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Betreft: Verzoekschrift 0671/2012, ingediend door Philippe Lang (vermoedelijk Franse 
nationaliteit), over problemen met de sociale verzekering voor grensarbeiders

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Het gezin van indiener woont in Duitsland, maar werkt in Frankrijk, en de kinderen gaan naar 
school in Frankrijk. Zij betalen belasting in Duitsland en toch weigeren de Duitse autoriteiten 
hun kinderbijslag en andere uitkeringen. De Franse autoriteiten weigeren hun uiteraard ook 
uitkeringen omdat zij daar geen belasting betalen. Als gevolg hiervan vallen zij tussen alle
categorieën in en hebben zij het minder goed dan burgers die niet mobiel zijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

Coördinatieregels van de EU inzake gezinsbijslagen:
Indien ouders niet onder de socialezekerheidswetgeving van dezelfde lidstaat vallen, bepaalt 
het EU-recht welke lidstaat de primair bevoegde lidstaat en welke lidstaat de secundair 
bevoegde lidstaat is voor het uitkeren van de gezinsbijslag. De gezinsbijslag wordt verstrekt 
door de primair bevoegde staat en de secundair bevoegde staat verstrekt een zogeheten 
"aanvullende toeslag" (het deel dat het bedrag dat bij de wetgeving van de eerste lidstaat is 
vastgesteld overschrijdt). 
In het huidige geval is het duidelijk dat beide ouders onder de Franse 
socialezekerheidswetgeving vallen, aangezien zij beiden in Frankrijk werken. Zij dienen dus 
alle Franse gezinsbijslagen te ontvangen, ongeacht het feit dat het gezin in Duitsland woont.
De diensten van de Commissie beschikken niet over gedetailleerde kennis inzake de diverse 
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verschillende socialezekerheidsprestaties in de 27 lidstaten, en kunnen derhalve geen 
uitspraken doen met betrekking tot het type en de kwalificatie van de in Frankrijk toegekende 
uitkering/toelage voor de door indiener genoemde schoolreisjes.
Onder "gezinsbijslagen" worden verstaan: alle verstrekkingen en uitkeringen ter 
tegemoetkoming van de gezinslasten, met uitzondering van voorschotten op 
onderhoudsbijdragen en bijzondere uitkeringen bij geboorte.  Het Hof van Justitie van de EU 
heeft in zaak C-85/99 Offermans bepaald dat de uitdrukking "ter tegemoetkoming van de 
gezinslasten" met name betrekking heeft op een overheidsbijdrage aan het gezinsbudget ter 
verlichting van de lasten die voortvloeien uit het onderhoud van kinderen.
Het is aan de nationale overheid of bevoegde rechterlijke instantie om te beoordelen en 
besluiten of een uitkering, zoals de door indiener genoemde uitkering, een 
socialezekerheidsprestatie in de zin van Verordening (EG) nr. 883/2004 is. Indien dit het 
geval is, is Frankrijk, de bevoegde lidstaat met betrekking tot de sociale zekerheid van het 
gezin van indiener, verplicht om hem deze uitkering toe te kennen. 
Indien de nationale rechter concludeert dat deze uitkering niet onder de materiële 
werkingssfeer van Verordening (EG) nr. 883/2004 valt, kan deze als "sociaal voordeel" 
worden aangemerkt en op grond van Verordening (EU) nr. 492/2011 aan indiener worden 
toegekend, omdat indiener in Frankrijk werkt. Ook in dit geval moet Frankrijk indiener de 
uitkering/toelage voor schoolreisjes toekennen.
Daarentegen houdt "sociale bijstand" in de vorm van een ander soort uitkering of waaraan 
andere voorwaarden zijn verbonden in de meeste gevallen nauw verband met de sociale 
omgeving en derhalve met de woonplaats van de personen in kwestie. In dit geval moet 
Duitsland, de lidstaat van verblijf, de uitkering toekennen indien zijn wetgeving voorziet in 
een dergelijke toelage en indiener hiervoor in aanmerking komt.
Daar het gezin van indiener in Duitsland woont, kan indiener afhankelijk van de uitkomst van 
de hangende prejudiciële vraag bij het Hof van Justitie van de EU in zaak C-126/12 "Brück", 
op basis van de Duitse nationale wetgeving, aanspraak maken op de aanvullende toeslag op 
gezinsbijslagen in Duitsland als de Duitse gezinsbijslag meer bedraagt dan hetgeen door 
Frankrijk aan het gezin wordt toegekend. 
De wetgeving inzake inkomstenbelasting en verlaging van de belastinggrondslag in het geval 
van indiener: 
De Commissie verwijst naar haar mededeling ten aanzien van verzoekschrift 135/2012 over 
een soortgelijk onderwerp.
Conclusies
Indiener neemt contact op met de Franse bevoegde instelling en verzoekt om toekenning van 
alle gezinsbijslagen waarin de Franse nationale socialezekerheidswetgeving voorziet. De 
kwalificatie met betrekking tot het EU-recht (beoordeling van de doelstellingen van een 
specifieke toelage overeenkomstig de nationale wetgeving) is een kwestie waarin de nationale 
overheid en uiteindelijk de nationale rechter zijn bevoegd. De Commissie kan niet ingrijpen in 
afzonderlijke nationale administratieve of gerechtelijke procedures.
Indiener kan, afhankelijk van de uitkomst van de hangende prejudiciële vraag bij het Hof van 
Justitie van de EU in zaak C-126/12 "Brück", op basis van de Duitse nationale wetgeving 
aanspraak maken op de aanvullende toeslag op gezinsbijslagen in Duitsland als de Duitse 
gezinsbijslag meer bedraagt dan hetgeen door Frankrijk aan het gezin wordt toegekend.
Uit het oogpunt van het belastingrecht wijst de door indiener aan de Commissie 
verzoekschriften overgelegde informatie niet op een schending van EU-recht.


