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Betreft: Verzoekschrift 0414/2012, ingediend door Stefanie Mack (Duitse nationaliteit), 
over onbehoorlijk bestuur van de kant van de Commissie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster heeft kinderen met een ambtenaar van de Commissie, maar heeft ze als 
alleenstaande moeder opgevoed. Ze hebben enkele jaren een studietoelage gekregen, op basis 
van de schooldiploma’s die de moeder via de vader heeft ingestuurd. Vervolgens heeft de 
Commissie (het PMO, het Bureau beheer en afwikkeling van individuele rechten) besloten dat 
deze toelagen ten onrechte zijn uitbetaald en het geld, een aanzienlijk bedrag, teruggeëist. 
Indienster is van mening dat de Commissie niet de gepaste zorgvuldigheid heeft betracht en 
haar de helft van geld moet laten houden. De Europese Ombudsman heeft de zaak bestudeerd 
en is tot de conclusie gekomen dat de weigering van de Commissie om de helft van het bedrag 
te laten zitten een geval van onbehoorlijk bestuur is. De conclusies van de Ombudsman zijn 
echter niet wettelijk bindend en de Commissie weigert er gehoor aan te geven. Indienster 
vraagt het Parlement om zich in deze zaak te mengen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 juli 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 18 december 2012

Verzoekschrift betreft het besluit van de Europese Commissie niet af te zien van het 
terugvorderen van een deel van de ten onrechte betaalde bedragen aan indienster, hoewel de 
Europese Ombudsman had voorgesteld dit te doen. De Ombudsman beschouwt dit besluit van 
de Europese Commissie als een zaak van onbehoorlijk bestuur.
Indienster is de ex-vrouw van een ambtenaar die bij het Gemeenschappelijk Centrum voor 
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Onderzoek werkt. Hierdoor had zij recht op rechtstreekse uitbetaling van de gezinstoelagen 
toegekend op grond van het Personeelsstatuut van de EU. De gezinstoelagen bestaan uit een 
kostwinnerstoelage (één per huishouden), kinderbijslag (een vast bedrag per kind) en de 
studietoelage (ook een vast bedrag per kind voor kinderen die hoger onderwijs volgen). 
De rechtstreekse betaling van gezinstoelagen aan ex-echtgenoten is een voorziening die is 
ingesteld om tijdige follow-up en betaling van gezinstoelagen aan de ouder die de kinderen 
opvoedt mogelijk te maken. De rechtstreekse betaling aan ex-echtgenoten is per definitie een 
betaling aan mensen die niet op de hoogte zijn van het Personeelsstatuut van de EU. 
Bijgevolg ontvangen zij een standaardbrief met basisinformatie over de gezinstoelagen 
waarop zij via hun vorige partner recht hebben. Er wordt hen ook zeer duidelijk gevraagd om 
de administratie op de hoogte te brengen van alle veranderingen in de situatie van de kinderen 
die invloed kunnen hebben op de hoogte van het bedrag van de toelagen van hun kinderen.
In 2005 heeft het Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten (hierna 
PMO genoemd) de behandeling van de individuele betalingen van het Gemeenschappelijk 
Centrum voor Onderzoek overgenomen. Bij het bekijken van het dossier van de kinderen van 
indienster bleek dat de bewijsdocumenten voor de inschrijving van de kinderen voor het 
schooljaar 2002-2003 ontbraken. Ook ontbrak er informatie over de vergoeding die tijdens 
een stage van een van de kinderen is betaald.
Indienster bemerkt dat ze geen toegang had tot de EU-voorschriften over gezinstoelagen en 
niet op de hoogte was van de gedetailleerde voorwaarden die van kracht zijn. Dit klopt. De 
Commissie is echter van mening dat dat in dit specifieke geval geen enkel verschil maakt.
In de meeste rechtsstelsels worden gezinstoelagen voor kinderen boven de 18 alleen nog 
uitgekeerd als zij verder studeren. Het staat daarom buiten kijf dat er een bewijs van 
inschrijving had moeten worden ingediend als rechtvaardiging voor het doorbetalen van de 
schooltoelage. Voor de kinderen van indienster ontbraken deze inschrijvingsdocumenten. Pas 
in 2006, na uitgebreid contact en herhaalde verzoeken van de Commissie, heeft indienster een 
kopie van het inschrijvingsdocument ingediend.
De meeste rechtsstelsels stellen ook grenzen aan het inkomen dat een student mag ontvangen. 
Het feit dat een kind een inkomen gaat ontvangen, kan gezien worden als een belangrijke 
verandering in zijn situatie waarvan de administratie op de hoogte moet worden gesteld, op 
zijn minst om te bepalen of dit invloed heeft op het recht op een gezinstoelage. Dergelijke 
informatie is niet doorgegeven. Helaas was het inkomen tijdens de stage van een van de 
kinderen van indienster hoger dan de limiet voor de toekenning van de gezinstoelagen, zodat 
het recht op zowel de kindertoelage als de schooltoelage kwam te vervallen.

