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Betreft: Verzoekschrift 1235/2009, ingediend door A.H. (Duitse nationaliteit), over 
betaling van materiaalkosten in verband met het onderwijs van zijn dochter

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener woont aan de Franse zijde van de grens tussen Lotharingen en Saarland, maar is 
belastingplichtig in Duitsland, waar zijn dochter naar een Duitse openbare basisschool gaat. 
Indiener beklaagt zich erover dat de Duitse onderwijsoverheden van hem eisen dat hij als 
ingezetene van Frankrijk 700 euro per jaar betaalt om de met het onderwijs van zijn dochter 
verbonden lesmaterialen (“Schulsachkostenbeitrag”) te dekken. Aangezien indiener van 
oordeel is dat deze situatie in strijd is met de EU-beginselen omtrent vrij verkeer, verzoekt hij 
het Europees Parlement om de zaak in behandeling te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

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

De Commissiediensten kunnen hierover al enige algemene informatie geven.

Volgens artikel 45 VWEU en artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 1612/68, mogen 
migrerende werknemers niet anders worden behandeld dan ingezetenen van het gastland met 
betrekking tot toegang tot het arbeidsproces, werkomstandigheden en voordelen. Een 
grensarbeider die werkt in zijn land van herkomst en woont in een andere lidstaat, kan 
aanspraak maken op de status van migrerend werknemer voor de toepassing van artikel 45
VWEU en Verordening (EEG) nr. 1612/68 betreffende het vrije verkeer van werknemers 
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binnen de Gemeenschap.1

Volgens artikel 7, lid 2 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 geniet een migrerend werknemer 
“dezelfde sociale en fiscale voordelen als de nationale werknemers".

Het concept sociale voordelen is een breed begrip en kan zowel financiële2 als niet-financiële 
voordelen3 inhouden voor de migrerend werknemer. Daarom achten de Commissiediensten de 
kwestie of een kind van een migrerend werknemer gratis naar school kan gaan in het 
werkland of dat er kosten voor de scholing betaald moeten worden een sociaal voordeel voor 
de migrerend werknemer in de context van artikel 7, lid 2.

Aangezien het verzoekschrift geen gedetailleerde informatie bevat, voornamelijk over de 
betrokken onderwijsautoriteiten, de van toepassing zijnde regels en de situatie van kinderen 
van werknemers die in Duitsland werken en leven, zullen de Commissiediensten nadere 
informatie bij indiener opvragen.

Na de bestudering van de gedetailleerde informatie zal de Commissie besluiten welk vervolg
zij aan deze zaak zal geven. De Commissie verzoekschriften zal zo spoedig mogelijk 
geïnformeerd worden.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

Aangezien het in het verzoekschrift aan gedetailleerde informatie ontbrak (met name over de 
betrokken onderwijsinstellingen, de toepasselijke regels en de situatie van kinderen wiens 
ouders in Duitsland wonen en werken), heeft de Commissie indiener op 4 februari 2010 per 
brief om extra informatie verzocht. De Commissie heeft indiener op 27 april 2010 een 
herinnering gestuurd.

Aangezien indiener niet heeft gereageerd, kan de Commissie het verzoekschrift niet nader 
beoordelen.

                                               
1 Zie zaak C-212/05 Hartmann.
2 bv. bestaansminimum (C-249/83 Hoeckx), ouderschapsuitkering (C-85/96 Martinez Sala, studiebeurzen 

(C-39/86 Lair, C-197/86 Brown), leningen bij geboorte (C-65/81 Reina).
3 bv. eisen met betrekking tot de gebruikte taal in gerechtszaken (C-137/84 Mutsch) en de mogelijkheden van 

een migrerend werknemer om toestemming te krijgen voor zijn ongehuwde partner om bij hem te verblijven
(C-59/85 Reed).


