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Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 13 december 2020

houdende de toekening van een toelage in het kader van de implemen-
tatie van een lokaal beleid voor veiligheid en preventie voor het
jaar 2020.

Gegeven te Brussel, 9 maart 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Binenlandse Zaken,
Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing,

A. VERLINDEN

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2021/40773]
5 MAART 2021. — Samenwerkingsakkoord houdende uitvoering van

het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale
Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking
tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid
en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de
normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buiten-
landse arbeidskrachten en wat betreft de oprichting van een
elektronisch platform in het kader van de gecombineerde verblijfs-
aanvraagprocedure met het oog op tewerkstelling

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,
I. ALGEMENE COMMENTAAR
1. Doelstelling
Ingevolge de Richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en

de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagproce-
dure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde
landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een
lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor
werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven, werd
België als lidstaat van de Europese Unie opgedragen één enkele
aanvraagprocedure in te richten voor het verstrekken van een gecom-
bineerde vergunning aan onderdanen van derde landen om op het
Belgisch grondgebied te verblijven met het oog op werk, teneinde de
procedures in verband met hun toelating te vereenvoudigen en de
controle van hun status gemakkelijker te maken.

Het Samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale
Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-
Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking
tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en
het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen
betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeids-
krachten (B.S., 24 december 2018) (hierna: “Samenwerkingsakkoord”),
dat in werking trad op 24 december 2018, is een gedeeltelijke omzetting
van deze richtlijn.

Bij artikel 40, eerste lid van dit Samenwerkingsakkoord verbinden,
ingevolge de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de
zesde staatshervorming (B.S., 31 januari 2014) die in werking trad op
1 juli 2014, de Federale Staat en de deelstaten bevoegd voor tewerk-
stelling van buitenlandse werknemers, zich ertoe om een gemeenschap-
pelijk elektronisch platform te creëren dat het mogelijk maakt om
gegevens en documenten op elektronische wijze te verzamelen en uit te
wisselen tussen de diensten die bevoegd zijn voor de behandeling van
de aanvragen voor een gecombineerde vergunning.

Overeenkomstig het tweede lid van dezelfde bepaling, zullen de
partijen de nadere regels voor het gebruik van dit platform preciseren
bij een uitvoerend samenwerkingsakkoord.

Het voorliggend Uitvoerend Samenwerkingsakkoord voorziet dus in
de uitvoeringsbepalingen van het Samenwerkingsakkoord van
2 februari 2018.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 décembre 2020 relatif à
l’octroi d’une allocation destinée à la mise en œuvre d’une politique
locale de sécurité et de prévention pour l’année 2020.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles
et du Renouveau démocratique,

A. VERLINDEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2021/40773]
5 MARS 2021. — Accord de coopération portant exécution de l’accord

de coopération du 2 février 2018 entre l’Etat fédéral, la Région
wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles Capitale et la
Communauté germanophone portant sur la coordination des
politiques d’octroi d’autorisations de travail et d’octroi du permis
de séjour, ainsi que les normes relatives à l’emploi et au séjour des
travailleurs étrangers et portant création d’une plateforme électro-
nique dans le cadre de la procédure de demande unique de séjour
à des fins d’emploi

RAPPORT AU ROI

Sire,
I. COMMENTAIRE GÉNÉRAL
1. Objectif
Conformément à la Directive 2011/98/UE du Parlement européen et

du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande
unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les
ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un
Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les
travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat
membre, la Belgique, en tant qu’Etat membre de l’Union européenne, a
été chargée d’établir une procédure de demande unique en vue de la
délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays
tiers à résider sur le territoire Belge afin d’y travailler, de manière à
simplifier les procédures d’admission de ces personnes et à faciliter le
contrôle de leur statut.

L’accord de coopération du 2 février 2018 entre l’Etat fédéral, la
Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale
et la Communauté germanophone portant sur la coordination des
politiques d’octroi d’autorisations de travail et d’octroi du permis de
séjour, ainsi que les normes relatives à l’emploi et au séjour des
travailleurs étrangers (M.B. du 24 décembre 2018) (ci-après dénommé :
« accord de coopération »), entré en vigueur le 24 décembre 2018,
constitue une transposition partielle de cette directive.

Par l’article 40, alinéa 1er, du cet accord de coopération, suite à la loi
spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’Etat (M.B.,
31 janvier 2014), entrée en vigueur le 1er juillet 2014, l’État Fédéral et les
entités fédérées compétentes pour l’occupation des travailleurs étran-
gers s’engagent à créer une plateforme électronique commune permet-
tant la collecte et l’échange électronique de données et de documents
entre administrations compétentes pour le traitement des demandes de
permis unique.

Conformément à l’alinéa 2 de la même disposition, les parties
préciseront les modalités d’utilisation de cette plateforme au moyen
d’un accord de coopération d’exécution.

Le présent accord de coopération d’exécution prévoit donc les
modalités d’exécution de l’accord de coopération du 2 février 2018.
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De creatie van het platform is niet enkel nuttig in het kader van een
vlotte gecombineerde vergunningsprocedure, maar biedt tevens moge-
lijkheden voor de federale en gewestelijke inspectiediensten tot meer
doelgerichte controles in de strijd tegen fraude en misbruik. Daarvoor
worden de nodige verdere juridische en technische aanpassingen
voorbereid.

Artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen (hierna: “BWHI”), verplicht in zijn para-
grafen 1 en 3, c), de Federale Overheid en de Gewesten eveneens een
samenwerkingsakkoord af te sluiten voor het coördineren van het
beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de
verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstel-
ling van buitenlandse arbeidskrachten.

Hierbij staat artikel 92bis, § 1, derde lid, BWHI toe, dat een
samenwerkingsakkoord, dat de vereiste instemming heeft gekregen,
bepaalt dat zijn toepassing wordt gegarandeerd door uitvoeringsbeslui-
ten die uitwerking hebben zonder dat de parlementaire instemming is
vereist.

II. ARTIKELSGEWIJZE COMMENTAAR
ARTIKEL 1
Dit artikel bepaalt in de eerste paragraaf de wettelijke basis en het

doel van het gemeenschappelijk elektronisch platform: de elektronische
toepassing van de gecombineerde aanvraagprocedure.

Paragraaf 2 van dit artikel voorziet het wettelijk kader voor de
behandeling van de verblijfsaanvragen met het oog op werk voor een
periode van meer dan negentig dagen, dat bestaat uit de eerder
gesloten Samenwerkingsakkoorden, te weten het Samenwerkingsak-
koord van 2 februari 2018, het Samenwerkingsakkoord van 6 decem-
ber 2018 houdende uitvoering van het akkoord van 2 februari 2018 en
elk samenwerkingsakkoord dat bijzondere modaliteiten bevat ter
uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018,
overeenkomstig artikel 1, § 2, tweede lid van dat akkoord.

Paragraaf 3 preciseert dat de technische en organisatorische modali-
teiten met betrekking tot de uitwisseling van informatie en het delen
van bepaalde gegevens, vastgelegd zullen worden in een Protocolak-
koord dat tussen de Dienst Vreemdelingenzaken, de gewestelijke
overheden en de RSZ opgesteld zal worden.

Art. 2.
Dit artikel betreft de consultatie van de gegevens via het elektronisch

platform door diplomatieke posten, gemeentebesturen en inspectiedien-
sten, bij toepassing van de gecombineerde aanvraagprocedure.

Art. 3
Dit artikel vermeldt de categorieën van vreemdelingen op wie het

samenwerkingsakkoord van toepassing is. Dit personeel toepassings-
gebied omvat de vreemdelingen die een verblijf op basis van werk
willen bekomen in België voor een bepaalde periode die 90 dagen
overstijgt.

Art. 4
De begrippen, gedefinieerd in artikel 4 van de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (hierna AVG), dienen in voorliggend samenwer-
kingsakkoord in dezelfde betekenis te worden begrepen.

Art. 5
Deze bepaling legt de doelstellingen van het elektronisch platform

vast en vermeldt de daaraan gekoppelde voordelen.
Art. 6
Deze bepaling onderscheidt de verantwoordelijkheid met betrekking

tot de gegevensverwerking ten aanzien van bevoegdheden van de
Dienst Vreemdelingenzaken en de gewestelijke overheden. Meer
bepaald wordt de Dienst Vreemdelingenzaken aangeduid als verwer-
kingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in artikel 4, punt 7) AVG, wat
betreft de verwerkingen van persoonsgegevens inzake de machtiging
tot verblijf.

De gewestelijke overheden zijn verwerkingsverantwoordelijke voor
de verwerkingen van persoonsgegevens wat betreft de toelating tot
arbeid.

De Dienst Vreemdelingenzaken en de gewestelijke overheden zijn
conform artikel 26 AVG “gezamenlijke verwerkingsverantwoordelij-
ken” voor de verwerkingen in het kader van het elektronisch platform.

Art. 7
De eerste en tweede paragraaf van deze bepaling duiden de RSZ aan

als verwerker, in de zin van artikel 4, punt 8) AVG, die verantwoordelijk
is voor de technische ontwikkeling, de werking en het onderhoud van
het elektronisch platform. Hierbij worden de verplichtingen uit art. 28
van de AVG opgenomen.

De derde paragraaf preciseert dat de beveiliging van de verwerking,
zal worden vastgelegd in een Protocolakkoord, zoals reeds vermeld in
artikel 1, § 3.

La création de la plateforme est non seulement utile dans le cadre
d’une procédure de permis unique rapide, mais elle offre également aux
services d’inspection fédéraux et régionaux la possibilité d’effectuer des
contrôles plus ciblés dans le cadre de la lutte contre la fraude et les abus.
Les adaptations juridiques et techniques nécessaires seront préparées à
cette fin.

L’article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles (ci-après dénommé : LSRI), dans ses paragraphes 1er et
3, c), impose également à l’Autorité fédérale et aux Régions la
conclusion d’un accord de coopération pour la coordination des
politiques d’octroi d’autorisations de travail et d’octroi du permis de
séjour, ainsi que les normes relatives à l’emploi des travailleurs
étrangers.

A cet égard, l’article 92bis, § 1er, alinéa 3, LSRI permet à un accord de
coopération, qui a reçu les assentiments requis, de prévoir que sa mise
en œuvre sera assurée par des accords d’exécution ayant effet sans
qu’un assentiment parlementaire ne soit exigé.

II. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE
ARTICLE 1er

Le paragraphe 1er de cet article définit la base légale et l’objectif de la
plateforme électronique commune : la mise en application électronique
de la procédure de demande unique.

Le paragraphe 2 de cet article prévoit le cadre juridique pour le
traitement des demandes de séjour en vue de travailler pendant une
période supérieure à nonante jours, qui est constitué des accords de
coopération conclus précédemment, à savoir l’accord de coopération
du 2 février 2018, l’accord de coopération du 6 décembre 2018 portant
exécution de l’accord du 2 février 2018 et tout accord de coopération
contenant des modalités particulières d’exécution de l’accord de
coopération du 2 février 2018, conformément à l’article 1er, § 2, alinéa 2,
de cet accord.

Le paragraphe 3 précise que les modalités techniques et organisa-
tionnelles relatives à l’échange d’informations et le partage de certaines
données seront déterminées dans un protocole d’accord qui sera établi
entre l’Office des étrangers, les autorités régionales et l’ONSS.

Art. 2
Cet article concerne la consultation des données sur la plateforme

électronique par les postes diplomatiques, les administrations commu-
nales et les services d’inspection, lorsqu’il est fait application de la
procédure de demande unique.

Art. 3
Cet article énumère les catégories d’étrangers auxquels s’applique

l’accord de coopération. Ce champ d’application personnel inclut les
étrangers qui souhaitent obtenir un séjour sur la base d’un travail en
Belgique pendant une période déterminée dépassant 90 jours.

Art. 4
Les termes définis à l’article 4 du Règlement général sur la protection

des données (ci-après dénommé : RGPD) doivent être compris dans le
même sens dans le présent accord de coopération.

Art. 5
Cette disposition fixe les objectifs de la plateforme électronique et

précise les avantages qui y sont associés.
Art. 6
Cette disposition distingue la responsabilité concernant le traitement

des données à l’égard de l’Office des étrangers et des autorités
régionales en fonction des compétences qui relèvent de l’Office des
étrangers ou des autorités régionales . Plus précisément, l’Office des
étrangers est désigné comme responsable du traitement, tel que visé à
l’article 4, point 7), du RGPD, en ce qui concerne le traitement des
données à caractère personnel relatives à l’autorisation de séjour.

Les autorités régionales sont responsables du traitement des données
à caractère personnel en ce qui concerne l’autorisation de travail.

Conformément à l’article 26 du RGPD, l’Office des étrangers et les
autorités régionales sont « responsables conjoints » des traitements
effectués dans le cadre de la plateforme électronique.

Art. 7
Les paragraphes 1er et 2 de cette disposition désignent l’ONSS

comme sous-traitant, au sens de l’article 4, point 8) du RGPD, qui est
responsable pour le développement technique, du fonctionnement et la
maintenance de la plateforme électronique. Ceci inclut les obligations
de l’article 28 du RGPD.

Le paragraphe 3 précise que la sécurité du traitement, sera détermi-
née dans un protocole d’accord, comme déjà mentionné à l’article 1er,
§ 3.
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Art. 8

Dit artikel preciseert de noodzakelijkheid van de verwerking van de
persoonsgegevens in het kader van de gecombineerde aanvraagproce-
dure. Ingevolge de federale en regionale wetgeving zijn de Dienst
Vreemdelingenzaken en de gewestelijke overheden immers belast met
de toepassing van de gecombineerde aanvraagprocedure, waardoor de
verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
die op de verwerkingsverantwoordelijken rusten, zoals voorzien in
artikel 6, punt c), AVG.

Art. 9

Artikel 9 omschrijft de specifieke doeleinden van de verwerking van
persoonsgegevens in het kader van de gecombineerde aanvraagproce-
dure, zoals beoogd in artikel 5, lid 1, b), AVG.

Art. 10

In overeenstemming met artikel 5, 1, c), AVG hebben de verwerkings-
verantwoordelijken enkel toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn
voor de uitvoering van de taken waarvoor ze bevoegd zijn.

Art. 11-12

Deze artikelen bepalen welke categorieën van persoonsgegevens
verwerkt worden: gegevens inzake verblijf (artikel 11) en inzake
tewerkstelling (artikel 12).

Art. 13

Dit artikel bevat de categorie van persoonsgegevens met betrekking
tot de gezondheid. De eerste paragraaf, 1°, van dit artikel bepaalt dat de
gegevens van een medisch attest zullen verwerkt worden, in de
gevallen waarin de voorlegging van dit voornoemde attest voorzien is
bij de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreem-
delingen. Hieronder dienen de categorieën van vreemdelingen begre-
pen te worden die ingevolge artikelen 61/25-2, eerste lid, § 1, 5°,
61/27-1, § 1, eerste lid, 2°, 61/29-8, § 1, eerste lid, 5° en 61/39, § 1, eerste
lid, 4° van de wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreem-
delingen gehouden zijn een medisch attest af te leveren. Deze bepaling
geldt ook naar de toekomst ten aanzien van nieuwe categorieën
vreemdelingen die aan dezelfde verplichting zullen worden onderwor-
pen.

Art. 14

Dit artikel bevat de categorie van persoonsgegevens met betrekking
tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten. Het eerste lid van
dit artikel bepaalt dat de gegevens van strafrechtelijke veroordelingen
en strafbare feiten verwerkt zullen worden, in de gevallen waarin de
voorlegging van een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig
document is voorzien bij de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijde-
ring van vreemdelingen. Hieronder dienen de categorieën van vreem-
delingen begrepen te worden die ingevolge de artikelen 61/25-2, § 1,
eerste lid, 4°, 61/27-1, § 1, eerste lid, 4°, 61/29-8, § 1, eerste lid, 6°,
61/39, § 1, eerste lid, 5° en 61/48, § 1, eerste lid, 5° van de wet van
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen gehouden
zijn een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document af
te leveren. Deze bepaling geldt ook naar de toekomst ten aanzien van
nieuwe categorieën vreemdelingen die aan dezelfde verplichting zullen
worden onderworpen.

Art. 15

Dit artikel bepaalt de persoonsgegevens van administratieve aard die
verwerkt zullen worden.

Art. 16-17

Deze bepalingen bevatten praktische regels voor de elektronische
indiening van de aanvraag via het portaal “Working in Belgium”.
Gelijkluidend aan artikel 1, § 3 worden de modaliteiten met betrekking
tot de werking van het portaal vastgelegd in een Protocolakkoord.

Art. 18

De Belgische diplomatieke posten en de gemeentebesturen ontvan-
gen de positieve beslissingen inzake de verblijfstitels met het oog op
werk via het elektronisch platform. Op basis van deze beslissing
leveren zij een visum of een verblijfsdocument aan de vreemdeling af.

Art. 19-21

Deze artikels betreffen het overmaken van de gegevens aan de
bevoegde beroepsinstantie, wanneer een beroep tegen een weigerings-
beslissing ingediend wordt: de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
(artikel 19) of de Raad van State (artikels 20-21).

Art. 8

Cet article précise la nécessité du traitement des données à caractère
personnel dans le cadre de la procédure de demande unique. En vertu
des législations fédérale et régionale, l’Office des étrangers et les
autorités régionales sont en effet chargés de l’application de la
procédure de demande unique, ce qui implique que le traitement est
nécessaire au respect des obligations légales auxquelles les responsa-
bles de traitement sont soumis, comme le prévoit l’article 6, point c), du
RGPD.

Art. 9

L’article 9 définit les objectifs spécifiques du traitement des données
à caractère personnel dans le cadre de la procédure de demande
unique, comme le prévoit l’article 5, alinéa 1, b), du RGPD.

Art. 10

Conformément à l’article 5, alinéa 1, c), du RGPD, les responsables du
traitement ont uniquement accès aux données nécessaires à l’exécution
des tâches qui sont de leur compétence.

Art. 11-12

Ces articles déterminent les catégories de données à caractère
personnel traitées : données concernant le séjour (article 11) et l’emploi
(article 12).

Art. 13

Cet article contient la catégorie des données personnelles relatives à
la santé. Le premier alinéa, 1°, de cet article stipule que les données
d’un certificat médical seront traitées dans les cas où la présentation de
ce certificat est prévue par la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Il
s’agit notamment des catégories d’étrangers qui sont tenus de présenter
un certificat médical en vertu des articles 61/25-2, § 1, premier alinéa,
5°, 61/27-1, § 1, premier alinéa, 2°, 61/29-8, § 1, premier alinéa, 5° et
61/39, § 1, premier alinéa, 4° de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Cette disposition s’applique également à l’avenir aux nouvelles caté-
gories d’étrangers qui seront soumises à la même obligation.

Art. 14

Cet article contient la catégorie des données personnelles relatives
aux condamnations pénales et aux infractions pénales. Le premier
alinéa de cet article stipule que ces données seront traitées dans les cas
où la présentation d’ un extrait du casier judiciaire ou un document
équivalent est prévu par la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Il
s’agit notamment des catégories d’étrangers qui sont tenus de présenter
un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent en vertu des
articles 61/25-2, § 1, premier alinéa, 4°, 61/27-1, § 1, premier alinéa, 4°,
61/29-8, § 1, premier alinéa, 6° en 61/39, § 1, premier alinéa, 5° et 61/48,
§ 1, premier alinéa, 5° de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Cette
disposition s’applique également à l’avenir aux nouvelles catégories
d’étrangers qui seront soumises à la même obligation.

Art. 15

Cet article détermine les données à caractère personnel d’ordre
administratif seront traitées.

Art. 16-17

Ces dispositions contiennent des règles pratiques pour l’introduction
électronique de la demande via le portail « Working in Belgium ».
Conformément à l’article 1er, § 3, les modalités relatives au fonctionne-
ment du portail seront fixées dans un protocole d’accord.

Art. 18

Les postes diplomatiques belges et les administrations communales
reçoivent les décisions positives concernant les titre de séjours à des fins
de travail via la plateforme électronique. Elles délivrent un visa ou un
document de séjour à l’étranger sur la base de cette décision.

Art. 19-21

Ces articles concernent la transmission des données à l’instance de
recours compétente lorsqu’un recours est introduit contre une décision
de refus, à savoir le Conseil du contentieux des étrangers (article 19) ou
le Conseil d’Etat (articles 20-21).
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Art. 22

Het elektronisch platform informeert de bevoegde overheden over
positieve of negatieve beslissingen die in het kader van een gecombi-
neerde aanvraag genomen worden. Wanneer de negatieve beslissing
echter bestaat uit de weigering of beëindiging van het verblijf van de
betrokken vreemdelingen, zal de specifieke aard (weigering of beëin-
diging) van de beslissing niet zichtbaar zijn voor de regionale
overheden. Het elektronisch platform zal de regionale overheid aldus
enkel melden dat er een “negatieve beslissing” genomen werd. De
beslissingen tot weigering en beëindiging van het verblijf worden enkel
aan de betrokken vreemdeling betekend.

