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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1587/2010, ingediend door Dumitru-Julian Andrian 
(Roemeense nationaliteit), over het niet toekennen van een 
werkloosheidsuitkering in Ierland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft 3 jaar in Ierland gewerkt, zonder werkvergunning, maar heeft wel alle 
verplichte premies afgedragen. Hem wordt nu een uitkering geweigerd, omdat hij niet 
beschikte over een werkvergunning.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 1 april 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 september 2011.

Indiener heeft zijn verzoekschrift ingediend en daarnaast ook contact gezocht met de 
Europese Commissie.

Naast de opmerkingen met betrekking tot het onderwerp van verzoekschrift 984/2010, dat 
over dezelfde kwestie gaat, merkt de Commissie op dat de administratieve praktijk van 
Ierland bij de toepassing van de overgangsbepalingen kan leiden tot ongerechtvaardigde 
resultaten wanneer een persoon gedurende een aantal jaren socialezekerheidspremies heeft 
betaald. Terwijl het risico bestaat dat mensen onrechtmatig in Ierland werken en 
socialezekerheidspremies afdragen, kan het zo zijn dat dit in sommige gevallen alleen bij de 
nationale autoriteiten onder de aandacht komt als er een uitkering wordt aangevraagd.

De voorwaarde dat Roemeense arbeiders dienen te beschikken over een werkvergunning voor 
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het verrichten van legale arbeid in Ierland is gerechtvaardigd op grond van de communautaire 
wetgeving. De Ierse autoriteiten mogen eisen dat de arbeid legaal wordt verricht alvorens 
sociale bescherming te bieden in Ierland. De nationale voorschriften dienen echter transparant 
te zijn en de toepassing van de overgangsbepalingen mag niet leiden tot objectief 
ongerechtvaardigde resultaten.

De Europese Commissie zal derhalve contact opnemen met de Ierse autoriteiten en hun 
verzoeken om personen die afkomstig zijn uit Bulgarije en Roemenië (EU-2) en een Iers 
burgerservicenummer aanvragen, mee te delen dat zij, als zijn in Ierland willen werken, 
moeten beschikken over een werkvergunning om in Ierland onder het socialezekerheidsstelsel 
te vallen.

Indiener dient erop te worden gewezen dat een mogelijke oplossing, zoals de terugbetaling 
van de uit hoofde van deze overeenkomsten betaalde socialezekerheidspremies, op nationaal 
niveau moet worden gezocht, en dat hij ervoor moet zorgen dat hij de termijnen voor het 
instellen van vorderingen overeenkomstig de nationale procedures in acht neemt.


