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Betreft: Verzoekschrift 0173/2011, ingediend door Krasimir Krumov (Bulgaarse 
nationaliteit), over de vermeende niet-naleving van EU-besluiten betreffende de 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels door de Bulgaarse autoriteiten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener keerde in 2010 terug naar Bulgarije, nadat hij zes maanden in respectievelijk Cyprus en 
het Verenigd Koninkrijk had gewerkt en meldde zich vervolgens als werkloze aan bij het 
arbeidsbureau in Sofia. De verantwoordelijke Bulgaarse autoriteiten hebben hem echter niet de 
uitkering betaald waar hij recht op meent te hebben. Aangezien hij van mening is dat dit in strijd 
is met Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, verzoekt hij 
het Europees Parlement om de zaak te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 mei 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 september 2011.

Indiener meldt dat hij drie jaar in het buitenland had gewerkt voordat hij terugkeerde naar zijn 
land van herkomst, Bulgarije. Bij zijn terugkeer overlegde hij documenten die zijn tijdvakken 
van tewerkstelling in het buitenland aantoonden aan de Bulgaarse autoriteiten, die zijn aanvraag 
voor een werkloosheidsuitkering weigerden.

Over het algemeen voorziet de EU-wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid in de 
coördinatie en niet in de harmonisatie van socialezekerheidsstelsels. De bevoegdheid van de 
lidstaten om hun eigen socialezekerheidsstelsels te organiseren wordt niet door het 
communautaire recht beperkt en, aangezien er geen sprake is van harmonisatie op niveau van de 
Unie, is het aan de wetgeving van elke lidstaat om de voorwaarden vast te stellen waaronder 
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socialezekerheidsuitkeringen worden toegekend, evenals de hoogte van dergelijke uitkeringen en 
het tijdvak waarvoor zij worden toegekend. Bij het uitoefenen van die bevoegdheid moeten de 
lidstaten zich echter houden aan het communautaire recht en in het bijzonder aan de bepalingen 
in het Verdrag over het vrije verkeer van werknemers en het recht van elke burger van de 
Europese Unie om vrij binnen het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven, 
alsmede aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 883/2004. Deze wetgeving stelt 
gemeenschappelijke regels en beginselen vast die door alle nationale autoriteiten bij de 
toepassing van het nationale recht moeten worden nagevolgd. 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.

De bepalingen betreffende werkloosheidsuitkeringen zijn vastgelegd in hoofdstuk 6 van 
Verordening (EG) nr. 883/2004. In principe zou een werkloze een werkloosheidsuitkering 
moeten aanvragen in de lidstaat waar hij of zij het laatst heeft gewerkt, terwijl de bevoegde 
instelling van die lidstaat ook verplicht is – zo nodig – rekening te houden met de tijdvakken van 
verzekering of tewerkstelling die de betreffende persoon in andere lidstaten heeft doorgebracht. 
Om voor deze samenstellingsregel in aanmerking te komen moet de betreffende persoon zijn of 
haar meest recente tijdvak van tewerkstelling of verzekering hebben doorgebracht 
overeenkomstig de wetgeving waaronder de uitkering wordt aangevraagd.

Er bestaat onder artikel 65 van Verordening (EG) nr. 883/2004 echter een uitzondering voor 
personen die tijdens het verrichten van hun laatste werkzaamheden in een andere lidstaat 
woonden dan de lidstaat waar zij hun werkzaamheden verrichtten. Deze grensoverschrijdende 
werknemers mogen hun werkloosheidsuitkering aanvragen in de lidstaat waar zij wonen.

Binnen deze context is het misschien nuttig het begrip "wonen" onder Verordening (EG) nr. 
883/2004 en de werkingssfeer van artikel 65 nader te verduidelijken. Volgens de vaste 
rechtspraak van het Europees Hof van Justitie (zie de zaken C-76/76 Di Paolo, C-216/89 
Reibold, C-102/91 Knoch, enz.) moet het begrip van de lidstaat waarin de persoon woont, zoals 
beschreven in artikel 65 van Verordening (EG) nr. 883/2004, beperkt zijn tot de lidstaat waar de 
persoon, hoewel hij of zij in een andere lidstaat werkt, nog steeds gewoonlijk verblijft en waar 
zijn of haar interesses ook gewoonlijk liggen.

Het is hoofdzakelijk aan de betreffende nationale instelling (d.w.z. in dit geval het Bulgaarse 
arbeidsbureau) om de woonplek van de betreffende persoon vast te stellen op basis van de 
feitelijke omstandigheden in elk afzonderlijk geval. De Commissie kan dergelijk onderzoek, dat 
op nationaal niveau moet worden uitgevoerd, niet vervangen.
De diensten van de Commissie kunnen uit de verstrekte informatie niet opmaken of de 
conclusies die de Bulgaarse autoriteiten hebben getrokken wel of niet overeenstemmen met de 
communautaire wetgeving. Dat is afhankelijk van de desbetreffende feitelijke omstandigheden in 
dit geval.

Het is aan de nationale autoriteiten of een nationale rechter om de feitelijke omstandigheden in 
het geval van indiener te onderzoeken, daarbij rekening houdende met de relevante EU-
regelgeving en de jurisprudentie van de rechter.

Indiener wordt geadviseerd eventuele relevante termijnen om de zaak overeenkomstig de 
nationale procedures aanhangig te kunnen maken niet te overschrijden.