Art. 23

Deze bepaling betreft de gedeelde controlebevoegdheid inzake de
tewerkstelling van vreemdelingen. De federale inspectiediensten heb-
ben toegang tot de door de gewestelijke overheden genomen beslissin-
gen en beslissingen genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken, in
functie van de controle op de regelgeving waarmee ze belast zijn.
Indien de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken bestaat uit de
weigering of beëindiging van het verblijf, zal het platform niet de
specifieke aard van de beslissing te kennen geven aan de federale
inspectiediensten, maar enkel dat een “negatieve beslissing” genomen
werd.

Art. 24

Deze bepaling erkent het beginsel van wederzijdse erkenning van
toelatingen tot arbeid. Dit houdt in dat de territoriaal bevoegde
gewestelijke overheid toegang heeft tot het aanvraagdossier dat bij elke
andere gewestelijke overheid werd ingediend en tot de beslissingen die
die overheid genomen heeft.

Art. 25

Dit artikel legt de bewaartermijnen van de gegevens op het
elektronisch platform conform artikel 5, lid 1, e), AVG vast.

Art. 26-28

Artikelen 26 t.e.m. art. 28 bevatten de rechten van de betrokkene in
verband met de verwerking van persoonsgegevens. De rechten worden
vermeld op het online aanvraagformulier overeenkomstig artikel 13
AVG (artikel 26). Artikel 27 omvat het recht van de betrokkene op
toegang tot zijn persoonsgegevens (artikel 15 AVG), het recht op
rectificatie van de persoonsgegevens (artikel 16 AVG) en het recht op
beperking van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 18 AVG).
Het recht op het wissen van persoonsgegevens kan echter niet worden
ingeroepen (artikel 28) gelet op de noodzakelijkheid van de gegevens-
verwerking voor de nakoming van wettelijke verplichtingen door de
verwerkingsverantwoordelijken, dit overeenkomstig artikel 17, lid 3,
punt b,) AVG.

Art. 29

Deze bepaling voorziet in de oprichting van het Beheerscomité dat
samengesteld is uit vertegenwoordigers van de verwerkingsverant-
woordelijken en van de verwerkende overheid.

Art. 30-31

Het platform genereert statistieken met betrekking tot de afgifte, de
weigering of de intrekking van de in artikel 30 opgesomde verblijfs-
vergunningen. De verwerkingsverantwoordelijken kunnen deze statis-
tieken raadplegen. Dienst Vreemdelingenzaken maakt deze over aan de
Europese Commissie.

Art. 32

Dit artikel bepaalt de kostenverdeelsleutel tussen de verschillende
partijen.

Art. 22

La plateforme électronique informe les autorités compétentes des
décisions positives ou négatives prises dans le cadre d’une demande
unique. Toutefois, si la décision négative consiste à refuser ou à mettre
fin au séjour des étrangers concernés, les autorités régionales ne
pourront pas voir la nature spécifique (refus ou fin de séjour) de la
décision. La plateforme électronique se contentera ainsi d’informer les
autorités régionales qu’une « décision négative » a été prise. La décision
de refus ou de fin de séjour sera uniquement notifiée à l’étranger
concerné.

Art. 23

Cette disposition concerne la compétence partagée en matière de
contrôle de l’emploi des étrangers. Les services fédéraux d’inspection
ont accès aux décisions prises par les autorités régionales et aux
décisions prises par l’Office des Etrangers, en fonction du contrôle de la
réglementation dont ils sont responsables. Si la décision de l’Office des
Etrangers consiste en un refus ou en une fin de séjour, la plateforme
n’informera pas les services fédéraux d’inspection de la nature
spécifique (refus ou fin de séjour) de la décision, mais seulement qu’une
« décision négative » a été prise.

Art. 24

Cette disposition reconnait le principe de la reconnaissance mutuelle
des autorisations de travail. Cela signifie que l’autorité régionale
territorialement compétente a accès au dossier de demande introduit
auprès de toute autre autorité régionale et aux décisions prises par
celle-ci.

Art. 25

Cet article fixe les délais de conservation des données figurant sur la
plateforme électronique conformément à l’article 5, alinéa 1er, e), du
RGPD.

Art. 26-28

Les articles 26 à 28 précisent les droits de l’intéressé par rapport au
traitement des données à caractère personnel. Les droits sont mention-
nés sur le formulaire de demande en ligne conformément à l’article 13
du RGPD (article 26). L’article 27 concerne le droit de l’intéressé à
accéder à ses données à caractère personnel (article 15 RGPD), le droit
de rectification des données à caractère personnel (article 16 RGPD) et
le droit à la limitation du traitement des données à caractère personnel
(article 18 RGPD). En revanche, le droit à l’effacement des données à
caractère personnel ne peut être invoqué (article 28) compte tenu de la
nécessité du traitement des données au regard de l’exécution des
obligations légales par les responsables du traitement, conformément à
l’article 17, alinéa 3, point b), AVG.

Art. 29

Cette disposition prévoit la création d’un comité de gestion composé
de représentants des responsables du traitement et de l’autorité en
charge du traitement.

Art. 30-31

La plateforme génère des statistiques relatives à la délivrance, au
refus ou au retrait des permis de séjour, énumérées à l’article 30. Les
responsables du traitement peuvent consulter ces statistiques et l’Office
des étrangers les transmet à la Commission européenne.

Art. 32

Cet article détermine la clé de répartition des coûts entre les
différentes parties.
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Art. 33
Deze bepaling voorziet in de inwerkingtredingsdatum van het

voorliggend Samenwerkingsakkoord.
Getekend te Brussel, op 5 maart 2021, in één enkel oorspronkelijk

exemplaar in het Frans en in het Nederlands.

Voor de Federale Staat :

De Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk,
P.-Y. DERMAGNE

De Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid,

Fr. VANDENBROUCKE

De Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen
en Democratische Vernieuwing,

A. VERLINDEN

De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
belast met de Nationale Loterij,

S. MAHDI

Voor het Vlaamse Gewest :

De Minister-President van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON

De Minister van Economie, Innovatie, Werk,
Sociale economie en Landbouw,

H. CREVITS

Voor het Waalse Gewest :

De Minister-President van de Waalse Regering,
E. DI RUPO

De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid,
Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten,

Ch. MORREALE

Voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest :

De Minister-President van de Regering
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

R. VERVOORT

De Minister van Werk en Beroepsopleiding,
Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn,

B. CLERFAYT

Voor de Duitstalige Gemeenschap :

Minister-President van de Duitstalige Gemeenschap,
Minister van Lokale Besturen en Financiën,

O. PAASCH

De Minister van Cultuur, Sport, Werkgelegenheid en Media,
I. WEYKMANS

5 MAART 2021. — Samenwerkingsakkoord houdende uitvoering van
het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale
Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking
tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid
en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de
normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buiten-
landse arbeidskrachten en wat betreft de oprichting van een
elektronisch platform in het kader van de gecombineerde verblijfs-
aanvraagprocedure met het oog op tewerkstelling

Gelet op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement
en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsge-
gevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van richtlijn 2016/2016/EG (hierna « Algemene verordening
gegevensbescherming ») ;

Gelet op de Grondwet, de artikelen 39 en 139;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der

instellingen, artikel 6, § 1, IX, 3° en 4°, en artikel 92bis, §§ 1 en 3, c);
Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de

Brusselse instellingen, de artikelen 4 en 42;
Gelet op de bijzondere wet van 31 december 1983 tot hervorming der

instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 55bis;

Art. 33
Cette disposition fixe la date d’entrée en vigueur du présent accord

de coopération.
Signé à Bruxelles, le 5 mars 2021 en un seul exemplaire rédigé en

français et en néerlandais.

Pour l’Etat fédéral :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie et du Travail,
P.-Y. DERMAGNE

Le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique,
Fr. VANDENBROUCKE

La Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles
et du Renouveau démocratique,

A. VERLINDEN

Le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration,
chargé de la Loterie nationale,

S. MAHDI

Pour la Région flamande :

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON

La Ministre de l’Economie, de l’Innovation,
de l’Emploi, de l’Economie sociale et de l’Agriculture,

H. CREVITS

Pour le Région wallonne :

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
E. DI RUPO

La Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action
sociale, de l’Egalité des chances et des Droits des femmes,

Ch. MORREALE

Pour la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. VERVOORT

Le Ministre chargé de l’Emploi et de la Formation professionnelle, de
la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du bien-être animal,

B. CLERFAYT

Pour la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président de la Communauté germanophone,
Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances,

O. PAASCH

La Ministre de la Culture et des Sports, de l’Emploi et des Médias,
I. WEYKMANS

5 MARS 2021. — Accord de coopération portant exécution de l’accord
de coopération du 2 février 2018 entre l’Etat fédéral, la Région
wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la
Communauté germanophone portant sur la coordination des
politiques d’octroi d’autorisations de travail et d’octroi du permis
de séjour, ainsi que les normes relatives à l’emploi et au séjour des
travailleurs étrangers et portant création d’une plateforme électro-
nique dans le cadre de la procédure de demande unique de séjour
à des fins d’emploi

Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données (ci-après « Règlement général sur la protection des
données ») ;

Vu la Constitution, les articles 39 et 139 ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les

articles 6, § 1er, IX, 3° et 4°, et 92bis, §§ 1er et 3, c) ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions

bruxelloises, les articles 4 et 42 ;
Vu la loi spéciale du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles

pour la Communauté germanophone, l’article 55bis ;
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Gelet op het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de
Federale staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-
Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende
uitvoering van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale staat,
het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk
Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördi-
natie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid
inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de
tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse werknemers (hierna
« samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 »);

Gelet op de wet van 12 november 2018 houdende instemming met
het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale
staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-
Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende
uitvoering van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale staat,
het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk
Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördi-
natie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid
inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de
tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse werknemers;

Gelet op het decreet van het Waals Gewest van 15 maart 2018 hou-
dende instemming met het samenwerkingsakkoord van
2 februari 2018 tussen de Federale staat, het Waals Gewest, het Vlaams
Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeen-
schap houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord tussen de
Federale staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-
Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking
tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en
het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen
betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse werkne-
mers;

Gelet op het decreet van het Vlaams Gewest van 23 maart 2018 hou-
dende instemming met het samenwerkingsakkoord van
2 februari 2018 tussen de Federale staat, het Waals Gewest, het Vlaams
Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeen-
schap houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord tussen de
Federale staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-
Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking
tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en
het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen
betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse werkne-
mers;

Gelet op de ordonnantie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest van
19 april 2018 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord
van 2 februari 2018 tussen de Federale staat, het Waals Gewest, het
Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige
Gemeenschap houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord
tussen de Federale staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het
Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met
betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot
arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de
normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse
werknemers;

Gelet op het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van
23 april 2018 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord
van 2 februari 2018 tussen de Federale staat, het Waals Gewest, het
Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige
Gemeenschap houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord
tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met
betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot
arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de
normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse
werknemers;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 tussen de
Federale staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-
Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende
uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen
de Federale staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-
Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking
tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en
het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen
betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse werkne-
mers (hierna “samenwerkingsakkoord van 6 december 2018”);

Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreem-
delingen (hierna “wet van 15 december 1980”);

Vu l’accord de coopération du 2 février 2018 entre l’Etat fédéral, la
Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale
et la Communauté germanophone portant exécution de l’accord de
coopération entre l’Etat fédéral, la Région wallonne, la Région fla-
mande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germano-
phone portant sur la coordination des politiques d’octroi d’autorisa-
tions de travail et d’octroi du permis de séjour, ainsi que les normes
relatives à l’emploi et au séjour des travailleurs étrangers (ci-après
« accord de coopération du 2 février 2018 ») ;

Vu la loi du 12 novembre 2018 portant assentiment à l’accord de
coopération du 2 février 2018 entre l’Etat fédéral, la Région wallonne,
la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté
germanophone portant exécution de l’accord de coopération entre
l’Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de
Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la
coordination des politiques d’octroi d’autorisations de travail et
d’octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l’emploi et
au séjour des travailleurs étrangers ;

Vu le décret de la Région wallonne du 15 mars 2018 portant
assentiment à l’accord de coopération du 2 février 2018 entre l’Etat
fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de
Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution
de l’accord de coopération entre l’Etat fédéral, la Région wallonne, la
Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté
germanophone portant sur la coordination des politiques d’octroi
d’autorisations de travail et d’octroi du permis de séjour, ainsi que les
normes relatives à l’emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;

Vu le décret de la Région flamande du 23 mars 2018 portant
assentiment à l’accord de coopération du 2 février 2018 entre l’Etat
fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de
Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution
de l’accord de coopération entre l’Etat fédéral, la Région wallonne, la
Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté
germanophone portant sur la coordination des politiques d’octroi
d’autorisations de travail et d’octroi du permis de séjour, ainsi que les
normes relatives à l’emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;

Vu l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du
19 avril 2018 portant assentiment à l’accord de coopération du
2 février 2018 entre l’Etat fédéral, la Région wallonne, la Région
flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germa-
nophone portant exécution de l’accord de coopération entre l’Etat
fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de
Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la
coordination des politiques d’octroi d’autorisations de travail et
d’octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l’emploi et
au séjour des travailleurs étrangers ;

Vu le décret de la Communauté germanophone du 23 avril 2018 por-
tant assentiment à l’accord de coopération du 2 février 2018 entre l’Etat
fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de
Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution
de l’accord de coopération entre l’Etat fédéral, la Région wallonne, la
Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté
germanophone portant sur la coordination des politiques d’octroi
d’autorisations de travail et d’octroi du permis de séjour, ainsi que les
normes relatives à l’emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;

Vu l’accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l’Etat fédéral, la
Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale
et la Communauté germanophone portant exécution de l’accord de
coopération du 2 février 2018 entre l’Etat fédéral, la Région wallonne, la
Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté
germanophone portant sur la coordination des politiques d’octroi
d’autorisations de travail et d’octroi du permis de séjour, ainsi que les
normes relatives à l’emploi et au séjour des travailleurs étrangers (
ci-après « accord de coopération du 6 décembre 2018 ») ;

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après « loi du
15 décembre 1980 »);
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Gelet op de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van
buitenlandse werknemers;

Gelet op het decreet van de Waalse Gewestraad van 6 mei 1999 betref-
fende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de
bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tewerkstelling en opgra-
vingen;

Gelet op het decreet van de Duitstalige Gemeenschapsraad van
10 mei 1999 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeen-
schap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tewerkstel-
ling en opgravingen;

Gelet op het decreet van de Vlaamse Raad van 18 juli 2008 betref-
fende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;

Gelet op het Sociaal Strafwetboek;

Gelet op de wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het
principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de
diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de
overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische
en papieren formulieren;

Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoons-
gegevens;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijde-
ring van vreemdelingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de
uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling
van buitenlandse werknemers;

Gelet op het besluit van 7 december 2018 van de Vlaamse Regering
houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de
tewerkstelling van buitenlandse werknemers;

Gelet op het besluit van 16 mei 2019 van de Waalse Regering
betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en tot
opheffing van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de
uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling
van buitenlandse werknemers;

Gelet op het advies nr. 130/2020 van 11 december 2020 van de
Gegevensbeschermingsautoriteit;

Overwegende dat de partijen bij het akkoord, ieder wat haar betreft,
bevoegd zijn voor het uitwisselen en het delen van gegevens in het
kader van de gecombineerde aanvraagprocedure die van toepassing is
op de verblijfsaanvraag met het oog op werk, voor een duur die gelijk
is aan of langer is dan negentig dagen;

Overwegende dat het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 de
rollen van de bevoegde bestuursoverheden in het kader van de
gecombineerde aanvraagprocedure voor de toekenning van machtigin-
gen tot verblijf met het oog op werk voor een periode van meer dan
negentig dagen bepaalt;

Overwegende dat dit akkoord voorziet dat de gewestelijke overhe-
den bevoegd zijn om de aanvraag te ontvangen en dat de Dienst
Vreemdelingenzaken beslist over de afgifte van verblijfstitels met het
oog op werk;

Overwegende dat de Gewesten krachtens dit akkoord de voorwaar-
den en de nadere regels voor de indiening van de aanvraag bepalen;

Overwegende dat de aanvraag de documenten met betrekking tot het
werk moet bevatten die voorzien worden door de wettelijke of
reglementaire bepalingen betreffende de tewerkstelling van buiten-
landse werknemers en de documenten met betrekking tot het verblijf
die voorzien worden door de wetgeving betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreem-
delingen;

Overwegende dat het samenwerkingsakkoord van
2 februari 2018 voorziet in de uitwisseling van gegevens en inlichtingen
en van beslissingen tussen de Dienst Vreemdelingenzaken, de gewes-
telijke overheden die bevoegd zijn voor de tewerkstelling van buiten-
landse werknemers en de Belgische diplomatieke posten en de
gemeentebesturen;

Overwegende dat het samenwerkingsakkoord van
2 februari 2018 nadere regels bevat inzake wederzijdse erkenning van
gewestelijke toelatingen en inzake toezicht, controle en sanctionering,
die toegang tot de gegevens vereisen;

Overwegende dat de vaststelling van inbreuken met betrekking tot
de tewerkstelling van buitenlandse werknemers een bevoegdheid is die
tussen de Federale Staat en de Gewesten verdeeld is;

Overwegende dat het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 ook
de creatie van een elektronisch platform toestaat;

Vu la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs
étrangers ;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 6 mai 1999 relatif à
l’exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la
Région wallonne en matière d’emploi et de fouilles ;

Vu le décret du Conseil de la Communauté germanophone du
10 mai 1999 relatif à l’exercice, par la Communauté germanophone, des
compétences de la Région wallonne en matière d’emploi et de fouilles ;

Vu le décret du Conseil flamand du 18 juillet 2008 relatif à l’échange
électronique de données administratives ;

Vu le Code pénal social ;

Vu la loi du 5 mai 2014 garantissant le principe de la collecte unique
des données dans le fonctionnement des services et instances qui
relèvent de ou exécutent certaines missions pour l’autorité et portant
simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier ;

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes
physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ;

Vu l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers ;

Vu l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du
30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers ;

Vu l’arrêté du 7 décembre 2018 du Gouvernement flamand portant
exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des
travailleurs étrangers ;

Vu l’arrêté du 16 mai 2019 du Gouvernement wallon relatif à
l’occupation des travailleurs étrangers et abrogeant l’arrêté royal du
9 juin 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers ;

Vu l’avis n°130/2020 du 11 décembre 2020 de l’autorité de protection
des données ;

Considérant que les parties à l’accord sont compétentes, chacune
pour ce qui la concerne, pour l’échange et le partage de données dans
le cadre de la procédure de demande unique applicable à la demande
de séjour à des fins de travail pour une durée égale ou supérieure à
nonante jours ;

Considérant que l’accord de coopération du 2 février 2018 détermine
les rôles des autorités administratives compétentes dans la procédure
de demande unique pour l’octroi des autorisations de séjour à des fins
de travail pour une période de plus de nonante jours ;

Considérant que cet accord prévoit que les autorités régionales sont
compétentes pour réceptionner la demande et que l’Office des étrangers
décide de la délivrance des titres de séjour à des fins de travail ;

Considérant qu’en vertu de cet accord les Régions déterminent les
conditions et modalités de l’introduction de la demande ;

Considérant que la demande doit contenir les documents relatifs au
travail prévus par les dispositions législatives ou réglementaires en
matière d’occupation des travailleurs étrangers et ceux relatifs au séjour
prévus par la législation relative à l’accès au territoire, au séjour, à
l’établissement et à l’éloignement des étrangers ;

Considérant que l’accord de coopération du 2 février 2018 prévoit
l’échange de données, d’informations et de décisions entre l’Office des
Etrangers, les autorités régionales compétentes en matière d’emploi de
travailleurs étrangers, les postes diplomatiques et les communes
belges ;

Considérant que l’accord de coopération du 2 février 2018 fixe des
modalités relatives à la reconnaissance mutuelle des autorisations
régionales et relatives au suivi, à la surveillance et aux sanctions
nécessitant un accès aux données ;

Considérant que la constatation des infractions liées à l’emploi de
travailleurs étrangers représente une compétence partagée entre l’Etat
fédéral et les Régions ;

Considérant que l’accord de coopération de 2 février 2018 permet en
outre la création d’une plate-forme électronique ;
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Overwegende dat het samenwerkingsakkoord van 6 decem-
ber 2018 houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van
2 februari 2018 specifieke bepalingen voorziet voor de verblijfsaanvra-
gen met het oog op werk. Het gaat om de hooggekwalificeerde
werknemers, de seizoenarbeiders, de personen die binnen een onder-
neming worden overgeplaatst, de onderzoekers, de stagiairs en de
vrijwilligers;

Overwegende dat de Dienst Vreemdelingenzaken en de gewestelijke
overheden gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de verwerking van
de gegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescher-
ming, in het kader van de toepassing van de gecombineerde aanvraag-
procedure die voorzien wordt voor alle verblijfsaanvragen met het oog
op werk voor een periode van meer dan negentig dagen;

Overwegende dat het noodzakelijk is om de persoonsgegevens van
de onderdanen van derde landen die een verblijfsaanvraag met het oog
op werk voor een duur van meer dan negentig dagen indienen te
bewaren, zodat voldaan wordt aan de doeleinden waarvoor het
platform gecreëerd werd;

Overwegende dat de bewaringsduur het mogelijk zou moeten
maken om deze aanvragen op te volgen;

Overwegende dat de bewaringsduur op zijn minst gelijk zou moeten
zijn aan de geldigheidsduur van de toegekende machtiging, aangezien
de machtigingen tot verblijf en de arbeidsvergunningen onderling
afhankelijk zijn;

Overwegende dat een beslissing tot weigering of intrekking van een
verblijfsaanvraag met het oog op werk erop zou kunnen wijzen dat de
aanvrager een risico vormt op het gebied van openbare orde, nationale
veiligheid, volksgezondheid, illegale immigratie of illegale arbeid;

Overwegende dat de persoonsgegevens bijgevolg niet langer zouden
moeten worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden
waarvoor de gegevens verwerkt worden;

Overwegende dat de verwerking van de persoonsgegevens kan
worden uitgevoerd door een verwerker, ten behoeve van de verwer-
kingsverantwoordelijken;

Overwegende dat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (hierna
“RSZ”) door de bevoegde overheden wordt aangeduid als de verwer-
ker voor de uitvoering van de technische maatregelen van het
elektronisch platform;

TUSSEN
De Federale Staat, vertegenwoordigd door de Federale Regering, in

de persoon van de Vice-eersteminister en minister van Economie en
Werk, de Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid, de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Her-
vormingen en Democratische Vernieuwing en de Staatssecretaris voor
Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij;

Het Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering,
in de persoon van de Minister-President van de Vlaamse Regering en
van de Minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en
Landbouw;

Het Waals Gewest, vertegenwoordigd door de Waalse Regering, in
de persoon van de Minister-President van de Waalse Regering en de
Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke
Kansen en Vrouwenrechten;

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, in de persoon van de Minister-
President van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
de Minister van Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke
Besturen en Dierenwelzijn;

De Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Regering
van de Duitstalige Gemeenschap, in de persoon van de Minister-
president van de Duitstalige Gemeenschap, Minister van Lokale
Besturen en Financiën en de Minister van Cultuur, Sport, Werkgelegen-
heid en Media.

