sociale Wet, evenals toelagen voor huisvesting en 
verwarming werden toegewezen.

Indienster meent dat, omdat zij niet langer de verzochte uitkering geniet, zij op grond van haar 
nationaliteit wordt gediscrimineerd en dat er sprake is van schending van Richtlijn 
2004/38/EG.

De communautaire bepalingen op het gebied van sociale zekerheid voorzien niet in de 
harmonisatie, maar in de coördinatie van de voorzieningen op het gebied van sociale 
zekerheid. Dit betekent dat elke lidstaat vrij is om zelf de bijzonderheden van zijn stelsel van 
sociale zekerheid te bepalen, met inbegrip van de aangeboden voorzieningen, de 
toekenningsvoorwaarden, de wijze van berekening van de uitkeringen en de hoogte van de te 
betalen premies. Gemeenschapsbepalingen, in het bijzonder Verordening (EEG) nr. 1408/71 
stellen gemeenschappelijke regels en beginselen vast die door alle nationale autoriteiten bij de 
toepassing van het nationale recht moeten worden nageleefd. Deze regels garanderen dat bij 
de toepassing van de verschillende nationale rechtsstelsels rekening wordt gehouden met de 
basisbeginselen van gelijke behandeling en het verbod van discriminatie. Op die manier wordt 
verzekerd dat de toepassing van de verschillende nationale rechtsstelsels niet nadelig is voor
personen die gebruik maken van hun recht op vrij verkeer binnen de Europese Unie.

Ten aanzien van de voorzieningen krachtens deel II van de Duitse Sociale Wet
(Sozialgesetzbuch II inzake uitkeringen ter dekking van eerste levensbehoeften in het kader 
van de basisvoorziening voor werkzoekenden) vallen zij onder de materiële werkingssfeer van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 en indienster kan verwijzen naar artikel 3 van Verordening 
(EEG) nr. 1408/71 (bepaling inzake gelijke behandeling van onderdanen van andere 
lidstaten).
Opgemerkt dient te worden dat Bijlage IIa, punt E. DUITSLAND van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71 voorziet in:
“Uitkeringen ter dekking van eerste levensbehoeften in het kader van de basisvoorziening 
voor werkzoekenden, tenzij voor deze uitkeringen voldaan wordt aan de voorwaarden om in 
aanmerking te komen voor een tijdelijke aanvullende uitkering na ontvangst van een 
werkloosheidsuitkering (artikel 24, lid 1, van Deel II van de Sociale Wet).”
Dit houdt in dat uitkeringen krachtens Deel II van de Duitse Sociale Wet in het algemeen 
dienen te worden beschouwd als niet op premie of bijdrage berustende uitkeringen die vallen 
onder de materiële werkingssfeer van Verordening (EEG) nr. 1408/71 met de bijzonderheid 
dat deze uitkeringen op grond van artikel 10a niet naar een andere lidstaat worden uitgevoerd, 
maar moeten worden uitgekeerd in het land van verblijf (Duitsland), mits voldaan is aan de 
nationale voorwaarden en dergelijke voorwaarden op non-discriminatoire wijze worden 
toegepast.

Voor zover het toelagen voor huisvesting en verwarming betreft, sluit artikel 4, lid 4 van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 sociale bijstand uit van de werkingssfeer van deze
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Verordening.

Onder bepaalde voorwaarden heeft indienster in Duitsland mogelijk recht op voorzieningen 
waaronder sociale bijstand, huisvesting of verwarming. Artikel 21, lid 1 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat iedere burger van de Unie het recht 
heeft vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven, onder voorbehoud van 
de beperkingen en voorwaarden die bij de Verdragen en de bepalingen ter uitvoering daarvan 
zijn vastgesteld. De desbetreffende voorwaarden zijn te vinden in Richtlijn 2004/38/EG 
betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf van op het grondgebied van de lidstaten voor 
de burgers van de Unie en hun familieleden.

Artikel 24 van deze Richtlijn bepaalt dat alle EU-burgers die op grond van deze Richtlijn op 
het grondgebied van het gastland verblijven dezelfde behandeling als de onderdanen van dat 
gastland genieten op het gebied van sociale voordelen. Volgens artikel 24, lid 2 van de 
Richtlijn is het gastland echter niet verplicht een recht op sociale bijstand toe te kennen
gedurende de eerste drie maanden van verblijf aan andere personen dan werknemers of 
zelfstandigen, of personen die deze status hebben behouden en hun familieleden.

Na de door het Duitse lid van de Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van 
migrerende werknemers ontvangen informatie is de zaak van indienster nog steeds in 
behandeling. De Duitse rechtbank voor sociale zekerheid te Berlijn oordeelde op 27 maart 
2009 in een voorlopige uitspraak dat indienster recht heeft op 80% van de uitkeringen op 
grond van Deel II van de Duitse Sociale Wet, evenals toelagen voor huisvesting en 
verwarming.

Op basis van de ontvangen informatie kon de Commissie geen discriminatie op grond van 
nationaliteit vaststellen. Het lijkt dat de zaak eerder betrekking heeft op een geschil over de 
feitelijke omstandigheden dan op een verkeerde toepassing van het Gemeenschapsrecht.


