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Betreft: Verzoekschrift 0387/2011, ingediend door Gianfranco Jean-François Pardo 
(Italiaanse nationaliteit), over de stopzetting van de werkloosheidsuitkering 
van het INEM sinds 2010 (Spanje)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, een Italiaans staatsburger die in Spanje woont, ontving sinds oktober 2009 een 
Spaanse werkloosheidsuitkering van het Spaanse arbeidsbureau (INEM). Vanaf december 
2010 is die uitkering stopgezet, omdat hij niet op het Spaanse grondgebied verblijft. De 
Spaanse wetgeving voorziet dat een EU-burger niet langer dan 15 dagen buiten het Spaanse 
grondgebied mag verblijven zonder dat dit aan de hand van bewijsstukken gerechtvaardigd 
wordt. Indiener beweert dat zijn buitenlands verblijf toe te schrijven is aan een dringend 
bezoek aan een zieke dochter die in Brazilië in het ziekenhuis is opgenomen en dat hij de 
desbetreffende documentatie aan de bevoegde Spaanse autoriteiten heeft opgestuurd, echter 
zonder enig resultaat.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 juli 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

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

Over het algemeen voorziet de EU-wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid in de 
coördinatie en niet in de harmonisatie van socialezekerheidsregelingen. De bevoegdheid van 
de lidstaten om hun eigen socialezekerheidsstelsels te organiseren, wordt niet door het 
communautaire recht beperkt en het is, aangezien er geen sprake is van harmonisatie op 
niveau van de Unie, aan de wetgeving van elke lidstaat om de voorwaarden vast te stellen 
waaronder socialezekerheidsuitkeringen worden toegekend, evenals de hoogte van dergelijke 
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uitkeringen en het tijdvak waarvoor zij worden toegekend. Bij het uitoefenen van deze 
bevoegdheden moeten de lidstaten zich echter wel houden aan het recht van de Unie en, in het 
bijzonder, aan de bepalingen van het Verdrag inzake het vrije verkeer van werknemers of de 
vrijheid van elke burger van de Europese Unie om te reizen en te verblijven op het 
grondgebied van de lidstaten overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) 
nr. 883/2004. Bij deze verordening zijn gemeenschappelijke regels en beginselen vastgesteld 
die door alle nationale overheden in acht moeten worden genomen wanneer zij nationale 
wetgeving ten uitvoer leggen. Deze regels waarborgen dat bij de toepassing van de 
verschillende nationale wetten de grondbeginselen van gelijke behandeling en non-
discriminatie worden geëerbiedigd.

Indiener valt onder de Spaanse socialezekerheidswetgeving, die bepaalt dat een EU-burger, 
om in aanmerking te blijven komen voor werkloosheidsuitkeringen in Spanje, niet langer dan 
vijftien dagen buiten het Spaanse grondgebied mag verblijven zonder daartoe een naar 
behoren met bewijzen gestaafde reden te hebben. Indiener verliet Spanje en verbleef drie 
maanden in Brazilië om bij zijn zieke dochter te zijn. Zijn werkloosheidsuitkering werd 
ingetrokken omdat hij zich niet op Spaans grondgebied bevond.

De EU-voorschriften inzake de coördinatie van socialezekerheidsstelsels zijn niet van 
toepassing op het onderhavige geval. Het is aan de nationale wetgever te bepalen onder welke 
voorwaarden iemand in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering. Over het 
algemeen wordt de verstrekking van werkloosheidsuitkeringen gekoppeld aan de voorwaarde 
dat de begunstigde in het bevoegde land aanwezig moet zijn en beschikbaar moet blijven voor 
arbeidsbureaus. Het is in de eerste plaats aan de betrokken nationale instelling, of nationale 
rechtbank, te beoordelen of de persoon in kwestie een geldige reden had om het Spaanse 
grondgebied te verlaten. De Commissie kan niet fungeren als vervanging voor het onderzoek 
dat op nationaal niveau moet worden verricht.

Conclusie

De EU-voorschriften inzake de coördinatie van socialezekerheidsstelsels zijn niet van 
toepassing op het onderhavige geval. Het is in de eerste plaats aan de betrokken nationale 
instelling (d.w.z. INEM) te beoordelen of de persoon in kwestie een geldige reden had om het 
Spaanse grondgebied te verlaten. De Commissie kan niet fungeren als vervanging voor het 
onderzoek dat op nationaal niveau moet worden verricht.

Indiener moet worden geadviseerd ervoor te zorgen dat hij geen relevante tijdslimieten mist 
waarbinnen hij stappen kan ondernemen in overeenstemming met de nationale procedures.