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:
HOOFDSTUK 1. — ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. § 1. Dit samenwerkingsakkoord creëert een gemeenschap-
pelijk elektronisch platform dat bestemd is voor:

1° de indiening, via de elektronische weg, van een verblijfsaanvraag
met het oog op werk voor een periode van meer dan negentig dagen,
die leidt tot de afgifte, in het kader van één administratieve handeling,
van een gecombineerde titel die zowel een verblijfsvergunning als een
toelating tot arbeid omvat;

2° het verzamelen en opslaan van de documenten en inlichtingen die
noodzakelijk zijn voor het onderzoek van de verblijfsaanvragen met het
oog op werk voor een periode van meer dan negentig dagen door de
diensten die bevoegd zijn voor het verblijf en de tewerkstelling van
buitenlandse werknemers en de beslissingen die na deze aanvragen
worden genomen;

Considérant que l’accord de coopération du 6 décembre 2018 portant
exécution de l’accord de coopération du 2 février 2018 prévoit des
dispositions particulières en ce qui concerne les demandes de séjour à
des fins de travail pour ce qui concerne les travailleurs hautement
qualifiés, les travailleurs saisonniers, les personnes faisant l’objet d’un
transfert temporaire intragroupe, les chercheurs, les stagiaires et les
volontaires ;

Considérant que l’Office des étrangers et les autorités régionales sont
responsables conjoints du traitement des données au sens du Règle-
ment général sur la protection des données dans le cadre de l’applica-
tion de la procédure de demande unique prévue pour toutes les
demandes de séjour à des fins de travail d’une période de plus de
nonante jours ;

Considérant qu’il est nécessaire de conserver les données à caractère
personnel des ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande
de séjour à des fins de travail pour une durée de plus de nonante jours
afin que les finalités pour lesquelles la plateforme a été créée soient
rencontrées ;

Considérant que la durée de conservation devrait permettre le suivi
de ces demandes ;

Considérant que la durée de conservation devrait être au moins égale
à la durée de validité de l’autorisation accordée, les autorisations de
séjour et les autorisations de travail étant en outre interdépendantes ;

Considérant qu’une décision de refus ou de retrait d’une demande de
séjour à des fins de travail pourrait indiquer que le demandeur présente
un risque en matière d’ordre public, de sécurité nationale, de santé
publique, d’immigration illégale ou de travail illégal ;

Considérant par conséquent que les données à caractère personnel ne
devraient pas être conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire
pour les finalités pour lesquelles les données sont traitées ;

Considérant que le traitement des données à caractère personnel peut
être effectué par un sous-traitant pour les responsables du traitement ;

Considérant que l’Office National de Sécurité sociale (ci-après
« ONSS ») est désigné par les autorités compétentes comme étant le
sous-traitant pour la mise en œuvre des mesures techniques de la
plateforme électronique ;

ENTRE
L’Etat fédéral représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne

du Vice-Premier ministre et ministre de l’Economie et du Travail, du
Vice-Premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, de la Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et
du Renouveau démocratique et du Secrétaire d’État à l’Asile et la
Migration, chargé de la Loterie nationale;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la
personne du Ministre-Président du Gouvernement flamand et de la
Ministre de l’Économie, de l’Innovation, de l’Emploi, de l’Economie
social, et de l’Agriculture;

La Région wallonne représentée par le Gouvernement wallon, en la
personne du Ministre-Président du Gouvernement wallon et de la
Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale,
de l’Egalité des chances et des Droits des Femmes ;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement
de Bruxelles-Capitale, en la personne du Ministre-Président du Gou-
vernement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Ministre de
l’Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numéri-
que, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal ;

La Communauté germanophone, représentée par le Gouvernement
de la Communauté germanophone, en la personne du Ministre-
Président de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs
locaux et des Finances et de la Ministre de la Culture et des Sports, de
l’Emploi et des Médias.

EST CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1er. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er. § 1er. Le présent accord de coopération crée une
plateforme électronique commune destinée à :

1° l’introduction, par voie électronique, d’une demande de séjour à
des fins de travail pour une période de plus de nonante jours
débouchant sur la délivrance, dans le cadre d’un acte administratif
unique, d’un titre combiné autorisant à la fois le séjour et le travail ;

2° collecter et stocker les documents et informations nécessaires à
l’examen par les administrations compétentes en matière de séjour et
d’occupation des travailleurs étrangers des demandes de séjour à des
fins de travail pour une période de plus de nonante jours et les
décisions prises suite à ces demandes ;
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3° de beveiligde uitwisseling van gegevens en de genomen beslissin-
gen tussen de diensten die bevoegd zijn voor de verblijfsaanvragen met
het oog op werk voor een periode van meer dan negentig dagen.

§ 2. Het onderzoek van de verblijfsaanvragen met het oog op werk
voor een periode van meer dan negentig dagen wordt uitgevoerd in het
kader van de gecombineerde aanvraagprocedure voor het bekomen
van een gecombineerde vergunning of een verblijfstitel met het oog op
werk die voorzien wordt door :

1° het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018;

2° het samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 houdende
uitvoering van dit akkoord;

3° elk samenwerkingsakkoord dat bijzondere modaliteiten bevat ter
uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018,
overeenkomstig artikel 1, § 2, tweede lid van dat akkoord.

§ 3. De technische en organisatorische modaliteiten voor de uitwis-
seling van informatie en het delen van gegevens bedoeld in paragraaf 1,
2° en 3°, worden vastgelegd in een protocolakkoord dat wordt
afgesloten tussen de Dienst Vreemdelingenzaken, de gewestelijke
overheden en de RSZ, voor de gegevensverwerking in het kader van
het onderzoek van de aanvragen bedoeld in paragraaf 2.

Art. 2. Met het oog op de toepassing van de gecombineerde
aanvraagprocedure legt dit akkoord ook de voorwaarden vast waaron-
der de diplomatieke posten, de gemeentebesturen en de diensten die
bevoegd zijn voor inspectie de gegevens die op het elektronisch
platform bewaard worden, kunnen raadplegen.

Art. 3. Dit samenwerkingsakkoord is van toepassing op de vol-
gende categorieën van onderdanen van derde landen :

1° de onderdanen van derde landen die op het Belgisch grondgebied
willen verblijven om er te werken voor een periode van meer dan
negentig dagen;

2° de onderdanen van derde landen die een machtiging tot verblijf op
het Belgisch grondgebied aanvragen, met het oog op een hooggekwa-
lificeerde betrekking in het kader van de Europese blauwe kaart;

3° de onderdanen van derde landen die een machtiging tot verblijf
met het oog op tewerkstelling aanvragen voor een periode langer dan
negentig dagen, in de hoedanigheid van seizoenarbeider op de lijsten
van de sectoren waar seizoensafhankelijke activiteiten voorkomen, die
door de Gewesten worden opgesteld;

4° de onderdanen van derde landen die een aanvraag voor een
vergunning voor een binnen een onderneming overgeplaatste persoon
indienen, of een aanvraag voor een vergunning voor lange-
termijnmobiliteit in de hoedanigheid van leidinggevenden ICT, experts
ICT of stagiair-werknemers ICT;

5° de onderdanen van derde landen die een aanvraag voor een
machtiging tot verblijf met het oog op onderzoek indienen, of een
aanvraag voor een machtiging tot lange-termijnmobiliteit, op basis van
een gastovereenkomst bij een erkende onderzoeksinstelling;

6° de onderdanen van derde landen die een aanvraag voor een
machtiging tot verblijf met het oog op een stage indienen;

7° de onderdanen van derde landen die een aanvraag voor een
machtiging tot verblijf met het oog op vrijwilligerswerk in het kader
van Europees vrijwilligerswerk indienen;

8° de onderdanen van derde landen die een aanvraag voor een
machtiging tot verblijf met het oog op werk indienen die valt onder
richtlijnen die zijn uitgevaardigd op grond van artikel 79, § 2, a) en b)
van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie,
wanneer ze de voorwaarden voor toegang en verblijf van de onderda-
nen van derde landen met het oog op een tewerkstelling gedurende een
periode van meer dan negentig dagen bepalen.

Art. 4. In het kader van de toepassing van de gecombineerde
aanvraagprocedure hebben de termen die gedefinieerd worden in
artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming dezelfde
betekenis in dit samenwerkingsakkoord.

Art. 5. Het elektronisch platform heeft tot doel :

1° de indiening van de verblijfsaanvragen met het oog op werk voor
een periode van meer dan negentig dagen te vergemakkelijken, door de
werknemers en de werkgevers een elektronisch uniek loket aan te
bieden;

2° de administratieve last van de verwerking van de verblijfsaanvra-
gen met het oog op werk te verlichten;

3° permettre, de manière sécurisée, l’échange de données et des
décisions prises entre les administrations compétentes pour les deman-
des de séjour à des fins de travail pour une période de plus de nonante
jours.

§ 2. L’examen des demandes de séjour à des fins de travail de plus de
nonante jours sont effectuées dans le cadre de la procédure de demande
unique en vue de l’obtention d’un permis unique ou d’un titre de séjour
à des fins de travail prévue par :

1° l’accord de coopération du 2 février 2018 ;

2° l’accord de coopération du 6 décembre 2018 y portant exécution ;

3° tout accord de coopération comportant des modalités particulières
pour la mise en œuvre de l’accord de coopération du 2 février 2018,
conformément à l’article 1er, § 2, deuxième alinéa de cet accord.

§ 3. Les modalités techniques et organisationnelles pour l’échange
d’informations et pour le partage de données visé au paragraphe 1er, 2°
et 3°, sont fixées dans un protocole d’accord conclu entre l’Office des
étrangers, les autorités régionales et l’ONSS pour le traitement de
données dans le cadre de l’examen des demandes visé au paragraphe 2.

Art. 2. Aux fins de l’application de la procédure de demande
unique, le présent accord fixe également les conditions dans lesquelles
les postes diplomatiques, communes et les services compétents en
matière d’inspection peuvent consulter les données conservées dans la
plateforme électronique.

Art. 3. Le présent accord de coopération s’applique aux catégories
de ressortissants de pays tiers suivantes :

1° les ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner sur le
territoire belge afin d’y travailler pour une période de plus de nonante
jours ;

2° les ressortissants de pays tiers qui demandent une autorisation de
séjour sur le territoire belge aux fins d’un emploi hautement qualifié
dans le cadre de la carte bleue européenne ;

3° les ressortissants de pays tiers qui demandent une autorisation de
séjour à des fins d’un emploi pour une période de plus de nonante jours
en tant que travailleur saisonnier dans les listes des secteurs qui
comprennent des activités soumises au rythme des saisons établies par
les Régions ;

4° les ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande de
permis pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intra-
groupe ou une demande de permis pour mobilité de longue durée en
tant que cadres ICT, experts ICT ou employés stagiaires ICT ;

5° les ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande
d’autorisation de séjour à des fins de recherches ou une demande
d’autorisation pour mobilité de longue durée sur la base d’une
convention d’accueil conclue avec un organisme de recherche agrée ;

6° les ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande
d’autorisation de séjour à des fins de stage ;

7° les ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande
d’autorisation de séjour aux fins de volontariat dans le cadre du service
volontaire européen ;

8° les ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande
d’autorisation de séjour à des fins de travail relevant de directives
prises sur base de l’article 79 § 2, a) et b) du Traité sur le Fonctionnement
de l’Union européenne lorsqu’elles établissent les conditions d’entrée et
de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’occuper un emploi
pendant un séjour de plus de nonante jours.

Art. 4. Dans le cadre de l’application de la procédure de demande
unique, les termes définis à l’article 4 du Règlement général sur la
protection des données ont le même sens dans le présent accord de
coopération.

Art. 5. La plateforme électronique a pour objectifs de :

1° faciliter l’introduction des demandes de séjour à des fins de travail
pour une période de plus de nonante jours en offrant un guichet
électronique unique aux travailleurs et aux employeurs ;

2° alléger la charge administrative liée au traitement des demandes
de séjour à des fins de travail ;
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3° de beveiligde uitwisseling van gegevens tussen de diensten die
bevoegd zijn in het kader van de toepassing van de gecombineerde
aanvraagprocedure mogelijk te maken, met respect voor de regels
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking
tot de verwerking van persoonsgegevens.

HOOFDSTUK 2. — VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN EN
VERWERKER

Art. 6. Wat het onderzoek van de aanvragen voor een machtiging tot
verblijf betreft, is de Dienst Vreemdelingenzaken de verwerkingsver-
antwoordelijke van de persoonsgegevens in de zin van artikel 4, punt
7), van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Wat het onderzoek van de aanvragen voor een toelating tot arbeid
betreft, is de gewestelijke overheid de verwerkingsverantwoordelijke
van de persoonsgegevens in de zin van artikel 4, punt 7), van de
Algemene verordening gegevensbescherming.

Overeenkomstig artikel 26 van de Algemene verordening gegevens-
bescherming zijn de Dienst Vreemdelingenzaken en de gewestelijke
overheden gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking in het
kader van het elektronisch platform.

Art. 7. § 1. De RSZ is de verwerker, in de zin van artikel 4, punt 8),
van de Algemene verordening gegevensbescherming.

De RSZ is verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling, de
werking en het onderhoud van het elektronisch platform.

§ 2 De modaliteiten voor de uitvoering van verplichtingen vervat in
artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming worden
gepreciseerd in het protocolakkoord dat bedoeld wordt in artikel 1, § 3.

De beveiliging van de verwerking bedoeld in artikel 32 van de
Algemene verordening gegevensbescherming wordt bepaald in het
protocolakkoord bedoeld in artikel 1, § 3.

HOOFDSTUK 3. — RECHTMATIGHEID EN DOELEINDE VAN DE
VERWERKING

Art. 8. § 1. Overeenkomstig artikel 6, punt c), van de Algemene
verordening gegevensbescherming is de verwerking van de persoons-
gegevens in het kader van de gecombineerde aanvraagprocedure
noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de
verwerkingsverantwoordelijken rust.

§ 2. De Dienst Vreemdelingenzaken en de gewestelijke overheden die
bevoegd zijn voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers zijn
belast met de toepassing van de gecombineerde aanvraagprocedure die
voorzien wordt door :

1° het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 dat de richtlijn
2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 decem-
ber 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombi-
neerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven
en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een
gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen
die legaal in een lidstaat verblijven gedeeltelijk omzet;

2° het uitvoerend samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 dat
de volgende Europese richtlijnen gedeeltelijk omzet:

a) richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de
voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde
landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan;

b) richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van
26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf
van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als
seizoenarbeider;

c) richtlijn 20014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van
15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van
onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing
binnen een onderneming;

d) richtlijn 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van
11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van
derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligers-
werk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten.

3° elk samenwerkingsakkoord dat bijzondere modaliteiten bevat ter
houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van
2 februari 2018, overeenkomstig artikel 1, § 2, tweede lid van dat
akkoord

3° permettre de procéder à des échanges sécurisés de données entre
les administrations compétentes dans le cadre de l’application de la
procédure de demande unique dans le respect des règles relatives à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel.

CHAPITRE 2. — RESPONSABLES DE TRAITEMENT ET SOUS-
TRAITANT

Art. 6. En ce qui concerne l’examen des demandes d’autorisation de
séjour, le responsable de traitement de données à caractère personnel au
sens de l’article 4, point 7), du Règlement général sur la protection des
données est l’Office des étrangers.

En ce qui concerne l’examen des demandes d’autorisations de travail,
le responsable de traitement de données à caractère personnel au sens
de l’article 4, point 7), du Règlement général sur la protection des
données est l’autorité régionale.

Conformément à l’article 26 du Règlement général sur la protection
des données, l’Office des étrangers et les autorités régionales sont
responsables conjoints du traitement dans le cadre de la plateforme
électronique.

Art. 7. § 1er. L’ONSS est le sous-traitant au sens de l’article 4, point
8), du Règlement général sur la protection des données.

L’ONSS est responsable du développement technique, du fonction-
nement et de la maintenance de la plateforme électronique.

§ 2 Les modalités d’exécution des obligations envisagées à article 28
du Règlement général sur la protection des données sont précisées dans
le protocole d’accord visé à l’article 1er, § 3.

La sécurité du traitement visé à l’article 32 du Règlement général sur
la protection des données est déterminée dans le protocole d’accord
visé à l’article 1er, § 3.

CHAPITRE 3. — LICÉITÉ ET FINALITÉ DU TRAITEMENT

Art. 8. § 1er. Conformément à l’article 6, point c), du Règlement
général sur la protection des données, le traitement des données à
caractère personnel dans le cadre de la procédure de demande unique
est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle les respon-
sables de traitement sont soumis.

§ 2. L’Office des étrangers et les autorités régionales compétentes en
matière d’occupation des travailleurs étrangers sont chargés de l’appli-
cation de la procédure de demande unique prévue par :

1° l’accord de coopération du 2 février 2018 transposant partiellement
la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue
de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de
pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un Etat membre et
établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de
pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre ;

2° l ’accord de coopération d ’exécution du 6 décem-
bre 2018 transposant partiellement les directives européennes suivan-
tes :

a) directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les
conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins
d’un emploi hautement qualifié ;

b) directive 2014/36/UE du Parlement et du Conseil du
26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des
ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur
saisonnier ;

c) directive 2014/66/UE du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 éta-
blissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays
tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe ;

d) directive 2016/801/UE du Parlement européen et du Conseil du
11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortis-
sants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de
volontariat et de programmes d’échanges d’élèves ou de projets
éducatifs et de travail au pair.

3° tout accord de coopération comportant des modalités particulières
pour la mise en œuvre de l’accord de coopération du 2 février 2018,
conformément à l’article 1er, § 2, deuxième alinéa de cet accord.
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§ 3. De Dienst Vreemdelingenzaken is belast met de uitvoering van
het Belgisch en Europees migratiebeleid dat voorzien wordt door :

1° de wet van 15 december 1980;

2° het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.

§ 4. De dienst Economische Migratie van het Departement Werk en
Sociale Economie van het Vlaams Ministerie voor Werk en Sociale
Economie is belast met de toepassing van :

1° de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van
buitenlandse werknemers;

2° het besluit van de Vlaamse Regering van 7 decem-
ber 2018 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende
de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

§ 5. De Direction de l’Emploi et des Permis de travail van het
Département de l’Emploi et de la Formation professionnelle van de
Direction générale Economie, Emploi et Recherche van de Service
Public Wallonie is belast met de toepassing van :

1° de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van
buitenlandse werknemers;

2° het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2019 betreffende de
tewerkstelling van buitenlandse werknemers en tot opheffing van het
koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet
van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse
werknemers.

