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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0401/2009, ingediend door Avram Simon (Duitse nationaliteit), over 
vermeende discriminatie op grond van nationaliteit in het Verenigd Koninkrijk en 
beperking van de bewegingsvrijheid 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, een gepensioneerde Duitser die in het Verenigd Koninkrijk woont, beklaagt zich erover 
dat 'Your Homes Newcastle' zijn aanvraag voor 'Council housing' heeft verworpen. Volgens 
'Your Homes' komt indiener niet in aanmerking voor de door deze organisatie beheerde 
woningen, omdat hij volgens de organisatie "een buitenlander [is] die is onderworpen aan de 
immigratiecontrole". Indiener maakt bezwaar tegen deze status en meent dat hij wordt 
gediscrimineerd op grond van nationaliteit en dat zijn recht op bewegingsvrijheid binnen de EU 
wordt geschonden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 juni 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009

Indiener, een gepensioneerde Duitser die in het Verenigd Koninkrijk woont, beklaagt zich erover 
dat de Britse instanties zijn aanvraag voor een sociale woning hebben verworpen omdat hij niet 
aan het criterium van de gewone verblijfplaats voldoet en niet zijn status van werknemer kon 
bewijzen. Indiener beklaagt zich erover dat hij wordt gediscrimineerd op grond van nationaliteit 
en dat zijn recht op bewegingsvrijheid binnen de EU wordt geschonden. 

Artikel 18 van het EG-Verdrag bepaalt dat iedere burger van de Unie het recht heeft vrij op het 
grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en 
voorwaarden die bij dit Verdrag en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. De 
respectievelijke beperkingen en voorwaarden zijn terug te vinden in Richtlijn 2004/38/EG 
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betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de 
burgers van de Unie en hun familieleden.

Zoals bepaald in artikel 24, lid 1, van de richtlijn geniet iedere burger van de Unie die op basis 
van deze richtlijn op het grondgebied van een gastland verblijft, binnen het toepassingsgebied 
van het Verdrag dezelfde behandeling als de onderdanen van dat gastland, onverminderd 
specifieke, in het Verdrag en het afgeleide recht uitdrukkelijk opgenomen bepalingen.

Toegang tot sociale huisvesting valt binnen het toepassingsgebied van het Verdrag en er mag 
geen onderscheid gemaakt worden op grond van nationaliteit. Voldoen aan het criterium van de 
gewone verblijfplaats is een voorwaarde waaraan Britse onderdanen makkelijker kunnen 
voldoen, waardoor indirecte discriminatie op grond van nationaliteit in het leven wordt geroepen. 
Een dergelijke voorwaarde zou enkel gerechtvaardigd zijn indien het gebaseerd zou zijn op 
objectieve overwegingen, los van de nationaliteit van de betrokken personen en in verhouding 
zou staan tot de legitieme doelstelling van nationale voorzieningen.

Om de naleving van de Woningwet 1996 te beoordelen heeft de Commissie de Britse autoriteiten 
gevraagd hun bevindingen wat betreft het criterium van de gewone verblijfplaats en de 
rechtvaardiging ervan voor te leggen."

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011.

Zoals in de vorige mededelingen betreffende dit verzoekschrift is aangegeven, heeft de 
Commissie de Britse autoriteiten gevraagd om nadere toelichting van het criterium van de 
gewone verblijfplaats (het criterium) en de rechtvaardiging daarvan.

De Britse autoriteiten hebben in hun antwoord van 16 juni 2011 de toepasselijke wetgeving
beschreven. Volgens de Britse regelgeving komen bepaalde categorieën van EU-burgers1 in 
aanmerking voor een sociale woning zonder dat zij hun gewone verblijfplaats hoeven te hebben 
in het Verenigd Koninkrijk. Zij komen dus in aanmerking voor een sociale woning vanaf het 
moment dat zij in het Verenigd Koninkrijk aankomen.

Anderzijds geldt voor EU-burgers wier recht van verblijf in het Verenigd Koninkrijk ervan 
afhangt of ze toereikende inkomsten2 hebben, en hun gezinsleden dat zij hun gewone 
verblijfplaats in het Verenigd Koninkrijk moeten hebben om voor steun in aanmerking te komen. 

De Britse autoriteiten hebben over het criterium verklaard dat de term "gewone verblijfplaats" 
niet gedefinieerd is in de Britse wetgeving, maar dat het gaat om de feitelijke situatie waarbij alle 
omstandigheden van het geval worden meegenomen. Het criterium richt zich in het bijzonder op 
de feiten en de aard van het verblijf. Volgens Britse rechtspraak moeten beslissende instanties
onder de mee te wegen factoren ook de algemene aard van het verblijf rekenen, zoals de redenen 
van de komst en de duur van het feitelijke verblijf.

De Britse autoriteiten hebben betreffende de sociale woningbouw bevestigd dat gewoonlijk aan 
het criterium kan worden voldaan na een verblijf van drie maanden, wat duidt op een toereikende
band met en integratie in het Verenigd Koninkrijk. Het criterium is ook van toepassing op Britse 
onderdanen. Een verschil in behandeling van Britse onderdanen — die gewoonlijk makkelijker 

                                               
1 Werknemers, zelfstandigen, personen met de status van werknemer, EU-burgers met een vaste verblijfplaats in het 
Verenigd Koninkrijk en de gezinsleden van deze groepen van EU-burgers
2 EU-burgers die onder artikel 7, lid 1, onder b) of c), van Richtlijn 2004/38/EG vallen
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kunnen voldoen aan het criterium — en burgers van de Unie kan volgens de Britse autoriteiten 
gerechtvaardigd zijn, omdat het systeem de legitieme doelstelling nastreeft van een zorgvuldige
en eerlijke verdeling van een schaars publiek goed, waardoor een vaste woning kan worden 
geboden aan diegenen die daarvoor in aanmerking komen en die voldoende prioriteit hebben.

Conclusie

Het verzoekschrift van indiener voor een sociale woning werd slechts enkele weken na zijn 
aankomst in het Verenigd Koninkrijk ingediend. Na het bestuderen van zijn zaak heeft de 
Commissie geen schending van de EU-wetgeving kunnen vaststellen.


