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1. Sammendrag

Andrageren har børn sammen med en tjenestemand ved Kommissionen, men har opfostret 
dem alene. De modtog uddannelsestillæg i adskillige år på grundlag af dokumentation fra 
skolen, som moderen indsendte via faderen. Efterfølgende afgjorde Kommissionen 
(lønkontoret), at disse tillæg var udbetalt ved en fejl og krævede pengene, et temmelig stort 
beløb, tilbagebetalt. Andrageren mener, at Kommissionen ikke har udvist den fornødne omhu 
og bør lade hende beholde halvdelen af det udbetalte beløb. Den Europæiske Ombudsmand 
har undersøgt sagen og konkluderet, at Kommissionens beslutning om ikke at ville lade 
andrageren beholde halvdelen af beløbet udgjorde et tilfælde af dårlig administration.
Ombudsmandens konklusioner er imidlertid ikke juridisk bindende, og Kommissionen afviser 
at rette sig efter dem. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. juli 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 18. december 2012

"Andragendet vedrører Kommissionens beslutning om ikke at lade andrageren beholde en del 
af de beløb, der uberettiget er blevet udbetalt til hende, sådan som Den Europæiske 
Ombudsmand havde foreslået. Ombudsmanden betragter denne afgørelse fra Kommissionens 
side som et tilfælde af dårlig administration.

Andrageren er tidligere ægtefælle til en tjenestemand, der arbejder for Det Fælles 
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Forskningscenter. Som sådan havde hun ret til at modtage direkte betaling af familietillæg til 
sine to sønner i henhold til EU's personalevedtægt. Familietillægget består af husstandstillæg 
(der betales én gang pr. husstand), børnetilskud (et fast beløb pr. barn) og uddannelsestillæg 
(ligeledes et fast beløb pr. barn for børn under videre uddannelse).

Den direkte betaling af familietillæg til tidligere ægtefæller er en facilitet, der er indført for at 
give mulighed for rettidig opfølgning og udbetaling af familietillæg til den forældrepart, der 
faktisk opfostrer børnene. Denne direkte betaling til tidligere ægtefæller er pr. definition en 
betaling til folk, som ikke kende reglerne i EU’s personalevedtægt. De modtager derfor en 
standardskrivelse, hvori de får basisinformation om de familietillæg, der er berettigede til via 
deres tidligere partner. De opfordres også meget udtrykkeligt til at informere administrationen 
om alle ændringer i børnenes situation, der kunne have indflydelse på deres børns rettigheder.

I 2005 overtog Kommissionens Kontor for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle 
Rettigheder (Paymaster Office - i det følgende benævnt ”PMO”) behandlingen af individuelle 
rettigheder fra Det Fælles Forskningscenter. Under gennemgang af dossieret for andragerens 
børn viste det sig, at der manglende dokumentation for registrering af begge børn for skoleåret 
2002-2003. Der manglende også oplysninger om det vederlag, som det ene af børnene fik 
under et praktikantophold.

Andrageren bemærker, at hun ikke havde adgang til EU-reglerne om familietillæg, og at hun 
ikke var klar over de detaljerede betingelser, der gælder. Dette er korrekt. Kommissionen 
mener imidlertid ikke, at dette gør nogen forskel i det foreliggende tilfælde.

I de fleste retssystemer er familietillæg til børn over 18 år betinget af fortsat skolegang. Det er 
derfor indlysende, at der skulle forelægges dokumentation for at begrunde en fortsat 
udbetaling af skoletilskud. Denne dokumentation manglede for andragerens børn. Andrageren 
indsendte først en kopi af dokumentationen i 2006 efter en omfattende kommunikation med 
og gentagne opfordringer fra Kommissionen.

