KROMHOUT / RAAD VAN ARBEID

ARREST VAN H E T H O F (Derde kamer)
4 juli 1985*

In zaak 104/84,
betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van de
Raad van Beroep te 's-Gravenhage, in het aldaar aanhangig geding tussen
J. W. M. Kromhout, te Noordwijkerhout (Nederland),
en
Raad van Arbeid te Leiden,
om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 10, lid 1, van verordening nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze
van toepassing van verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van
de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (PB 1972, L 74, biz. 1), zoals gewijzigd bij verordening nr. 878/73 van de Raad van 26 maart 1973 (PB 1973, L 86, biz. 1),
wijst
H E T H O F VAN JUSTITIE (Derde kamer),
samengesteld als volgt: Mackenzie Stuart, president, U. Everling en Y. Galmot,
rechters,
advocaat-generaal: M. Darmon
griffier: J. A. Pompe, adjunct-griffier
gelet op de opmerkingen ingediend door:
de Raad van Arbeid te Leiden, vertegenwoordigd door zijn
W. G. H. van Hoogevest, en door S. van der Zee,

voorzitter

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd
M. Beschel, M.-A. Coninsx en F. Herbert,

door

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal, genomen ter terechtzitting van
23 april 1985,
het navolgende
* Procesual: Nederlands.
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ARREST
(omissis)

In rechte
1

Bij beschikking van 11 april 1984, ingekomen ten Hove op 13 april daaraanvolgend, heeft de Raad van Beroep te 's-Gravenhage krachtens artikel 177 EEG-Verdrag vier vragen gesteld over de uitlegging van artikel 10, lid 1, van verordening
nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de
Gemeenschap verplaatsen (PB 1972, L 74, biz. 1), zoals gewijzigd bij verordening
nr. 878/73 van de Raad van 26 maart 1973 (PB 1973, L 86, biz. 1).

2

Verzoekster in het hoofdgeding, Johanna W. M. Kromhout, van Nederlandse nationaliteit, is op 6 maart 1981 van echt gescheiden van Thomas Beelitz, die de
Duitse nationaliteit bezit. De echtelieden woonden tot januari 1980, toen zij gescheiden gingen leven, te zamen in de Bondsrepubliek Duitsland. Beelitz bleef ook
daarna in Duitsland wonen en werken, terwijl Kromhout met de twee, op 18 mei
1973 en 3 december 1979 uit het huwelijk geboren kinderen zich weer in Nederland vestigde.

3

Met ingang van het tweede kwartaal 1980 ontving Kromhout van de Nederlandse
instanties kinderbijslag voor deze kinderen ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet.

4

Volgens deze wet wordt kinderbijslag toegekend aan verzekerden in de zin van
die wet. Onder het begrip verzekerde valt, volgens de definitie van artikel 6, lid 1,
van de wet, „degene, die de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt, indien hij: a ingezetene is; b geen ingezetene is, doch ter zake van binnen het Rijk in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting is onderworpen."

5

Als in de Bondsrepubliek Duitsland woonachtig werknemer ontving ook Beelitz
van de Duitse instanties over dezelfde periode voor beide kinderen kinderbijslag
ingevolge het „Bundeskindergeldgesetz" in samenhang met artikel 73 van verordening nr. 1408/71 van 14 juni 1971.
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6

Krachtens § 1, lid 1, van de Duitse wet heeft recht op kinderbijslag voor zijn
kinderen „degene die binnen het toepassingsgebied van deze wet woonplaats of
zijn gewone verblijfplaats heeft". In § 2, lid 5, wordt gepreciseerd dat niet in aanmerking worden genomen „kinderen die noch woonplaats noch hun gewone verblijfplaats binnen het toepassingsgebied van deze wet hebben". Bij de toepassing
van laatstgenoemde bepaling wordt evenwel rekening gehouden met artikel 73 van
verordening nr. 1408/71, bepalende:
„De werknemer op wie de wettelijke regeling van een ... Lid-Staat ... van toepassing is, heeft voor zijn gezinsleden die op het grondgebied van een andere LidStaat wonen, recht op de gezinsbijslagen waarin de wettelijke regeling van de eerste staat voorziet, alsof die gezinsleden op het grondgebied van deze staat woonden."

