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Betreft: Verzoekschrift 1395/2010, ingediend door Krzysztof Szremski (Poolse 
nationaliteit), over zijn problemen met de Poolse en Spaanse 
socialezekerheidsstelsels in verband met het aanvragen van een uitkering 
wegens arbeidsongeschiktheid

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die sinds januari 2006 in Spanje werkzaam is, nam in 2009 tijdens een vakantie in 
Polen ziekteverlof op. Vervolgens werd hij ontslagen op grond van het feit dat er geen reden 
voor zijn verzuim was opgegeven op formulier E115 (geneeskundige verklaring in geval van 
arbeidsongeschiktheid) en formulier E116 (aanvraag van een uitkering wegens 
arbeidsongeschiktheid). Indiener is van mening dat er in deze zaak sprake is van een 
administratieve fout, doordat de Spaanse socialezekerheidsinstantie (INSS) naliet om zijn 
aanvraag van de formulieren in kwestie door te sturen naar de afdeling van de Poolse 
socialezekerheidsinstantie (ZUS) waaronder indiener valt. Indiener wijst er verder op dat ZUS 
verzuimde de procedure te volgen die wordt voorgeschreven door de op dit gebied geldende 
verordeningen inzake de sociale zekerheid van migrerende werknemers, en verzoekt het 
Europees Parlement derhalve om de zaak in behandeling te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 februari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2011

Uit hoofde van Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en nr. 574/72 betreffende de coördinatie 
van socialezekerheidsstelsels, die van toepassing waren op het moment dat de feiten zich 
voordeden, heeft iemand die recht heeft op een uitkering bij ziekte ook recht op die uitkering 
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wanneer een arbeidsongeschiktheid is bevestigd terwijl de desbetreffende persoon tijdelijk op 
het grondgebied van een andere lidstaat verbleef.

Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en nr. 574/72 zijn op 1 mei 2010 vervangen door 
Verordeningen (EG) nr. 883/20041 en nr. 987/20102. De regels betreffende uitkeringen bij 
ziekte zijn echter niet wezenlijk gewijzigd.

De procedure voor het aanvragen van een uitkering bij ziekte, wanneer de 
arbeidsongeschiktheid begon tijdens een tijdelijk verblijf van de werknemer buiten de 
bevoegde lidstaat, is vastgelegd in artikel 24 in samenhang met artikel 18 van Verordening 
(EEG) nr. 574/72.

Op grond van deze bepalingen onderhouden de socialezekerheidsinstanties rechtstreeks 
contact met elkaar. De verzekerde is alleen verplicht om de instantie in de lidstaat van verblijf 
op de hoogte te stellen van zijn arbeidsongeschiktheid. Deze informatie moet door de instantie 
van de verblijfplaats worden doorgegeven aan de instantie van de bevoegde lidstaat (middels 
het E116-formulier). Eventuele latere contacten tussen de instantie van de bevoegde lidstaat 
en de instantie van de lidstaat van verblijf vindt rechtstreeks plaats en is gebaseerd op de E-
formulieren (die – alhoewel ze nog steeds gebruikt worden na de inwerkingtreding van de 
nieuwe verordeningen – geleidelijk worden afgeschaft en op 1 mei 2012 geheel vervangen 
zullen zijn door de elektronische uitwisseling van gegevens). De socialezekerheidsinstantie 
van de bevoegde lidstaat mag op elk moment een instantie in de lidstaat van verblijf 
verzoeken een E116-formulier af te geven, dat bestaat uit een geneeskundige verklaring 
waarin de arbeidsongeschiktheid wordt bevestigd.

Wat betreft de ingediende documenten heeft de bevoegde Spaanse instantie de Poolse 
instantie twee maal (op 8 april 2009 en 7 juli 2009) verzocht een E116-formulier af te geven. 
De laatstgenoemde instantie heeft die aanvragen ontvangen en de informatie is verstuurd (op 
18 mei 2009 en op 31 augustus 2009).