I de fleste retssystemer er der også opstillet en grænse for, hvor store indtægter en studerende 
må have. Den kendsgerning, at et barn begynder at have en indtægt, kan betragtes som en 
væsentlig ændring i barnets situation, der skal indberettes til administrationen, i det mindste 
for at kontrollere, om dette kan have indflydelse på retten til at modtage familietillæg. Der var 
ikke blevet givet nogen meddelelse af denne art. Uheldigvis var indtægtsniveauet for det ene 
af andragerens børn under hans praktikantophold over grænsen for, hvad der giver ret til 
familietillæg, således at retten til både børnetilskud og uddannelsestillæg fortabtes.

Andrageren hævder, at disse dokumenter var blevet indgivet i tide, men at administrationen 
havde undladt at foretage sig noget, hvilket medførte, at et betragteligt beløb skulle 
tilbagebetales. Kommissionen kan kun bekræfte, at da dossieret blev undersøgt af PMO, 
manglede de dokumenter, der var nødvendige for at behandle skoleåret 2002-2003, og at 
andrageren først indsendte disse (igen), efter at tilbagebetalingsproceduren allerede var blevet 
sat i gang.

Selv om der var intensiv kontakt mellem PMO og andrageren fra og med 2005, undlod 
andrageren at give PMO besked, da hendes søn holdt op med at studere i begyndelse af 2006. 
PMO fik først underretning herom i september via børnenes far. Uheldigvis fik dette 
andragerens gæld til at stige yderligere.
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Kommissionen vil gerne understrege, at den administrerer skatteborgernes penge. Det 
familietillæg, der betales i henhold til EU’s personalevedtægt, er en vigtig hjælp til underhold 
og opfostring af EU-ansattes børn. Det er kun naturligt, at betingelserne for at udbetale disse 
tillæg håndhæves nøje. De betingelser, der i andragerens tilfælde ikke længere blev opfyldt, 
var 1) fortsat skolegang for børn over 18 år (manglende registreringsdokumenter eller 
information om studieophør) og 2) et barn med en indtægt over en vis grænse (ingen 
oplysninger om et barn, der påbegyndte et lønnet praktikantophold).

For så vidt angår tilbagesøgning af fejlagtigt udbetalte beløb, er EU-administrationen bundet 
af artikel 85 i EU’s personalevedtægt samt af reglerne i finansforordningen. Betingelserne for 
nedslag i fordringer overholdes også meget strengt. Kommissionen mente ikke, at 
betingelserne for at give nedslag i fordringen i henhold til artikel 85 i personalevedtægten var 
opfyldt i andragerens tilfælde, eftersom hun skulle have været opmærksom på, at et barn, der 
ophører med at studere (eller for hvem der ikke er blevet indgivet dokumentation for 
gennemført skolegang eller gennemførte studier), eller at et barn, der begynder at få en 
indtægt, ikke længere er berettiget til familietillæg, uanset hvilken administration der måtte 
betale sådanne ydelser.

Kommissionen mente ikke, at den kunne acceptere det forslag til en mindelig ordning, der 
blev fremsat af Den Europæiske Ombudsmand, om at refundere andrageren halvdelen af det 
beløb, som hun havde måttet tilbagebetale for perioden 2002-2005. Kommissionen har ganske 
vist forståelse for Ombudsmandens holdning og beklager meget de vanskeligheder, der har 
været med andrageren, men mener, at en accept af Den Europæiske Ombudsmands forslag 
rent faktisk ville betyde, at der ville blive foretaget en betaling til andrageren, som der 
overhovedet ikke er noget retsgrundlag for. Selv om det beløb, der er tale om, er minimalt i 
forhold til Kommissionens budget, men væsentligt for andrageren, mener Kommissionen, at 
en sådan betaling pr. kulance ville være uretfærdig i forhold til andre sager, hvor reglerne 
anvendes på samme måde som i andragerens tilfælde.

Konklusion

Kommissionen beklager den vanskelige situation, som andrageren blev bragt i, men fastholder 
sin holdning om, at sagen er blevet behandlet korrekt. Andragerens sag er blevet behandlet på 
samme måde som andre lignende sager."


