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Betreft: Verzoekschrift 1450/2009, ingediend door Ulrike Büker (Duitse nationaliteit), 
over uitkering van voorschotten op alimentatie aan Duitse alimentatiegerechtigden 
die in een andere lidstaat wonen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster woont in Spanje en heeft vier minderjarige kinderen van drie verschillende 
mannen, van wie er twee in Duitsland wonen. Indienster beschrijft de problemen die zij heeft 
ondervonden in verband met de door haar ingediende aanvragen om uitkering van 
voorschotten op alimentatie, doordat de in Duitsland wonende vaders van haar kinderen 
werkloos zijn (ontvangers van een Hartz IV-uitkering). De Duitse overheden hebben haar 
meegedeeld dat zij een aanvraag moet indienen voor de overeenkomstige uitkering in het land 
waar ze woont, in dit geval Spanje, maar de uitbetaling van deze uitkering (maximaal 
100 euro per maand) is volgens indienster verbonden aan een langdurige vorderingsprocedure 
en is onder alle omstandigheden beperkt tot achttien maanden. Indienster is van mening dat zij 
en haar kinderen slachtoffer zijn van de gebrekkige handhaving van het beginsel van vrij 
verkeer in de EU, en derhalve verzoekt zij het Europees Parlement om de zaak in behandeling 
te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 december 2010.

Voorschotten op alimentatie zijn voorschotten die uitgekeerd worden als een ouder niet kan 
voldoen aan de uit het familierecht voortvloeiende verplichting om zijn eigen kind te 
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onderhouden.

Er liggen drie uitspraken van het Europees Hof van Justitie voor over de uitkering van 
voorschotten op alimentatie1. Naar het oordeel van het Hof is er bij deze uitkeringen sprake 
van gezinsbijslagen in de zin van artikel 4, lid 1, onder h), van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71.

Overeenkomstig de in het verzoekschrift beschreven feiten, is Spanje de primair bevoegde 
lidstaat voor het uitkeren van gezinsbijslagen aan indienster, aangezien indienster daar met 
haar kinderen woont en werkt.

De vraag rijst of Duitsland als secundair bevoegde lidstaat voor gezinsbijslagen voor de 
kinderen in kwestie kan worden beschouwd, aangezien hun vader in Duitsland woont.

In artikel 2, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 is bepaald dat de verordening van 
toepassing is op werknemers of zelfstandigen op wie de wetgeving van een of meer lidstaten 
van toepassing is of geweest is, alsmede op hun gezinsleden.

De begrippen "werknemer" en "zelfstandige" waarvan in de bepaling sprake is, zijn 
gedefinieerd in artikel 1, onder a), van deze verordening. Ze omvatten ieder die in het kader 
van een in artikel 1, onder a), gerefereerd stelsel van sociale zekerheid verzekerd is tegen de 
gebeurtenissen waarnaar in de bepaling wordt verwezen en onder de daarin genoemde 
voorwaarden.

Uit het vonnis van de Duitse administratieve rechtbank wordt duidelijk dat de vader niet in 
loondienst is, geen eigen onderneming heeft, noch een werkloosheidsuitkering ontvangt. Hij 
ontvangt een uitkering ter dekking van eerste levensbehoeften in het kader van de 
basisvoorziening voor werkzoekenden zonder een aanvullende uitkering, hetgeen een 
bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestatie is, overeenkomstig 
artikel 10 bis van Verordening (EEG) nr. 1408/71 in verband met bijlage II bis, letter D 
"Duitsland". De vader ontvangt in Duitsland alleen dekking met betrekking tot 
gezondheidszorg (uitkering bij ziekte), als een uitkering die aan bovengenoemde bijzondere, 
niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestatie is gekoppeld.

Wanneer een Duits orgaan bevoegd is voor de toekenning van gezinsbijslagen 
overeenkomstig hoofdstuk 7 van titel III van Verordening (EEG) nr. 1408/71, wordt in de zin 
van artikel 1, onder a), ii), van Verordening (EEG) nr. 1408/71 in verband met bijlage I, 
letter D "Duitsland" aangemerkt:

a) als werknemer, degene die verplicht verzekerd is tegen werkloosheid of degene die, 
aansluitend op deze verzekering, uitkeringen van de ziekteverzekering of soortgelijke 
uitkeringen verkrijgt, of elke gevestigde ambtenaar die een salaris ontvangt in verhouding tot 
zijn/haar ambtenarenstatus dat tenminste gelijk is aan het salaris dat, in het geval van een 
werknemer, zou leiden tot een verplichte werkloosheidsverzekering;

b) als zelfstandige, degene die werkzaamheden anders dan in loondienst uitoefent en die 
verplicht is:

                                               
1 Zaak C-85/99, Offermanns, Zaak C-255/99, Humer, en Zaak C-302/02, Effing.
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- zich te verzekeren of bij te dragen voor het ouderdomsrisico in een stelsel voor 
zelfstandigen,

of

- zich te verzekeren in het kader van de verplichte pensioenverzekering.

De conclusie is dat de vader niet onder de personele werkingssfeer valt van artikel 2 
("personele werkingssfeer") van Verordening (EEG) nr. 1408/71 inzake gezinsbijslagen en 
dat Duitsland derhalve niet de bevoegde lidstaat is voor het verstrekken van gezinsbijslagen.

Gelet op de specifieke aard van de uitkering van voorschotten op alimentatie, heeft de 
wetgever1 ervoor gekozen om deze uitkeringen geheel uit te sluiten van het toepassingsgebied 
van de nieuwe coördinatieverordening2, die vanaf 1 mei 2010 van toepassing is. Volgens de 
wetgever moeten die voorschotten niet beschouwd worden als rechtstreekse bijdragen uit 
collectieve middelen ten behoeve van gezinnen en moeten de coördinatieregels van de Unie 
voor de sociale zekerheid derhalve niet op voorschotten op onderhoudsbijdragen worden 
toegepast. Bijgevolg wordt in de nieuwe coördinatieverordening uitdrukkelijk bepaald dat de 
in bijlage I van Verordening (EG) nr. 883/2004 weergegeven voorschotten op 
onderhoudsverplichtingen zijn uitgesloten van de coördinatieverordening.

Conclusie

Indienster heeft recht op voorschotten op onderhoudsverplichtingen in Spanje, hetgeen de 
lidstaat is waarin zij met haar kinderen woont, en waarin zij werkt. De Commissie kan geen 
schending vaststellen van communautaire wetgeving door een Duits orgaan of Duitse 
rechtbanken. Indienster dient de Spaanse nationale procedure te volgen en Spaanse 
voorschotten op onderhoudsverplichtingen aan te vragen als zij deze wenst te ontvangen. Het 
hangt geheel en al af van nationale voorwaarden of zij al dan niet in aanmerking komt voor de 
uitkering van de voorschotten.

                                               
1 Unaniem besluit van de Raad bij medebeslissing van het Europees Parlement.
2 Zie Verordening (EG) nr. 883/2004, van toepassing vanaf 1 mei 2010, en overweging 36 en 
artikel 1, onder z), van deze verordening.