7

Tijdens de echtscheidingsprocedure was Beelitz veroordeeld om aan zijn gewezen
echtgenote alimentatie te betalen alsmede een bijdrage in de kosten van verzorging
en opvoeding van de twee kinderen van ongeveer HFL 200 per maand en per
kind. Volgens het dossier betaalde hij inderdaad dit bedrag aan Kromhout, doch
niet de kinderbijslag die hij voor de kinderen ontving.

8

Bij beslissing van 7 oktober 1982 schorste de Raad van Arbeid te Leiden met ingang van het tweede kwartaal 1982 de betaling van de kinderbijslag krachtens de
Nederlandse wetgeving tot het bedrag van de door Beelitz in de Bondsrepubliek
Duitsland ontvangen kinderbijslag. De Raad van Arbeid beriep zich daartoe op
artikel 10 van verordening nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972. Zoals
vastgesteld bij verordening nr. 878/73 van de Raad van 26 maart 1973 (PB 1973,
L 86, biz. 1), bepaalt dit artikel in lid 1 :
,Het recht op gezins- of kinderbijslag die alleen is verschuldigd krachtens de wettelijke regeling van een Lid-Staat, waarin voor het verkrijgen van het recht op
deze bijslag geen voorwaarden inzake de verzekering of de arbeid worden gesteld,
wordt geschorst wanneer, tijdens een zelfde tijdvak en voor een zelfde gezinslid:
a) bijslag verschuldigd is krachtens artikel 73 of artikel 74 van de verordening..."

9

Op 15 november 1982 stelde Kromhout beroep in bij de Raad van Beroep te
's-Gravenhage, waar zij vorderde dat de raad de beslissing van de Raad van Arbeid zou vernietigen en zou bepalen dat zij ten volle recht had op Nederlandse
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kinderbijslag voor haar beide kinderen, althans zou bepalen dat de Raad van Arbeid een nieuwe beslissing diende te nemen met inachtneming van de beslissing van
de Raad van Beroep.

io

Van oordeel dat het geschil vragen deed rijzen over de uitlegging van artikel 10,
lid 1, van verordening nr. 574/72, heeft de Raad van Beroep te 's-Gravenhage de
behandeling van de zaak geschorst en het Hof de navolgende prejudiciële vragen
gesteld:

„1) Volstaat het voor de toepassing van artikel 10, eerste lid, sub a, eerste zin,
van verordening (EEG) 574/72 dat het kind ten behoeve waarvan de kinderbijslag wordt uitbetaald (als gezinslid) onder de personele werkingssfeer van
de verordeningen valt, of moeten allen bij wie krachtens nationaal recht de
aanspraak op kinderbijslag berust c.q. aan wie de kinderbijslag wordt uitbetaald, onder de personele werkingssfeer vallen ?

2) Indien het antwoord op vraag 1 aldus luidt, dat niet allen die aanspraak hebben op kinderbijslag c.q. aan wie kinderbijslag wordt uitbetaald, onder de personele werkingssfeer van de verordeningen behoeven te vallen, betekent dit
dan dat met toepassing van artikel 10, eerste lid, sub a, eerste volzin, van
verordening (EEG) 574/72 de kinderbijslag die uitsluitend op grond van het
nationale recht verschuldigd is aan een verzekerde die niet onder de personele
werkingssfeer van de verordeningen valt, kan c.q. mag worden geschorst ?

3) Mag met toepassing van artikel 10, lid 1, sub a, eerste zin, van verordening
(EEG) 574/72 de kinderbijslag die verschuldigd is uitsluitend op grond van
het nationale recht ten behoeve van een gezinslid dat op grond van een ander
rechtsstelsel onder de personele werkingssfeer van de verordeningen valt, worden geschorst ?

