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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is in 2007 met zijn vrouw en kind naar Ierland verhuisd. Hij heeft een tijd gewerkt, 
maar kon later ondanks diverse pogingen geen werk meer vinden. In 2009 heeft hij een 
uitkering voor werkzoekenden aangevraagd (Jobseeker's Allowance), maar deze is hem 
geweigerd omdat de Raad voor sociale uitkeringen van mening was dat hij niet aan de criteria 
voor de vaststelling van de gewone verblijfplaats voldeed (habitual residence test) en niet kon 
aantonen dat hij daadwerkelijk op zoek was naar een baan. Nadat zijn beroep is afgewezen, 
dreigen nu ook andere sociale uitkeringen te worden gestaakt. Indiener en zijn gezin bevinden 
zich in een penibele financiële situatie en hij vraagt om ingrijpen van het Europees Parlement.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

De Commissie verwijst naar haar opmerkingen bij verzoekschrift 1180/2010 waarin zij de 
Commissie verzoekschriften ervan op de hoogte heeft gebracht dat volgens het recht van de 
Europese Unie een verblijfsvoorwaarde mag worden opgelegd voor de toekenning van 
bepaalde uitkeringen die vallen binnen de materiële werkingssfeer van Verordening (EG) nr. 
883/20041. De Commissie lichtte toe dat dit bijvoorbeeld het geval zou zijn met betrekking tot 
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Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de 
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de Ierse uitkering voor werkzoekenden die is opgenomen in bijlage X bij Verordening (EG) 
nr. 883/2004 en die daardoor een "bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende 
prestatie" vormt in de betekenis van artikel 70, lid 2, van Verordening (EG) nr. 883/2004. 
Volgens artikel 70, lid 4, van Verordening (EG) nr. 883/2004 zullen dergelijke bijzondere, 
niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties "uitsluitend worden toegekend door 
de lidstaat waarin de betreffende persoon woont." De Commissie vermeldde ook dat artikel 1, 
onder j), van Verordening (EG) nr. 883/2004 "woonplaats" definieert als de plaats waar een 
persoon pleegt te wonen, m.a.w. zijn gewone woonplaats.

De Ierse autoriteiten hebben daarom in beginsel in overeenstemming met het Europees recht 
gehandeld toen zij de aanspraak van indiener op een uitkering voor werkzoekenden koppelden 
aan de criteria voor de vaststelling van de gewone woonplaats in Ierland.

Zoals de Commissie echter aangaf in haar opmerkingen bij verzoekschrift 1180/2010, is het 
begrip "woonplaats" door het Hof van Justitie in consistente jurisprudentie verder 
verduidelijkt als de plaats waar het gewone belangencentrum van de betrokkene zich bevindt. 
In dat verband moet vooral rekening worden gehouden met de gezinssituatie van de 
werknemer, de redenen waarom hij verhuisd is, de duur en de bestendigheid van zijn verblijf, 
het feit (in voorkomend geval) dat hij een vaste baan heeft en zijn intentie zoals die uit alle 
omstandigheden blijkt.1 Het is duidelijk dat de vaststelling van de gewone woonplaats van een 
persoon in de zin van Verordening (EG) nr. 883/2004 gebaseerd moet zijn op een algemene 
beoordeling van alle relevante feiten van het geval in kwestie en dat geen enkel daarvan op 
zich van doorslaggevend belang is.

Volgens de Commissie blijkt uit enkele omstandigheden die door indiener zijn aangehaald, 
dat niet kan worden uitgesloten dat hij en zijn gezin op het ogenblik waarop hij zijn aanvraag 
voor een uitkering voor werkzoekenden indiende, Ierland inderdaad als gewone woonplaats 
hadden in de zin van Verordening (EG) nr. 883/2004. Aangezien de vaststelling van gewone 
woonplaats een ingewikkelde algemene beoordeling is van alle relevante feiten – die niet 
noodzakelijk allemaal blijken uit de door indiener overgelegde documenten – is de 
Commissie niet in staat definitief te beoordelen waar de gewone woonplaats van indiener zich 
op dat ogenblik bevond. Daarom zal zij contact opnemen met de Ierse autoriteiten en 
verzoeken om de toestand van indiener opnieuw te onderzoeken met inachtneming van alle 
relevante feiten. Zij zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte brengen zodra zij de 
resultaten van deze herbeoordeling heeft ontvangen.

