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nationaliteit), over wetgeving inzake de wachttijd voor het ontvangen van een 
werkloosheidsuitkering op Cyprus

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener was al vier jaar werkzaam op Cyprus toen hij in december 2011 werkloos werd. In 
januari 2012 heeft hij de documenten voor de toekenning van een werkloosheidsuitkering 
ingevuld. Hem werd meegedeeld dat hij de eerste uitbetaling van de werkloosheidsuitkering 
na drie maanden zou ontvangen. Aangezien zijn financiële situatie met de dag verslechtert, 
vraagt indiener zich af of deze wachttijd voldoet aan de Europese wetgeving. Indiener heeft 
getracht contact op te nemen met de Cypriotische autoriteiten maar heeft geen enkel antwoord 
ontvangen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 juli 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

Over het algemeen voorziet de EU-wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid in de 
coördinatie en niet in de harmonisatie van de stelsels voor sociale zekerheid. De bevoegdheid 
van de lidstaten om hun eigen stelsels voor sociale zekerheid te organiseren, wordt door het 
Unierecht niet beperkt en het is, bij ontstentenis van harmonisatie op Unieniveau, aan de
wetgeving van elke lidstaat om de voorwaarden voor de toekenning van 
socialezekerheidsuitkeringen vast te stellen, evenals de bedragen van dergelijke uitkeringen 
en de periode waarvoor zij worden toegekend. Bij de uitoefening van die bevoegdheid moeten 
de lidstaten echter voldoen aan het Unierecht en in het bijzonder aan de Verdragsbepalingen 
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over het vrije verkeer van werknemers en het recht van elke burger van de Europese Unie om 
vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven, alsmede aan de bepalingen 
van Verordening (EG) nr. 883/2004, waarmee gemeenschappelijke regels en beginselen 
vastgelegd zijn die door alle nationale autoriteiten moeten worden nageleefd bij de toepassing 
van het nationale recht. Deze regelgeving zorgt ervoor dat bij de toepassing van de 
verschillende nationale wetgevingen de grondbeginselen van gelijke behandeling en non-
discriminatie in acht worden genomen. Daardoor wordt gewaarborgd dat de toepassing van de 
verschillende nationale wetten geen nadelige gevolgen heeft voor personen die gebruik maken 
van hun recht op vrij verkeer binnen de Europese Unie. Derhalve kan een lidstaat, hoewel het 
hem vrij staat uit hoofde van zijn nationale wetgeving een wachttijd vast te stellen voor de 
uitbetaling van werkloosheiduitkeringen, op basis van de in het verzoekschrift verstrekte 
informatie, geen verschillende wachttijden hanteren voor de eerste uitbetaling van een 
werkloosheiduitkering aan een werkloze afhankelijk van het feit of het individu altijd in de 
bevoegde lidstaat gewerkt heeft of in een andere lidstaat. 

Er dient op te worden gewezen dat op grond van de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie 
een nationale wetsbepaling, tenzij deze objectief gerechtvaardigd is en evenredig aan het 
nagestreefde doel, als indirect discriminerend moet worden beschouwd indien zij naar haar 
aard migrerende werknemers meer kan treffen dan nationale werknemers en indien er een 
bijkomend risico bestaat dat zij meer in het bijzonder de eerste groep met name zal 
benadelen.1

De Commissie is van mening dat de toepassing van langere wachttijden voor de uitbetaling 
van werkloosheidsuitkeringen aan personen die gebruik gemaakt hebben van hun recht op vrij 
verkeer binnen de EU extra nadelig zou zijn voor de migrerende werknemers in vergelijking
met de nationale werknemers en als zodanig in strijd zou zijn met artikel 45 en 48 van het 
Verdrag betreffende werking van de EU (VWEU).

Daarom hebben de diensten van de Commissie een onderzoek gestart waarop de Cypriotische 
autoriteiten op 5 november 2012 hebben gereageerd. 

In hun reactie verklaarden de Cypriotische autoriteiten dat in artikel 31, lid 1, van de wet op 
de sociale zekerheid (N.59(1)/2010) is vastgelegd dat een verzekerde persoon recht heeft op 
een werkloosheidsuitkering voor elke dag van werkloosheid waarvoor aan de relevante 
vereisten voldaan is. 

In artikel 31, lid 1, van de wet op de sociale zekerheid (N.59(1)/2010) is voorts vastgelegd dat 
niemand recht heeft op een werkloosheidsuitkering in de periode van de eerste drie dagen na 
de beëindiging van de dienstbetrekking. Degenen die vallen onder een vrijwillige verzekering 
voor de periodes dat zij voor een Cypriotische werkgever in een ander derde land verbleven 
dan de landen die tot de EER behoren of Zwitserland, komen de eerste dertig dagen niet in 
aanmerking voor een werkeloosheidsuitkering.

Volgens artikel 2 van Wet N.59(1)/2010 is een derde land een ander land dan een lidstaat van 
de EU en vallen landen die partij zijn bij de EER-Overeenkomst en Zwitserland buiten deze 
categorie.
                                               
1 Zie in die zin zaak case C-124/99 Borawitz, Jurispr. 2000, blz. I-7293, punt 25-27 en de daarin aangehaalde 
jurisprudentie.
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De Cypriotische autoriteiten hebben bevestigd dat er in de Cypriotische wetgeving onder geen 
enkele omstandigheid een wachttijd van drie maanden is vastgelegd voor de uitbetaling van 
werkloosheidsuitkeringen.

Op basis van het bovenstaande kan worden opgemerkt dat de in de Cypriotische wetgeving 
een langere wachttijd vastgesteld is voor personen die vallen onder de vrijwillige verzekering 
op het grondgebied van derde landen die geen lid zijn de EER of van Zwitserland. Derhalve is 
deze niet van toepassing op personen die zich binnen de Europese Unie verplaatst hebben.

De Cypriotische autoriteiten hebben benadrukt dat op alle gevallen waarin personen recht 
hebben op een werkloosheidsuitkering in Cyprus de wachttijd van drie dagen van toepassing 
is en dat er geen uitzondering gemaakt wordt voor migrerende werknemers uit de EU. In dit 
verband blijkt uit de door indiener aangekaarte kwestie dat de Cypriotische wetgeving onjuist 
is toegepast en dat deze opgelost had moeten worden met de betrokken nationale autoriteiten.

Conclusies

Op basis van het bovenstaande zijn de Commissiediensten van mening dat de Cypriotische 
wet geen discriminerende bepaling bevat, waardoor verschillende wachttijden van toepassing 
zijn op werknemers die gebruik gemaakt hebben van hun recht op vrij verkeer binnen de EU, 
en dat personen die zich binnen de EU verplaatsen, dezelfde rechten genieten en dezelfde 
verplichtingen hebben uit hoofde van de wetgeving van Cyprus als staatsburgers van dat land.