4) Is artikel 10, lid 1, van verordening (EEG) 574/72 toepasselijk ten aanzien
van een wettelijke regeling als de Nederlandse Algemene Kinderbijslagwet —
ingevolge welke wet voor het recht op kinderbijslag verzekering als voorwaarde wordt gesteld — wanneer deze verzekering uitsluitend bestaat op
grond van ingezetenschap ?"
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De eerste vraag
1 1 Met zijn eerste vraag wenst de nationale rechter in wezen te vernemen, of artikel 10, lid 1, sub a, eerste zin, van verordening nr. 574/72 van de Raad van
21 maart 1972, zoals gewijzigd bij verordening nr. 878/73 van de Raad van
26 maart 1973 (PB 1973, L 86, biz. 1), van toepassing is wanneer het kind waarvoor gezins- of kinderbijslag is verschuldigd, als gezinslid van een der rechthebbenden onder de personele werkingssfeer van de gemeenschapsregeling inzake de
sociale zekerheid van werknemers valt, ook indien de andere rechthebbende, aan
wie eveneens gezins- of kinderbijslag voor hetzelfde kind verschuldigd is, niet onder die werkingssfeer valt.

n

Dienaangaande menen de Raad van Arbeid en de Commissie, die als enigen opmerkingen bij het Hof hebben ingediend, dat de bepaling in geding ten doel heeft,
samenloop van kinderbijslagen voor dezelfde kinderen en over dezelfde periode te
voorkomen, waarbij niet van belang is aan wie en aan hoeveel personen die bijslagen zouden moeten worden uitbetaald. Voor de toepassing van bedoelde bepaling
zou het derhalve voldoende zijn dat één der echtelieden werknemer is in de zin
van verordening nr. 1408/71 en dientengevolge met zijn kinderen onder de personele werkingssfeer van de regeling valt. Het feit dat het huwelijk tussen de werknemer en zijn echtgenoot is ontbonden, zou daarbij niet van belang zijn.

n

Om de gestelde vraag te kunnen beantwoorden, dient eerst het doel van de gemeenschapsregeling ter zake van gezins- of kinderbijslag te worden verduidelijkt.
Daarvoor zijn nuttige aanwijzingen te vinden in de bepalingen van de basisverordening nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 (PB 1971, L 149, biz. 2). Volgens'artikel 1, sub u-i, hiervan worden onder „gezinsbijslagen" verstaan „alle verstrekkingen of uitkeringen ter bestrijding van de gezinslasten". Hetzelfde artikel
definieert sub u-ii het begrip „kinderbijslag" als „de periodieke uitkeringen welke
uitsluitend op grond van het aantal gezinsleden en eventueel van hun leeftijd worden toegekend".

H

Blijkens deze bepalingen hebben de gezins- of kinderbijslagen ten doel, de werknemers met gezinslasten een sociale handreiking te bieden door de samenleving in
die lasten te doen delen. In deze gedachtengang past, dat het betrokken anti-cumulatievoorschrift een dubbele vergoeding van die lasten, waardoor het tot een
ongerechtvaardigde overcompensatie voor het gezin van de werknemer zou komen, moet verhinderen. Dat voorschrift moet dus zo worden uitgelegd, dat de
betaling van parallelle sociale uitkeringen wegens een en dezelfde situatie en voor
een en dezelfde periode wordt voorkomen.
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is

Het valt niet te ontkennen dat een situatie als die welke zich in casu voordoet,
aanleiding kan geven tot overcompensatie van de gezinslasten, doordat de kinderen voor een zelfde periode twee parallelle aanspraken op kinderbijslag doen ontstaan, namelijk één bij de moeder en één bij de vader. Bijgevolg moet het betrokken anti-cumulatievoorschrift aldus worden uitgelegd, dat het in een dergelijke
situatie van toepassing is telkens wanneer de kinderen als gezinsleden van de
ouder-werknemer onder de personele werkingssfeer van verordening nr. 1408/71
vallen, zonder dat het er daarbij op aankomt, of de andere ouder, die geen beroepswerkzaamheden verricht, wegens de huwelijkssituatie al dan niet daadwerkelijk deel uitmaakt van het gezin van de werknemer en dus al dan niet eveneens
onder de personele werkingssfeer van de verordening valt.

