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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 646/2009, ingediend door Markus Sonnenschein (Duitse 
nationaliteit), namens Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, gesteund door 50 
medeondertekenaars, over een discrepantie tussen de Duitse en de Zwitserse sociale 
zekerheidswetgeving, waarvan grensoverschrijdende werknemers die in Duitsland 
wonen en in Zwitserland werken nadeel ondervinden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Het verzoekschrift is gericht aan de Duitse federale regering, het parlement van bondsland 
Baden Württemberg en het Europees Parlement. Het is gebaseerd op het geval van een Duitse 
voormalige werknemer in een cateringbedrijf die invalide is geworden als gevolg van een 
ongeval op het werk. Hij ontvangt een invaliditeitspensioen uit Zwitserland. Hij klaagt dat de 
Duitse instanties hem geen kindertoeslag willen betalen met als argument dat het Zwitserse 
pensioen al een element van kinderbijslag bevat.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 september 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Op het vlak van sociale zekerheid voorziet de EU in coördinatie en niet in harmonisatie van 
stelsels van sociale zekerheid. Dat betekent dat elke lidstaat vrij is de bijzonderheden van zijn 
eigen stelsel van sociale zekerheid te bepalen, met inbegrip van welke uitkeringen, de 
voorwaarden om in aanmerking te komen voor een uitkering, hoe deze uitkeringen worden 
berekend en hoeveel bijdragen moeten worden betaald. Met name Verordening (EEG) nr. 
1408/71 en nr. 574/72 stellen gemeenschappelijke regels en beginselen vast die alle nationale 
autoriteiten in acht moeten nemen wanneer zij nationale wetten toepassen. Deze regels zorgen 
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ervoor dat bij de toepassing van de verschillende nationale wetgevingen de basisbeginselen 
van gelijke behandeling en non-discriminatie worden gerespecteerd. 

Wat Zwitserland betreft, zijn de hoger genoemde Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en nr. 
574/72 algemeen van toepassing via de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en 
haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van 
personen1, en worden genoemd in bijlage II van deze overeenkomst.

Wat betreft gezinsbijslagen bevatten titel III, hoofdstukken 7 en 8 van Verordening (EEG) nr. 
1408/71 coördinatieregels inzake gezinsbijslagen. Als er volgens de wetgeving van meer dan 
een staat recht bestaat op gezinsbijslagen, zal het gezin in principe, de hoogste voorziene 
bijslagen ontvangen. Er bestaan bijzondere regels voor samenloop van uitkeringen die 
dubbele betaling vermijden door aan te geven welke staat primair bevoegd is (de staat van de 
tewerkstelling) en welke staat secundair bevoegd is (de staat met de woonplaats). Afhankelijk 
van de grootte van de uitkeringen, kan de secundair bevoegde staat de betaling van 
uitkeringen opschorten voor het bedrag dat reeds door de primair bevoegde staat is verschaft, 
zie artikel 76 van Verordening (EEG) nr. 1408/71 of artikel 10 van Verordening 574/72.

Na door de diensten van de Commissie gecontacteerd te zijn, gaf het Duitse lid van de 
Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers informatie 
over het antwoord dat de Duitse overheid in haar brief van 4 juni 2009 aan het Duitse 
parlement gaf. De Duitse overheid verwees naar de beslissing van het hoogste op dit terrein 
bevoegde Duitse hof, het Bundesfinanzhof, dat in zijn vonnis van 26 oktober 2006 over deze 
zaak uitspraak deed. In zijn uitspraak paste het Bundesfinanzhof artikel 10, lid 1, onder a), van 
Verordening (EEG) nr. 574/72 toe, met de vermelding dat het recht op de Duitse kinderbijslag 
wordt opgeschort ten bedrage van de Zwitserse kinderbijslag en dat er geen recht is op Duitse 
kinderbijslag wanneer de Zwitserse kinderbijslag hoger is dan de Duitse kinderbijslag. 

Het Duitse hof ontkende dus het recht op de Duitse kinderbijslag niet als dusdanig, maar het 
hof achtte Zwitserland de primair bevoegde staat. Afgezien daarvan kon de Duitse 
kinderbijslag voor het door Zwitserland betaalde bedrag worden opgeschort om samenloop 
van bijslagen te vermijden. Omdat het element van kinderbijslag van de Zwitserse uitkering 
hoger dan of gelijk blijkt aan de Duitse uitkering, hoeft er geen Duitse uitkering te worden 
betaald.

Deze beoordeling ligt in de lijn van het gemeenschapsrecht op voorwaarde dat aan de 
feitelijke voorwaarden van de regels inzake samenloop van artikel 10, lid 1, onder a) van 
Verordening (EEG) nr. 574/72 is voldaan.

Wanneer indiener zich erover beklaagt dat het Zwitserse invaliditeitspensioen de Zwitserse 
kinderbijslag omvat, is dat een zaak van nationale bevoegdheid omdat het aan Zwitserland is 
om te beslissen hoe uitkeringen worden verschaft. 

Als indiener het betreurt dat de socialezekerheidsstelsels van Zwitserland en Duitsland van 
elkaar verschillen, moet erop worden gewezen dat er geen geharmoniseerd Europees 
socialezekerheidsstelsel bestaat. Dat is de reden waarom er wel een 
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gemeenschapsbevoegdheid voor coördinatie van socialezekerheidsstelsels en geen 
gemeenschapsbevoegdheid voor de harmonisatie ervan bestaat.

Op basis van het bovenstaande delen de diensten van de Commissie het standpunt van de 
Duitse overheid dat noch de nationale wetgeving, noch de EU-wetgeving moet veranderen 
omdat de crux van de zaak eerder een verkeerd begrip van de EU-wetgeving is dan een 
structureel probleem of verkeerde toepassing van de EU-wetgeving is.

Mocht indiener na herbeoordeling van de zaak van de betrokken persoon in het licht van de 
gegeven toelichting nog steeds van mening zijn dat EU-wetgeving verkeerd is toegepast, staat 
het hem vrij de bijzonderheden van de zaak voor verder onderzoek naar de diensten van de 
Commissie te sturen.

Conclusies

Op basis van de ontvangen informatie is de Commissie van mening dat het verzoekschrift 
voortkomt uit een verkeerd begrip van de relevante EU-regels. Bijgevolg hoeven zij niet te 
worden veranderd.


