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Pers en Voorlichting 

PERSCOMMUNIQUE nr. 63/06 

18 juli 2006 

Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-406/04 

Gérald De Cuyper / Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

DE VRIJHEID VAN VERKEER EN VAN VERBLIJF VERZET ZICH NIET TEGEN 
EEN WOONPLAATSVEREISTE ALS VOORWAARDE VOOR HET BEHOUD VAN 

HET RECHT OP EEN WERKLOOSHEIDSUITKERING 

Dit vereiste beantwoordt aan de noodzaak om toezicht uit te oefenen op de situatie van 
werklozen. 

De Cuyper, een Belgisch onderdaan, verrichtte in België arbeid in loondienst. In 1997 werd 
hem een werkloosheidsuitkering toegekend. In 1998 werd hij vrijgesteld van de verplichting 
om zich aan het toezicht op werklozen te onderwerpen. In een verklaring van 1999 
bevestigde hij dat hij effectief in België woonde. In 2000 stelden de diensten van de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) een onderzoek in om de juistheid van zijn 
verklaring na te gaan. Tijdens dit onderzoek erkende De Cuyper dat hij sinds januari 1999 
niet meer effectief in België, maar in Frankrijk woonde. Op basis van dit onderzoek verloor 
hij zijn werkloosheidsuitkering, omdat hij niet meer voldeed aan de door het Belgische recht 
gestelde voorwaarde van effectief verblijf. De RVA vorderde tevens terugbetaling van de 
sinds januari 1999 uitgekeerde bedragen, in totaal 12 452, 78 EUR. 

De Cuyper is tegen deze beslissing van de RVA opgekomen bij de Arbeidsrechtbank te 
Brussel, die het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen dienaangaande om een 
prejudiciële beslissing heeft verzocht. 



Wat de aard van de werkloosheidsuitkering betreft, stelt het Hof vast dat deze een 
socialezekerheidsuitkering vormt waarop verordening nr. 1408/711 van toepassing is, ook al 
is de rechthebbende op grond van een nationale maatregel vrijgesteld van de verplichting om 
zich als werkzoekende te laten inschrijven, en dus van de verplichting om voor arbeid 
beschikbaar te zijn. Het Hof benadrukt in dit verband dat deze vrijstelling niet impliceert dat 
de werkloze wordt vrijgesteld van de verplichting om ter beschikking van de dienst voor 
arbeidsvoorziening te blijven, omdat hij, al moet hij zich niet als werkzoekende laten 
inschrijven en geen passend werk aanvaarden, steeds ter beschikking van deze dienst moet 
blijven voor het toezicht op zijn beroeps- en gezinssituatie. 

Wat nu de vraag betreft of een lidstaat krachtens het gemeenschapsrecht voor het recht op 
een dergelijke uitkering de voorwaarde mag stellen dat de rechthebbende op zijn grondgebied 
verblijft, wijst het Hof erop dat, ook al heeft iedere burger van de Unie volgens het EG-
Verdrag het recht om op het grondgebied van de lidstaten vrij te reizen en te verblijven, dit 
verblijfsrecht niet onvoorwaardelijk is: het bestaat slechts onder voorbehoud van de 
beperkingen en de voorwaarden die bij het Verdrag en de bepalingen ter uitvoering daarvan 
zijn vastgesteld. 

In dit verband voorziet verordening nr. 1408/71 slechts in twee situaties waarin de bevoegde 
lidstaat rechthebbenden op een werkloosheidsuitkering de mogelijkheid dient te bieden om 
zonder verlies van hun recht op deze uitkering op het grondgebied van een andere lidstaat te 
verblijven: wanneer de werkloze zich naar een andere lidstaat begeeft om „aldaar werk te 
zoeken”, en wanneer de werkloze tijdens het verrichten van zijn laatste werkzaamheden op 
het grondgebied van een andere lidstaat woonde. Uit de processtukken blijkt duidelijk dat De 
Cuyper zich niet in één van deze situaties bevindt. 

Het Hof erkent dat een nationale wettelijke regeling, die bepaalde nationale onderdanen 
benadeelt, louter omdat zij hun recht om in een andere lidstaat vrij te reizen en te verblijven 
hebben uitgeoefend, een beperking vormt van de vrijheden die elke burger van de Unie 
geniet. In het onderhavige geval beantwoordt de vaststelling van een verblijfsvoorwaarde 
evenwel aan de noodzaak om toezicht uit te oefenen op de beroeps- en gezinssituatie van 
werklozen. Deze voorwaarde stelt de inspecteurs van de dienst voor arbeidsvoorziening 
namelijk in staat om te controleren of de situatie van de rechthebbende op 
werkloosheidsuitkering niet zodanig is gewijzigd dat dit gevolgen heeft voor de toegekende 
uitkering. Deze rechtvaardiging is dus gebaseerd op objectieve overwegingen van algemeen 
belang die losstaan van de nationaliteit van de betrokken personen. Verder rechtvaardigt de 
specificiteit van het toezicht inzake werkloosheidsuitkeringen de invoering van strengere 
beperkingen dan bij de controle inzake andere uitkeringen het geval is. 

                                                 
1 Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de 
socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen, zoals gewijzigd en bijgewerkt bij verordening (EG) nr. 118/97 van de Raad van 
2 december 1996 (PB 1997, L 28, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1606/98 van de Raad van 
29 juni 1998 (PB L 209, blz. 1). 



Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt. 

Beschikbare talen: FR, EN, DE, NL, PL, SL, ES, IT, HU, CS, SK, GR 

De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de internetpagina 
van het Hof 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=NL&Submit=rechercher&numaff=C-406/04  
vanaf ongeveer 12.00 uur. 

Voor nadere informatie wende men zich tot de heer Stefaan Van der Jeught. 
Tel: 00 352 4303 2170 Fax: 00 352 4303 3656 
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