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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0724/2007, ingediend door Wolfgang Doetsch (Duitse 
nationaliteit), over het toekennen van kinderbijslagen overeenkomstig 
Verordening (EEG) 1408/71

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener ontvangt een pensioen overeenkomstig de Duitse wet op pensioenen en uit hoofde 
van zijn dienstbetrekking in Griekenland. De kinderbijslag die hij, overeenkomstig artikel 77 
van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing 
van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun 
gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, tot 2004 ontving, werd om 
‘redenen van gelijke behandeling’ stopgezet. Indiener verwijst naar het pamflet ‘Uw sociale 
zekerheid wanneer u zich verplaatst in de Europese Unie’ waarin staat dat gezinnen lijken te 
worden behandeld alsof alle betrokkenen verblijven en verzekerd zijn in het land met de 
meest gunstige wetgeving. Het plaatselijke afwikkelingsbureau voor gezinstoelagen in 
Neurenberg heeft indiener laten weten dat zijn verzoek om het opnieuw toekennen van 
kinderbijslag niet kan worden ingewilligd voordat de bijbehorende uitvoeringsverordening is 
vastgesteld. Indiener geeft aan dat dit drie jaar kan duren en vraagt om advies.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 december 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 april 2008

Indiener, die in Griekenland woont, ontvangt een pensioen uit Duitsland en een pensioen uit 
Griekenland. Hij verklaart dat de bevoegde instelling voor de uitkering van gezinsbijslagen, 
de Duitse Familienkasse in Neurenberg, hem heeft laten weten dat zijn verzoek om het 
opnieuw toekennen van kinderbijslag niet kan worden ingewilligd voordat de bijbehorende 
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uitvoeringsverordening van kracht is geworden. 

Indiener beklaagt zich erover dat de weigering van zijn verzoek niet in overeenstemming is 
met het vermeende beginsel dat bijslagen worden uitgekeerd volgens de meest gunstige 
wetgeving. Hij merkt verder op dat een besluit over de uitvoeringsverordening mogelijk 
binnen drie jaar kan worden genomen.

De communautaire bepalingen op het gebied van de sociale zekerheid voorzien in de 
coördinatie en niet in de harmonisatie van socialezekerheidsstelsels. Dit betekent dat het elke 
lidstaat vrijstaat de details van zijn eigen socialezekerheidsstelsel te bepalen, daaronder 
begrepen welke uitkeringen worden verstrekt, de voorwaarden voor verstrekking, de 
berekening van de uitkeringen en de premies die verschuldigd zijn. Het Gemeenschapsrecht, 
in het bijzonder Verordening (EEG) nr. 1408/711, schrijft gemeenschappelijke regels en 
beginselen voor die door alle nationale overheden moeten worden nageleefd wanneer zij 
nationale wetgeving toepassen. Deze regels waarborgen dat bij uitvoering van de 
verschillende nationale wetgevingen de fundamentele beginselen van gelijke behandeling en 
non-discriminatie worden geëerbiedigd. Daarmee wordt verzekerd dat de uitvoering van de 
verschillende nationale wetgevingen geen negatieve gevolgen heeft voor personen die hun 
recht op vrij verkeer binnen de Europese Unie uitoefenen.

Ten aanzien van gezinsbijslagen is in titel III, hoofdstuk 8 en 9 van Verordening (EEG) nr. 
1408/71 voorzien in coördinatieregels. Als er recht op gezinsbijslagen bestaat krachtens de 
wetgeving van meer dan één lidstaat, ontvangt het gezin in beginsel het hoogste bedrag aan 
bijslag waarin deze wetgevingen voorzien. Speciale overlappingsregels, die moeten 
voorkomen dat er te hoge bijslagen worden uitgekeerd, wijzen de primair bevoegde staat en 
de secundair bevoegde staat aan, waarbij laatstgenoemde afhankelijk van het bedrag aan 
toegekende bijslagen de betaling van zijn bijslagen mag opschorten tot het bedrag dat al is 
uitgekeerd door de primair bevoegde staat. Zie bijvoorbeeld artikel 76 van Verordening 
(EEG) nr. 1408/71.

