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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1450/2009 af Ulrike Büker, tysk statsborger, om udbetaling af 
forskud på underholdsbidrag til tyske bidragsberettigede, der er bosat i en anden 
medlemsstat

1. Sammendrag

Andrageren, der er bosat i Spanien og har fire mindreårige børn med tre forskellige mænd, 
hvoraf de to er bosat i Tyskland, redegør for de problemer hun har i forbindelse med sine 
anmodninger om udbetaling af forskud på underholdsbidrag, fordi de i Tyskland boende 
børnefædre er arbejdsløse (Hartz IV-modtagere). De tyske myndigheder har meddelt hende, at 
hun skal ansøge om den tilsvarende ydelse i bopælslandet, i dette tilfælde Spanien, men 
udbetalingen af denne ydelse (maksimalt 100 euro per måned) er i henhold til andrageren 
forbundet med en langvarig inddrivelsesprocedure, og udbetalingen er under alle 
omstændigheder begrænset til 18 måneder. Andrageren føler, at hun og hendes børn som 
følge af ovenstående er ofre for manglende håndhævelse af princippet om fri bevægelighed i 
EU, og anmoder derfor Europa-Parlamentet om at tage sagen op. Indstillinger

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 9. december 2010.

"Forskud på underholdsbidrag er forskud, som kan kræves tilbagebetalt, og som skal 
kompensere for en af forældrenes manglende evne til at opfylde sin lovmæssige 
underholdspligt over for sine egne børn, hvilket er en forpligtelse, der har hjemmel i 
familieretten.
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Forskud på underholdsbidrag er blevet behandlet i tre af Domstolens domme1. Domstolen 
fastslog disse ydelser som familieydelser i henhold til artikel 4, stk. 1, litra h), i forordning 
(EØF) nr. 1408/71.

Ifølge de kendsgerninger, der beskrives i andragendet, er Spanien den primære kompetente 
medlemsstat med hensyn til udbetaling af familieydelser til andrageren, idet hun arbejder og 
sammen med sine børn har bopæl i landet.

Spørgsmålet er, om Tyskland kan være den sekundære kompetente medlemsstat med hensyn 
til familieydelser for de pågældende børn, idet deres far har bopæl i Tyskland. 

I henhold til artikel 2, stk. 1, i forordning nr. 1408/71 finder forordningen anvendelse på 
arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, som er eller har været omfattet af 
lovgivningen i en eller flere medlemsstater, samt for deres familiemedlemmer.

Begreberne "arbejdstager" og "selvstændig erhvervsdrivende", der optræder i bestemmelsen, 
defineres i forordningens artikel 1, litra a). Begreberne omfatter enhver person, som under en 
af de sociale sikringsordninger, der henvises til i artikel 1, litra a), er forsikret mod de risici 
samt underlagt de betingelser, der henvises til i bestemmelsen.

Det fremgår tydeligt af den tyske forvaltningsdomstols dom, at faderen hverken er 
arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller modtager arbejdsløshedsunderstøttelse. Han 
modtager ydelser til dækning af leveomkostninger inden for rammerne af grundgarantien for 
arbejdssøgende uden tillæg, hvilket er en særlig ikkebidragspligtig ydelse i henhold til artikel 
10a i forordning 1408/71 i forbindelse med Bilag IIa, E. "Tyskland". I Tyskland er faderen 
kun dækket med hensyn til sundhedsydelser (naturalydelser ved sygdom) som en 
tillægsydelse til ovenfor beskrevne særlige ikkebidragspligtige ydelse. 

Såfremt en institution er den kompetente institution for tilkendelse af familieydelser i 
overensstemmelse med afsnit III, kapitel 7, i forordning nr. 1408/71, anses i henhold til 
forordningens artikel 1, litra a), nr. ii), i forordning 1408/71 i forbindelse med Bilag I, E. 
"Tyskland":

a) som arbejdstager, enhver person, der er tvungent forsikret mod arbejdsløshed, eller som i 
forbindelse med denne forsikring modtager kontantydelser fra sygeforsikringen eller dertil 
svarende ydelser, eller en tjenestemand, der som følge af sin tjenestemandsstatus modtager et 
vederlag af en sådan størrelse, at det ved ansættelse som arbejdstager ville medføre lovpligtig 
arbejdsløshedsforsikring.

b) som selvstændig erhvervsdrivende, enhver person, der udøver selvstændig virksomhed, og 
som skal:

- lade sig forsikre eller yde bidrag til alderdomsforsikring under en ordning for selvstændige 
erhvervsdrivende,

eller

                                               
1 Sag C-85/99, Offenmanns, sag C-255/99, Humer og sag C-302/02, Effing.
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- lade sig forsikre under den tvungne pensionsforsikring.

Konklusionen er, at faderen ikke er en person dækket af artikel 2 i forordning 1408/71 
("dækkede personer") med hensyn til familieydelser, og at Tyskland derfor ikke er den 
kompetente medlemsstat for udbetaling af familieydelser.

Under hensyntagen til den særlige karakter af forskud på underholdsbidrag valgte lovgiveren1

helt at udelukke disse ydelser fra omfanget af den nye samordningsforordning2, der træder i 
kraft den 1. maj 2010. Lovgiveren mente, at disse forskud ikke skulle betragtes som en direkte 
ydelse fra fælles støtte til familier, og at EU's samordningsbestemmelser for socialsikring 
således ikke skulle finde anvendelse på forskud på underholdsbidrag. Af den nye 
samordningsforordning fremgår det således tydeligt, at forskud på underholdsbidrag, der er 
omfattet af bilag I til forordning nr. 883/2004, er udelukket fra samordningsforordningen. 

Konklusion

Andrageren er berettiget til forskud på underholdsbidrag i Spanien, som både er bopælsland 
for hende og hendes børn og beskæftigelsesstat. Kommissionen kan ikke konstatere noget 
brud på EU-lovgivningen fra tyske institutioners eller domstoles side. Andrageren må følge 
den nationale spanske procedure og anmode om spanske forskud på underholdsbidrag, hvis 
hun ønsker at modtage sådanne forskud. Det afhænger alene af de nationale betingelser, om 
hun er berettiget til at modtage ydelsen."

                                               
1 Rådet i enstemmighed og i fælles beslutningsprocedure med Europa-Parlamentet.
2 Se forordning (EF) nr. 883/2004, der træder i kraft den 1. maj 2010, og dens betragtning 36 og artikel 1, litra z).


