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nationaliteit), over de discriminatie van EU-burgers in Malta

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Net als in zijn eerdere verzoekschriften klaagt indiener over de veronderstelde discriminatie 
van EU-burgers in Malta. Hij beschrijft in detail wat er gebeurt bij de bureaus die bevoegd 
zijn voor de behandeling van verzoeken (om verblijfsvergunningen, certificaten, formulieren 
voor kinderbijslag, enz.) van EU-burgers en wijst op de laattijdige antwoorden voor en 
veronderstelde slechte behandeling van niet-Maltezen. Hij heeft reeds contact opgenomen met 
de Commissie aangaande zijn klachten. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 april 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 juli 2014

Wanneer een in Malta woonachtige niet-Maltees in Malta kinderbijslag aanvraagt, verlangen 
de Maltese autoriteiten onder andere een bewijs van inschrijving in de vorm van een speciaal, 
zogenaamd "e-residence"-document en een officieel, door de autoriteiten van het land van 
herkomst verstrekt document waaruit blijkt dat de familie niet ook in het land van herkomst 
kinderbijslag ontvangt. Daarnaast wordt gevraagd een formele verklaring van het hoofd van 
een onderwijsinstelling in te dienen waaruit blijkt dat het kind voltijds onderwijs volgt, ook 
als het kind nog geen 16 jaar is, alsook een bewijsstuk met betrekking tot de datum van 
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aankomst van het kind in Malta, en bewijsstukken met betrekking tot het inkomen van de 
echtgenoot en echtgenote in het buitenland.

Indiener stelt dat deze vereisten neerkomen op een stelselmatige en institutionele 
discriminatie van niet-Maltezen op grond van nationaliteit.

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels hebben EU-burgers die hun vaste woonplaats in Malta hebben recht 
op dezelfde gezinstoelagen als Maltezen. Teneinde de bevoegde instanties evenwel in staat te 
stellen op de correcte toepassing van de verordening toe te zien, moeten a) degene die een 
toelage aanvraagt en b) andere instanties de in artikel 76, lid 4, van Verordening (EG) 
nr. 883/2004 bedoelde informatie verstrekken.

Indien van niet-Maltezen aanvullende informatie wordt gevraagd, moet die informatie 
noodzakelijk zijn ter verifiëring van de specifieke situatie van die burgers, teneinde hun recht 
op de toelage (kinderbijslag) vast te stellen.

In dit verband lijken informatie over de datum van aankomst van het kind in Malta en 
documenten ter staving van het inkomen van de ouders inderdaad relevant, aangezien de 
kinderbijslag inkomensafhankelijk is.

De informatie over de verblijfsstatus en het volgen van voltijds onderwijs zou ook relevant 
kunnen zijn. Er is echter alleen sprake van conformiteit met Verordening (EG) nr. 883/2004 
indien dezelfde informatie ook door Maltese families moet worden ingediend.

Tot slot geldt dat informatie met betrekking tot het ontvangen van kinderbijslag in het land 
van herkomst niet in overeenstemming met de verordening is, aangezien het eventueel in een 
andere lidstaat ontvangen van kinderbijslag het recht op kinderbijslag op grond van de 
Maltese wetgeving niet uitsluit. In dat geval spelen de regels inzake overlappende toelagen 
(artikel 68 van Verordening (EG) nr. 883/2004) een rol, en moet door de twee autoriteiten een 
beoordeling worden gemaakt op basis van de feiten (artikel 60 van Verordening (EG) 
nr. 987/2009, in verband met de procedure voor het toepassen van artikel 68 van Verordening 
(EG) nr. 883/2004).

Conclusie

Sommige door indiener gepresenteerde details, zoals de vereisten met betrekking tot 
informatie over in andere lidstaten ontvangen gezinstoelagen, bewijsstukken in verband 
met de woonplaats en bewijsstukken van onderwijsinstellingen die Maltezen niet hoeven in 
te dienen, zouden kunnen wijzen op non-conformiteit van Maltese praktijken met de EU-
wetgeving en in het bijzonder Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van 
de socialezekerheidsstelsels.

De Commissie zal derhalve de Maltese autoriteiten schriftelijk om nadere informatie 
vragen over de in het verzoekschrift aan de orde gestelde regels en zij zal verslag 
uitbrengen aan het Europees Parlement zodra zij nadere informatie over dit onderwerp 
heeft ontvangen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015
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De Commissie heeft van de Maltese autoriteiten nadere informatie ontvangen over de regels 
inzake toekenning van kinderbijslag volgens de EU-regelgeving inzake sociale zekerheid. 
Indiener heeft deze informatie al ontvangen na een klacht uit 2012.

De Maltese autoriteiten wijzen er in hun antwoord op dat niet-Maltese EU-burgers die in 
Malta wonen niet gediscrimineerd worden wat betreft het recht om kinderbijslag te ontvangen 
in Malta. De informatie die de Maltese autoriteiten vragen, dient om te verzekeren dat de 
uitkering in kwestie correct berekend en vastgesteld wordt. Deze procedure is erkend in de 
verklaring die bij het aanvraagformulier gevoegd is, overeenkomstig artikel 133 van de wet 
inzake sociale zekerheid, en is van toepassing op alle aanvragers, ongeacht hun nationaliteit.