Ten aanzien van pensioengerechtigden gelden speciale coördinatieregels. Ongeacht de 
woonplaats van de gepensioneerde of de kinderen is in artikel 77, lid 2 sub a) van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 bepaald dat een gepensioneerde gezinsbijslagen ontvangt van 
de staat die zijn of haar pensioen uitkeert. Wanneer iemand meer dan één pensioen ontvangt, 
bepaalt artikel 77, lid 2 sub b) dat, afhankelijk van bepaalde voorwaarden, ofwel de staat van 
verblijf (i), ofwel de staat onder wiens wetgeving de gepensioneerde de langste tijd heeft 
geressorteerd (ii), de bevoegde staat is. 

Ten aanzien van indieners verwijzing naar Verordening (EG) nr. 883/042 en naar de 
uitvoeringsverordening, dient te worden aangetekend dat krachtens artikel 91 van 
Verordening (EG) nr. 883/04 deze verordening van kracht zal zijn vanaf de datum van 
inwerkingtreding van de uitvoeringsverordening. Het voorstel voor de 

                                               
1 Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de 
socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen, PB L 149 van 5.7.1971, blz. 2, zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1992/2006 
van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006, PB L 392 van 30.12.2006, blz. 1.
2 Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, PB L 200 van 7.6.2004, blz. 1.
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uitvoeringsverordening1 is momenteel in behandeling bij de Raad en het Parlement als 
medewetgever.

Conclusies

Aangezien op grond van de van indiener ontvangen inlichtingen niet kan worden vastgesteld 
of indiener recht heeft op gezinsbijslagen, een recht dat wordt geregeld in nationale 
wetgeving, noch of de bepalingen van het Gemeenschapsrecht correct zijn toegepast, hebben 
de diensten van de Commissie het Duitse lid van de Administratieve Commissie voor de 
sociale zekerheid van migrerende werknemers gevraagd de Commissie op de hoogte te stellen 
van nadere gegevens met betrekking tot indieners zaak.

De diensten van de Commissie zullen het Parlement blijven inlichten over verdere 
ontwikkelingen in deze zaak.

4 Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008

Volgens informatie die door de Duitse autoriteiten is ingediend, valt de situatie van indiener 
onder artikel 77, lid 2, onder b), punt ii) van Verordening (EEG) nr. 1408/71, aangezien hij in 
Griekenland woont. Overeenkomstig arrest C-471/99 van het Europees Hof van Justitie van 
24 September 2002 (Martínez Dominguez), besloot de Duitse bevoegde instantie dat indiener 
geen recht had op Duitse gezinsbijslagen, aangezien hij niet voldeed aan de nationale 
vereisten en hij zijn pensioenrechten niet alleen onder Duitse wetgeving had verworven (zie 
punt 32 van dit arrest). 

Indiener werd door de bevoegde Duitse instantie geïnformeerd dat bovenstaande juridische 
situatie zal veranderen zodra Verordening (EG) nr. 883/042 ten uitvoer wordt gelegd, 
aangezien deze verordening andere coördinatieregels bevat dan de regels vermeld in artikel 
77, lid 2, onder b), punt ii) van Verordening (EEG) nr. 1408/71. 

Opgemerkt zij dat deze verordening, overeenkomstig artikel 91 van Verordening (EG) nr.
883/04, van toepassing zal zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van de 
uitvoeringsverordening. Over het voorstel voor de uitvoeringsverordening3 wordt momenteel 
overlegd door het Parlement en de Raad en men verwacht dat deze verordeningen in 2010 ten 
uitvoer zullen worden gelegd.

Concluderend kan de Commissie nu niet stellen dat er sprake is van schending van de 
communautaire bepalingen.

                                               
1 Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de wijze van 
toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, 
COM(2006) 16 definitief.

2 Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, PB L 200 van 7.6.2004, blz.1.
3 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de wijze van 
toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels van 
31.1.2006, COM(2006) 16 definitief.
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