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Betreft: Verzoekschrift 1400/2012, ingediend door Marian Holy (Oostenrijkse 
nationaliteit), over het gebrek aan coherent EU-beleid inzake 
werkloosheidsuitkeringen voor mobiele werknemers

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is Oostenrijks staatsburger en heeft de afgelopen tien jaar in drie verschillende 
Europese landen gewerkt (Oostenrijk, Duitsland en Finland). Hij beschikt over een diploma 
internationale bedrijfskunde (economie) en na zijn baan te zijn kwijtgeraakt in Finland is hij 
nu weer terug in Oostenrijk. Hij geeft aan dat hij geen recht heeft op een 
werkloosheidsuitkering van elk van de landen waar hij gewerkt heeft, omdat ieder land andere 
voorwaarden stelt. Hij stelt dat hij belasting heeft betaald ten tijde dat hij werkte (Oostenrijk 4 
jaar, Duitsland 3 jaar en Finland 3 jaar). Bovendien was hij na zijn terugkeer naar zijn 
thuisland verplicht om bij de "immigranten"-afdeling van de arbeidsmarktservice (AMS) te 
verschijnen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 februari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 juni 2013

Over het algemeen voorziet de EU-wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid in de 
coördinatie en niet in de harmonisatie van sociale zekerheidsstelsels. 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 die 
bevoegdheid moeten de lidstaten zich houden aan het communautaire recht en in het bijzonder 
aan de bepalingen uit het Verdrag over het vrije verkeer van werknemers, 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, die 
gemeenschappelijke regels en beginselen vaststellen die door alle nationale autoriteiten 
moeten worden nagevolgd bij de toepassing van het nationale recht. Deze regels waarborgen 
dat bij de toepassing van verschillende nationale wetgevingen de grondbeginselen van gelijke 
behandeling en non-discriminatie in acht worden genomen. 

In principe zou een werkloze een werkloosheidsuitkering moeten aanvragen in de lidstaat 
waar hij/zij het laatst heeft gewerkt, in overeenstemming met de regels die in dat land van 
toepassing zijn. De bevoegde instelling van de bevoegde lidstaat is verplicht om - zo nodig -
ook rekening te houden met de tijdvakken van verzekering of van werkzaamheden die de 
betreffende persoon in andere lidstaten heeft verricht.1

Indiener kan dus in Finland een werkloosheidsuitkering aanvragen, waar rekening zou moeten 
worden gehouden met de tijdvakken van verzekering of van werkzaamheden anders dan in 
loondienst die overeenkomstig de wetgeving van een andere lidstaat zijn verricht, als dit 
nodig zou zijn voor de toekenning van de uitkering. Op grond van deze regel, zoals 
vastgesteld in artikel 48 VWEU en verder ten uitvoer gelegd in artikel 61 van Verordening 
(EG) nr. 883/2004, wordt gewaarborgd dat migrerende EU-werknemers niet worden gestraft 
vanwege het feit dat zij hun loopbaan in meer dan één lidstaat hebben doorlopen.

Het Verdrag voorziet echter, zoals hierboven vermeld, in de coördinatie -niet de harmonisatie-
van de wetgeving van de lidstaten. Ondanks het feit dat in EU-regelgeving wordt bepaald dat 
rekening wordt gehouden met tijdvakken van verzekering of van werkzaamheden anders dan 
in loondienst bij het vaststellen van een uitkering in de bevoegde lidstaat, bestaan er 
belangrijke materiële en procedurele verschillen tussen de nationale werkloosheidsstelsels van 
de lidstaten, zoals verschillende voorwaarden voor de toekenning van 
werkloosheidsuitkeringen. De voorwaarden voor de toekenning van een 
werkloosheidsuitkering in Finland wijken af van die in Duitsland of Oostenrijk.

In Finland bestaan werkloosheidsuitkeringen uit een inkomensgerelateerde uitkering, een 
basisuitkering en een arbeidsmarktontwikkelingsuitkering.. In Finland vallen de meeste 
werknemers onder het werkloosheidsfonds van hun eigen sector, en in dat geval hebben zij 
recht op een inkomensgerelateerde uitkering. De uitkering wordt betaald door het 
werkloosheidsfonds. De basisuitkering en de arbeidsmarktontwikkelingsuitkering worden 
betaald door de Sociale-verzekeringsinstelling (Kansaneläkelaitos, Kela). 

Het lijkt erop dat indiener geen lid was van het werkloosheidsfonds en derhalve geen recht 
had op een inkomensgerelateerde uitkering. Het is niet duidelijk of indiener na de weigering 
van zijn aanvraag om toekenning van de inkomensgerelateerde uitkering tevens een aanvraag 
om toekenning van de basisuitkering of de arbeidsmarktontwikkelingsuitkering heeft 

                                               
1 Er gelden andere regels voor grensarbeiders, die tijdens de verrichting van hun laatste werkzaamheden in een 
andere lidstaat verbleven en een werkloosheidsuitkering moeten aanvragen in hun staat van verblijf. Dit was niet 
het geval voor indiener, die voordat hij zijn baan kwijtraakte zowel woonde als werkte in Finland.
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ingediend. Het is evenmin duidelijk waarom zijn aanvraag om toekenning van de andere in 
het verzoekschrift genoemde uitkering ("overlevingsgeld") is geweigerd. De Commissie kan 
hierover dus geen uitspraken doen.

Voor wat het recht op een werkloosheidsuitkering van indiener in de lidstaten waar hij eerder 
had gewerkt (Oostenrijk en Duitsland) betreft, dient nogmaals te worden gewezen op het feit 
dat deze landen niet bevoegd waren om indiener een werkloosheidsuitkering toe te kennen 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 883/2004, aangezien indiener zijn laatste 
werkzaamheden in Finland heeft verricht. Om deze reden kunnen coördinatieregels inzake 
werkloosheidsuitkeringen, met inbegrip van de bepaling inzake de samentelling van 
tijdvakken van verzekering, van werkzaamheden in loondienst of van werkzaamheden anders 
dan in loondienst, niet worden toegepast met betrekking tot Oostenrijk en Duitsland. In deze 
twee landen kan indiener uitsluitend op basis van de nationale wetgeving en binnen de hierin 
vastgestelde termijn een werkloosheidsuitkering aanvragen.

Conclusies

Op basis van het bovengenoemde kunnen de diensten van de Commissie niet concluderen dat 
er in dit geval EU-wetgeving is geschonden. Het lijkt erop dat de Finse inkomensgerelateerde 
werkloosheidsuitkering is geweigerd omdat indiener niet voldeed aan de nationale 
voorwaarden (d.w.z. niet stond ingeschreven bij het relevante werkloosheidsfonds). Uit het 
verzoekschrift valt niet af te leiden waarom de andere uitkering ("overlevingsgeld") is 
geweigerd. 

Voor wat het recht van indiener op een werkloosheidsuitkering in Duitsland en Oostenrijk 
betreft, wijzen de diensten van de Commissie er nogmaals op dat deze twee landen niet 
bevoegd waren een werkloosheidsuitkering toe te kennen overeenkomstig EU-
coördinatieregels, en dat indiener uitsluitend op basis van de Duitse of Oostenrijkse 
wetgeving een werkloosheidsuitkering kan aanvragen.

Indiener wordt verwezen naar de website over de coördinatie van socialezekerheidsstelsels in 
de EU, voor meer informatie over de hem op grond van de EU-wetgeving verleende rechten, 
zoals het recht op een ouderdomsuitkering bij zijn pensionering:  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=854