Uit het dossier van indiener blijkt dat er nog een andere reden was waarom zijn aanvraag van 
een uitkering voor werkzoekenden geweigerd was: de Ierse autoriteiten vonden dat hij niet 
had aangetoond dat hij echt op zoek was naar werk. In dit verband herinnert de Commissie 
eraan dat er in de wetgeving van de Europese Unie geen gemeenschappelijk 
socialezekerheidsstelsel wordt ingesteld, maar wel wordt toegestaan dat er verschillende 
nationale socialezekerheidsstelsels bestaan met als enige doelstelling deze stelsels te 
coördineren. Volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie blijven de lidstaten 

                                                                                                                                                  
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, PB L 166 van 30 april 2004, blz. 1 (gerectificeerd in PB L 200 
van 7.6.2004, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1244/2010 van de Commissie (PB L 
338 van 22.12.2010, blz. 35).

1 Zaak C-90/97 Swaddling, Jurispr. 1999, blz. I-1075, onder verwijzing naar zaak C-76/76 Di Paolo, Jurispr. 
1977, blz. 315, punten 17 t/m 23, en zaak C-102/91 Knoch, Jurispr. 1992, blz. I-4341, punten 21 en 23.
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derhalve bevoegd hun socialezekerheidsstelsels in te richten.1 Daaruit volgt dat Ierland vrij 
mocht beslissen over de voorwaarden voor het ontvangen van een uitkering voor 
werkzoekenden voor wat betreft de plicht om daadwerkelijk werk te zoeken. De exacte 
interpretatie van dit begrip uit de nationale wetgeving behoort in het geval van indiener 
uitsluitend tot de bevoegdheid van Ierland en valt niet onder de EU-wetgeving.

Tot slot, voor zover indiener verwijst naar zijn aanspraak op een aanvullende 
bijstandsuitkering (Supplementary Welfare Allowance – SWA) wijst de Commissie erop dat 
dit een bijstandsuitkering is die niet onder de materiële werkingssfeer van Verordening (EG) 
nr. 883/2004 valt.

Zelfs in verband met uitkeringen die niet behoren tot de werkingssfeer van Verordening (EG) 
nr. 883/2004, verbiedt het EU-recht2 echter discriminatie op grond van nationaliteit voor het 
verkrijgen van bijstandsuitkeringen. Een aanvullende bijstandsuitkering is klaarblijkelijk zo'n 
uitkering en bijgevolg mag er niet worden gediscrimineerd op grond van nationaliteit voor het 
ontvangen van deze uitkering.

Volgens informatie waarover de Commissie beschikt3 moeten EU-burgers die in Ierland niet 
als werknemers worden beschouwd, voldoen aan de criteria voor de vaststelling van de 
gewone verblijfplaats waarmee vijf factoren worden beoordeeld (duur en bestendigheid van 
verblijf in Ierland of een ander land in kwestie, duur en doel van eventuele afwezigheid uit 
Ierland, aard en schema van tewerkstelling, het voornaamste belangencentrum van de 
aanvrager en voornemens van betrokken aanvrager zoals blijkt uit de omstandigheden) om 
voor een aanvullende bijstandsuitkering in aanmerking te komen.

Met deze criteria, met name de factor in verband met de duur van het verblijf in Ierland, 
ontstaat mogelijk een verschil in behandeling tussen Ierse staatsburgers en niet-Ierse EU-
onderdanen (aangezien het waarschijnlijk is dat de laatsten niet even goed kunnen voldoen 
aan de vereisten als Ierse staatsburgers). Dit verschil in behandeling kan tot indirecte 
discriminatie van niet-Ierse EU-onderdanen leiden, maar het druist niet noodzakelijk in tegen 
het EU-recht aangezien het kan worden gerechtvaardigd in het kader van de door het Hof van 
Justitie van de Europese Unie geformuleerde criteria.

Aangezien echter blijkt dat indieners aanvraag voor een aanvullende bijstandsuitkering 
afgewezen is omwille van het feit dat hij met betrekking tot de uitkering voor werkzoekenden 
niet voldeed aan deze criteria tot vaststelling van de gewone woonplaats, is het mogelijk dat 
een herbeoordeling van de situatie van indiener door de Ierse autoriteiten ook dit onderdeel 
van zijn klacht in verband met de aanvullende bijstandsuitkering kan oplossen.

