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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1598/2010, ingediend door Angel Aleksandrov Vasilev 
(Bulgaarse nationaliteit), over de vermeende inbreuk van de Bulgaarse 
autoriteiten op de rechtsinstrumenten van de EU inzake maatregelen ter 
verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het 
werk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De indiener verklaart dat hij arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van buitengewoon 
zwaar werk onder omstandigheden die strijdig zijn met de rechtsinstrumenten van de EU 
inzake maatregelen ter verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers.  
De indiener verwijst met name naar Richtlijn 89/391/EEG van de Raad betreffende de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers op het werk en Richtlijn 90/269/EEG van de Raad betreffende 
de minimum veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor het manueel hanteren van lasten 
met gevaar voor met name rugletsel voor de werknemers.  Omdat talloze klachten van de 
indiener bij de verantwoordelijke autoriteiten, waaronder de Bulgaarse Ombudsman, zonder 
resultaat zijn gebleven, verzoekt hij het Europees Parlement om tussenkomst.

2. Ontvankelijkheid

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

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

Het verzoekschrift heeft betrekking op twee bedrijfsongevallen die de indiener heeft gehad, 
zijn naar eigen zeggen ontoereikende arbeidsomstandigheden en besluiten van de Bulgaarse 
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autoriteiten op grond waarvan hij in aanmerking komt voor een algemene 
invaliditeitsuitkering en niet voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering, waarnaar de voorkeur 
van de indiener uitgaat. 

Volgens de indiener is op 19 juni 1986 in het ziekenhuis van Vratza in Bulgarije vastgesteld 
dat hij letsel heeft opgelopen als gevolg van een bedrijfsongeval. 

De indiener is van mening dat zijn gezondheid vervolgens tussen 1992 en 2004 is 
verslechterd. In die periode werkte hij bij een Bulgaars bedrijf genaamd "Glavbulgarstroy" op 
basis van tijdelijke contracten (2 tot 4 maanden) en was hij werkzaam in verschillende landen, 
waaronder Oekraïne, Duitsland en Rusland. Hij beklaagt zich over ontoereikende 
arbeidsomstandigheden tijdens de periode waarin hij werkzaam was bij dat bedrijf. De 
indiener beweert dat hij op 18 maart 2004 een tweede letsel heeft opgelopen als gevolg van 
een bedrijfsongeval terwijl hij werkte bij het bedrijf "Glavbulgarstroy" in Moskou, Rusland. 
Op 28 oktober 2004 is de indiener door medisch deskundigen onderzocht in Vratza, Bulgarije, 
en is vastgesteld dat zijn letsel niet het gevolg is van een bedrijfsongeval. Aangezien de 
indiener het niet eens was met deze conclusie, is hij in de periode 2004 – 2009 verschillende 
malen onderzocht door medisch deskundigen om te beoordelen of zijn diagnoses het gevolg 
zijn van bedrijfsongevallen.

De medische onderzoeken wezen echter niet uit dat zijn letsel kan worden toegeschreven aan 
bedrijfsongevallen. Dienovereenkomstig is besloten dat hij in aanmerking komt voor een 
algemene invaliditeitsuitkering en niet voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering, die volgens 
de indiener 40% hoger zou zijn. 

Uit de ingediende documenten is af te leiden dat de indiener een nationale gerechtelijke 
procedure is gestart tegen "Glavbulgarstroy" met betrekking tot het ongeval dat plaatsvond op 
18 maart 2004. Deze procedure was nog aanhangig op het moment dat het verzoekschrift 
werd ingediend. De indiener heeft tevens verschillende nationale instellingen en organen 
benaderd, onder andere met betrekking tot zijn arbeidsomstandigheden, zijn salaris en de 
vergoeding voor geneesmiddelen.

De indiener is het niet eens met de besluiten op grond waarvan hij in aanmerking komt voor 
een algemene invaliditeitsuitkering. Hij is van mening dat zijn verscheidene ziekten zijn 
veroorzaakt door de twee bedrijfsongevallen en de ontoereikende arbeidsomstandigheden 
tijdens zijn dienstverband bij "Glavbulgarstroy", en dat hij derhalve in aanmerking moet 
komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

In dit opzicht beweert de indiener dat zijn rechten uit hoofde van Richtlijn 89/391/EEG 
betreffende de veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk1 en 
Richtlijn 90/269/EEG betreffende het manueel hanteren van lasten2 zijn geschonden.

