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Betreft: Verzoekschrift 1831/2008, ingediend door Mustafa Irkan (Britse nationaliteit), 
over indirecte discriminatie door de Zweedse autoriteiten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, een Brits onderdaan van Turkse afkomst, meent dat hij indirect wordt gediscrimineerd 
door de Zweedse autoriteiten, aangezien hij in geval van verhuizing naar Zweden geen recht zou 
hebben op sociale voorzieningen. Indiener heeft overwogen naar Zweden te verhuizen krachtens 
Richtlijn 2004/38/EG en informeerde in dit verband naar de sociale voorzieningen. Indiener 
beweert dat hem werd verteld dat hij pas recht heeft op sociale voorzieningen wanneer hij in 
Zweden heeft gewerkt. Volgens indiener is dit discriminerend en in strijd met de Europese 
wetgeving, aangezien deze voorwaarde niet geldt voor Zweedse onderdanen. Zweedse 
onderdanen die uitsluitend in andere lidstaten dan Zweden hebben gewerkt of belasting hebben 
betaald, kunnen namelijk wel van sociale voorzieningen profiteren als zij in Zweden woonachtig 
zijn. Indiener beweert dat hij niet kan voorzien hoe snel hij in Zweden een baan zou vinden. Hij 
is daarom van mening dat EU-burgers die actief op zoek zijn naar werk van dezelfde sociale 
voorzieningen moeten kunnen profiteren als Zweedse onderdanen. Indiener verzoekt het 
Europees Parlement de zaak te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 april 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202,
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009.

Indiener, een Brits onderdaan van Turkse afkomst, wenste met zijn gezin naar Zweden te 
verhuizen. Hij beklaagt zich erover dat de Zweedse autoriteiten hem hebben meegedeeld dat hij, 
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in tegenstelling tot Zweedse onderdanen in een vergelijkbare positie, geen recht heeft op een 
werkloosheidsuitkering en dat hij zijn eigen medische kosten zou moeten betalen totdat hij een
dienstbetrekking had aanvaard. Eveneens beklaagt hij zich over het feit dat hij waarschijnlijk
wordt gediscrimineerd op grond van zijn etnische afkomst, aangezien het gemiddelde 
werkloosheidspercentage in Zweden rond de 5% ligt, terwijl dit voor etnische Turken tot 45% 
stijgt. Hij stelt dat de samenloop van een buitensporig hoog werkloosheidscijfer in combinatie 
met de afwezigheid van enige sociale bijstand voor werkzoekenden hem ervan heeft weerhouden 
om naar Zweden te verhuizen.

De Commissie ontving de klacht ook rechtstreeks en verstrekte aan indiener een analyse van zijn 
zaak in het licht van het toepasselijke Gemeenschapsrecht.

Voor wat betreft de toegang tot een werkloosheidsuitkering geldt dat dit betrekking heeft op de 
coördinatie van de sociale voorzieningen binnen de EU.

Het EU-recht op het gebied van sociale voorzieningen voorziet niet in de harmonisatie van de 
socialezekerheidsstelsels, maar in de coördinatie ervan. Dit houdt in dat elke lidstaat vrij is om 
zelf de bijzonderheden van zijn eigen socialezekerheidsstelsels te bepalen, met inbegrip van de 
aangeboden voorzieningen, de toekenningsvoorwaarden, de berekeningswijze van de uitkeringen
en de hoogte van de te betalen premies.

Echter, communautaire bepalingen, in het bijzonder Verordening (EEG) nr. 1408/71 stellen 
gemeenschappelijke regels en beginselen vast die door alle nationale autoriteiten bij de 
toepassing van het nationale recht moeten worden nageleefd. Deze regels garanderen dat bij de
toepassing van de verschillende nationale regelgevingen rekening wordt gehouden met de 
basisbeginselen van gelijke behandeling en het verbod van discriminatie. Op die manier wordt 
verzekerd dat de toepassing van de verschillende nationale regelgevingen geen negatieve invloed 
heeft op personen die gebruik maken van hun recht van vrij verkeer binnen de Europese Unie.

