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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 0358/2003, ingediend door Nelson Nunes (Portugese nationaliteit), over 
zijn recht op sociale zekerheid

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verklaart zestien jaar voor een Nederlandse onderneming op een platform op de 
Noordzee gewerkt te hebben. Hij beklaagt zich over het feit dat zijn werkgever hem niet bij de 
sociale zekerheid heeft ingeschreven, met als gevolg dat hij nergens aanspraak op kan maken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 31 oktober 2003. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 175, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 februari 2004

Indiener beklaagt zich erover dat hij zestien jaar voor een Nederlandse onderneming op een 
platform op de Noordzee heeft gewerkt en dat zijn werkgever hem niet bij de sociale 
zekerheid heeft ingeschreven, met als gevolg dat hij nergens aanspraak op kan maken. 

De Commissie wijst er vooreerst op dat het recht van burgers die zich binnen de Europese 
Unie verplaatsen om in de beste omstandigheden sociale bescherming te genieten wordt 
geregeld door Verordening (EEG) nr. 1408/71, waarin de nationale stelsels van sociale 
zekerheid worden gecoördineerd. De verordening omvat bijvoorbeeld een aantal bepalingen 
waarin wordt geregeld welke socialezekerheidswetgeving van toepassing is in gevallen 
waarbij twee of meer lidstaten betrokken zijn. Deze regels zijn bindend en maken het de 
verzekerde niet mogelijk het stelsel te kiezen dat hij of zij wenst.

In beginsel is de wetgeving van de lidstaat waar de werknemer werkzaam is van toepassing 
(Verordening (EEG) nr. 1408/71, artikel 13, lid 2, letter a)). Bijgevolg geldt voor de 
werknemer de wetgeving van de lidstaat waar hij zijn beroepsactiviteit uitoefent, zelfs indien 
hij/zij op het grondgebied van een andere lidstaat woont en ongeacht de vraag of de 
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werkgever al dan niet de noodzakelijke stappen heeft ondernomen1. Op grond van dat 
beginsel zal de Commissie de Nederlandse autoriteiten om uitleg verzoeken teneinde na te 
gaan of het eventueel gaat om een detachering van werknemers in het kader van een 
dienstverleningsovereenkomst en of de regels van het Gemeenschapsrecht zijn nageleefd.

De Commissie zal het Parlement op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 maart 2006

Indiener beklaagt zich erover dat hij zestien jaar voor een Nederlandse onderneming op een 
platform op de Noordzee heeft gewerkt en dat zijn werkgever hem niet bij de sociale 
zekerheid heeft ingeschreven, met als gevolg dat hij nergens aanspraak op kan maken.

De Commissie kan het Europees Parlement meedelen dat dit verzoekschrift als klacht is 
geregistreerd. De diensten van de Commissie hebben de Nederlandse autoriteiten gevraagd 
hun de relevante gegevens over de situatie van de personen in kwestie volgens de 
Nederlandse wetgeving en het Gemeenschapsrecht door te geven.

De Nederlandse autoriteiten staan over het algemeen achter de juridische analyse van de 
diensten van de Commissie maar verzoeken om een onderhoud met deze diensten omdat het 
hier om een ingewikkeld probleem gaat.

De Commissie zal het Parlement op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 december 2006.

De discussie over dit dossier tussen de diensten van de Commissie en de Nederlandse 
autoriteiten heeft vooralsnog niet tot een resultaat geleid. Het onderzoek van bepaalde, zeer 
complexe aspecten duurt nog voort. Aangezien de Nederlandse autoriteiten het 
Gemeenschapsrecht in deze kwestie niet correct lijken toe te passen, overweegt de Commissie 
een officiële inbreukprocedure op gang te brengen, en zal zij het Parlement op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen.

  
1 Arrest van 15 december 1976, Mouthaan, 39/76, Jur. blz. 1901.
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