i6

Deze conclusie vindt overigens steun in het arrest van 3 februari 1983
(zaak 149/82, Robards, Jurispr. 1983, blz. 171). Met betrekking tot de tweede
zin van artikel 10, lid 1, sub a, van verordening nr. 574/72, die het geval betreft
dat beide ouders beroepswerkzaamheden verrichten, preciseerde het Hof in dat
arrest, dat „de aan deze bepaling te ontlenen oplossing van het probleem van de
samenloop van gezinsbijslagen niet verschillend dient te zijn al naar gelang er al
dan met nog een huwelijksband bestaat tussen de twee ouders die eventueel aanspraak kunnen maken op bijslag voor een zelfde kind. Gezien haar doel, mag deze
bepaling niet restrictief worden uitgelegd". Dit heeft ook te gelden in het kader
van de thans aan de orde zijnde eerste zin van artikel 10, lid 1, sub a, van verordening nr. 574/72; met deze twee clausules heeft men immers tot een coherente
anti-cumulatieregeling willen komen, die zowel het geval omvat waarin één ouder
beroepswerkzaamheden verricht (eerste zin), als het geval waarin beide ouders dat
doen (tweede zin).

i7

Op de eerste vraag moet mitsdien worden geantwoord, dat artikel 10, lid 1,
sub a, eerste zin, van verordening nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972^
zoals gewijzigd bij verordening nr. 878/73 van de Raad van 26 maart 1973
(PB 1973, L 86, blz. 1), van toepassing is wanneer het kind waarvoor gezins- of
kinderbijslag is verschuldigd, als gezinslid van een der rechthebbenden onder de
personele werkingssfeer van de gemeenschapsregeling inzake de sociale zekerheid
van werknemers valt, zonder dat het er daarbij op aankomt, of ook de andere
rechthebbende, waaraan eveneens gezins- of kinderbijslag voor hetzelfde kind verschuldigd is, onder die werkingssfeer valt.
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De tweede en de derde vraag
is

De tweede en de derde vraag dienen te zamen te worden beantwoord. Hiermee
wenst de nationale rechter in wezen te vernemen of, en zo ja in hoeverre, voor
melde bepaling de schorsing toelaat van de gezins- of kinderbijslag die, voor een
kind dat uit hoofde van een gezinslid-werknemer valt onder de werkingssfeer van
de gemeenschapsregeling inzake de sociale zekerheid van werknemers, uitsluitend
krachtens de wetgeving van een Lid-Staat verschuldigd is aan een rechthebbende
die zelf niet onder die werkingssfeer valt.

i9

Dienaangaande merkt de Raad van Arbeid op, dat de bepaling in geding handelt
over het schorsen van het recht op gezins- of kinderbijslag, verschuldigd krachtens
een wettelijke regeling die voor dat recht geen voorwaarden inzake verzekering of
arbeid stelt. Daarbij zou het slechts kunnen gaan om bijslagen die uitsluitend
krachtens het nationale recht verschuldigd zijn, want wanneer er geen beroeps
werkzaamheden worden verricht, kan aan de gemeenschapsregeling geen recht op
gezins- of kinderbijslag worden ontleend.

20

De Commissie preciseert, dat de toepassing van de bepaling in geding ertoe kan
leiden, dat gezins- of kinderbijslag die uitsluitend krachtens de nationale wetge
ving is verschuldigd, wordt geschorst, met dien verstande dat toekenning van het
hoogste nationale bedrag gewaarborgd dient te zijn. Wanneer dus het bedrag van
de werkelijk ontvangen uitkeringen in de ene Lid-Staat lager is dan daţ van de
uitkeringen krachtens uitsluitend de wettelijke regeling van de andere Lid-Staat,
zou de rechthebbende tegenover laatstgenoemde staat recht hebben op een aanvul
ling ten belope van het verschil tussen de twee bedragen.

2i

Volgens een vaste rechtspraak van het Hof, die gebaseerd is op het grondbeginsel
van het vrije verkeer van werknemer en de doelstelling van artikel 51 EEG-Verdrag, geldt een bepaling die de cumulatie van kinderbijslagen moet voorkomen,
slechts in zoverre als de belanghebbende daardoor niet zonder reden van een recht
op uitkeringen krachtens de wettelijke regeling van een Lid-Staat wordt beroofd.
Wanneer dus het bedrag van de uitkeringen waarvan de betaling is geschorst, ho
ger is dan dat van de uitkeringen die op grond van de uitoefening van beroeps
werkzaamheden worden toegekend, moet het anti-cumulatievoorschrift van arti
kel 10, lid 1, sub a, van verordening nr. 574/72 slechts gedeeltelijk worden toe
gepast en moet als aanvulling het verschil tussen die bedragen worden uitgekeerd
(zie bijvoorbeeld het arrest van 19 februari 1981, zaak 104/80, Beeck, Jurispr. 1981, blz. 503).
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22

