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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0401/2009 af Avram Simon, tysk statsborger, om påstået 
diskrimination på grund af nationalitet i Det Forenede Kongerige og hindring af 
den frie bevægelighed 

1. Sammendrag

Andrageren, en tysk pensionist, der bor i Det Forenede Kongerige, påklager, at "Your Homes" 
Newcastle har afvist hans ansøgning om kommunal bolig (Council housing). "Your Homes" 
er af den opfattelse, at andrageren ikke er kvalificeret til den bolig, de tilbyder, fordi de 
betragter ham som "en person fra udlandet, som er underkastet indrejsekontrol". Andrageren 
protesterer imod denne status og fastholder, at han bliver diskrimineret på grund af 
nationalitet, og at hans ret til fri bevægelighed i EU krænkes. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. juni 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Andrageren, som er en tysk pensionist bosiddende i Det Forende Kongerige, klager over, at 
de britiske myndigheder har afvist hans ansøgning om en social bolig, fordi han ikke 
overholdt betingelsen om sædvanligt opholdssted og ikke kunne bevise sin arbejdstagerstatus. 
Andrageren klager over, at han bliver diskrimineret på grund af nationalitet, og at hans ret til 
fri bevægelighed i EU krænkes.

I EF-traktatens artikel 18 fastsættes det, at enhver unionsborger har ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes område med de begrænsninger og på de betingelser, der 
er fastsat i denne traktat og i gennemførelsesbestemmelserne hertil. De respektive 
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begrænsninger og betingelser findes i direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område.

Som fastsat i direktivets artikel 4, stk. 1, og omfattet af sådanne specifikke bestemmelser, som 
er udtrykkeligt fastsat i traktaten og i afledt ret, skal alle EU-borgere, der er bosat i 
værtsmedlemsstatens område, behandles på lige fod med statsborgerne i den pågældende 
medlemsstat inden for traktatens anvendelsesområde.

Adgang til socialt boligbyggeri henhører under traktatens anvendelsesområde, og der bør ikke 
være nogen forskelsbehandling på grund af nationalitet. Kravet om at overholde betingelsen 
for sædvanligt opholdssted er en betingelse, som Det Forenede Kongeriges statsborgere har 
større sandsynlighed for at overholde, og derved opstår en indirekte forskelsbehandling på 
grund af nationalitet. En sådan betingelse kan kun retfærdiggøres, hvis den er baseret på 
objektive hensyn, uafhængig af de pågældende personers nationalitet og står i rimeligt forhold 
til de nationale bestemmelsers legitime mål.

For at vurdere overholdelsen af boligloven af 1996 har Kommissionen anmodet de britiske 
myndigheder om at fremsætte deres bemærkninger om betingelsen om sædvanligt 
opholdssted og dens begrundelse."

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 16. december 2011.

”Som anført i sine tidligere meddelelser vedrørende dette andragende anmodede 
Kommissionen de britiske myndigheder om at fremsætte deres bemærkninger om betingelsen 
om sædvanligt opholdssted og dens begrundelse. 

De britiske myndigheder svarede den 16. juni 2011 og beskrev det gældende britiske 
lovgrundlag. I henhold til de britiske regler er visse kategorier af unionsborgere1 berettigede 
til at få bevilget sociale boliger uden at have deres sædvanlige bopæl i Det Forenede 
Kongerige, hvorfor de vil være berettiget til sociale boliger, så snart de ankommer til Det 
Forenede Kongerige.

Derimod skal unionsborgere, hvis opholdsret i Det Forenede Kongerige er betinget af, at de 
råder over tilstrækkelige midler,2 og deres familiemedlemmer have deres sædvanlige bopæl i 
Det Forenede Kongerige for at være berettiget til hjælp.

Med hensyn til betingelsen om sædvanligt opholdssted meddelte de britiske myndigheder, at 
udtrykket "sædvanligt opholdssted" ikke er defineret i den britiske lovgivning, men at det 
fastlægges under hensynstagen til alle omstændighederne i en bestemt sag. I forbindelse med 
betingelsen om sædvanligt opholdssted fokuseres på fakta og opholdsstedets karakter. Den 
britiske retspraksis har fastslået, at beslutningstagerne skal overveje faktorer, herunder 
bopælens generelle karakter, årsagerne til opholdet og opholdets faktiske varighed.

Hvad angår sociale boliger, bekræftede de britiske myndigheder, at betingelsen om sædvanligt 

                                               
1 Arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende, personer som bevarer deres status som arbejdstagere, 
unionsborgere med permanent bopæl i Det Forenede Kongerige og familiemedlemmer af alle ovennævnte 
grupper af unionsborgere.
2 Unionsborgere, der hører under artikel 7, stk. 1, litra b) eller c) i direktivet 2004/38/EF.
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opholdssted normalt er opfyldt efter tre måneders ophold, som viser en tilstrækkelig 
tilknytning til og integration i Det Forende Kongerige. Betingelsen om sædvanligt 
opholdssted gælder også for britiske statsborgere. En forskel mellem behandlingen af britiske 
statsborgere (der er generelt bedre rustet til at imødekomme betingelsen om sædvanligt 
opholdssted) og unionsborgere kan retfærdiggøres ud fra af de britiske myndigheders 
synspunkt, da systemet opfylder det legitime formål at sikre en ordentlig og retfærdig 
fordeling af en utilstrækkelig offentlig ressource, som skaffer et fast hjem til dem, der er 
berettiget til det, og har tilstrækkelig prioritet.

Konklusion

Andragerens ansøgning om en social bolig blev først indgivet flere uger efter hans ankomst til 
Det Forenede Kongerige. Efter at have analyseret hans sag har Kommissionen ikke kunne 
påvise nogen overtrædelse af EU-lovgivningen."