In verband met de vereiste informatie is de volgende toelichting verstrekt:

Geboorteakte

Een geboorteakte is nodig voor kinderen die niet in Malta geboren of ingeschreven zijn. Dit 
dient om de nodige geboortegegevens te verifiëren van het kind waarvoor de kinderbijslag 
wordt gevraagd. Aanvragers waarvan de kinderen in Malta geboren en/of ingeschreven zijn, 
moeten geen geboorteakte voorleggen, aangezien de Maltese autoriteiten intradepartementale 
toegang hebben tot documenten van het openbaar register om uitkeringen toe te kennen. 
Bovendien wordt door bepalingen in Maltese richtlijnen inzake openbare diensten 
uitdrukkelijk voorkomen dat overheidsdepartementen aanvragers om uittreksels van 
burgerlijke stand vragen die door andere overheidsdepartementen uitgegeven zijn. In deze 
gevallen hebben de Maltese autoriteiten echter geen dergelijk document voorhanden, 
aangezien de geboorte plaatsvond buiten Malta en het kind niet in Malta ingeschreven staat. 
Deze procedure is ook van toepassing op een Maltees die een uitkering aanvraagt voor een 
kind dat buiten Malta geboren is en dat niet in het openbaar register ingeschreven is.

Huwelijksakte

Een huwelijksakte is nodig om een huwelijk te verifiëren dat niet in Malta voltrokken en 
geregistreerd is. De autoriteiten hebben geen intradepartementale toegang om dit document te 
verkrijgen, en daarom wordt er om een huwelijksakte gevraagd. Dezelfde vereisten gelden 
voor een Maltees koppel dat buiten Malta getrouwd is en waarvan het huwelijk niet in het 
openbaar register ingeschreven is. In zo'n geval zal de aanvrager om een huwelijksakte 
gevraagd worden. 

Een officieel, door de autoriteiten van het land van herkomst verstrekt document waaruit 
blijkt dat de familie niet ook in het land van herkomst een gezinsbijslag ontvangt

De Maltese autoriteiten erkennen dat zulke informatie ook verkregen kan worden van het land 
van herkomst van de persoon volgens de EU-richtlijnen betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels. Om de procedure voor een uitkering echter te versnellen, wordt de 
aanvrager gevraagd om, waar mogelijk, een bewijs voor te leggen dat hij/zij geen 
gezinsbijslag ontvangt van zijn/haar land van herkomst. Deze informatie heeft aanvrager 
mogelijk al in het bezit, in de vorm van een officiële verklaring of correspondentie tussen de 
instelling en de aanvrager. Dit verzoek is in het belang van de aanvrager, omdat het helpt om 
de procedure sneller te doen verlopen, aangezien deze gemiddeld 3 tot 6 maanden kan duren 
wanneer ze verloopt via de gestructureerde elektronische documenten die uit hoofde van de 
coördinatierichtlijnen beschikbaar zijn. De Maltese autoriteiten vragen dezelfde documenten 
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aan alle aanvragers ongeacht hun nationaliteit (inclusief Maltese burgers) als op het 
aanvraagformulier het vakje 'Meer dan 3 maanden buiten Malta verbleven' aangevinkt is.

Brief van de directeur van de onderwijsinstelling waar het kind school gelopen heeft of zal 
lopen, waarin bevestigd wordt dat het kind in Malta school gelopen heeft of zal lopen.

Dit document is enkel vereist voor kinderen tussen 16 en 21 jaar. De nationale wetgeving 
schrijft voor dat kinderen boven 16 jaar maar onder 21 jaar in aanmerking blijven komen voor 
een speciale kinderbijslag als ze niet bezoldigd werken of als werkzoekende ingeschreven 
zijn, dan wel nog voltijds school lopen of les volgen aan een onderwijsinstelling en geen 
enkele vorm van vergoeding of uitkering ontvangen. In de gevallen van de aanvragers hier in 
kwestie waren de kinderen ten tijde van de aanvraag jonger dan 16 jaar en was dergelijk 
document niet nodig. Een bevestigingsbrief is nodig voor elke aanvrager (ongeacht zijn/haar 
nationaliteit) die vermogensafhankelijke kinderbijslag aanvraagt voor kinderen tussen 16 en 
21 jaar.

Getekende verklaring waarin de datum van aankomst in Malta bevestigd wordt van 
echtgenoot, echtgenote en kinderen 

Deze verklaring is nodig om te bepalen vanaf wanneer de uitkering toegekend wordt, en ze 
wordt gevraagd in het belang van de aanvrager omdat de lokale wetgeving voorziet in een 
periode van 6 maanden vanaf de datum van aankomst in Malta waarin de aanvrager een 
aanvraag voor kinderbijslag kan indienen en betalingen met terugwerkende kracht kan 
ontvangen vanaf de datum van aankomst. Deze verklaring is niet nodig voor lokale 
aanvragers indien zij bovenvermeld vakje niet aanvinken. Aan een Maltese aanvrager in 
dezelfde situatie worden echter dezelfde documenten gevraagd zodat hij/zij ook voordeel 
heeft van deze tegemoetkoming.

Bewijsstukken met betrekking tot het inkomen van de echtgenoot en echtgenote in het 
buitenland

Deze informatie is enkel nodig voor inkomensafhankelijke kinderbijslag waarvoor een 
inkomensverklaring van de landen waar een inkomen geregistreerd is, vereist is. Lokale 
aanvragers die een inkomensafhankelijke kinderbijslag aanvragen zijn verplicht om, samen 
met het aanvraagformulier, inkomensverklaringen op jaarbasis in te leveren. Hetzelfde geldt 
voor niet-Maltese aanvragers die tijdens de referentieperiode in Malta aan het werk zijn en 
gevraagd worden om lokale inkomensverklaringen en niet om inkomensverklaringen van de 
landen waar een inkomen geregistreerd is.

Conclusie

Op basis van het voorgaande kan besloten worden dat er geen discriminatie op basis van 
nationaliteit plaatsvindt.


