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Betreft : Verzoekschrift 1132/2010, ingediend door Richard Prince (Poolse 
nationaliteit), over zijn persoonlijke situatie en vermeende discriminatie in 
het Verenigd Koninkrijk van buitenlandse werknemers

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener, die in Noord-Ierland woont, maakt bezwaar tegen de Britse regeling voor de 
registratie van werknemers (WRS) die werd ingevoerd in 2004, toen er nieuwe landen 
toetraden tot de Europese Unie. Hij beschouwt de regeling als een discriminerende maatregel, 
die ook van belang is als de betreffende buitenlandse werknemers een beroep moeten doen op 
sociale uitkeringen. Indiener, die ernstige gezondheidsproblemen heeft die naar zijn mening 
niet voldoende serieus worden genomen, verzoekt daarom het Europees Parlement om 
ingrijpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 januari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 18 juli 2011

Indiener is een Poolse burger die in het Verenigd Koninkrijk woont, waar hij als 
vrachtwagenchauffeur heeft gewerkt. Hij beweert dat de Britse regeling voor registratie van 
werknemers (WRS) een discriminerende maatregel is en dat migrerende werknemers niet 
geïnformeerd zijn over de plicht om zich te registreren, wat ook van belang is als zij een 
beroep doen op sociale uitkeringen. Verder stelt hij dat hij sinds juni 2009 problemen met zijn 
rug heeft en is hij van mening dat hij door zijn gezondheidstoestand niet langer in staat is te 



PE469.900v02-00 2/4 CM\896381NL.doc

NL

werken, maar de arts van de uitkeringsinstantie (Benefits Offices) vindt dat hij 
arbeidsgeschikt is en zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering is stopgezet. Bovendien beklaagt 
hij zich over het feit dat zijn huisvestingstoelage is stopgezet.

Vanaf maart 2011 heeft indiener het Parlement inzage gegeven in aanvullende documenten, 
namelijk zijn correspondentie met een nationale rechtbank inzake zijn beschuldiging wegens 
wangedrag tegen een nationale rechter in een zaak die hij had aangespannen tegen zijn 
voormalige werkgever. Hij heeft ook klachten ingediend tegen de openbaar aanklager en de 
advocaat van de verweerder.

Opmerkingen van de Commissie

Regeling voor registratie van werknemers

Op grond van het EU-recht hebben burgers van de EU het recht om naar een andere lidstaat te 
gaan om door te werken, zonder dat zij daarvoor een werkvergunning nodig hebben. Op 
grond van de overgangsregelingen die zijn overeengekomen in het Toetredingsverdrag van 
acht van de tien lidstaten die op 1 mei 2004 lid zijn geworden van de EU ('EU-8') kan dit 
recht voor EU-8-onderdanen echter tijdelijk worden beperkt door andere EU-lidstaten. 
Dergelijke regelingen zijn in de meeste eerdere uitbreidingen van de EU ook overeengekomen 
en hebben als doel de geleidelijke invoering van het EU-recht op vrij verkeer van 
werknemers, teneinde verstoringen van de arbeidsmarkt te voorkomen als gevolg van een 
plotselinge instroom van werknemers. Het Verenigd Koninkrijk heeft gebruikgemaakt van 
deze mogelijkheid en eiste tot 30 april 2011 dat werknemers uit de acht landen die in het 
Verenigd Koninkrijk wilden werken zich bij de WRS moesten laten registreren tegen betaling 
van een vergoeding.

Anders dan indiener stelt, was de eis die aan Poolse werknemers werd gesteld om hun werk te 
laten registreren dus geen discriminerende maatregel op grond van nationaliteit, aangezien 
deze door het EU-recht was toegestaan. Vanaf 1 mei 2011 kunnen EU-8-onderdanen hun 
recht op vrij verkeer op dezelfde wijze als andere werknemers volledig uitoefenen binnen de 
EU.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Volgens de overgangsregelingen mogen lidstaten niet afwijken van het EU-recht inzake 
gelijke behandeling op grond van nationaliteit met betrekking tot 
socialezekerheidsuitkeringen zoals de arbeidsongeschiktheidsuitkering. De 
arbeidsongeschiktheidsuitkering van indiener lijkt echter te zijn stopgezet niet omdat hij geen 
onderdaan van het Verenigd Koninkrijk is of omdat hij zich moest laten registreren bij de 
WRS, maar omdat hij niet arbeidsongeschikt wordt geacht. Anders dan indiener meent, is het 
stopzetten van zijn uitkering daarom niet in strijd met het EU-recht, aangezien de 
voorwaarden voor het recht op uitkeringen de verantwoordelijkheid van elke lidstaat zijn en 
uitsluitend door het nationale recht worden bepaald. Omdat 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen meestal vereisen dat de ontvanger niet in staat is om te 
werken, moet indiener gebruikmaken van de verhaalmiddelen die op nationaal niveau 
beschikbaar zijn als hij van mening is dat hij niet in staat is om te werken en recht zou hebben 
op de uitkering.
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Huisvestingstoelage

