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Betreft: Verzoekschrift 0026/2009, ingediend door Bojan Navonik (Sloveense 
nationaliteit), over problemen met zijn werkloosheidsuitkering in Oostenrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is Sloveens staatsburger en woont in Slovenië maar is sinds 1991 werkzaam in 
Oostenrijk. Indiener ontving in 2008 een werkloosheidsuitkering omdat zijn werkgever 
onvoldoende werk voor hem had. Volgens indiener werd in november 2008 de Oostenrijkse 
wet gewijzigd waardoor niet permanent in Oostenrijk wonende maar in wel in Oostenrijk 
werkzame werknemers geen recht meer hebben op een werkloosheidsuitkering. Indiener heeft 
in al die jaren die hij in Oostenrijk heeft gewerkt altijd Oostenrijkse belasting en premies 
betaald. Indiener voelt zich als EU-burger niet gelijk behandeld. Indiener stelt voorts dat als 
zijn werkgever opnieuw werk voor hem zou hebben en hij ziek zou worden, hij in een 
nadelige positie zou verkeren ten opzichte van Oostenrijkse werknemers omdat hij geen 
ziektekostenvergoeding zou ontvangen. Indiener verzoekt het Europees Parlement te 
onderzoeken of de Oostenrijkse wet in overeenstemming is met de Europese wetgeving op dit 
gebied.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 april 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Indiener is Sloveens staatsburger en woont in Slovenië maar is sinds 1991 werkzaam in 
Oostenrijk. Eind 2008 verloor hij zijn baan en vroeg hij een werkloosheidsuitkering aan in 
Oostenrijk. Hij beweert echter dat deze is afgewezen omwille van het feit dat hij niet in 
Oostenrijk woont. Indiener klaagt dat de toepassing van de woonplaatsvereiste discriminerend 
is en in strijd is met het Gemeenschapsrecht.
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De Commissie heeft van indiener nadere informatie ontvangen omtrent de situatie gedurende 
zijn laatste dienstverband in Oostenrijk. Uit de ingediende informatie blijkt dat indiener 
inderdaad woonachtig is in Slovenië en elke dag voor zijn werk op en neer is gereisd naar 
Oostenrijk.

Om die reden moet indiener worden beschouwd als “grensarbeider” in de zin van artikel 1(b) 
van Verordening (EG) nr. 1408/71. In het geval van werkloosheid voorziet deze verordening 
in een speciale regel voor grensarbeiders. Artikel 71, lid 1(a)(ii) van de verordening luidt als 
volgt: “de volledig werkloze grensarbeider heeft recht op uitkering volgens de wettelijke 
regeling van de lidstaat op het grondgebied waarvan hij woont, alsof die wettelijke regeling 
tijdens het verrichten van zijn laatste werkzaamheden op hem van toepassing was geweest; 
deze uitkering wordt door en voor rekening van het orgaan van de woonplaats verleend.”

Ingevolge de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1408/71 dienen grensarbeiders daarom te 
allen tijde hun werkloosheidsuitkering aan te vragen in hun staat van verblijf. Dit betekent dat 
indiener alleen een werkloosheidsuitkering kan aanvragen in Slovenië, alsof de wettelijke 
regeling van dat land tijdens het verrichten van zijn laatste werkzaamheden op hem van 
toepassing was geweest. De Oostenrijkse instelling is in zijn geval niet verplicht een
werkloosheidsuitkering te bieden. De Sloveense instelling dient van zijn kant de berekening 
van de uitkering te baseren op het salaris dat indiener feitelijk heeft ontvangen tijdens het 
verrichten van zijn laatste werkzaamheden.

Dit speciale stelsel voor grensarbeiders is bevestigd door het Europees Hof van justitie in 
zaak 67/79, Fellinger [1980], jurispr. 535, en overige.

Evenzo ontvangt de werkloze grensarbeider de zorgvoorzieningen van zijn staat van verblijf –
zie in dit opzicht artikel 25, lid 2 van Verordening (EG) nr. 1408/71. 

Conclusie

Gelet op het voorgaande lijkt er in het geval van indieners zaak geen sprake te zijn van een 
schending van het Gemeenschapsrecht, aangezien zijn sociale voorzieningen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1408/71 zouden moeten worden geboden door zijn staat van verblijf
(Slovenië).