§ 6. De Directie Economische Migratie van Brussel Economie en
Werkgelegenheid bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is belast
met de toepassing van :

1° de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van
buitenlandse werknemers;

2° het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van
de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse
werknemers;

3° de besluiten genomen in uitvoering van de wet van
30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werkne-
mers.

§ 7. Het Departement van het Ministerie van de Duitstalige
Gemeenschap dat bevoegd is voor tewerkstelling is belast met de
toepassing van :

1° de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van
buitenlandse werknemers;

2° het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van
de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse
werknemers;

3° de besluiten genomen in uitvoering van de wet van
30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werkne-
mers.

Art. 9. Dit zijn de doelstellingen van de verwerking, in het kader
van de toepassing van de gecombineerde aanvraagprocedure :

1° de Europese verplichtingen van België op het gebied van
economische migratie vervullen;

2° de verblijfsaanvragen met het oog op werk voor een duur van
meer dan negentig dagen registreren;

3° de uitwisseling van gegevens en documenten en beslissingen
tussen de diensten die bevoegd zijn voor de verwerking van de
verblijfsaanvragen met het oog op werk van meer dan negentig dagen
mogelijk maken;

4° de verblijfsaanvragen met het oog op werk van meer dan negentig
dagen verwerken, met het oog op de afgifte van de gecombineerde
vergunningen, de Europese blauwe kaarten, de vergunningen voor
seizoenarbeiders, de vergunningen voor personen die binnen een
onderneming worden overgeplaatst, de vergunningen voor lange-
termijnmobiliteit-ICT, de vergunningen voor onderzoekers, de vergun-
ningen voor lange-termijnmobiliteit-onderzoeker, de vergunningen
voor stagiairs en de vergunningen voor vrijwilligers in het kader van
Europees vrijwilligerswerk, en elke andere verblijfstitel die met het oog
op werk voor een periode van meer dan negentig dagen afgegeven
wordt; krachtens richtlijnen genomen op basis van artikel 79, § 2, a) en
b) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
wanneer ze de voorwaarden bepalen voor de binnenkomst en het
verblijf van onderdanen van derde landen, met het oog op het
uitoefenen van een betrekking gedurende een verblijf van meer dan
negentig dagen;

§ 3. L’Office des étrangers est chargé de l’exécution de la politique
migratoire belge et européenne prévue par :

1° la loi du 15 décembre 1980;

2° l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers.

§ 4. Le service de la Migration économique du Département Emploi
et Economie sociale du Ministère flamand du Travail et de l’Economie
sociale est chargé de l’application de :

1° la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs
étrangers ;

2° l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant
exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des
travailleurs étrangers.

§ 5. La Direction de l’Emploi et des Permis de travail du Département
de l’Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale
Economie, Emploi et Recherche du Service Public Wallonie est chargée
de l’application de :

1° la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs
étrangers ;

2° l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à
l’occupation des travailleurs étrangers et abrogeant l’arrêté royal du
9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à
l’occupation des travailleurs étrangers.

§ 6. La Direction de la migration économique de Bruxelles Economie
et Emploi auprès du Service public régional de Bruxelles est chargée de
l’application de :

1° la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs
étrangers ;

2° l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du
30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers ;

3° les arrêtés pris en exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à
l’occupation des travailleurs étrangers.

§ 7. Le Département du Ministère de la Communauté germanophone
compétent en matière d’emploi est chargé de l’application de :

1° la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs
étrangers ;

2° l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du
30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers ;

3° les arrêtés pris en exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à
l’occupation des travailleurs étrangers.

Art. 9. Dans le cadre de l’application de la procédure de demande
unique, les finalités du traitement sont les suivantes :

1° remplir les obligations européennes incombant à la Belgique en
matière de migration économique ;

2° enregistrer les demandes de séjour à des fins de travail pour une
durée supérieure à nonante jours ;

3° permettre l’échange de données, de documents et de décisions
entre administrations compétentes pour le traitement des demandes de
séjour à des fins de travail de plus de nonante jours ;

4° assurer le traitement des demandes de séjour à des fins de travail
de plus de nonante jours en vue de la délivrance des permis uniques,
des cartes bleues européennes, des permis pour travailleur saisonnier,
des permis pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire
intragroupe, des permis pour mobilité de longue durée –ICT, des
permis pour chercheur, permis pour mobilité de longue durée-
chercheur, des permis pour stagiaire et des permis pour volontaire dans
le cadre du service volontaire européen et de tout autre titre de séjour
délivré à des fins de travail pour une période de plus de nonante jours
en vertu de directives prises sur base de l’article 79 § 2, a) et b) du Traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne lorsqu’elles établissent les
conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins
d’occuper un emploi pendant un séjour de plus de nonante jours;
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5° de mededelingen en kennisgevingen communiceren aan de
werknemers en de werkgevers;

6° het verblijf en het werk van de personen die een verblijfsaanvraag
met het oog op werk voor een periode van meer dan negentig dagen
hebben ingediend opvolgen;

7° controle en toezicht, overeenkomstig artikel 9, 10, 11, 12 en 13 van
het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 .

HOOFDSTUK 4. — CATEGORIEËN
VAN DE VERWERKTE GEGEVENS

Art. 10. Voor de toepassing van dit hoofdstuk hebben de Dienst
Vreemdelingenzaken en de gewestelijke overheden enkel toegang tot
de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken
waarvoor ze bevoegd zijn.

Art. 11. De volgende gegevens maken het mogelijk om de werkne-
mer die een verblijfsaanvraag met het oog op werk indient te
identificeren :

1° de voornaam en de familienaam;

2° de geboortedatum en -plaats;

3° het geslacht;

4° de nationaliteit;

5° de burgerlijke staat;

6° het rijksregisternummer of het BIS-nummer, in voorkomend geval;

7° het adres van de woonplaats;

8°de kopie van het geldig paspoort of de daarmee gelijkgestelde
reistitel;

9° de kopie van de geldige verblijfsvergunning, in voorkomend
geval;

10° het privaat of professioneel elektronisch adres.

Art. 12. De gegevens met betrekking tot de tewerkstelling, met
inbegrip van de volledige gegevens met betrekking tot de economische
en financiële situatie, zijn de volgende :

1° de arbeidsovereenkomst of de stageovereenkomst, de gastover-
eenkomst of het aanstellingsbesluit;

2° de duur van de tewerkstelling;

3° het btw- of KBO-nummer, of het RSZ- inschrijvingsnummer van
de werkgever;

4° de naam van de onderneming;

5° de kopie van het diploma, in voorkomend geval;

6° het bewijs van de bestaansmiddelen;

7° het adres van de maatschappelijke zetel van de onderneming;

8° het bewijs van de beroepskwalificaties, in voorkomend geval;

9° het bewijs van de ziektekostenverzekering;

10° het soort werk, het aantal werkuren en de vergoeding;

11° het privaat of professioneel elektronisch adres van de werkgever;

12° de individuele rekeningen of de loonfiches van de werknemer;

13° de voorafgaande LIMOSA-verklaring, in voorkomend geval;

14° de kopie van de identiteitskaart van de werkgever of van de
identiteitskaart van zijn mandataris;

15° de bewijzen van de betaling van de vergoeding;

16° het nummer van de paritaire commissie;

17° het telefoonnummer van de werkgever;

18° de detacheringsbrief;

19° het detacheringscertficaat.

5° communiquer les communications et notifications aux travailleurs
et aux employeurs;

6° assurer le suivi du séjour et du travail des personnes ayant
introduit une demande de séjour à des fins de travail pour une période
de plus de nonante jours ;

7° contrôle et surveillance, conformément à l’article 9, 10, 11, 12 et 13
de l’accord de coopération de 2 février 2018.

CHAPITRE 4. — CATÉGORIES DES DONNÉES TRAITÉES

Art. 10. Pour l’application du présent chapitre, l’Office des étrangers
et les autorités régionales ont exclusivement accès aux données
nécessaires à l’exécution des tâches qui relèvent de leurs compétences.

Art. 11. Les données permettant l’identification du travailleur intro-
duisant une demande de séjour à des fins de travail sont les suivantes :

1° les prénom et nom de famille ;

2° les date et lieu de naissance ;

3° le sexe ;

4° la nationalité ;

5° l’état civil ;

6° le numéro de registre national ou le numéro BIS, le cas échéant ;

7° l’adresse du domicile;

8° la copie du passeport ou du titre de voyage en tenant lieu en cours
de validité ;

9° la copie du permis de séjour en cours de validité, le cas échéant ;

10° l’adresse électronique privée ou professionnelle.

Art. 12. Les données relatives à l’emploi, y compris des données
complètes sur la situation économique et financière, sont les suivantes :

1° le contrat de travail ou de stage, la convention d’accueil ou l’acte
de nomination ;

2° la durée de l’emploi ;

3° le numéro de T.V.A. ou BCE ou le numéro d’immatriculation ONSS
de l’employeur ;

4° le nom de l’entreprise ;

5° la copie du diplôme, le cas échéant ;

6° la preuve des moyens de subsistance ;

7° l’adresse du siège social de l’entreprise ;

8° la preuve des qualifications professionnelles, le cas échéant ;

9° la preuve de l’assurance-maladie ;

10° le type d’emploi, le nombre d’heures de travail et la rémunéra-
tion ;

11° l’adresse électronique privée ou professionnelle de l’employeur ;

12° les comptes individuels ou les fiches de paie du travailleur ;

13° la déclaration préalable LIMOSA, le cas échéant ;

14° la copie de la carte d’identité de l’employeur ou de celle de son
mandataire ;

15° les preuves des paiements de la rémunération ;

16° le numéro de la Commission paritaire ;

17° le numéro de téléphone de l’employeur ;

18° la lettre de détachement ;

19° le certificat de détachement.
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Art. 13. § 1. Overeenkomstig artikel 9 van de Algemene verordening
gegevensbescherming en artikel 9 van de wet van 30 juli 2018 betref-
fende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens zijn de volgende gegevens de
gegevens met betrekking tot de gezondheid, zoals bepaald door
artikel 4, punt 15) van dezelfde verordening:

1° het medisch attest, zoals voorzien in de wet van 15 december 1980,
dat aantoont dat de werknemer niet lijdt aan een ziekte die de
volksgezondheid in gevaar kan brengen, namelijk

a) de tot quarantaine aanleiding gevende ziekten vermeld in het
internationaal gezondheidsreglement van de Wereldgezondheidsorga-
nisatie, ondertekend in Genève op 23 mei 2005;

b) tuberculose van de luchtwegen, in een actief stadium of met
ontwikkelingstendensen;

c) andere besmettelijke, door infectie of parasieten veroorzaakte
ziekten, voor zover zij in België onder beschermende bepalingen ten
aanzien van de inwoners vallen.

2° het geneeskundig getuigschrift, zoals bedoeld in artikel 14 van het
Koninklijk Besluit van 9 juni 1999, waarbij verklaard wordt dat niets
erop wijst dat de werknemer, wegens zijn huidige gezondheidstoe-
stand, in de nabije toekomst arbeidsongeschikt zal worden.

§ 2. In uitvoering van artikel 9, lid 4, van de Algemene verordening
gegevensbescherming nemen de Dienst Vreemdelingenzaken en de
gewestelijke overheden de volgende bijkomende maatregelen bij de
verwerking van de gezondheidsgegevens:

1° de categorieën van personen die toegang hebben tot de persoons-
gegevens worden aangewezen door de verwerkingsverantwoordelijke
of, in voorkomend geval, de verwerker, waarbij hun hoedanigheid ten
opzichte van de verwerking van de betrokken gegevens nauwkeurig
wordt omschreven;

2° de lijst van de aldus aangewezen categorieën van personen wordt
ter beschikking gehouden van de bevoegde toezichthoudende autori-
teit;

3° ervoor zorgen dat de aangewezen personen door een wettelijke of
statutaire verplichting, of door een evenwaardige contractuele bepaling
ertoe gehouden zijn het vertrouwelijk karakter van de betrokken
gegevens in acht te nemen.

Art. 14. Overeenkomstig de wet van 15 december 1980 worden de
gegevens met betrekking tot de strafrechtelijke veroordelingen en
strafbare feiten die voorzien worden door artikel 10 van de Algemene
verordening gegevensbescherming verwerkt:

het uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document
waaruit blijkt dat de werknemer niet veroordeeld werd wegens
misdaden of wanbedrijven van gemeen recht.

De verwerking van de persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke
veroordelingen en strafrechtelijke inbreuken of daarmee verband
houdende veiligheidsmaatregelen wordt uitgevoerd door de Dienst
Vreemdelingenzaken.

De Dienst Vreemdelingenzaken stelt een lijst op van de categorieën
van personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens, met een
beschrijving van hun hoedanigheid ten opzichte van de verwerking
van de beoogde gegevens. Deze lijst wordt ter beschikking gehouden
van de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

De Dienst Vreemdelingenzaken zorgt ervoor dat de aangewezen
personen door een wettelijke of statutaire verplichting, of door een
evenwaardige contractuele bepaling ertoe gehouden zijn het vertrou-
welijk karakter van de betrokken gegevens in acht te nemen.

Art. 15. De gegevens van administratieve aard zijn de volgende:

1° het bewijs van de betaling van de retributie;

2° de beslissingen met betrekking tot de ontvankelijkheid van de
verblijfsaanvraag met het oog op werk;

3° de beslissingen tot machtiging, weigering, intrekking of einde van
het verblijf;

4° de beslissingen tot machtiging, weigering of intrekking van het
werk.

HOOFDSTUK 5. — PRAKTISCHE REGELS
VOOR DE INDIENING VAN DE AANVRAAG

Art. 16. Het portaal « Working in Belgium » stelt de aanvragers in
staat om een verblijfsaanvraag met het oog op werk voor meer dan
negentig dagen online in te dienen.

De technische en organisatorische modaliteiten van de werking van
het portaal worden bepaald in het protocolakkoord bedoeld in artikel 1,
§ 3.

Art. 13. § 1er. Conformément à l’article 9 du Règlement général sur
la protection des données et à l’article 9 de la loi du 30 juillet 2018 rela-
tive à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements
de données à caractère personnel , les données concernant la santé telles
que définies par l’article 4, point 15) du même Règlement, sont les
suivantes :

1° le certificat médical, tel que visé dans la loi du 15 décembre 1980,
prouvant que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie pouvant
mettre en danger la santé publique, à savoir

a) les maladies quarantenaires visées par le règlement sanitaire
international de l’Organisation mondiale de la santé, signé à Genève le
23 mai 2005 ;

b) la tuberculose de l’appareil respiratoire active ou à tendance
évolutive ;

c) les autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses
lorsqu’elles font en Belgique l’objet de dispositions de protection à
l’égard des nationaux.

2° le certificat médical, comme indiqué à article 14 de l’Arreté Royal
du 9 juin 1999, constatant que rien n’indique que l’état de santé actuel
de l’employé, le rendra inapte au travail dans un avenir rapproché.

§ 2. En exécution de l’article 9, paragraphe 4 du Règlement général
sur la protection des données, l’Office des étrangers et les autorités
régionales prennent les mesures supplémentaires suivantes lors du
traitement des données concernant la santé :

1° les catégories de personnes ayant accès aux données à caractère
personnel, sont désignées par le responsable du traitement ou, le cas
échéant, par le sous-traitant, avec une description précise de leur
fonction par rapport au traitement des données visées;

2° la liste des catégories des personnes ainsi désignées est tenue à la
disposition de l’autorité de contrôle compétente ;

3° veiller à ce que les personnes désignées soient tenues, par une
obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle
équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées.

Art. 14. Conformément à la loi du 15 décembre 1980, les données
relatives aux condamnations pénales et aux infractions prévus par
l’article 10 du Règlement général sur la protection des données seront
traitées :

l’extrait de casier judiciaire ou un document équivalent attestant que
le travailleur n’a pas été condamné pour des crimes ou des délits de
droit commun.

Le traitement des données à caractère personnel relatives aux
condamnations pénales et aux infractions pénales ou aux mesures de
sûreté connexes est effectué par l’Office des étrangers.

L’Office des étrangers établit une liste des catégories de personnes,
ayant accès aux données à caractère personnel avec une description de
leur fonction par rapport au traitement des données visées. Cette liste
est tenue à la disposition de l’autorité de contrôle compétente.

L’Office des étrangers veille à ce que les personnes désignées soient
tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition
contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des
données visées.

Art. 15. Les données de nature administrative sont les suivantes :

1° la preuve du paiement de la redevance ;

2° les décisions relatives à la recevabilité de la demande de séjour à
des fins de travail ;

3° les décisions d’autorisation, de refus, de retrait ou de fin de séjour ;

4° les décisions d’autorisation, de refus ou de retrait de travail.

CHAPITRE 5. — MODALITÉS PRATIQUES DE L’INTRODUCTION DE
LA DEMANDE

Art. 16. Le portail « Working in Belgium » permet aux demandeurs
d’introduire en ligne une demande de séjour à des fins de travail de
plus de nonante jours.

Les modalités techniques et organisationnelles du fonctionnement du
portail sont définis dans le protocole d’accord visé à l’article 1er, § 3.
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Art. 17. § 1. De aanvrager dient de verblijfsaanvraag met het oog op
werk in door het online aanvraagformulier via het in artikel 16 bedoeld
portaal in te vullen.

Het aanvraagformulier bevat de adequate inlichtingen met betrek-
king tot de vereiste documenten voor het indienen van een volledige
verblijfsaanvraag met het oog op werk.

§ 2. Het portaal stelt de aanvrager in staat om de volgende zaken te
leveren :

1° de documenten, inlichtingen en gegevens die vereist worden door
de wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;

2° de documenten, inlichtingen en gegevens die vereist worden door
de gewestelijke wetgeving betreffende de tewerkstelling van buiten-
landse werknemers;

3° wanneer de werkgever nog niet over een ondernemingsnummer
beschikt, de gegevens die nodig zijn voor de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen bedoeld in artikel III.15 Wetboek
van economisch recht

§ 3. De inlichtingen bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, kunnen in een
andere taal beschikbaar zijn.

§ 4. Het portaal stelt de aanvragers in staat om aanvullende
documenten voor het onderzoek van zijn aanvraag in te dienen, indien
die geëist worden door de verwerkingsverantwoordelijken.

§ 5. De voor de aanvrager bestemde mededelingen worden naar zijn
e-box of, in voorkomend geval, het elektronisch adres dat hij op het
aanvraagformulier vermeld heeft gestuurd of op een andere wijze
elektronisch ter beschikking gesteld.

HOOFDSTUK 6. — ONT.V.A.NGERS

Art. 18. Overeenkomstig artikel 34 van het samenwerkingsakkoord
van 2 februari 2018 en de artikelen 10, 18, 29, 41, 52 en 59 van het
samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 worden de beslissingen,
wanneer de onderdaan van een derde land tot een verblijf en tot werk
gemachtigd wordt, op elektronische wijze meegedeeld aan de Belgische
diplomatieke posten en de gemeentebesturen.

Art. 19. Wanneer de onderdaan van een derde land een beroep
indient tegen een negatieve beslissing die door de Dienst Vreemdelin-
genzaken genomen werd, overeenkomstig artikel 38 van het samen-
werkingsakkoord van 2 februari 2018, worden zijn gegevens aan de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen doorgegeven.

Art. 20. Wanneer de aanvrager een beroep indient tegen een beslis-
sing tot onontvankelijkheid van de verblijfsaanvraag met het oog op
werk, overeenkomstig artikel 37 van het samenwerkingsakkoord van
2 februari 2018, worden de gegevens aan de Raad van State doorgege-
ven.

Art. 21. Wanneer de aanvrager een administratief cassatieberoep
indient, overeenkomstig de artikelen 37 en 38 van het samenwerkings-
akkoord van 2 februari 2018, worden de gegevens aan de Raad van
State doorgegeven.

Art. 22. Overeenkomstig hoofdstuk IV, afdelingen 3 en 5 van het
samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 worden de bevoegde
overheden via het elektronisch platform geïnformeerd wanneer de
bevoegde overheden een negatieve beslissing nemen.

De kennisgeving van integrale beslissingen tot weigering en einde
van het verblijf gebeurt enkel aan de betrokken onderdanen van een
derde land, volgens de modaliteiten bepaald bij artikel 62, § 3 van de
wet van 15 december 1980. Het individueel elektronisch dossier
preciseert enkel dat een negatieve beslissing genomen werd.

HOOFDSTUK 7. — RAADPLEGING

Art. 23. Met het oog op raadpleging hebben de diensten, bedoeld in
artikel 8 van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van
buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie
bevinden en artikel 22 van het koninklijk besluit van 2 septem-
ber 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende
de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een
specifieke verblijfssituatie bevinden, toegang tot de door de geweste-
lijke overheden genomen beslissingen en de informatie bedoeld in
artikel 22, tweede lid, die nuttig zijn voor de controle op het respect
voor de wetgeving waarmee ze belast zijn.

