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Het Hof van Justitie bevestigt dat bepaalde sociale uitkeringen kunnen worden 
geweigerd aan onderdanen van andere lidstaten gedurende de eerste drie maanden 

van hun verblijf 

Een dergelijke weigering vereist geen individueel onderzoek 

In zijn arrest van vandaag bevestigt het Hof zijn recente rechtspraak1 volgens welke een lidstaat 
onderdanen van andere lidstaten gedurende de eerste drie maanden van hun verblijf kan uitsluiten 
van bepaalde sociale uitkeringen (zoals de Duitse uitkeringen voor levensonderhoud voor 
werkzoekenden en hun kinderen2). 

Het Hof herinnert eraan dat volgens de „Unieburgerrichtlijn”3 burgers van de Unie het recht hebben 
gedurende maximaal drie maanden in een andere lidstaat te verblijven zonder andere 
voorwaarden of formaliteiten dan de verplichting in het bezit te zijn van een geldige identiteitskaart 
of een geldig paspoort. Aangezien de lidstaten van burgers van de Unie niet mogen eisen dat zij 
voor die periode over voldoende bestaansmiddelen en een persoonlijke ziektekostenverzekering 
beschikken, staat de richtlijn hen toe om, teneinde het financieel evenwicht van hun 
socialezekerheidsstelsel te waarborgen, aan deze burgers gedurende de eerste drie maanden elke 
socialebijstandsuitkering te weigeren.4 Volgens het Hof vereist een dergelijke weigering geen 
onderzoek van de individuele situatie van de betrokkene. 

Met dit arrest beantwoordt het Hof vragen van het Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, dat 
een geding5 moet beslechten tussen de Spaanse familie Peña-García en een Duits arbeidsbureau. 
Het arbeidsbureau weigerde aan de heer Joel Peña Cuevas en aan diens zoon Duitse uitkeringen 
voor levensonderhoud6 te verstrekken voor de eerste drie maanden van hun verblijf in Duitsland. 
De Duitse wetgeving bepaalt namelijk dat vreemdelingen gedurende de eerste drie maanden van 
hun verblijf in beginsel zijn uitgesloten van dergelijke uitkeringen. De heer Peña Cuevas en zijn 
zoon waren eind juni 2012 in Duitsland aangekomen, enkele maanden na mevrouw García-Nieto 
en hun dochter. Op dat moment oefende mevrouw García-Nieto reeds een regelmatige 
werkzaamheid uit in Duitsland, in verband waarmee zij vanaf juli verplicht was aangesloten bij het 
Duitse socialezekerheidsstelsel. Vanaf diezelfde maand ontving de familie kinderbijslag en vanaf 
eind augustus 2012 gingen de kinderen naar school. 

                                                 
1
 Arresten van het Hof van 15 september 2015, Alimanovic (C-67/14, zie ook CP n° 101/15: een lidstaat mag burgers 

van de Unie die zich daarheen begeven om werk te zoeken, uitsluiten van bepaalde niet op premie- of bijdragebetaling 
berustende sociale uitkeringen), en van 11 november 2014, Dano (C-333/13, zie ook CP n° 146/14: economisch niet-
actieve burgers van de Unie die zich naar een andere lidstaat begeven met als enig doel daar sociale bijstand te 
ontvangen, mogen worden uitgesloten van bepaalde sociale uitkeringen). 
2
 Het betreft uitkeringen voor levensonderhoud uit hoofde van boek II van het Duitse sociaal wetboek. Andere 

uitkeringen, zoals kinderbijslag, zijn in het onderhavige arrest niet aan de orde. 
3
 Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer 

en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van 
verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 
75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PB L 158, blz. 77, en rectificaties PB 2004, L 229, 
blz. 35, en PB 2005, L 197, blz. 34). 
4
 Die regel is niet van toepassing op werknemers, zelfstandigen en personen die deze status hebben behouden. 

5
 Het geding bevindt zich in tweede aanleg nadat het arbeidsbureau in beroep was gegaan. In eerste aanleg wees het 

Sozialgericht Gelsenkirchen de vordering van de familie Peña-García toe. 
6
 Zie voetnoot 2 supra. 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-67/14
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-09/cp150101nl.pdf
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-333/13
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-11/cp140146nl.pdf
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NOTA BENE: De prejudiciële verwijzing biedt de rechterlijke instanties van de lidstaten de mogelijkheid, in 
het kader van een bij hen aanhangig geding aan het Hof vragen te stellen over de uitlegging van het recht 
van de Unie of over de geldigheid van een handeling van de Unie. Het Hof beslecht het nationale geding 
niet. De nationale rechterlijke instantie dient het geding af te doen overeenkomstig de beslissing van het Hof. 
Deze beslissing bindt op dezelfde wijze de andere nationale rechterlijke instanties die kennis dienen te 
nemen van een soortgelijk probleem. 

 

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt. 

De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA. 

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught  (+352) 4303 2170 

Beelden van de uitspraak van het arrest zijn beschikbaar via "Europe by Satellite"  (+32) 2 2964106 
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