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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 289/2009, ingediend door Henry Saarinen (Finse 
nationaliteit), over zijn recht op een werkloosheidsuitkering in Zweden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die in augustus 2006 verhuisd is van het Verenigd Koninkrijk naar Zweden, beweert 
dat hij recht heeft op een werkloosheidsuitkering in Zweden. Hij zegt dat een Zweeds 
ambtenaar de gegevens in zijn Europees E-301-formulier heeft gewijzigd en dat zijn uitkering 
hem daarom werd ontzegd. Hij verzoekt het Europees Parlement tussenbeide te komen en de 
situatie te laten rechtzetten. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 juni 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

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

‘Opmerkingen van de Commissie

Gezien de beknoptheid van het verzoekschrift beperkt de Commissie haar opmerkingen tot 
contextuele zaken ter informatie van de leden van de Commissie verzoekschriften. Zoals in de 
context van talloze andere verzoekschriften wordt vermeld, heeft de Gemeenschap slechts 
zeer beperkte bevoegdheden op het gebied van sociale zekerheidsrechten. Er is sprake van 
afstemming, waardoor een migrerende werknemer of gepensioneerde die gebruikt heeft 
gemaakt van zijn recht van vrij verkeer zijn uitkering kan blijven accumuleren of een 
basispensioen kan blijven ontvangen van de nationale overheid die na zijn verhuizing 
verantwoordelijk voor hem is. Deze afstemming is echter geenszins hetzelfde als
harmonisatie; harmonisatie zou inhouden dat een verzoeker in elk van de 27 lidstaten 
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hetzelfde recht zou hebben op bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering. Ook de hoogte van 
de uitkering is niet noodzakelijkerwijs vergelijkbaar. De kwesties van rechten en hoogte van 
uitkeringen vallen onder de bevoegdheden van de lidstaten. Zweden handelt niet in strijd met 
de Gemeenschapswetgeving simpelweg door andere criteria voor aanspraak op een 
werkloosheidsuitkering te hanteren dan de voorwaarden waaraan werklozen in het VK moeten 
voldoen.

Formulier E 301 waarnaar indiener verwijst, is de verklaring waarop de perioden vermeld 
staan die in aanmerking worden genomen bij de toekenning van een werkloosheidsuitkering.
Het wordt gebruikt voor de toepassing van artikel 67 van Verordening (EEG) nr. 1408/71 
betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun 
gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen. Behalve voor bepaalde categorieën 
personen, zoals grensarbeiders, hoeven de perioden die op dit formulier worden vermeld 
alleen in aanmerking te worden genomen door de lidstaat waarin de betrokkene het laatst 
werkzaam was (het Verenigd Koninkrijk in het geval van indiener). De Zweedse instantie is 
derhalve in principe niet verplicht het formulier in aanmerking te nemen.  

Wat betreft de bewering dat de Zweedse autoriteiten de aanvraag van indiener verkeerd 
zouden hebben behandeld, kan indiener het beste contact opnemen met de Zweedse 
ombudsman, die de aangewezen instantie is voor eventuele fouten die lokale overheden
zouden hebben gemaakt. De Zweedse ombudsman is bereikbaar via

Riksdagens ombudsmän – JO
Box 16327 
SE-10326 Stockholm 
Tel. : +46 8 786 40 00 
Fax : +46 8 21 65 58 
Internet : http://www.jo.se

Conclusie

Uit de beschikbaar gestelde gegevens blijkt niet dat het Gemeenschapsrecht onjuist is 
toegepast. Indiener dient te worden medegedeeld tot wie hij zich nog meer kan wenden met 
zijn probleem.’