Art. 24. Met het oog op de toepassing van het beginsel van
wederzijdse erkenning dat voorzien wordt in artikel 14 van het
samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 heeft de territoriaal
bevoegde gewestelijke overheid toegang tot het aanvraagdossier dat bij
elke andere gewestelijke overheid werd ingediend en tot de beslissin-
gen die die overheid genomen heeft.

Art. 17. § 1er. Le demandeur introduit la demande de séjour à des
fins de travail en remplissant le formulaire de demande en ligne via le
portail visé à l’article 16.

Le formulaire de demande contient les informations adéquates
concernant les document requis pour introduire une demande com-
plète de séjour à des fins de travail.

§ 2. Le portail permet au demandeur de fournir :

1° les documents, informations et données exigées par la législation
relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers ;

2° les documents, informations et données exigées par la législation
régionale en matière d’occupation des travailleurs étrangers ;

3° lorsque l’employeur ne dispose pas encore d’un numéro d’entre-
prise, les données requises pour l’inscription dans la Banque-carrefour
des Entreprises visée à l’article III.15 du Code de droit économique.

§ 3. Les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, peuvent être
disponibles dans une autre langue.

§ 4. Le portail permet aux demandeurs d’introduire des documents
complémentaires à l’examen de sa demande lorsqu’ils sont exigés par
les responsables du traitement.

§ 5. Les communications à l’intention du demandeur sont envoyées
sur son e-box ou, le cas échéant, à l’adresse électronique qu’il a
communiquée dans le formulaire de demande ou sont mises à
disposition de manière électronique par un autre biais.

CHAPITRE 6. — DESTINATAIRES

Art. 18. Conformément à l’article 34 de l’accord de coopération du
2 février 2018 et aux articles 10, 18, 29, 41, 52 et 59 de l’accord de
coopération du 6 décembre 2018, lorsque le ressortissant de pays tiers
est autorisé au séjour et au travail, les décisions sont communiquées par
voie électronique aux postes diplomatiques belges et aux administra-
tions communales.

Art. 19. Lorsque le ressortissant de pays tiers introduit un recours à
l’encontre d’une décision négative prise par l’Office des étrangers
conformément à l’article 38 de l’accord de coopération du 2 février 2018,
ses données sont transmises au Conseil du contentieux des étrangers.

Art. 20. Lorsque le demandeur introduit un recours à l’encontre
d’une décision d’irrecevabilité de la demande de séjour à des fins de
travail conformément à l’article 37 de l’accord de coopération du
2 février 2018, les données sont transmises au Conseil d’Etat.

Art. 21. Lorsque le demandeur introduit un recours en cassation
administrative conformément aux articles 37 et 38 de l’accord de
coopération du 2 février 2018, les données sont transmises au Conseil
d’Etat.

Art. 22. Conformément au chapitre IV, sections 3 et 5 de l’accord de
coopération du 2 février 2018, lorsque une décision négative est prise
par les autorités compétentes, les autorités concernées sont informées
par le biais de la plateforme électronique.

La notification des décisions intégrales de refus de séjour et de fin de
séjour est faite exclusivement aux ressortissants de pays tiers concernés,
selon les modalités prévues par l’article 62, § 3 de la loi de
15 décembre 1980. Le dossier individuel électronique précise unique-
ment qu’une décision négative a été prise.

CHAPITRE 7. — CONSULTATION

Art. 23. Aux fins de consultation, les services , visés à l’article 8 de la
loi du 9 mai 2018 relative à l’occupation de ressortissants étrangers se
trouvant dans une situation particulière de séjour et à l’article 22 de
l’arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du
9 mai 2018 relative à l’occupation de ressortissants étrangers se
trouvant dans une situation particulière de séjour, ont accès au dossier
de demande, aux décisions prises par les autorités régionales et à
l’information visée à l’article 22, alinéa 2, utiles au contrôle du respect
de la législation dont ils sont chargés.

Art. 24. Aux fins de l’application du principe de reconnaissance
mutuelle prévue à l’article 14 de l’accord de coopération du 2 février 2018,
l’autorité régionale territorialement compétente a accès au dossier de
demande introduit auprès de toute autre autorité régionale ainsi qu’aux
décisions qu’elle a prises.
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HOOFDSTUK 8. — BEWARINGSDUUR VAN DE GEGEVENS

Art. 25. § 1. Om de opvolging van de verblijfsaanvraag met het oog
op werk te verzekeren wordt elk aanvraagdossier op het elektronisch
platform bewaard gedurende:

1° op zijn minst de geldigheidsduur van de machtiging tot verblijf
met het oog op werk of de vernieuwing van deze machtiging;

2° tien jaar, vanaf de indiening van de aanvraag, wanneer de
machtigingen tot verblijf en de arbeidsvergunningen toegekend zijn;

3° vijf jaar, vanaf de beslissing tot weigering van de aanvraag of tot
intrekking ;

4° een jaar na de verjaring van alle acties die onder de bevoegheid
van de verwerkingsverantwoordelijken vallen, en, in voorkomend
geval, de definitieve stopzetting van de administratieve procedures en
beroepen.

§ 2. Wanneer de bewaringsperiode verstrijkt, wordt het aanvraagdos-
sier automatisch van het elektronisch platform verwijderd.

HOOFDSTUK 9. — RECHT VAN DE BETROKKENEN

Art. 26. De rechten in verband met de verwerking van persoonsge-
gevens worden vermeld op het online aanvraagformulier bedoeld in
artikel 17, § 1.

Het aanvraagformulier bevat de inlichtingen vermeld in artikel 13
van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Art. 27. § 1. Wat de verwerking van persoonsgegevens betreft,
beschikken de betrokkenen over het recht op rectificatie van de hen
betreffende onjuiste persoonsgegevens, overeenkomstig artikel 16 van
de Algemene verordening gegevensbescherming, evenals het recht tot
toegang tot hun persoonsgegevens overeenkomstig artikel 15 van de
Algemene verordening gegevensbescherming en het recht op beper-
king van de verwerking overeenkomst artikel 18 van de Algemene
verordening gegevensbescherming.

§ 2. De gewestelijke overheden geven een antwoord of nemen de
noodzakelijke maatregelen na een in paragraaf 1 bedoelde aanvraag,
wanneer deze aanvraag betrekking heeft op een verwerking in het
kader van de toekenning van een toelating tot arbeid.

§ 3. De Dienst Vreemdelingenzaken antwoordt of neemt de noodza-
kelijke maatregelen na een in paragraaf 1 bedoelde aanvraag, wanneer
deze aanvraag betrekking heeft op een verwerking in het kader van de
toekenning van een machtiging tot verblijf.

§ 4. De gewestelijke overheden en de Dienst Vreemdelingenzaken
geven zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen een termijn van een
maand, vanaf de ontvangst van de aanvraag tot rectificatie, een
gedateerd ontvangstbewijs af aan de indiener van de aanvraag.

Art. 28. Aangezien de verwerking van persoonsgegevens die in het
kader van dit uitvoerend samenwerkingsakkoord wordt uitgevoerd
noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting die
op de verwerkingsverantwoordelijken rust en voor het vervullen van
een opdracht die onder de uitoefening van het openbaar gezag dat aan
de Dienst Vreemdelingenzaken is verleend valt, kunnen de betrokke-
nen het recht op gegevenswissing dat voorzien wordt door artikel 17,
paragraaf 3, punt b), van de Algemene verordening gegevensbescher-
ming niet inroepen.

HOOFDSTUK 10. — BEHEERSCOMITÉ

Art. 29. Er wordt een beheerscomité gevormd dat samengesteld is
uit vertegenwoordigers die worden aangeduid door :

1° de Dienst Vreemdelingenzaken;

2° de gewestelijke overheden;

3° de RSZ.

Het Beheerscomité onderzoekt elke vraag met betrekking tot de
werking van het elektronisch platform en de toepassing van dit
akkoord.

De praktische modaliteiten voor het houden van vergaderingen van
het Beheerscomité worden door een huishoudelijk reglement vastge-
legd.

CHAPITRE 8. — DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES

Art. 25. .§ 1er. Afin d’assurer le suivi de la demande de séjour à des
fins de travail, chaque dossier de demande est conservé dans la
plateforme électronique pendant :

1° au moins la durée de validité de l’autorisation de séjour à des fins
de travail ou de son renouvellement ;

2° dix ans à compter de l’introduction de la demande lorsque les
autorisations de séjour et de travail sont accordées ;

3° cinq ans à compter de la décision de refus de la demande ou de
retrait;

4° un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la
compétence des responsables de traitement, et, le cas échéant, la
cessation définitive des procédures et recours administratifs.

§ 2. A l’expiration de la période de conservation, le dossier de
demande est automatiquement effacé de la plateforme électronique.

CHAPITRE 9. — DROIT DES PERSONNES CONCERNÉES

Art. 26. Les droits liés au traitement des données à caractère
personnel sont indiqués sur le formulaire de demande en ligne visé à
l’article 17, § 1er.

Le formulaire de demande contient les informations mentionées à
article 13 du Règlement général sur la protection des données.

Art. 27. § 1er. En ce qui concerne le traitement des données
personnelles, les personnes concernées bénéficient du droit de rectifi-
cation des données personnelles incorrectes les concernant conformé-
ment à l’article 16 du Règlement général sur la protection des données,
ainsi que le droit d’accéder à leurs données personnelles conformément
à article 15 du Règlement général sur la protection des données et le
droit à la limitation du traitement conformément à l’article 18
Règlement général sur la protection des données .

§ 2. Les autorités régionales répondent ou prennent les mesures
nécessaires à la suite d’une demande visée au paragraphe 1er lorsque
cette demande concerne un traitement dans le cadre de l’octroi d’une
autorisation de travail.

§ 3. L’Office des étrangers répond ou prend les mesures nécessaires à
la suite d’une demande visée au paragraphe 1er lorsque cette demande
concerne un traitement dans le cadre de l’octroi d’une autorisation de
séjour.

§ 4. Les autorités régionales et l’Office des étrangers délivrent dans les
meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à
compter de la réception de la demande de rectification un accusé de
réception daté à l’auteur de la demande.

Art. 28. Le traitement de données à caractère personnel effectué
dans le cadre du présent accord de coopération d’exécution étant
nécessaire au respect d’une obligation légale auquel les responsables du
traitement sont soumis et à l’exécution d’une mission relevant de
l’exercice de l’autorité publique dont est investi l’Office des étrangers ,
les personnes concernées ne peuvent invoquer le droit à l’effacement
des données, tel que prévu à l’article 17, paragraphe 3, point b), du
Règlement général sur la protection des données.

CHAPITRE 10. — COMITÉ DE GESTION

Art. 29. Il est institué un comité de gestion composé des représen-
tants désignés par :

1° l’Office des étrangers ;

2° les autorités régionales ;

3° l’ONSS.

Le Comité de gestion examine toute question relative au fonctionne-
ment de la plateforme électronique et concernant l’application du
présent accord.

Les modalités pratiques de la tenue de réunions du Comité de
gestion sont établies par un règlement d’ordre intérieur.
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HOOFDSTUK 11. — STATISTIEKEN

Art. 30. Overeenkomstig de Verordening (EG) nr. 862/2007 van het
Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende com-
munautaire statistieken over migratie en internationale bescherming en
tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 311/76 van de Raad
betreffende de opstelling van statistieken over buitenlandse werkne-
mers is de Dienst Vreemdelingenzaken belast met het doorgeven aan de
Europese Commissie van de statistieken met betrekking tot de afgifte,
de weigering of de intrekking van de volgende verblijfsvergunningen:

1° de Europese blauwe kaarten, overeenkomstig artikel 20 van de
richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de
voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde
landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan;

2° de gecombineerde vergunningen, overeenkomstig artikel 15, lid 2,
van de richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad
van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor
een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om
te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede
inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit
derde landen die legaal in een lidstaat verblijven;

3° de visa lang verblijf en de vergunningen voor seizoenarbeiders,
overeenkomstig artikel 26 van de richtlijn 2014/36/EU van het
Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de
voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde
landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider;

4° de vergunningen voor personen die binnen een onderneming
worden overgeplaatst en de vergunningen voor lange-
termijnmobiliteit, overeenkomstig artikel 24 van de richtlijn 20014/66/EU
van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de
voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde
landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming;

5° de vergunningen voor onderzoekers, de vergunningen voor
lange-termijnmobiliteit, de vergunningen voor stagiairs, de vergunnin-
gen voor vrijwilligers in het kader van Europees vrijwilligerswerk,
overeenkomstig artikel 38 van de richtlijn 2016/801/EU van het
Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de
voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op
onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling,
educatieve projecten of au-pairactiviteiten.

De gegevens die niet in een authentieke bron voorkomen, kunnen
van het elektronisch platform worden gehaald.

Art. 31. De Dienst Vreemdelingenzaken en de gewestelijke overhe-
den kunnen de statistische gegevens met betrekking tot de federale en
gewestelijke administratieve procedures inzake de toekenning, de
weigering of de intrekking van de in artikel 30 bedoelde verblijfsver-
gunningen op het elektronisch platform raadplegen.

HOOFDSTUK 12. — VERDELING VAN DE KOSTEN

Art. 32. § 1. Met het oog op de uitvoering van dit akkoord nemen de
partijen de volgende kosten ten laste:

1° de technische ontwikkeling van het elektronisch platform;

2° het onderhoud van het elektronisch platform.

§ 2. De in paragraaf 1, 1° bedoelde kosten worden op basis van de
volgende verdeelsleutel verdeeld:

1° Voor de Federale Staat : 63 % ;

2° Voor de gewestelijke overheden : 37%, waaronder ;

a) voor het Waals Gewest : 13%

b) voor het Vlaams Gewest : 52%

c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 34%

d) voor de Duitstalige Gemeenschap : 1%

§ 3. De in paragraaf 1, 2° bedoelde kosten worden op basis van de
volgende verdeelsleutel verdeeld:

1° Voor de Federale Staat : 63 % ;

2° Voor de gewestelijke overheden : 37%, waaronder ;

a) voor het Waals Gewest : 11%

b) voor het Vlaams Gewest : 51%

c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 37%

d) voor de Duitstalige Gemeenschap : 1%

CHAPITRE 11. — STATISTIQUES

Art. 30. En application du Règlement (CE) n°862/2007 du Parle-
ment européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques
communautaires sur la migration internationale, et abrogeant le
règlement (CEE) n°311/76 du Conseil relatif à l’établissement de
statistiques concernant les travailleurs étrangers, l’Office des étrangers
est chargé de la transmission à la Commission européenne des
statistiques relatives à la délivrance, au refus ou au retrait des permis de
séjour suivants:

1° les cartes bleues européennes, conformément à l’article 20 de la
directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les
conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins
d’un emploi hautement qualifié ;

2° les permis uniques, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de
la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue
de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de
pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un Etat membre et
établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de
pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre ;

3° les visas de long séjour et les permis pour travailleur saisonnier,
conformément à l’article 26 de la directive 2014/36/UE du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les
conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins
d’un emploi en tant que travailleur saisonnier ;

4° les permis pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire
intragroupe et les permis pour mobilité de longue durée, conformé-
ment à l’article 24 de la directive 2014/66/UE du Parlement européen
et du Conseil du 25 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de
séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert
temporaire intragroupe ;

5° les permis pour chercheur, les permis pour mobilité de longue
durée, les permis pour stagiaire, les permis pour volontaire dans le
cadre du service volontaire européen, conformément à l’article 38 de la
directive 2016/801/UE du Parlement européen et du Conseil du
11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortis-
sants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de
volontariat et de programmes d’échanges d’élèves ou de projets
éducatifs et de travail au pair.

Les données qui ne figurent pas dans une source authentique
peuvent être extraites de la plateforme électronique.

Art. 31. L’Office des étrangers et les autorités régionales peuvent
consulter dans la plateforme électronique les données statistiques
relatives aux procédures administratives fédérales et régionales concer-
nant l’octroi, le refus ou le retrait des permis de séjour visés à
l’article 30.

CHAPITRE 12. — RÉPARTITION DES COÛTS

Art. 32. § 1er. Aux fins de l’exécution du présent accord, les parties
prennent en charge les coûts suivants:

1° le développement technique de la plateforme électronique ;

2° la maintenance de la plateforme électronique.

§ 2. Les coûts visés au paragraphe 1er, 1° sont divisés selon la clé de
répartition suivante :

1° Pour l’Etat fédéral : 63%

2° Pour les autorités régionales : 37%, dont ;

a) pour la Région Wallonne : 13% ;

b) pour la Région Flamande : 52% ;

c) pour la Région Bruxelles-Capitale : 34% ;

d) pour la communauté Germanophone : 1%.

§ 3. Les coûts visés au paragraphe 1er, 2° sont divisés selon la clé de
répartition suivante :

1° Pour l’Etat fédéral : 63 % ;

2° Pour les autorités régionales : 37%, dont ;

a) pour la Région Wallonne : 11% ;

b) pour la Région flamande : 51% ;

c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 37% ;

d) pour la Communauté Germanophone : 1%.
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§ 4. De Dienst Vreemdelingenzaken neemt de kosten van de
technische ontwikkeling voor de Federale Staat ten laste.

De RSZ neemt de kosten van het onderhoud van het elektronisch
platform voor de Federale Staat ten laste.

HOOFDSTUK 13. — INWERKINGTREDING

Art. 33. Dit samenwerkingsakkoord treedt in werking op de dag
van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Getekend te Brussel, op 5 maart 2021, in één enkel oorspronkelijk
exemplaar in het Frans en in het Nederlands, dat zal worden
neergelegd bij het Centrale Secretariaat van het Overlegcomité.

Voor de Federale Staat :

De Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk,
P.-Y. DERMAGNE

De Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid,

Fr. VANDENBROUCKE

De Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen
en Democratische Vernieuwing,

A. VERLINDEN

De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
belast met de Nationale Loterij,

S. MAHDI

Voor het Vlaamse Gewest :

De Minister-President van de Vlaamse Regering,
J.JAMBON

De Minister van Economie, Innovatie, Werk,
Sociale economie en Landbouw,

H. CREVITS

Voor het Waalse Gewest :

De Minister-President van de Waalse Regering,
E. DI RUPO

De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke
Kansen en Vrouwenrechten,

C. MORREALE

Voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest :

De Minister-President van de Regering
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

R. VERVOORT

De Minister van Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering,
Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn,

B. CLERFAYT

Voor de Duitstalige Gemeenschap :

Minister-President van de Duitstalige Gemeenschap,
Minister van Lokale Besturen en Financiën,

O. PAASCH

De Minister van Cultuur, Sport, Werkgelegenheid en Media,
I. WEYKMANS

§ 4. En ce qui concerne les coûts pour l’Etat fédéral du développe-
ment technique, l’Office des Etrangers prendra ces coûts en charge.

En ce qui concerne les coûts pour l’Etat fédéral de la maintenance de
la plateforme électronique, l’O.N.S.S. prendra ces coûts en charge.

CHAPITRE 13. — ENTRÉE EN VIGUEUR

Art. 33. Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de
sa publication au Moniteur belge.

Signé à Bruxelles, le 5 mars 2021 en un seul exemplaire rédigé en
français et en néerlandais qui sera déposé au Secrétariat central du
Comité de concertation.

Pour l’Etat fédéral :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie et du Travail,
P.-Y. DERMAGNE

Le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique,
Fr. VANDENBROUCKE

La Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles
et du Renouveau démocratique,

B. VERLINDEN

Le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration,
chargé de la Loterie nationale,

S. MAHDI

Pour la Région flamande :

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON

La Ministre de l’Economie, de l’Innovation, de l’Emploi,
de l’Economie sociale et de l’Agriculture,

H. CREVITS

Pour le Région wallonne :

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
E. DI RUPO

La Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé,
de l’Action sociale, de l’Egalité des chances et des Droits des femmes,

Ch. MORREALE

Pour la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. VERVOORT

Le Ministre chargé de l’Emploi et de la Formation professionnelle, de
la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du bien-être animal,

B. CLERFAYT

Pour la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président de la Communauté germanophone,
Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances,

O. PAASCH

La Ministre de la Culture et des Sports, de l’Emploi et des Médias,
I. WEYKMANS

22005MONITEUR BELGE — 16.03.2021 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 10-03-2022

M&D Seminars 21



M&D Seminars 22



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICHTLIJN (EU) 2018/957 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
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RICHTLIJNEN 

RICHTLIJN (EU) 2018/957 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 28 juni 2018 

tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het 
oog op het verrichten van diensten 

(Voor de EER relevante tekst) 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 53, lid 1, en artikel 62, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité ( 1 ), 

Gezien het advies van het Comité van de Regio’s ( 2 ), 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure ( 3 ), 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Het vrije verkeer van werknemers, de vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverrichting zijn grondbegin
selen van de interne markt die zijn verankerd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU). De toepassing en handhaving van die beginselen worden door de Unie verder ontwikkeld en moeten 
waarborgen dat voor ondernemingen een gelijk speelveld geldt en dat de rechten van werknemers worden 
geëerbiedigd. 