Indienster beweert dat deze documenten op tijd zijn ingediend en dat de administratie hier 
heeft tekortgeschoten, waardoor er met terugwerkende kracht een aanzienlijk bedrag werd 
teruggevorderd. De Commissie kan alleen bevestigen dat toen het dossier door het PMO werd 
bekeken, de documenten die nodig waren om het schooljaar 2002-2003 te behandelen, 
ontbraken en dat indienster deze pas (her)indiende nadat de procedure tot terugvordering al 
was gestart.
Hoewel er vanaf 2005 intensief contact was tussen het PMO en indienster, heeft indienster het 
PMO niet laten weten dat haar zoon begin 2006 was gestopt met studeren. Het PMO is 
hierover pas in september ingelicht door de vader van de kinderen. Helaas is het door 
indienster verschuldigde bedrag hierdoor nog toegenomen.
De Commissie benadrukt dat zij omgaat met belastinggeld. De gezinstoelage betaald 
krachtens het Personeelsstatuut van de EU vormt een belangrijke hulp voor EU-ambtenaren 
bij het onderhouden en grootbrengen van hun kinderen. Het ligt dus voor de hand dat de 
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voorwaarden tot uitbetaling van deze toelagen strikt worden toegepast. In het geval van 
indienster werd er niet langer voldaan aan twee voorwaarden, namelijk (1) het verder studeren 
van kinderen ouder dan 18 (inschrijvingsdocumenten of informatie over het einde van studies 
ontbrak) en (2) een kind dat een inkomen ontvangt dat hoger is dan een bepaalde grens (geen 
informatie over een kind dat een betaalde stage begon).
Voor het terugvorderen van ten onrechte betaalde bedragen zijn de overheidsdiensten van de 
EU gebonden aan artikel 85 van het Personeelsstatuut van de EU evenals de regels van het 
Financieel Reglement. Ook de voorwaarden om schulden kwijt te schelden worden strikt 
toegepast. De Commissie meent dat er in het geval van indienster niet is voldaan aan de 
voorwaarden voor de kwijtschelding van een schuld krachtens artikel 85 van het 
Personeelsstatuut, aangezien zij zich ervan bewust kon zijn dat een kind dat stopt met 
studeren (of voor wie geen registratie van aanwezigheid is ingediend) of een kind dat een 
inkomen ontvangt, geen recht meer kan hebben op gezinstoelagen, ongeacht welke 
administratie deze toelagen uitbetaalt. 
De Commissie meent dat het niet akkoord kan gaan met het voorstel van de Europese 
Ombudsman voor een minnelijke schikking, waarbij indienster de helft van het bedrag dat 
voor de periode 2002-2005 is teruggevorderd, zou terugkrijgen. Hoewel de Commissie de 
positie van de Ombudsman begrijpt en de moeilijke omstandigheden waarmee indienster is 
geconfronteerd ten zeerste betreurt, zou het aannemen van het voorstel van de Ombudsman in 
feite betekenen dat er aan indienster een betaling wordt gedaan waarvoor geen enkele 
rechtsgrond aanwezig is. Ook al is het bedrag waarover het gaat minimaal vergeleken met het 
budget van de Commissie en aanzienlijk voor indienster, toch is de Commissie van mening 
dat een dergelijke ex gratia-betaling oneerlijk zou zijn tegenover andere zaken waarbij de 
regels op dezelfde manier zijn toegepast als in het geval van indienster.

Conclusie

De Commissie betreurt de moeilijke situatie waarmee indienster is geconfronteerd, maar blijft 
bij het standpunt dat het dossier correct is behandeld. De zaak van indienster is op dezelfde 
manier behandeld als andere gelijkaardige zaken.