Uit correspondentie van indiener met zijn werkgever blijkt dat de reden voor zijn ontslag 
bestond uit het feit dat de Spaanse socialezekerheidsinstantie de werkgever liet weten dat de 
arbeidsongeschiktheid van indiener niet was bevestigd middels een E116-formulier.

Gezien de bij het verzoekschrift bijgevoegde documenten heeft de Poolse 
socialezekerheidsinstantie (voor uitkeringen bij ziekte - Zakład Ubezpieczen Społecznych -
Depertament Zasiłków) twee maal (op 2 september 2009 en een herinnering op 14 januari 
2011) contact opgenomen met de Spaanse socialezekerheidsinstantie (Instituto National de la 
Seguridad Social). De reactie van de Spaanse instantie op het verzoek om opheldering van de 
Poolse socialezekerheidsinstantie is niet opgenomen in het dossier dat is bijgevoegd bij het 
verzoekschrift.

Gezien het bovenstaande lijkt het erop dat de situatie waarmee indiener te maken heeft, te 
wijten is aan problemen in de samenwerking tussen de twee betrokken 
socialezekerheidsinstanties.

                                               
1 PB L 166 van 30.4.2004, blz. 1 t/m 123.
2 PB L 284 van 30.10.2009, blz. 1 t/m 42.
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Het is niet geheel duidelijk of de Spaanse socialezekerheidsinstantie haar beslissing heeft 
gebaseerd op het feit dat het E116-formulier niet was aangekomen of – zoals de brief van de 
werkgever met betrekking tot het ontslag lijkt te suggereren – dat indiener zelf het E116-
formulier niet heeft ingediend bij de bevoegde Spaanse instantie. Dit laatste verzoek zou niet 
in overeenstemming zijn met de geldende regels ten aanzien van de coördinatie van 
socialezekerheidsstelsels.

Als indiener akkoord gaat met de openbaarmaking van zijn gegevens is de Commissie bereid 
contact op te nemen met de Spaanse autoriteiten en om opheldering van zijn zaak te 
verzoeken.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

Wat indieners ontslag betreft, wijst de Commissie erop dat er geen specifieke EU-wetgeving 
bestaat inzake de gronden, de procedure en de gevolgen van individuele ontslagen1. Het is 
daarom aan de bevoegde Spaanse instanties om op grond van de geldende nationale 
wetgeving en na het vaststellen van alle relevante feiten in elke zaak, dergelijke kwesties te 
regelen en op te lossen.

Met betrekking tot de kwestie inzake de sociale zekerheid van migrerende werknemers, blijkt 
uit de beschikbare informatie dat, zoals de Commissie al in haar vorige mededeling heeft 
aangegeven, de Poolse socialezekerheidsinstantie ZUS de aanvragen van de Spaanse instantie 
voor afgifte van een E116-formulier heeft ontvangen, en twee maal contact heeft opgenomen 
met de Spaanse instantie.

Teneinde meer duidelijkheid te verschaffen over de situatie heeft de Commissie, nadat de 
indiener had ingestemd met de openbaarmaking van zijn persoonlijke gegevens, een verzoek 
aan de Spaanse instanties gericht. Zij heeft deze instanties verzocht de indiener rechtstreeks te 
informeren over de resultaten van het onderzoek. De Commissie moet hier ook een kopie van 
ontvangen en indien zij van oordeel is dat de EU-regels inzake de coördinatie van 
socialezekerheidsstelsels geschonden zijn, zal de Commissie de nodige maatregelen nemen.

De Commissie is niet bevoegd om de feitelijke omstandigheden van individuele gevallen te 
beoordelen, maar zij ziet erop toe dat de EU-wetgeving door de lidstaten wordt toegepast en 
controleert de nationale wetgeving en praktijken wanneer deze wetgeving wordt geacht in 
strijd te zijn met de EU-wetgeving.

                                               
1 Behalve indien er sprake is van discriminatie op grond van nationaliteit, geslacht, ras en andere verboden 
gronden, maar dit lijkt hier niet het geval te zijn.