(2) De vrijheid van dienstverrichting houdt onder meer in dat ondernemingen het recht hebben om diensten te 
verrichten op het grondgebied van een andere lidstaat en om hun eigen werknemers tijdelijk te mogen detacheren 
op het grondgebied van die lidstaat. Overeenkomstig artikel 56 VWEU zijn beperkingen op het vrij verrichten van 
diensten binnen de Unie verboden ten aanzien van onderdanen van lidstaten die zijn gevestigd in een andere 
lidstaat dan die waarin degene is gevestigd te wiens behoeve de dienst wordt verricht. 

(3) Volgens artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie dient de Unie sociale rechtvaardigheid en bescher
ming te bevorderen. Volgens artikel 9 VWEU dient de Unie bij het bepalen en uitvoeren van haar beleid en 
optreden rekening te houden met de eisen in verband met de bevordering van een hoog niveau van werk
gelegenheid, de waarborging van een adequate sociale bescherming, de bestrijding van sociale uitsluiting, alsmede 
een hoog niveau van onderwijs, opleiding en bescherming van de menselijke gezondheid. 

(4) Ruim twintig jaar na de vaststelling ervan is het noodzakelijk geworden na te gaan of Richtlijn 96/71/EG van het 
Europees Parlement en de Raad ( 4 ) nog steeds een goed evenwicht biedt tussen de noodzaak het vrij verrichten van 
diensten te bevorderen en voor een gelijk speelveld te zorgen, enerzijds, en de noodzaak de rechten van ter 
beschikking gestelde werknemers te beschermen, anderzijds. Voor het waarborgen van een uniforme toepassing 
van de regels en van een reële sociale convergentie moet naast de herziening van Richtlijn 96/71/EG prioriteit 
worden gegeven aan de uitvoering en handhaving van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de 
Raad ( 5 ).

NL L 173/16 Publicatieblad van de Europese Unie 9.7.2018 

( 1 ) PB C 75 van 10.3.2017, blz. 81. 
( 2 ) PB C 185 van 9.6.2017, blz. 75. 
( 3 ) Standpunt van het Europees Parlement van 29 mei 2018 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 

21 juni 2018. 
( 4 ) Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werk

nemers met het oog op het verrichten van diensten (PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1). 
( 5 ) Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG 

betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van Verordening 
(EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt („de IMI-verordening”) (PB 
L 159 van 28.5.2014, blz. 11).
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(5) Voldoende en nauwkeurige statistische gegevens in verband met ter beschikking gestelde werknemers zijn van 
fundamenteel belang, met name het aantal ter beschikking gestelde werknemers in bepaalde beroepssectoren en 
lidstaten. De lidstaten en de Commissie moeten die gegevens verzamelen en monitoren. 

(6) Het beginsel van gelijke behandeling en het verbod op elke discriminatie op grond van nationaliteit zijn sinds de 
oprichtingsverdragen in het Unierecht verankerd. Het beginsel van gelijke beloning is via secundair recht ingevoerd, 
niet alleen voor mannen en vrouwen, maar ook voor werknemers met een overeenkomst voor bepaalde tijd en 
vergelijkbare werknemers in vaste dienst, voor deeltijdse en voltijdse werknemers en voor uitzendkrachten en 
vergelijkbare werknemers van de inlenende onderneming. Die beginselen omvatten ook het verbod op maatregelen 
die direct of indirect discrimineren op grond van nationaliteit. Bij de toepassing van die beginselen moet rekening 
worden gehouden met de desbetreffende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

(7) De bevoegde autoriteiten en instanties moeten, in overeenstemming met het nationale recht en/of de nationale 
praktijk, kunnen controleren of de direct of indirect door werkgevers geboden huisvestingsvoorwaarden voor ter 
beschikking gestelde werknemers in overeenstemming zijn met de nationale regels in de lidstaat naar wiens 
grondgebied de werknemers gedetacheerd zijn (de ontvangende lidstaat) en die ook gelden voor ter beschikking 
gestelde werknemers. 

(8) Ter beschikking gestelde werknemers die van hun gewone werkplaats in de ontvangende lidstaat tijdelijk worden 
uitgezonden naar een andere werkplaats, moeten ten minste dezelfde toeslagen of kostenvergoedingen ontvangen 
voor de reis-, maaltijd-, en verblijfkosten voor werknemers die beroepshalve van huis zijn, als de lokale werk
nemers in die lidstaat. Hetzelfde geldt voor de kosten die ter beschikking gestelde werknemers maken bij het reizen 
naar en vanuit hun gewone werkplaats in de ontvangende lidstaat. Dubbele betaling van reis-, maaltijd-, en 
verblijfskosten dient te worden vermeden. 

(9) Detachering is van tijdelijke aard. Ter beschikking gestelde werknemers keren na beëindiging van de werkzaam
heden waarvoor zij werden gedetacheerd, gewoonlijk terug naar de lidstaat van waaruit de werknemer was 
gedetacheerd. Gezien de lange duur van bepaalde detacheringen en gelet op het verband tussen de arbeidsmarkt 
van de ontvangende lidstaat en de voor zulke lange perioden ter beschikking gestelde werknemers, moeten de 
ontvangende lidstaten er bij detachering voor meer dan twaalf maanden op toezien dat ondernemingen die 
werknemers detacheren op hun grondgebied, een extra reeks arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden waarborgen 
die verplicht van toepassing zijn op werknemers in de lidstaat waar het werk wordt uitgevoerd. Die periode moet 
worden verlengd indien de dienstverlener een gemotiveerde kennisgeving verstrekt. 

(10) Betere bescherming van werknemers is nodig om de vrijheid van dienstverrichting op een eerlijke basis voor zowel 
de korte als de lange termijn veilig te stellen, met name door het voorkomen van misbruik van de door de 
verdragen gewaarborgde rechten. Regels die werknemers een dergelijke bescherming bieden, mogen echter geen 
afbreuk doen aan het recht van ondernemingen die werknemers op het grondgebied van een andere lidstaat 
detacheren, om de vrijheid van dienstverrichting in te roepen, ook indien een detachering langer duurt dan twaalf 
maanden of, in voorkomend geval, 18 maanden. Elke bepaling die van toepassing is op ter beschikking gestelde 
werknemers die voor meer dan twaalf maanden of, in voorkomend geval, 18 maanden worden gedetacheerd, moet 
derhalve verenigbaar zijn met die vrijheid. Volgens vaste jurisprudentie mag de vrijheid van dienstverlening slechts 
worden beperkt indien dat om dwingende redenen van algemeen belang gerechtvaardigd is en die beperking 
proportioneel en noodzakelijk is. 

(11) Indien een detachering langer duurt dan twaalf maanden of, in voorkomend geval, 18 maanden moeten de extra 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die moeten worden gewaarborgd door de onderneming die werknemers 
detacheert op het grondgebied van een andere lidstaat, ook gelden voor werknemers die zijn gedetacheerd ter 
vervanging van andere ter beschikking gestelde werknemers die dezelfde taak uitvoeren op dezelfde plaats, zulks 
om ervoor te zorgen dat dergelijke vervangingen niet worden aangewend om de anderszins toepasselijke regels te 
omzeilen. 

(12) Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 1 ) geeft uitdrukking aan het beginsel dat de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die voor uitzendkrachten gelden, ten minste dezelfde moeten zijn als 
die welke voor deze werknemers zouden gelden als zij door de inlenende onderneming voor dezelfde functie in 
dienst zouden worden genomen. Dat beginsel moet ook gelden voor uitzendkrachten die op het grondgebied van 
een andere lidstaat worden gedetacheerd. Waar dat beginsel van toepassing is, moet de inlenende onderneming de 
uitzendonderneming op de hoogte brengen van de arbeidsomstandigheden en beloning die gelden voor haar 
werknemers. De lidstaten kunnen in bepaalde gevallen voorzien in uitzonderingen op de beginselen van gelijke 
behandeling en van gelijke beloning op grond van artikel 5, leden 2 en 3, van Richtlijn 2008/104/EG. Indien een 
dergelijke uitzondering geldt, heeft het uitzendbureau de informatie over de arbeidsomstandigheden van de inle
nende onderneming niet nodig en is het voorschrift betreffende de verstrekking van deze gegevens niet van 
toepassing.
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(13) De ervaring leert dat werknemers die door een uitzendbureau of een onderneming van herkomst worden uit
gezonden naar een inlenende onderneming soms naar het grondgebied van een andere lidstaat worden gezonden 
in het kader van het grensoverschrijdend verrichten van diensten. De bescherming van deze werknemers moet 
worden gewaarborgd. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de inlenende onderneming het uitzendbureau of de 
onderneming van herkomst informeert over de ter beschikking gestelde werknemers die tijdelijk op het grond
gebied van een andere lidstaat werken dan de lidstaat waar ze doorgaans werken voor het uitzendbureau of de 
onderneming van herkomst of de inlenende onderneming, om de werkgever in staat te stellen in voorkomend 
geval gunstiger arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden toe te passen voor de ter beschikking gestelde werknemer. 

(14) Deze richtlijn dient, op dezelfde wijze als Richtlijn 96/71/EG, de toepassing van Verordeningen (EG) 
nr. 883/2004 ( 1 ) en (EG) nr. 987/2009 ( 2 ) van het Europees Parlement en de Raad onverlet te laten. 

(15) Gezien de zeer mobiele aard van het werk in het internationaal wegvervoer doet de uitvoering van deze richtlijn in 
die sector bijzondere juridische vragen en moeilijkheden rijzen, die moeten worden aangepakt met specifieke regels 
voor het wegvervoer die tevens de strijd tegen fraude en misbruik in het kader van het mobiliteitspakket zullen 
versterken. 

(16) In een daadwerkelijk geïntegreerde en concurrerende interne markt concurreren ondernemingen op basis van 
factoren als productiviteit, efficiëntie en het opleidings- en vaardighedenniveau van de arbeidskrachten, alsmede 
de kwaliteit van goederen en diensten en de mate van innovatie daarvan. 

(17) Het behoort tot de bevoegdheden van de lidstaten om overeenkomstig het nationale recht en/of de nationale 
praktijk beloningsvoorschriften vast te stellen. De loonvorming valt onder de exclusieve bevoegdheid van de 
lidstaten en de sociale partners. Er moet nauw op worden toegezien dat de nationale loonvormingssystemen of 
de vrijheid van de betrokken partijen niet worden ondermijnd. 

(18) Bij het vergelijken van de aan een ter beschikking gestelde werknemer betaalde beloning en de beloning die 
verschuldigd is overeenkomstig het nationale recht en/of de nationale praktijk van de ontvangende lidstaat, 
moet het brutobedrag van de beloning in aanmerking worden genomen. De totale brutobedragen van de beloning 
moeten worden vergeleken, in plaats van de afzonderlijke beloningscomponenten die verplicht zijn zoals bepaald 
in deze richtlijn. Met het oog op de transparantie en als hulp voor de bevoegde autoriteiten en instanties bij het 
verrichten van controles, is het niettemin noodzakelijk dat de beloningscomponenten overeenkomstig het nationale 
recht en/of de nationale praktijk van de lidstaat van waaruit de werknemer was gedetacheerd, in voldoende detail 
kunnen worden onderscheiden. Toeslagen in verband met de detachering moeten worden beschouwd als een deel 
van de beloning; deze toeslagen moeten derhalve worden meegenomen in de vergelijking van de totale bruto
bedragen van de beloning, tenzij zij betrekking hebben op daadwerkelijk in verband met de detachering gemaakte 
kosten, zoals reis-, maaltijd- en verblijfkosten. 

(19) Toeslagen in verband met de detachering dienen vaak meerdere doelen. Voor zover zij bestemd zijn voor de 
terugbetaling van in verband met de detachering gemaakte onkosten, zoals reis-, maaltijd- en verblijfkosten, mogen 
zij niet worden beschouwd als deel van de beloning. Het is aan de lidstaten, in overeenstemming met hun 
nationale recht en/of praktijk, om regels vast te stellen betreffende de vergoeding van dergelijke kosten. De 
werkgever moet die kosten terugbetalen aan de ter beschikking gestelde werknemers volgens het voor het dienst
verband geldende nationaal recht en/of de voor het dienstverband geldende nationale praktijk. 

(20) Gelet op het belang van toeslagen in verband met de detachering, moet onduidelijkheid vermeden worden over 
welke onderdelen van deze toeslagen bestemd zijn voor de vergoeding van kosten in verband met de detachering. 
De volledige toeslag moet worden geacht te zijn betaald ter vergoeding van kosten, tenzij de arbeidsvoorwaarden 
die voortvloeien uit wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen, collectieve arbeidsovereenkomsten, scheidsrechter
lijke uitspraken of overeenkomsten die van toepassing zijn op het dienstverband, bepalen welke onderdelen van de 
toeslag bestemd zijn voor de vergoeding van kosten die verband houden met de detachering en die deel uitmaken 
van de beloning. 

(21) De componenten van de beloning en andere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die voortvloeien uit het 
nationaal recht of collectieve arbeidsovereenkomsten als bedoeld in deze richtlijn, moeten duidelijk en transparant 
zijn voor alle ondernemingen en ter beschikking gestelde werknemers. Aangezien transparantie van en toegang tot 
informatie essentieel zijn voor de rechtszekerheid en de rechtshandhaving, is het ten aanzien van artikel 5 van 
Richtlijn 2014/67/EU gerechtvaardigd om de lidstaten de verplichting op te leggen om op de enige officiële 
nationale website de informatie over de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, en de verplichte componenten 
van de beloning bekend te maken, alsmede de aanvullende voorwaarden en omstandigheden die van toepassing
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zijn op detachering langer dan twaalf maanden of, in voorkomend geval, 18 maanden, op grond van deze richtlijn. 
Elke lidstaat moet erop toezien dat de enige officiële nationale website juiste informatie bevat en regelmatig wordt 
geactualiseerd. Sancties tegen een dienstverrichter wegens niet-naleving van de arbeidsvoorwaarden en -omstandig
heden die ter beschikking gestelde werknemers moeten worden geboden, moeten proportioneel zijn, en bij de 
vaststelling moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de vraag of de informatie op de enige officiële 
nationale website over arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden is verstrekt in overeenstemming met artikel 5 van 
Richtlijn 2014/67/EU, met eerbiediging van de autonomie van de sociale partners. 

(22) In Richtlijn 2014/67/EU zijn een aantal bepalingen opgenomen die ervoor moeten zorgen dat de regels met 
betrekking tot de detachering van werknemers worden gehandhaafd en door alle ondernemingen worden geëer
biedigd. Artikel 4 van die richtlijn bevat feitelijke elementen waarmee rekening kan worden gehouden bij de 
algemene beoordeling van de specifieke situaties, teneinde daadwerkelijke detacheringssituaties te identificeren en 
misbruik en omzeiling van de regels te voorkomen. 

(23) Werkgevers moeten vóór het begin van een detachering passende maatregelen nemen om overeenkomstig Richtlijn 
91/533/EEG van de Raad ( 1 ) essentiële informatie aan de werknemer over de arbeidsvoorwaarden en -omstandig
heden wat betreft de detachering te verstrekken. 

(24) Deze richtlijn brengt een evenwichtig kader tot stand betreffende het vrij verrichten van diensten en de bescher
ming van ter beschikking gestelde werknemers, dat niet-discriminerend, transparant en evenredig is en tegelijk de 
diversiteit van de nationale arbeidsverhoudingen eerbiedigt. Deze richtlijn vormt geen beletsel voor de toepassing 
van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die gunstiger zijn voor ter beschikking gestelde werknemers. 

(25) Om misbruiken in situaties van onderaanneming tegen te gaan en om de rechten van ter beschikking gestelde 
werknemers te beschermen, dienen de lidstaten passende maatregelen overeenkomstig artikel 12 van Richtlijn 
2014/67/EU te nemen, opdat aansprakelijkheid in het geval van onderaanneming is gewaarborgd. 

(26) Opdat Richtlijn 96/71/EG correct wordt toegepast, moeten de coördinatie tussen de bevoegde instanties en/of 
organen van de lidstaten en de samenwerking op Unieniveau bij de bestrijding van fraude bij de detachering van 
werknemers worden versterkt. 

(27) Bij de bestrijding van fraude met betrekking tot de detachering van werknemers moet het bij Besluit (EU) 
2016/344 van het Europees Parlement en de Raad ( 2 ) opgerichte Europees platform voor de intensivering van 
de samenwerking bij de aanpak van zwartwerk („het platform”) binnen zijn mandaat deelnemen aan de monitoring 
en beoordeling van gevallen van fraude, de uitvoering en de doeltreffendheid van de administratieve samenwerking 
tussen de lidstaten verbeteren, waarschuwingsmechanismen ontwikkelen en bijstand en steun verlenen voor meer 
administratieve samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de bevoegde autoriteiten of instanties. Daarbij 
moet het platform nauw samenwerken met het Comité van deskundigen inzake de detachering van werknemers, 
dat bij Besluit 2009/17/EG van de Commissie ( 3 ) is opgericht. 

(28) Het transnationale karakter van bepaalde gevallen van fraude of misbruik in verband met de detachering van 
werknemers rechtvaardigt het nemen van concrete maatregelen ter versterking van de transnationale dimensie van 
inspecties, onderzoeken en informatie-uitwisseling tussen de bevoegde autoriteiten of instanties van de betrokken 
lidstaten. Daartoe moeten de nationale bevoegde autoriteiten of instanties in het kader van de administratieve 
samenwerking als bedoeld in Richtlijnen 96/71/EG en 2014/67/EU, in het bijzonder artikel 7, lid 4, van Richtlijn 
2014/67/EU beschikken over de nodige middelen om voor dergelijke situaties te waarschuwen en informatie uit te 
wisselen ter voorkoming en bestrijding van fraude en misbruiken. 

(29) Overeenkomstig de gezamenlijke politieke verklaring van de lidstaten en de Commissie van 28 september 2011 
over toelichtende stukken ( 4 ) hebben de lidstaten zich ertoe verbonden om indien gerechtvaardigd de kennisgeving 
van hun omzettingsmaatregelen vergezeld te doen gaan van één of meer stukken waarin het verband tussen de 
onderdelen van een richtlijn en de overeenkomstige delen van de nationale omzettingsinstrumenten wordt toege
licht. Met betrekking tot deze richtlijn acht de wetgever de toezending van dergelijke stukken gerechtvaardigd.
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(30) Richtlijn 96/71/EG moet dienovereenkomstig worden gewijzigd, 

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Wijzigingen van Richtlijn 96/71/EG 

Richtlijn 96/71/EG wordt als volgt gewijzigd: 

1) Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 

a) de titel wordt vervangen door: „Onderwerp en toepassingsgebied”; 

b) de volgende leden worden ingevoegd: 

„-1. Deze richtlijn waarborgt de bescherming van ter beschikking gestelde werknemers tijdens hun detachering 
in verband met het vrij verrichten van diensten, door het vaststellen van bindende bepalingen inzake de arbeids
voorwaarden en bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers die moeten worden geëerbiedigd. 

-1 bis. Deze richtlijn doet geenszins afbreuk aan de uitoefening van de grondrechten zoals die in de lidstaten en 
op Unieniveau zijn erkend, met inbegrip van het stakingsrecht of de stakingsvrijheid dan wel het recht of de 
vrijheid om conform de in de lidstaten bestaande specifieke stelsels van arbeidsverhoudingen andere acties te 
voeren overeenkomstig het nationale recht en/of de nationale praktijk. Zij doet evenmin afbreuk aan het recht 
om over collectieve overeenkomsten te onderhandelen, deze te sluiten en naleving ervan af te dwingen, en om 
collectieve actie te voeren overeenkomstig het nationale recht en/of de nationale praktijk.”; 

c) lid 3 wordt als volgt gewijzigd: 

i) punt c) wordt vervangen door: 

„c) als uitzendbedrijf of als onderneming van herkomst, een werknemer detacheren bij een inlenende onder
neming die op het grondgebied van een lidstaat gevestigd is of actief is, voor zover er gedurende de periode 
van detachering een dienstverband tussen het uitzendbureau of de onderneming van herkomst en de 
werknemer bestaat.”; 

ii) de volgende alinea’s worden toegevoegd: 

„Indien een werknemer die ter beschikking is gesteld door een uitzendbedrijf of onderneming van herkomst aan 
een inlenende onderneming als bedoeld in punt c), werk moet uitvoeren in het kader van de transnationale 
dienstverrichting in de zin van punt a), b) of c), door de inlenende onderneming op het grondgebied van een 
andere lidstaat dan de lidstaat waar de werknemer gewoonlijk werkt voor hetzij het uitzendbedrijf of de 
onderneming van herkomst, hetzij de inlenende onderneming, wordt de werknemer geacht op het grondgebied 
van die lidstaat ter beschikking te zijn gesteld door het uitzendbedrijf of de onderneming van herkomst 
waarmee de werknemer een dienstverband heeft. Het uitzendbedrijf of de onderneming van herkomst wordt 
beschouwd als een onderneming als bedoeld in lid 1 en leeft de toepasselijke bepalingen van deze richtlijn en 
Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en van de Raad (*) onverkort na. 