Bijgevolg verzet het gemeenschapsrecht zich er niet tegen, dat gezins- of kinderbijslag die uitsluitend krachtens de wetgeving van een Lid-Staat is verschuldigd, in
geval van samenloop wordt geschorst, met dien verstande dat de schorsing beperkt
dient te blijven tot het bedrag ten aanzien waarvan er samenloop is.

23

Mitsdien moet op de tweede en de derde vraag worden geantwoord, dat artikel 10, hd 1, sub a, eerste zin, van verordening nr. 574/72, zoals gewijzigd, de
schorsing toelaat van de gezins- of kinderbijslag die, voor een kind dat uit hoofde
van een gezinslid- werknemer valt onder de werkingssfeer van de gemeenschapsregeling inzake de sociale zekerheid van werknemers, uitsluitend krachtens de wetgeving van een Lid-Staat verschuldigd is aan een rechthebbende die zelf niet onder
die werkingssfeer valt, met dien verstande dat de schorsing beperkt dient te blijven
tot het bedrag ten aanzien waarvan er samenloop is.

De vierde vraag
24

In d e vierde plaats wenst d e nationale r e c h t e r in w e z e n te v e r n e m e n , of voorn o e m d e bepaling o o k van toepassing is w a n n e e r d e g e z i n s - of kinderbijslag uitsluit e n d is verschuldigd krachtens de wettelijke regeling van een Lid-Staat en het recht
o p die uitkeringen aldaar o p d e enkele g r o n d van i n g e z e t e n s c h a p w o r d t verkregen.

25

Blijkens de overwegingen van de verwijzingsbeschikking wil de nationale rechter in
staat worden gesteld te beoordelen, of een stelsel als dat van de Nederlandse Algemene Kinderbijslagwet onder de materiële werkingssfeer van de bepaling in geding
valt, nu deze bepaling slechts het oog heeft op het niet uit hoofde van verzekering
of arbeid verkregen recht op gezins- of kinderbijslag. Het nationale stelsel waarom
het in casu gaat, verlangt voor het recht op kinderbijslag de hoedanigheid van
verzekerde, maar beschouwt als verzekerden alle personen boven een bepaalde
leeftijd, die ofwel woonplaats hebben op het nationale grondgebied ofwel ter zake
van aldaar in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting zijn onderworpen. In feite legt het dus geen noodzakelijk verband tussen het recht op uitkering enerzijds en een inkomen of arbeid in dienstbetrekking anderzijds.
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26

Dienaangaande menen de Raad van Arbeid en de Commissie, dat waar de bepaling in geding uitgaat van het criterium dat geen voorwaarden inzake verzekering
of arbeid worden gesteld, dit niets anders kan betekenen dan dat voor de verkrijging van het recht op uitkering uitsluitend een voorwaarde inzake ingezetenschap
geldt. Dit zou het geval zijn bij een stelsel als het onderhavige, dat wat de verzekering betreft, geen voorwaarden stelt ten aanzien van bij voorbeeld de duur ervan,
en waarbij de betaling van premies slechts een ondergeschikte rol speelt in die zin,
dat de hoogte ervan geen invloed heeft op de hoogte van de uitkering en het recht
op uitkering onafhankelijk is van premiebetaling.