                                               
1 Richtlijn 89/391/EEG van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van 
de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk; PB L 183 van 29.6.1989, 
blz. 1.
2 Richtlijn 90/269/EEG van de Raad van 29 mei 1990 betreffende de minimum veiligheids- en 
gezondheidsvoorschriften voor het manueel hanteren van lasten met gevaar voor met name rugletsel voor de 
werknemers (vierde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG); PB L 156 van 
21.6.1990, blz. 9.
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Hij stelt voorts dat Bulgarije moet voldoen aan verschillende artikelen van de 
oprichtingsverdragen van de EU.  

Wat betreft nationale wetgeving, verklaart hij dat er verschillende wetten hadden moeten 
worden nageleefd, waaronder de Wet gezondheid en veiligheid op het werk van 1997 en 
latere amendementen. Volgens de indiener is dit in de praktijk niet gebeurd.

De indiener is van mening dat zijn vroegere werkgever, "Glavbulgarstroy", artikel 48, lid 5 
van de Bulgaarse grondwet heeft geschonden, waarin staat dat werknemers recht hebben op 
arbeidsomstandigheden die voldoende gezond en veilig zijn, en dat het bedrijf heeft 
gehandeld in strijd met de wet inzake gezondheid en veiligheid op het werk, die 
Richtlijn 89/391/EEG omzet in nationale wetgeving.

Allereerst dient te worden opgemerkt dat Richtlijn 89/391/EEG de kern van het EU-acquis 
inzake de gezondheid en veiligheid van werknemers vormt. De richtlijn bevat algemene 
beginselen ten aanzien van risicopreventie, de bescherming van de gezondheid en veiligheid, 
het opheffen van risico- en ongevalsfactoren, en daarnaast bevat zij algemene richtsnoeren 
voor de tenuitvoerlegging van deze beginselen.

In Richtlijn 90/269/EEG zijn de minimum veiligheids- en gezondheidsvoorschriften 
neergelegd voor het manueel hanteren van lasten met gevaar voor met name rugletsel voor de 
werknemers. De richtlijn bepaalt dat de werkgever passende maatregelen neemt of passende 
middelen gebruikt, met name mechanische uitrustingen, om te voorkomen dat de werknemers 
lasten manueel moeten hanteren (artikel 3, lid 1). 

Wat betreft de klachten van de indiener met betrekking tot de volgens hem ontoereikende 
arbeidsomstandigheden, de bedrijfsongevallen die hij heeft gehad en de vermeende niet-
naleving van EU-wetgeving in dit verband, moet echter in herinnering worden gebracht dat de 
omstandigheden waarop de klachten betrekking hebben, zich voordeden in de periode 1986 –
2004, dus vóór de toetreding van Bulgarije tot de EU, die op 1 januari 2007 plaatsvond. Dat 
betekent dat deze omstandigheden uitsluitend moeten worden onderzocht in het kader van 
nationale wetgeving en procedures.

Met betrekking tot het recht van de indiener op een specifiek type uitkering moet worden 
opgemerkt dat zaken die betrekking hebben op de voorwaarden waaronder men recht heeft op 
het ontvangen van een uitkering op grond van een socialezekerheidsregeling onder de 
bevoegdheid van de lidstaten vallen. Het staat de lidstaten vrij om te beslissen welke 
uitkeringen onder welke voorwaarden worden verleend. De EU-wetgeving inzake sociale 
zekerheid omvat alleen een aantal specifieke aspecten, zoals het behoud van de 
socialezekerheids- en pensioenrechten wanneer mensen van de ene naar de andere lidstaat 
verhuizen.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 28 februari 2015

De diensten van de Commissie hebben de aanvullende informatie die de indiener na ontvangst 
van de mededeling van de Commissie van juli 2011 heeft verstuurd, onderzocht. Hun 
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conclusies blijven echter ongewijzigd. Bijgevolg herhalen ze de opmerkingen die in die 
mededeling zijn gemaakt.