De inlenende onderneming informeert het uitzendbureau of de onderneming van herkomst dat/die een werk
nemer ter beschikking heeft gesteld, tijdig en voor de aanvang van het in de tweede alinea, bedoelde werk. 

___________ 
(*) Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van 

Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van 
diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking 
via het Informatiesysteem interne markt („de IMI-verordening”) Voor de EER relevante tekst (PB L 159 van 
28.5.2014, blz. 11).”. 

2) Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: 

a) lid 1 wordt vervangen door: 

„1. De lidstaten zien er, ongeacht het recht dat van toepassing is op het dienstverband, op toe dat in artikel 1, 
lid 1, bedoelde ondernemingen voor de werknemers die op basis van een gelijke behandeling op hun grondgebied 
zijn gedetacheerd de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden waarborgen die verband houden met de volgende 
aangelegenheden en die, in de lidstaat waar het werk wordt uitgevoerd, zijn neergelegd in: 

— wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en/of
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— collectieve arbeidsovereenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken die algemeen verbindend zijn verklaard of 
anderszins van toepassing zijn overeenkomstig lid 8: 

a) maximale werk- en minimale rustperioden; 

b) minimumaantal betaalde jaarlijkse verlofdagen; 

c) beloning, inclusief vergoedingen voor overwerk; dit punt is niet van toepassing op aanvullende bedrijfs
pensioenregelingen; 

d) voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers, inzonderheid door uitzendbedrijven; 

e) gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk; 

f) beschermende maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van zwangere of 
onlangs bevallen vrouwen, van kinderen en jongeren; 

g) gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede andere bepalingen inzake niet-discriminatie; 

h) de voorwaarden van huisvesting van werknemers, indien de werkgever huisvesting ter beschikking stelt aan 
werknemers die zich niet op hun gewone werkplaats bevinden; 

i) toeslagen of vergoeding van uitgaven voor reis-, maaltijd- en verblijfkosten voor werknemers die beroeps
halve van huis zijn. 

Punt i) geldt uitsluitend voor de reis-, maaltijd-, en verblijfkosten die ter beschikking gestelde werknemers maken 
wanneer zij moeten reizen van en naar hun gewone werkplaats in de lidstaat op het grondgebied waarvan zij zijn 
gedetacheerd, of wanneer zij door hun werkgever tijdelijk vanuit die gewone werkplaats naar een andere werkplaats 
worden gezonden. 

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het begrip beloning vastgesteld overeenkomstig het nationale recht 
en/of de nationale praktijk van de lidstaat op wiens grondgebied de werknemer is gedetacheerd, en wordt eronder 
verstaan alle beloningscomponenten die verplicht zijn op grond van nationale wettelijke of bestuursrechtelijke 
bepalingen, of collectieve arbeidsovereenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken die in die lidstaat algemeen 
verbindend zijn verklaard of anderszins van toepassing zijn overeenkomstig lid 8. 

Onverminderd artikel 5 van Richtlijn 2014/67/EU, publiceren de lidstaten overeenkomstig het nationale recht en/of 
de nationale praktijk zonder onnodige vertraging en op transparante wijze op de in dat artikel bedoelde enige 
officiële nationale website informatie over de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, waaronder de componenten 
van de beloning als bedoeld in de derde alinea van dit lid, alsmede alle arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in 
overeenstemming met lid 1 bis van dit artikel. 

De lidstaten zien erop toe dat de op de enige officiële nationale website verstrekte informatie juist en actueel is. De 
Commissie publiceert de adressen van de enige officiële nationale websites op haar website. 

Wanneer, in strijd met artikel 5 van Richtlijn 2014/67/EU, de informatie op de enige officiële nationale website niet 
vermeldt welke arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden moeten worden toegepast, wordt bij het bepalen van 
sancties bij overtredingen van de krachtens deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen met deze omstandigheid 
overeenkomstig het nationaal recht en/of de nationale praktijk rekening gehouden, voor zover nodig ter waarbor
ging van de evenredigheid ervan.”; 

b) De volgende leden worden ingevoegd: 

„1 bis. Wanneer de daadwerkelijke duur van een detachering meer dan twaalf maanden bedraagt, zien de 
lidstaten er, ongeacht het recht dat van toepassing is op het dienstverband, op toe dat de in artikel 1, lid 1, 
bedoelde ondernemingen voor op hun grondgebied ter beschikking gestelde werknemers op basis van gelijke 
behandeling, naast de in lid 1 van dit artikel bedoelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, alle toepasselijke 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden waarborgen die in de lidstaat waar het werk wordt uitgevoerd, zijn 
neergelegd in: 

— wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en/of 

— collectieve arbeidsovereenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken die algemeen verbindend zijn verklaard of 
anderszins van toepassing zijn overeenkomstig lid 8.
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De eerste alinea van dit lid geldt niet voor: 

a) procedures, formaliteiten en voorwaarden van de sluiting en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, met 
inbegrip van concurrentiebedingen; 

b) aanvullende bedrijfspensioenregelingen. 

Indien de dienstverrichter een gemotiveerde kennisgeving verstrekt, verlengt de lidstaat waar de dienst wordt 
verleend, de in de eerste alinea bedoelde periode tot 18 maanden. 

Indien een onderneming als bedoeld in artikel 1, lid 1, een ter beschikking gestelde werknemer vervangt door een 
andere ter beschikking gestelde werknemer die op dezelfde plaats hetzelfde werk uitvoert, is de duur van de 
detachering voor de toepassing van dit lid de totale duur van de perioden van detachering van de afzonderlijke 
betrokken ter beschikking gestelde werknemers. 

Het begrip „op dezelfde plaats hetzelfde werk” als bedoeld in de vierde alinea van dit lid wordt bepaald met 
inachtneming van onder meer de aard van de te verlenen dienst, het uit te voeren werk en het adres of de adressen 
van de werkplaats. 

1 ter. De lidstaten bepalen dat de in artikel 1, lid 3, onder c), bedoelde ondernemingen de arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden die krachtens artikel 5 van Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en van de 
Raad (*) gelden voor uitzendkrachten die ter beschikking worden gesteld door uitzendbedrijven die zijn gevestigd in 
de lidstaat waar het werk wordt uitgevoerd, tevens garanderen voor ter beschikking gestelde werknemers. 

De inlenende onderneming stelt de in artikel 1, lid 3, onder c), bedoelde ondernemingen in kennis van de arbeids
voorwaarden die zij toepast wat betreft arbeidsomstandigheden en beloning overeenkomstig de eerste alinea van dit 
lid. 

___________ 
(*) Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzend

arbeid (PB L 327 van 5.12.2008, blz. 9).”; 

c) lid 7 wordt vervangen door: 

„7. De leden 1 tot en met 6 vormen geen beletsel voor de toepassing van arbeidsvoorwaarden en -omstandig
heden die gunstiger zijn voor de werknemers. 

Toeslagen in verband met de detachering worden als onderdeel van de beloning beschouwd, voor zover ze niet 
worden uitgekeerd als vergoeding van daadwerkelijk in verband met de detachering gemaakte kosten, zoals reis-, 
maaltijd-, en verblijfkosten. De werkgever vergoedt onverminderd lid 1, eerste alinea, onder h), ter beschikking 
gestelde werknemers voor die uitgaven volgens het voor het dienstverband van de ter beschikking gestelde werk
nemer geldende nationaal recht en/of de nationale praktijk. 

Indien niet uit de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die van toepassing zijn op het dienstverband blijkt of, 
en zo ja welke, onderdelen van een toeslag in verband met detachering worden uitgekeerd als vergoeding voor 
kosten die daadwerkelijk verband houden met de detachering of die onderdeel zijn van de beloning, dan wordt de 
volledige toeslag geacht te zijn betaald als vergoeding voor kosten.”; 

d) in lid 8 worden de tweede en derde alinea vervangen door: 

„Bij ontstentenis van, of in aanvulling op, een stelsel voor het algemeen verbindend verklaren van collectieve 
arbeidsovereenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken als bedoeld in de eerste alinea, kunnen de lidstaten be
sluiten zich te baseren op: 

— de collectieve arbeidsovereenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken die algemene rechtsgevolgen hebben 
voor alle gelijksoortige ondernemingen in het betrokken geografische gebied en in de betrokken beroepsgroep 
of bedrijfstak, en/of 

— de collectieve arbeidsovereenkomsten die gesloten zijn door de op nationaal niveau meest representatieve 
organisaties van de sociale partners, en die op het gehele nationale grondgebied worden toegepast, 

mits de toepassing daarvan op in artikel 1, lid 1, bedoelde ondernemingen een gelijke behandeling waarborgt wat 
betreft de aspecten vermeld onder lid 1, eerste alinea, van dit artikel en, in voorkomend geval, ten aanzien van de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die voor ter beschikking gestelde werknemers moeten worden gewaar
borgd overeenkomstig lid 1 bis van dit artikel, van die ondernemingen en de andere in deze alinea bedoelde 
ondernemingen die zich in een soortgelijke situatie bevinden.
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Er is sprake van gelijke behandeling in de zin van dit artikel wanneer nationale ondernemingen die zich in een 
soortgelijke situatie bevinden: 

— op de plaats van de activiteit of in de betrokken bedrijfstak ten aanzien van de in lid 1, eerste alinea, vermelde 
aangelegenheden onderworpen zijn aan dezelfde verplichtingen als de in lid 1, alinea 1, van dit artikel bedoelde 
ondernemingen en, in voorkomend geval, ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die aan 
ter beschikking gestelde werknemers moeten worden gewaarborgd overeenkomstig lid 1 bis van dit artikel, en 

— met dezelfde gevolgen aan deze verplichtingen moeten voldoen.”; 

e) leden 9 en 10 worden vervangen door: 

„9. De lidstaten kunnen voorschrijven dat de in artikel 1, lid 1, bedoelde ondernemingen aan in artikel 1, lid 3, 
onder c), bedoelde werknemers, naast de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden bedoeld in lid 1 ter van dit 
artikel, andere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden garanderen die voor uitzendkrachten gelden in de lidstaat 
waar het werk wordt uitgevoerd. 

10. Deze richtlijn belet niet dat de lidstaten, met inachtneming van de Verdragen, op grond van de gelijke 
behandeling, aan nationale ondernemingen en aan de ondernemingen van andere lidstaten arbeidsvoorwaarden en 
-omstandigheden voorschrijven die betrekking hebben op andere aspecten dan die vermeld in lid 1, eerste alinea, 
voor zover het gaat om bepalingen van openbare orde.”. 

3) In artikel 4, lid 2, wordt de eerste alinea vervangen door: 

„2. De lidstaten zorgen ervoor dat wordt samengewerkt tussen de bevoegde autoriteiten of instanties, met inbegrip 
van overheidsinstanties die overeenkomstig het nationale recht bevoegd zijn voor het toezicht op de arbeidsvoor
waarden en -omstandigheden als bedoeld in artikel 3, ook op Unieniveau. Deze samenwerking bestaat vooral in het 
beantwoorden van met redenen omklede verzoeken van die autoriteiten of instanties om nadere inlichtingen over de 
transnationale detachering van werknemers en in de bestrijding van kennelijke gevallen van misbruik of vermoedelijke 
gevallen van onwettige activiteiten, zoals transnationale gevallen van zwartwerk en schijnzelfstandigheid die verband 
houden met de detachering van werknemers. Indien de bevoegde autoriteit of instantie in de lidstaat van waaruit de 
werknemer wordt gedetacheerd, niet beschikt over de informatie die is gevraagd door de bevoegde autoriteit of 
instantie van de lidstaat op wiens grondgebied de werknemer is gedetacheerd, vraagt zij of deze bevoegde instantie 
die informatie op bij andere autoriteiten of instanties in die lidstaat. Indien de verstrekking van informatie aan de 
lidstaat op het grondgebied waarvan de werknemer is gedetacheerd aanhoudend vertraging oploopt, wordt de Com
missie hiervan in kennis gesteld en neemt zij passende maatregelen.”. 

4) Artikel 5 wordt vervangen door: 

„Artikel 5 

Monitoren, controle en handhaving 

De lidstaat op wiens grondgebied de werknemer wordt gedetacheerd en de lidstaat van waaruit de werknemer wordt 
gedetacheerd, zijn verantwoordelijk voor het monitoren, controleren en handhaven van de verplichtingen uit hoofde 
van deze richtlijn en Richtlijn 2014/67/EU en nemen passende maatregelen ingeval deze richtlijn niet wordt nageleefd. 

De lidstaten stellen de voorschriften vast ten aanzien van de sancties die van toepassing zijn op overtredingen van 
nationale bepalingen die zijn vastgesteld op grond van deze richtlijn en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat deze sancties worden uitgevoerd. De sancties waarin wordt voorzien, zijn doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. 

Lidstaten zorgen er met name voor dat de werknemers en/of hun vertegenwoordigers toegang hebben tot passende 
procedures om de naleving van de verplichtingen krachtens deze richtlijn af te dwingen. 

Wanneer na een overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2014/67/EU door een lidstaat verrichte algemene beoordeling 
wordt vastgesteld dat een onderneming ten onrechte of op bedrieglijke wijze de indruk wekt dat de situatie van een 
werknemer binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn valt, zorgt die lidstaat ervoor dat de werknemer onder de 
toepasselijke wetgeving en praktijk valt. 

De lidstaten zien erop toe dat dit artikel niet tot gevolg heeft dat de betrokken werknemer onderworpen wordt aan 
minder gunstige voorwaarden dan die welke gelden voor ter beschikking gestelde werknemers.”. 

5) De inleidende zin van de bijlage wordt vervangen door: 

„De in artikel 3, lid 2, bedoelde activiteiten omvatten alle activiteiten in de bouwsector die betrekking hebben op het 
oprichten, het herstellen, het onderhouden, het verbouwen of het slopen van bouwwerken, en met name de volgende 
activiteiten:”.
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Artikel 2 

Evaluatie 

1. De Commissie evalueert de toepassing en uitvoering van deze richtlijn. Uiterlijk op 30 juli 2023 dient de Commissie 
bij het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité een verslag in over de toepassing en 
uitvoering van deze richtlijn en stelt zij indien nodig noodzakelijke wijzigingen van aan deze richtlijn en Richtlijn 
96/71/EG voor. 

2. Het in lid 1 bedoelde verslag bevat een beoordeling van de vraag of er behoefte is aan verdere maatregelen om 
ervoor te zorgen dat dezelfde spelregels gelden voor iedereen en werknemers te beschermen: 

a) bij onderaanneming; 

b) in het licht van artikel 3, lid 3 van deze richtlijn, rekening houdend met de ontwikkelingen in verband met de 
wetgevingshandeling tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 1 ) betreffende 
de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 
2014/67/EU voor het detacheren van bestuurders in de wegvervoerssector. 

Artikel 3 

Omzetting en toepassing 

1. Uiterlijk op 30 juli 2020 stellen de lidstaten de voor het voldoen aan deze wijzigingsrichtlijn noodzakelijke 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast en maken deze bekend. Zij delen de Commissie de tekst van die 
bepalingen onverwijld mede. 

Zij passen die bepalingen toe met ingang van 30 juli 2020. Tot die datum blijft Richtlijn 96/71/EG van toepassing zoals 
die luidde vóór de bij deze richtlijn aangebrachte wijzigingen. 

Wanneer de lidstaten die bepalingen vaststellen, wordt in de bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar 
deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten. 

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder 
deze richtlijn vallende gebied vaststellen. 

3. Deze richtlijn is van toepassing op de sector wegvervoer vanaf de datum van toepassing van een wetgevings
handeling tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG betreffende handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke 
regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU voor het detacheren van bestuurders in de weg
vervoerssector. 

Artikel 4 

Inwerkingtreding 

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. 

Artikel 5 

Adressaten 

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten. 

Gedaan te Brussel, 28 juni 2018. 

Voor het Europees Parlement 

De voorzitter 

A. TAJANI 

Voor de Raad 

De voorzitster 

L. PAVLOVA
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van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale aard voor het 
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Samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, 
het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en de Duitstalige Gemeenschap over de coördinatie van het 

beleid voor de toekenning van arbeidsvergunningen en voor de 
toekenning van de verblijfsvergunning, alsook de normen 

betreffende de tewerkstelling en het verblijf van                           
buitenlandse werknemers 
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Samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waalse
Gewest, het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige
Gemeenschap over de coördinatie van het beleid voor de toekenning van
arbeidsvergunningen en voor de toekenning van de verblijfsvergunning, alsook de
normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse werknemers

(BS 24 december 2018)
Uitvoeringsbesluiten
– Samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-

Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 februari
2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de
Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid
inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse
arbeidskrachten (BS 18 juli 2019 (ed. 2))

Goedgekeurd bij art. 1 Decr.W. 15 maart 2018 (BS 26 maart 2018), bij art. 2 Ord.Br. 19 april 2018 (BS 24 april 2018), bij art. 1 Decr.D.
23 april 2018 (BS 30 april 2018 (ed. 1)), bij art. 2 Decr.Vl. 23 maart 2018 (BS 4 april 2018) en bij art. 2 Wet 12 november 2018 (BS
24 december 2018).
Gelet op de artikelen 39 en 139 van de Grondwet;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 6, § 1, IX, 3° en 4°, en artikel 92bis, §§ 1 en 3, c
(hierna “bijzondere wet”);
Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, de artikelen 4 en 42;
Gelet op de bijzondere wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 55bis;
Gelet op de wet van 23 januari 1989 op het rechtscollege bedoeld bij artikel 92bis, § 5 en § 6, en 94, § 3, van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen (hierna “wet van 15 december 1980”);
Gelet op de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;
Gelet op de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek;
Gelet op het decreet van de Waalse Gewestraad van 6 mei 1999 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de
bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tewerkstelling en opgravingen;
Gelet op het decreet van de Duitstalige Gewestraad van 10 mei 1999 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van
de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tewerkstelling en opgravingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van
buitenlandse werknemers;
Gelet op het akkoord van 25 november 2015 in het Overlegcomité betreffende de verdeling van de bevoegdheden tussen de Federale
Staat en de Gewesten als gevolg van de zesde staatshervorming en de omzetting van richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement
en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen
van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket
rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven (hierna Richtlijn “2011/98/EU”);
Gelet op het feit dat Richtlijn 2011/98/EU voor de lidstaten verplichtingen voorziet die onder de respectieve bevoegdheden van de
Federale Staat en de Gewesten vallen, wat betreft de werknemers die onderdanen zijn van derde landen;
Overwegende dat de Federale Staat en de Gewesten, krachtens artikel 92bis § 3, c, van de bijzondere wet, een samenwerkingsakkoord
sluiten voor de coördinatie van het beleid inzake de arbeidsvergunningen en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de
normen betreffende de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten;
Overwegende dat de Gewesten, als gevolg van de zesde staatshervorming, bevoegd zijn geworden om regels op te stellen voor de
tewerkstelling van buitenlandse werknemers; dat de Gewesten bijgevolg bevoegd zijn om de sancties die van toepassing zijn in geval
van inbreuken op deze normen te bepalen.
Overwegende dat het toezicht op de naleving van deze normen behoort tot de bevoegdheid van de Gewesten.
Overwegende dat de vaststelling van de inbreuken op deze normen eveneens kan gebeuren door de daartoe gemachtigde federale
inspecteurs;
Overwegende dat de Duitstalige Gemeenschap op het Duitse taalgebied de bevoegdheden van het Waals Gewest inzake tewerkstelling
uitoefent;
Overwegende dat de Federale Staat, naast de normen inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen, bevoegd blijft om de normen inzake de tewerkstelling van de buitenlandse werknemers die om andere
doeleinden dan werk op het Belgische grondgebied verblijven op te stellen, alsook om de inbreuken op deze normen vast te stellen en te
sanctioneren. De vaststelling van de inbreuken kan eveneens gebeuren door de daartoe gemachtigde regionale inspecteurs;
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Overwegende dat de federale Staat aldus bevoegd is voor de toelatingen om te werken voor onder meer:
1° de onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en van de Zwitserse Bondstaat, evenals hun

familieleden;

2° de verzoekers en de begunstigden van de internationale beschermingsstatus;

3° de onderdanen van derde landen die tot een verblijf van onbeperkte duur zijn toegelaten of gemachtigd;

4° de onderdanen van derde landen die van het recht op gezinshereniging genieten;

5° de onderdanen van derde landen die tot een verblijf zijn gemachtigd of toegelaten om als hoofdactiviteit een studieopleiding te
volgen die leidt tot het behalen van een titel van het hoger onderwijs.