Conclusies

De Commissie zal contact opnemen met de Ierse autoriteiten zodat zij de toestand van 
indiener opnieuw kunnen bekijken om te bepalen of hij zijn gewone woonplaats in Ierland 
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Zie alleen zaak C-503/09 Stewart, Jurispr. 2011, blz. I-00000, punt 75 en de daar geciteerde jurisprudentie.
2 Artikel 18, zin 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 24, lid 2, van 

Richtlijn 2004/38/EG.
3 http://www.welfare.ie/EN/OperationalGuidelines/Pages/habres.aspx.
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had op het ogenblik waarop hij een uitkering voor werkzoekenden aanvroeg. Zij zal de 
Commissie verzoekschriften op de hoogte brengen zodra zij de resultaten van deze 
beoordeling heeft ontvangen.

In dit verband wil de Commissie de Commissie verzoekschriften erop wijzen dat er een 
verschil is tussen de criteria tot vaststelling van de gewone woonplaats, zoals hierboven 
beschreven, die in overeenstemming zijn met het recht van de Europese Unie, en de 
toepassing van aanvullende criteria met betrekking tot het verblijfsrecht, waarover de 
Commissie tegen het Verenigd Koninkrijk een inbreukprocedure heeft ingeleid.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

De Commissie heeft vastgesteld dat de Ierse autoriteiten in beginsel in overeenstemming met 
het Europees recht hebben gehandeld toen zij de aanspraak van indiener op een uitkering voor 
werkzoekenden koppelden aan de criteria voor de vaststelling van de gewone woonplaats in 
Ierland. Wellicht kwamen zij evenwel ten onrechte tot de conclusie dat hij ten tijde van de 
aanvraag van de uitkering zijn gewone woonplaats niet in Ierland had, omdat een van de 
voorwaarden om te bepalen of een persoon zijn of haar gewone verblijfplaats heeft, de duur 
van het verblijf in Ierland op het ogenblik van de aanvraag voor uitkering is, wat volgens de 
Commissie indruist tegen het EU-recht en waaraan indiener niet kon voldoen. De Commissie 
heeft de Ierse autoriteiten vervolgens verzocht hun beslissing in de zaak van indiener te 
herzien. Na herziening van hun beslissing heeft indiener vanaf 1 mei 2012 en met 
terugwerkende kracht vanaf 27 juni 2011 een uitkering voor werkzoekenden ontvangen.

Wat betreft de afwijzing van indieners aanvraag voor een aanvullende bijstandsuitkering, 
hebben de Ierse autoriteiten de toelichting gegeven dat deze uitkering in afwachting van zijn 
uitkering voor werkzoekenden vanaf 27 juni 2011 aan indiener werd verstrekt tot en met 11 
augustus 2011, de datum waarop zijn aanvraag voor deze laatstgenoemde uitkering werd 
afgewezen. Volgens de Ierse wetgeving mogen aanvullende bijstandsuitkeringen en 
uitkeringen voor werkzoekenden niet gelijktijdig worden uitbetaald, en kan deze 
eerstgenoemde uitkering niet worden verstrekt als de uitkering voor werkzoekenden werd 
afgewezen. Toen indiener in mei 2012 een uitkering voor werkzoekenden kreeg, werden 
hiermee, zoals reeds opgemerkt, ook achterstallige uitkeringen van 27 juni 2011 tot en met 24 
april 2012 uitbetaald. Het bedrag voor achterstallige uitkeringen werd verminderd met het 
bedrag voor de reeds betaalde aanvullende bijstandsuitkeringen die de indiener van 27 juni 
2011 tot 11 augustus 2011 heeft ontvangen.

Conclusie

Na het optreden van de Commissie hebben de Ierse autoriteiten de situatie van indiener 
opnieuw onderzocht en hebben zij besloten hem met terugwerkende kracht vanaf juni 2011 
een uitkering voor werkzoekenden te verstrekken. Voor diezelfde periode kan geen 
aanvullende bijstandsuitkering worden uitbetaald. Hiermee is de zaak van indiener 
afgehandeld. 