De regels met betrekking tot de coördinatie van werkloosheidsuitkeringen zijn vastgelegd in 
hoofdstuk 6 van Verordening (EEG) nr. 1408/71. In beginsel heeft een werknemer slechts recht 
op een werkloosheidsuitkering in de lidstaat waar hij het laatst in dienstbetrekking was. Voor het 
geval hij werk in een andere lidstaat wenst te zoeken, voorziet Verordening 1408/71 in die 
mogelijkheid met regels over de export van werkloosheidsuitkeringen (artikel 69). Deze regels 
bepalen dat een werkzoekende gedurende een beperkte periode zijn recht op een 
werkloosheidsuitkering kan behouden als hij naar een of meer andere lidstaten gaat om daar 
werk te zoeken. Deze regels gelden onmiskenbaar op gelijke wijze voor alle EU-burgers.

Gedurende die periode dat de werkzoekende zich buiten het eigen land bevindt, dient hij
ingeschreven te staan bij de diensten voor arbeidsbemiddeling van elke lidstaat waar hij naar toe 
gaat en zich te onderwerpen aan de controleprocedures van de desbetreffende lidstaat. De 
werkzoekende dient voor nadere informatie contact op te nemen met het arbeidsbureau waar hij 
ingeschreven staat.

Ook is het van belang uit te leggen dat artikel 18 van het EG-Verdrag bepaalt dat elke burger van 
de Unie het recht krijgt om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven 
onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij dit Verdrag en de bepalingen ter 
uitvoering daarvan zijn vastgesteld. De desbetreffende beperkingen en voorwaarden zijn te 
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vinden in Richtlijn 2004/38/EG1.

Krachtens jurisprudentie2 van het Europees Hof van Justitie mag een werkzoekende in 
ontvangende lidstaat verblijven voor een periode die “in beginsel niet ontoereikend [is] om 
belanghebbenden in staat te stellen zich in de ontvangende lidstaat op de hoogte te stellen van de 
werkaanbiedingen die bij hun beroepskwalificaties passen, en in voorkomend geval het nodige te 
doen om te worden aangeworven.” In deze zaak was het EHJ van oordeel dat zes maanden als 
zodanig een redelijke periode vormden. Na het verstrijken van een dergelijke periode mag de 
werkzoekende niet worden gedwongen het land te verlaten indien hij aantoont dat hij nog steeds 
werk zoekt en een reële kans heeft het te vinden.

Onverminderd het bovenstaande recht van verblijf, geeft artikel 24, lid 2 van de Richtlijn aan 
lidstaten het recht om geen aanspraak op sociale bijstand te verlenen aan werkzoekenden. Het 
doel van deze bepaling is te voorkomen dat er een buitensporige druk op de stelsels van sociale
bijstand van de ontvangende lidstaten ontstaat. Deze bepaling is op alle EU-burgers van 
toepassing, ongeacht hun etnische afkomst.

Echter, voorzieningen van financiële aard, die onafhankelijk de kwalificatie ervan in het
nationale recht, zijn bedoeld om toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, kunnen niet 
worden beschouwd als “sociale bijstand” in de zin van artikel 24, lid 2 van deze Richtlijn3.
Feitelijk heeft deze regel geen betrekking op die voorzieningen die bedoeld zijn om de toegang 
tot de arbeidsmarkt van een lidstaat te vergemakkelijken indien er sprake is van een werkelijke 
band tussen de werkzoekende en de arbeidsmarkt in die lidstaat. Het bestaan van een dergelijke 
band kan in het bijzonder worden bepaald door vast te stellen dat de desbetreffende persoon 
gedurende een redelijke periode feitelijk daadwerkelijk werk heeft gezocht in de desbetreffende 
lidstaat4.

                                               
1 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, PB L 158 
van 30.4.2004, blz. 77. 

2 Arrest van het Hof van 26 februari 1991 in zaak C-292/89 Antonissen, EHJ 1991 blz. I-00745.
3  Arrest van het Hof van 4 juni 2009 in de gevoegde zaken C-22/08 en C-23/08 Vatsouras en Koupatantze.
4  Arrest van het Hof van 23 maart 2004 in zaak C-138/02 Collins, EHJ 2004, blz. I-2703.


