Directeur van bedrijf in Luxemburg is in Nederland verplicht verzekerd
voor de volksverzekeringen
Brondatum:
16-04-2014
Een man is sinds 1 juni 2002 directeur van A Sarl. Het kantoor van A Sarl is gevestigd in
Luxemburg. De man heeft zich op 15 oktober 2003 in Luxemburg laten inschrijven op dit
adres. A Sarl stelt personeel ter beschikking aan binnenvaartondernemers welk personeel
werkzaam is in diverse landen, waaronder Nederland.
De man woont feitelijk in Nederland. Hij verblijft daar in de weekenden bij zijn gezin. De
man heeft voorts de Nederlandse nationaliteit. In geschil is of de man in 2005 verplicht
verzekerd is voor de volksverzekeringen.
Volgens Hof Den Haag is aannemelijk dat de man ook in Nederland in het kader van zijn
dienstbetrekking met A Sarl werkzaamheden heeft verricht. Gelet op de aard van zijn functie
acht het Hof aannemelijk dat hij - met behulp van de moderne communicatiemiddelen – ook
op de dagen dat hij bij zijn gezin verblijft, bereikbaar is voor zijn klanten. Het Hof acht niet
geloofwaardig dat de man zich in deze perioden onbereikbaar houdt ingeval zich klachten
voordoen of sprake is van uitgeleend personeel dat per direct moet worden vervangen. Alsdan
is volgens het Hof sprake van in Nederland uitgeoefende werkzaamheden als onderdeel van
de dienstbetrekking en is de man uit dien hoofde verplicht verzekerd en premieplichtig
ingevolge de volksverzekeringen.
De uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden 18 februari 2014 (nr. 12/00411,
ECLI:NL:GHARL:2014:1297) leidt niet tot een ander oordeel. In dat berechte geval was de
belanghebbende feitelijk werkzaam als kapitein op een schip dat in de Rijnvaart werd
geëxploiteerd. In casu is de man werkzaam als directeur en verblijft hij uit dien hoofde
veelvuldig op het kantoor in Luxemburg. Dat brengt hem feitelijk en rechtens in een andere
positie dan in het door Hof Arnhem-Leeuwarden berechte geval.
De uitspraak van Rechtbank Den Haag (nr. 12/11637, niet gepubliceerd) wordt bevestigd.

