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Pers en Voorlichting

Arrest in zaak C-322/17
Eugen Bogatu / Minister for Social Protection

Het recht van de Unie vereist niet dat een persoon een werkzaamheid in loondienst
in een lidstaat verricht om in aanmerking te komen voor gezinsbijslagen voor zijn
kinderen die in een andere lidstaat wonen
Bovendien is dit recht op gezinsbijslagen niet beperkt tot het geval waarin de aanvrager vooraf een
op bijdragebetaling berustende uitkering heeft ontvangen
In januari 2009 heeft Bogatu, Roemeens onderdaan en sinds 2003 woonachtig in Ierland, bij de
Ierse autoriteiten een aanvraag ingediend voor gezinsbijslagen voor zijn twee kinderen die in
Roemenië wonen.
Bogatu heeft tussen 2003 en 2009 in Ierland in loondienst gewerkt. Na in 2009 zijn baan te zijn
kwijtgeraakt,
heeft
hij
achtereenvolgens
een
op
bijdragebetaling
berustende
werkloosheidsuitkering
(2009-2010),
een
niet
op
bijdragebetaling
berustende
werkloosheidsuitkering (april 2010-januari 2013), en ten slotte een ziekte-uitkering (2013-2015)
ontvangen.
De Ierse autoriteiten hebben Bogatu in kennis gesteld van hun besluit om zijn aanvraag voor
gezinsbijslagen toe te kennen, maar niet voor het tijdvak van april 2010 tot en met januari 2013.
Deze weigering was volgens hen gemotiveerd door het feit dat de aanvrager gedurende dat tijdvak
geen van de voorwaarden vervulde voor het recht op gezinsbijslagen voor zijn in Roemenië
wonende kinderen, omdat hij in Ierland geen werkzaamheden in loondienst verrichtte of een op
bijdragebetaling berustende prestatie ontving. Bogatu heeft dat besluit aangevochten door te
stellen dat de Ierse autoriteiten zijn uitgegaan van een onjuiste uitlegging van het recht van de
Unie.
De High Court (rechter in eerste aanleg, Ierland), waaraan deze zaak is voorgelegd, vraagt het Hof
van Justitie of de verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels1 aldus
moet worden uitgelegd dat een persoon wiens kinderen in een andere lidstaat wonen, om in
aanmerking te komen voor gezinsbijslagen in de lidstaat waar deze persoon woont, een
werkzaamheid in loondienst in die lidstaat dient te verrichten of van die lidstaat een uitkering dient
te ontvangen omdat of als gevolg van het feit dat hij een dergelijke activiteit verricht.
In zijn arrest van vandaag merkt het Hof in de eerste plaats op dat de verordening bepaalt dat een
persoon recht heeft op gezinsbijslagen overeenkomstig de wetgeving van de bevoegde lidstaat,
ook voor de gezinsleden die in een andere lidstaat wonen, alsof deze in eerstbedoelde lidstaat
wonen. De verordening vereist dus niet dat een dergelijke persoon over een specifieke status
beschikt en in het bijzonder die van werknemer, om recht te hebben op gezinsbijslagen.
Bovendien merkt het Hof op dat uit de context en het doel van de verordening blijkt dat de
gezinsbijslagen voor kinderen die in een andere lidstaat wonen, verschuldigd kunnen zijn op
meerdere gronden, en niet enkel op grond van een werkzaamheid in loondienst.
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Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie
van de socialezekerheidsstelsels (PB 2004, L 166, blz. 1).
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Ten slotte benadrukt het Hof dat de verordening het resultaat is van een ontwikkeling in de
wetgeving, die met name de wil van de wetgever van de Unie weerspiegelt om het recht op
gezinsbijslagen uit te breiden tot andere categorieën van personen dan louter werknemers.
In de tweede plaats stelt het Hof vast dat de verordening het recht op gezinsbijslagen voor
kinderen die in een andere lidstaat wonen niet laat afhangen van de eis dat de aanvrager
uitkeringen ontvangt omdat of als gevolg van het feit dat hij een werkzaamheid in loondienst
verricht.
Het Hof concludeert dat een persoon, om in aanmerking te komen voor gezinsbijslagen in de
bevoegde lidstaat voor zijn kinderen die in een andere lidstaat wonen, geen werkzaamheid
in loondienst in de eerste lidstaat hoeft te verrichten en van die lidstaat geen uitkering hoeft
te ontvangen omdat of als gevolg van het feit dat hij een dergelijke activiteit verricht.

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.
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