Indiener heeft in januari en februari 2011 aanvullende documenten overgelegd die aangeven 
dat zijn huisvestingstoelage is stopgezet omdat de Britse autoriteiten van mening waren dat hij 
niet voldeed aan een van de voorwaarden voor recht op de toelage volgens het nationale recht, 
namelijk dat EU-onderdanen een specifiek recht op verblijf moeten hebben, zoals het recht op 
verblijf als werknemer.

Overeenkomstig het EU-recht hebben Europese migrerende werknemers er recht op om op 
dezelfde manier te worden behandeld als onderdanen met betrekking tot sociale bijstand zoals 
de huisvestingstoelage. Ook een Europese migrerende werknemer die niet langer werkt, kan –
onder de voorwaarden van artikel 7, lid 3 van Richtlijn 2004/38 – de status van werknemer 
behouden en heeft dan eveneens recht op gelijke behandeling binnen het toepassingsgebied 
van het Verdrag. Indiener is echter niet langer werkzaam. Het lijkt erop dat hij evenmin 
geacht kan worden de status van werknemer te hebben behouden als hij inderdaad in het 
Verenigd Koninkrijk heeft gewerkt zonder zich te registreren bij de WRS, wat enkele van de 
door hem verschafte documenten suggereren: in overeenstemming met de 
overgangsregelingen kan het Verenigd Koninkrijk aan Poolse onderdanen vragen zich te 
registreren, wat betekent dat hij niet legaal in het Verenigd Koninkrijk werkte. Naar de 
mening van de commissie kan hij dan evenmin een beroep doen op het EU-recht vanwege het 
niet in aanmerking komen voor een huisvestingstoelage.

Aanvullende documenten overgelegd sinds maart 2011

Beschuldigingen van wangedrag tegen een nationale rechter, een openbaar aanklager en een 
advocaat zijn zaken die volledig onder het nationale recht vallen.

Conclusie

Uit het verzoekschrift blijkt niet dat er inbreuk is gemaakt op de EU-wetgeving. Het gaat hier 
om zaken van nationaal recht.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Als toevoeging op zijn oorspronkelijke verzoekschrift blijft de verzoeker verschillende 
aanvullende brieven indienen, waarin hij in detail zijn visie op veel uiteenlopende aspecten 
van lopende nationale rechtszaken en andere door hem aangespannen rechtszaken uiteenzet. 
Hij herhaalt zijn klacht dat hij door de huisvestingsinstantie (Housing Office) en de rechter 
gediscrimineerd wordt, omdat zij zijn verzoek om een huisvestingstoelage niet inwilligen.

Voor zover de indiener zijn eerdere klachten met betrekking tot zijn recht op een 
huisvestingstoelage herhaalt, kan de Commissie slechts de eerder door haar verstrekte 
informatie herhalen, namelijk dat de indiener zich vanwege zijn persoonlijke omstandigheden
niet kan verlaten op de rechtsvoorschriften van de EU die bepalen dat migrerende EU-
werknemers of zij die de status van EU-werknemer behouden, recht hebben op gelijke 
behandeling als onderdanen van een lidstaat met betrekking tot de toegang tot sociale 
bijstand, zoals de huisvestingtoelage.
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Of een persoon al dan niet recht heeft op een uitkering hangt af van de vraag of aan de door 
de nationale wet opgelegde voorwaarden voldaan wordt. De nationale wetgeving en de 
gestelde voorwaarden voor het recht op een uitkering moeten in overeenstemming met de EU-
wetgeving zijn, maar de Commissie heeft reeds verklaard dat de in de petitie genoemde 
voorwaarden voor een huisvestingstoelage geen overtreding van de EU-wetgeving vormen.
Derhalve is het aan de nationale rechter om te bepalen of de indiener aan de door de nationale 
wet gestelde voorwaarden voor een huisvestingstoelage voldoet en per zaak de feiten vast te 
stellen.

De Commissie ziet in de aanvullende correspondentie geen aanleiding om het door haar in 
eerdere gedane mededelingen ingenomen standpunt te veranderen.