27

Deze zienswijze moet worden aanvaard. Een aan de communautaire anti-cumulatievoorschriften ten grondslag liggend beginsel is, dat een uit hoofde van beroepswerkzaamheden verkregen recht voorgaat boven een recht dat niet afhangt van de
uitoefening van beroepswerkzaamheden. Dit blijkt uit de algemene opzet van de
anti-cumulatievoorschriften op het gebied van de gezins- of kinderbijslagen en,
meer in het bijzonder, uit het feit dat artikel 10, lid 1, van verordening
nr. 574/72 een aanvulling is op het voorschrift van artikel 76 van verordening
nr. 1408/71, luidende: „Het recht op krachtens artikel 73 of 74 verschuldigde
gezins- of kinderbijslagen wordt geschorst indien krachtens de wettelijke regeling
van de Lid-Staat op het grondgebied waarvan de gezinsleden wonen, op grond van
verrichte beroepswerkzaamheden eveneens gezins- of kinderbijslagen verschuldigd
zijn." Hieruit volgt, dat de bepaling in geding aldus moet worden uitgelegd, dat
zij ook betrekking heeft op een nationaal stelsel dat weliswaar het recht op gezinsof kinderbijslag voorbehoudt aan krachtens dat stelsel verzekerde personen, doch
voor de verkrijging van dat recht in feite enkel een voorwaarde inzake ingezetenschap stelt.

¡8

De ontstaansgeschiedenis van artikel 10, lid 1, van verordening nr. 574/72 beve-,
stigt deze conclusie. De huidige redactie van deze bepaling, die het resultaat is van
een bij verordening nr. 878/73 aangebrachte wijziging, is juist bedoeld om rekening te houden met de nationale wettelijke regelingen van drie nieuwe Lid-Staten
van de Gemeenschap, waarin het recht op kinderbijslag uitsluitend gebaseerd is op
het feit dat de begunstigde op het nationale grondgebied woont, en die geen interne of externe anti-cumulatievoorschriften bevatten.

\9 Op de vierde vraag moet mitsdien worden geantwoord, dat artikel 10, lid 1,
sub a, eerste zin, van verordening nr. 574/72, zoals gewijzigd, ook van toepassing
is wanneer de gezins- of kinderbijslag uitsluitend is verschuldigd krachtens de wettelijke regeling van een Lid-Staat en het recht op die uitkeringen aldaar op de
enkele grond van ingezetenschap wordt verkregen.
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Kosten
30

De kosten door de Commissie van de Europese Gemeenschappen wegens indiening van haar opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in
aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke
instantie over de kosten heeft te beslissen.

H E T H O F VAN JUSTITIE (Derde kamer),
uitspraak doende op de door de Raad van Beroep te 's-Gravenhage bij beschikking
van 11 april 1984 gestelde vragen, verklaart voor recht:

1) Artikel 10, lid 1, sub a, eerste zin, van verordening nr. 574/72 van de Raad
van 21 maart 1972, zoals gewijzigd bij verordening nr. 878/73 van de Raad van
26 maart 1973 (PB 1973, L 86, biz. 1), is van toepassing wanneer het kind
waarvoor gezins- of kinderbijslag is verschuldigd, als gezinslid van een der rechthebbenden onder de personele werkingssfeer van de gemeenschapsregeling inzake de sociale zekerheid van werknemers valt, zonder dat het er daarbij op
aankomt, of ook de andere rechthebbende, waaraan eveneens gezins- of kinderbijslag voor hetzelfde kind verschuldigd is, onder die werkingssfeer valt.

2) Artikel 10, lid 1, sub a, eerste zin, van verordening nr. 574/72, zoals gewijzigd,
laat de schorsing toe van de gezins- of kinderbijslag die, voor een kind dat uit
hoofde van een gezinslid-werknemer valt onder de werkingssfeer van de gemeenschapsregeling inzake de sociale zekerheid van werknemers, uitsluitend krachtens de wetgeving van een Lid-Staat verschuldigd is aan een rechthebbende die
zelf niet onder die werkingssfeer valt, met dien verstande dat de schorsing beperkt dient te blijven tot het bedrag ten aanzien waarvan er samenloop is.
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3) Artikel 10, lid 1, sub a, eerste zin, van verordening nr. 574/72, zoals gewijzigd,
is ook van toepassing wanneer de gezins- of kinderbijslag uitsluitend is verschuldigd krachtens de wettelijke regekng van een Lid-Staat en het recht op die uitkeringen aldaar op de enkele grond van ingezetenschap wordt verkregen.

Mackenzie Stuart

Everling

Galmot

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 4 juli 1985.

De griffier

De president

P. Heim

A. J. Mackenzie Stuart
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