Overwegende dat, wat de onderdanen van derde landen die voor andere doeleinden dan werk op het Belgische grondgebied verblijven
betreft, artikel 7 van de Richtlijn 2011/98/EU voorziet dat de verblijfstitels afgegeven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1030/2002 van
de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen (hierna
“Verordening (EG) nr. 1030/2002”) indicaties dienen te bevatten inzake de toelating tot arbeid; dat deze bepalingen tot doel hebben dat
derdelanders voor wie werk niet het doel van het verblijf is een verblijfstitel ontvangen die vermeldt of zij al dan niet zijn toegelaten arbeid
te verrichten en dewelke, desgevallend, bijkomende informatie bevat over de voorwaarden waaronder zij zijn toegelaten te werken;
Gelet op het feit dat de artikelen 4 tot 6 van de Richtlijn 2011/98/EU, wat de onderdanen van derde landen die op het Belgische
grondgebied willen verblijven om er te werken betreft, de lidstaten ertoe verplichten om één enkele aanvraagprocedure en één
gecombineerde vergunning in te voeren, om de toelatingsprocedures te vereenvoudigen en het gemakkelijker te maken om hun statuut
te controleren;
Overwegende dat de invoering van de gecombineerde vergunning en de gecombineerde procedure een nauwe samenwerking en
uitwisseling van informatie vereist tussen de verschillende overheden die bevoegd zijn voor het verblijf en de tewerkstelling van de
buitenlandse werknemers;
Overwegende dat dit akkoord het mogelijk zal maken om de normen waaraan de partijen onderworpen zijn en de nadere
procedureregels voor de afgifte van de vereiste verblijfsvergunning en toelating tot arbeid vast te leggen, volgens één enkele procedure
en in overeenstemming met de bevoegdheidsverdelende regels;
Overwegende dat verschillende Europese richtlijnen die op het vlak van migratie goedgekeurd werden bijzondere regels bevatten ten
gunste van de onderdanen van derde landen die in de lidstaten van de Europese Unie wensen te verblijven om er te werken;
Overwegende dat de toepassing van de richtlijnen met betrekking tot de economische migratie deels onder de bevoegdheid van de
Federale Staat en deels onder de bevoegdheid van de Gewesten valt; dat bijgevolg het respecteren van deze richtlijnen een nauwe
samenwerking vereist tussen de Federale Staat en de gefedereerde entiteiten;
Overwegende dat de afstemming tussen de door de verschillende overheden uitgevoerde controles bijdraagt tot de strijd tegen het
misbruik op het gebied van migratie en illegale tewerkstelling, en bijgevolg de economische gezondheid van het land ten goede komt;
Overwegende dat het, met het oog op de vereenvoudiging van de uitvoering van deze opdrachten, gepast is dat de partijen bij dit
akkoord hun acties coördineren en het ten dien einde eens worden over de bijzondere modaliteiten van samenwerking.
TUSSEN:
De Federale Staat, vertegenwoordigd door de federale regering, in de persoon van de vice-eersteminister en minister van Werk,
Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, van de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse
Zaken, belast met de Regie der gebouwen, en van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve
Vereenvoudiging;
Het Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, in de persoon van de minister-president van de Vlaamse regering en
van de minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;
Het Waals Gewest, vertegenwoordigd door de Waalse regering, in de persoon van de minister-president van de Waalse regering en van
de viceminister-president en minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitalisering, Werk en Vorming;
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door de Brusselse Hoofdstedelijke regering, in de persoon van de minister-
president van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de minister belast met Tewerkstelling, Economie,
Brandbestrijding en Dringende medische hulp;
De Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd door de regering van de Duitstalige Gemeenschap, in de persoon van de minister-
president van de Duitstalige Gemeenschap en de viceminister-president minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme.
(...)

Trefwoorden:
Bijzondere categoriëen vreemdelingen, algemeen
Economische migratie, gecombineerde vergunning werk-verblijf, algemeen
Soorten toelatingen tot arbeid (economische migratie), algemeen

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Art. 1
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§ 1
Dit samenwerkingsakkoord betreft een gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2011/98/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde
vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat,
alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat
verblijven.
Onverminderd de andere bevoegdheden die hun door dit akkoord worden toegekend, kunnen de partijen, met een
uitvoerend samenwerkingsakkoord zoals voorzien in artikel 92bis, § 1, derde lid, van de bijzondere wet, de nadere
regels omschrijven die zijn vereist voor het uitvoeren van dit akkoord.
§ 2
Dit samenwerkingsakkoord is van toepassing op de richtlijnen die zijn uitgevaardigd op grond van artikel 79, § 2,
onder a) en b) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, wanneer ze de voorwaarden voor
toegang en verblijf van de onderdanen van derde landen met het oog op een tewerkstelling gedurende meer dan
negentig dagen bepalen, en wanneer ze de invoering van één enkele procedure op het Belgisch niveau noodzakelijk
maken.
De partijen kunnen, met een uitvoerend samenwerkingsakkoord zoals bepaald in artikel 92bis, § 1, derde lid, van de
bijzondere wet, de bijzondere modaliteiten voor de uitvoering van dit akkoord die van toepassing zijn op deze
richtlijnen bepalen.

Art. 2

De partijen oefenen hun respectieve bevoegdheden uit met inachtneming van dit akkoord.

Art. 3

In de zin van dit akkoord wordt verstaan onder:
1° “Dienst Vreemdelingenzaken”: de bestuursoverheid die bij de FOD Binnenlandse Zaken bevoegd is voor de

toepassing van de regels inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen;

2° “gewestelijke overheid”: de door het Gewest aangeduide bestuursoverheid die bevoegd is voor de
tewerkstelling van de buitenlandse werknemers;

3° “Gewest”: het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de Duitstalige
Gemeenschap dat of die bevoegd is voor de tewerkstelling van de buitenlandse werknemers;

4° “FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg” (hierna FOD WASO)”: federale overheidsdienst die
bevoegd is voor de tewerkstelling van de buitenlandse werknemers op basis van hun specifieke
verblijfssituatie;

5° “de minister”: de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen;

6° “gecombineerde aanvraagprocedure”: elke procedure, op basis van een gecombineerde aanvraag die door
een onderdaan van een derde land of zijn werkgever wordt ingediend om te worden gemachtigd om op het
Belgische grondgebied te verblijven en er te werken, en dewelke tot een beslissing in verband met deze
aanvraag leidt;

7° “onderdaan van een derde land”: een persoon die noch een burger is van de Unie in de zin van artikel 20,
paragraaf 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, noch een persoon die onder het
Unierecht inzake vrij verkeer valt, zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 5, van de Verordening (EU) 2016/399
van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende een Uniecode voor de overschrijding
van de grenzen door personen (Schengengrenscode) is;
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8° “toelating tot arbeid”: machtiging die de onderdaan van een derde land toelaat om op het Belgische
grondgebied te werken, overeenkomstig de wetgeving inzake de tewerkstelling van de buitenlandse
werknemers;

9° “machtiging tot verblijf”: beslissing die de onderdaan van een derde land machtigt om voor een duur van meer
dan negentig dagen in het op het Belgische grondgebied te verblijven om er te werken, overeenkomstig de
wetgeving inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen;

10° “gecombineerde vergunning”: verblijfstitel die een vermelding bevat met betrekking tot de toegang tot de
arbeidsmarkt en dewelke een onderdaan van een derde land in staat stelt om wettelijk op het Belgische
grondgebied te verblijven, om er te werken;

11° “vestigingseenheid of uitbatingsadres of exploitatiezetel”: het uitbatingsadres of de exploitatiezetel,
overeenkomstig artikel 2.6° van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van
Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten
en houdende diverse bepalingen;

12° “maatschappelijke zetel”: het hoofdkantoor van een bedrijf; de formele vestigingsplaats van een
rechtspersoon;

13° “federale inspectiedienst”: de door de federale overheid gemachtigde ambtenaren voor het vaststellen van
inbreuken zoals bedoeld in artikel 6, § 1, IX, 3° en 4° van de bijzondere wet;

14° “gewestelijke inspectiedienst”: de door de gewesten gemachtigde ambtenaren voor het vaststellen van
inbreuken zoals bedoeld in artikel 6, § 1, IX, 3° en 4° van de bijzondere wet.

Hoofdstuk II. Toepassingsgebied

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Art. 4

Dit akkoord regelt de samenwerking tussen de partijen met het oog op de coördinatie en de harmonisatie van de
procedures aangaande machtigingen tot verblijf en toelatingen tot arbeid, en bij de uitoefening van de bevoegdheden
inzake tewerkstelling van buitenlandse werknemers.
Dit akkoord respecteert de specifieke kenmerken van elke bevoegde overheid en de doelstellingen die door elk van
deze overheden dienen te worden nagestreefd.

Art. 5

De samenwerking bedoeld in artikel 4 heeft tot doel:
1° de coördinatie van de verdeling van de bevoegdheden inzake de tewerkstelling van buitenlandse

arbeidskrachten tussen de federale overheid en de gewestelijke overheden, wat betreft normering, toepassing
der normen, controle, toezicht en sanctionering, overeenkomstig de bepalingen van artikel 6, § 1, IX, 3° en 4°
van de bijzondere wet;

2° de territoriale verdeling van de bevoegdheden inzake de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten
tussen de gewestelijke overheden op grond van het territoriaal aanknopingspunt;

3° de vastlegging van het principe van wederzijdse erkenning, opdat de Gewesten hun bevoegdheden inzake
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tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten uitoefenen met inachtneming van de Belgische economische
unie overeenkomstig artikel 6, § 1, VI, derde lid, van de bijzondere wet;

4° de invoering en de coördinatie van één enkele gemeenschappelijke aanvraagprocedure voor onderdanen van
derde landen die op het grondgebied wensen te verblijven om er te werken, overeenkomstig
Richtlijn 2011/98/EU.

Art. 6

Dit akkoord regelt eveneens de transversale maatregelen die uit deze samenwerking voortvloeien:
1° de verdeling van de kosten;

2° de coherentie tussen wetgevende en reglementaire normen van de verschillende regeringen;

3° de regeling van de geschillen die voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van dit akkoord;

4° de inwerkingtreding en de duur van dit akkoord.

Afdeling 2. Vaststellen van de bevoegde gewestelijke overheid

Art. 7

De gewestelijke overheid die bevoegd is om elke aanvraag voor toelating tot arbeid te ontvangen en te behandelen
wordt als volgt vastgesteld:
1° – wanneer de werkgever of de gebruiker van een dienstverrichting één of meerdere vestigingseenheden

bezit die in één of verschillende gewesten gesitueerd zijn, is de bevoegde gewestelijke overheid de
overheid die overeenkomt met de vestigingseenheid waar de activiteiten van de buitenlandse
werknemer geconcentreerd zijn;

– wanneer de hoofdzakelijke plaats van tewerkstelling niet kan worden bepaald, is de bevoegde
gewestelijke overheid de overheid die overeenkomt met de maatschappelijke zetel van de
onderneming;

– wanneer de werkgever of de gebruiker van een dienstverrichting geen enkele maatschappelijke zetel
en geen enkele vestigingseenheid in België bezit, is de bevoegde gewestelijke overheid de overheid
van het gewest waar de onderdaan van het derde land zijn activiteiten zal uitoefenen.

2° wanneer de aanvraag betrekking heeft op een toelating tot arbeid voor onbepaalde duur of een vrijstelling
voor onbepaalde duur is de bevoegde gewestelijke overheid de overheid die overeenkomt met de officiële
woonplaats van de werknemer.

Art. 8

Wanneer de gewestelijke overheid waarbij de aanvraag wordt ingediend, niet de bevoegde overheid is
overeenkomstig artikel 7, geeft deze de aanvraag binnen een termijn van vier werkdagen na ontvangst door aan de
bevoegde overheid, en brengt ze de verzoeker hiervan op de hoogte.
In bijzondere gevallen kan de in het eerste lid bepaalde termijn bij uitvoerend samenwerkingsakkoord aangepast
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worden.

Afdeling 3. Toezicht, controle en sanctionering

Art. 9

Elke bevoegde overheid bepaalt het wettelijk kader waarbinnen de uitoefening van de controle en het toezicht en de
bijbehorende sancties geregeld worden.

Art. 10

De vaststelling van inbreuken betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers is een gedeelde
bevoegdheid van de federale overheid en de gewestelijke overheden.
Elke bevoegde overheid wijst haar ambtenaren aan die belast zijn met deze controles.

Art. 11

De federale inspectiedienst kan, naast inbreuken op de federale regelgeving, in toepassing van artikel 10 inbreuken
vaststellen op de regionale regelgeving.
Elke gewestelijke inspectiedienst kan, naast inbreuken op de eigen regionale regelgeving binnen haar eigen
grondgebied, in toepassing van artikel 10 inbreuken vaststellen op de federale regelgeving.

Art. 12

De betrokken inspectiedienst stuurt een exemplaar van het proces-verbaal dat de inbreuk op de gewestelijke
reglementering vaststelt naar de bevoegde gewestelijke cel Administratieve geldboeten.
De betrokken inspectiedienst stuurt een exemplaar van het proces-verbaal dat de inbreuk op de federale
reglementering vaststelt naar de Directie Administratieve boeten van de FOD WASO.

Art. 13

Ingeval één proces-verbaal verschillende inbreuken bevat waarvoor verschillende cellen administratieve geldboeten
bevoegd zijn, wordt een exemplaar van het proces-verbaal naar de bevoegde cellen Administratieve geldboeten en/of
de bevoegde Directies Administratieve geldboeten gestuurd.

Hoofdstuk III. Wederzijdse erkenning

Art. 14

De onderdanen van derde landen die beschikken over een geldige toelating tot arbeid die toegekend werd door een
gewestelijke overheid voor de tewerkstelling in een bepaalde functie bij een bepaalde werkgever, of zij die vrijgesteld
zijn van de verplichting om een dergelijke toelating tot arbeid te verkrijgen, kunnen in opdracht van dezelfde
werkgever op het hele Belgische grondgebied werken, op voorwaarde dat alle voorwaarden betreffende de toelating
tot arbeid of de vrijstelling hiervan, zoals vastgesteld door de eerste gewestelijke overheid, zijn vervuld.
De werknemer die een toelating tot arbeid voor onbepaalde duur in één Gewest verkrijgt, of die vrijgesteld is voor
onbepaalde duur in één Gewest, kan op basis van diezelfde vergunning of vrijstelling op het hele Belgische
grondgebied werken.
Indien dwingende redenen van algemeen belang dit rechtvaardigen, kunnen de partijen bij uitvoerend
samenwerkingsakkoord, de categorieën buitenlandse werknemers die onder het toepassingsgebied van het tweede
lid vallen, beperken.

Hoofdstuk IV. Gecombineerde aanvraagprocedure met het oog op het verkrijgen van
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een gecombineerde vergunning of een andere verblijfstitel om voor een periode van
meer dan negentig dagen te werken

Trefwoorden:
Procedure (gecombineerde vergunning werk-verblijf, economische migratie)

Afdeling 1. Toepassingsgebied

Art. 15

Onverminderd gunstigere bepalingen is dit hoofdstuk van toepassing op elke aanvraag voor een machtiging tot
verblijf met het oog op werk voor een periode van meer dan 90 dagen.
De partijen kunnen bij uitvoerend samenwerkingsakkoord, de categorieën buitenlandse werknemers die onder het
toepassingsgebied van dit hoofdstuk vallen, beperken.

Art. 16

Onverminderd andersluidende reglementaire bepalingen inzake de tewerkstelling van de buitenlandse werknemers,
zijn voor de toepassing van dit hoofdstuk, voor wat betreft de aangelegenheden waarvoor de Gewesten bevoegd zijn,
de arbeidskaarten, die toelating geven tot arbeid voor meer dan negentig dagen in de zin van artikel 5 van de wet van
30 april 1999, vervat in de gecombineerde vergunning of in een andere verblijfstitel met het oog op werk voor een
periode van meer dan negentig dagen.
Onverminderd andersluidende reglementaire bepalingen inzake de tewerkstelling van de buitenlandse werknemers,
zijn voor de toepassing van dit hoofdstuk, voor wat betreft de aangelegenheden waarvoor de Gewesten bevoegd zijn,
de vrijstellingen van de verplichting om een arbeidskaart te verkrijgen, die toelating geven tot arbeid voor een periode
van meer dan negentig dagen in de zin van artikel 7 van de wet van 30 april 1999, vervat in de gecombineerde
vergunning of in een andere verblijfstitel met het oog op werk voor een periode van meer dan negentig dagen.
Onverminderd andersluidende reglementaire bepalingen inzake de tewerkstelling van de buitenlandse werknemers,
wordt voor de toepassing van dit hoofdstuk voor wat betreft de aangelegenheden waarvoor de Gewesten bevoegd
zijn, de gecombineerde vergunning of een andere verblijfstitel met het oog op werk voor een periode van meer dan
negentig dagen gelijkgesteld met de arbeidsvergunning, vermeld in artikel 4, § 1, eerste lid, van de wet van 30 april
1999, die de werkgever machtigt de buitenlandse werknemer tewerk te stellen.

Afdeling 2. Indiening van de aanvraag

Onderafdeling 1. Algemene regels

Art. 17

De aanvraag voor een machtiging tot verblijf met het oog op werk voor een periode van meer dan negentig dagen
wordt ingediend in de vorm van een aanvraag voor een toelating tot arbeid.
De aanvraag voor een toelating tot arbeid geldt als aanvraag voor een machtiging tot verblijf.
De machtiging tot verblijf is enkel geldig indien een toelating tot arbeid wordt toegekend.
De toelating tot arbeid is enkel geldig indien een machtiging tot verblijf wordt toegekend.

Art. 18

§ 1
Onverminderd de bepalingen van de artikelen 22 en 23 wordt de aanvraag voor een machtiging tot verblijf met het
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oog op werk en de aanvraag voor de vernieuwing of wijziging van deze machtiging door de onderdaan van een derde
land ingediend via zijn werkgever bij de territoriaal bevoegde gewestelijke overheid.
§ 2
Het Gewest bepaalt de voorwaarden en de nadere regels voor de indiening van de aanvraag.
§ 3
Naast de documenten die zijn voorgeschreven door de wetgevende of reglementaire bepalingen inzake de
tewerkstelling van de buitenlandse werknemers, bevat de aanvraag de documenten met betrekking tot het verblijf die
voorgeschreven zijn door de wetgeving inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen.
§ 4
Op verzoek verstrekken de Dienst Vreemdelingenzaken en de gewestelijke overheden, ieder wat hen betreft, aan de
onderdaan van een derde land en zijn werkgever de relevante informatie inzake de documenten die vereist zijn om
een volledige aanvraag in te dienen.

Art. 19

§ 1
De bevoegde gewestelijke overheid neemt een beslissing over de volledigheid en de ontvankelijkheid van de
aanvraag.
§ 2
Wanneer niet alle documenten die vereist zijn om de aanvraag te staven voorgelegd worden, of indien ze onvolledig
zijn, deelt de gewestelijke overheid de aanvrager schriftelijk mee welke aanvullende inlichtingen of documenten hij
moet voorleggen, en dit binnen een termijn van vijftien dagen na de betekening van de brief waarin deze documenten
gevraagd worden.
§ 3
Indien de aanvullende documenten of inlichtingen niet binnen de termijn bedoeld in § 2 geleverd werden, verklaart de
gewestelijke overheid de aanvraag onontvankelijk.
In afwijking van het eerste lid, verklaart de gewestelijke overheid de aanvraag onvolledig doch ontvankelijk indien de
minister of zijn gemachtigde aangeeft dat bepaalde documenten voorgeschreven door de wetgeving inzake de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, in de loop van de
procedure zullen worden toegevoegd.

Art. 20

Ten laatste vijftien dagen na de ontvankelijkheid van de aanvraag stuurt de gewestelijke overheid een kopie van het
dossier naar de Dienst Vreemdelingenzaken.
In bepaalde gevallen kan de in het eerste lid bepaalde termijn bij uitvoerend samenwerkingsakkoord gewijzigd
worden.

Art. 21

De aanvraag voor vernieuwing of wijziging van de machtiging tot verblijf met het oog op werk wordt ten laatste twee
maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de vorige machtiging bij de gewestelijke overheid
ingediend.

Onderafdeling 2. Bijzondere regels

Art. 22

De aanvraag voor een machtiging tot verblijf met het oog op werk voor onbepaalde duur wordt door de onderdaan
van een derde land ingediend bij de territoriaal bevoegde gewestelijke overheid, overeenkomstig artikel 7, 2° wanneer
hij een aanvraag voor een toelating tot arbeid van onbeperkte duur indient.
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Art. 23

Indien de toelating tot arbeid door de bevoegde gewestelijke overheid voor onbeperkte duur wordt toegekend, dient
de onderdaan van een derde land de volgende aanvraag voor vernieuwing van zijn machtiging tot verblijf in bij de
burgemeester van de plaats waar hij verblijft, overeenkomstig de wetgeving inzake de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Afdeling 3. Behandeling van de aanvraag

Art. 24

§ 1
De Federale Staat en de Gewesten bepalen de nadere regels voor het behandelen van de aanvragen.
§ 2
De Dienst Vreemdelingenzaken en de gewestelijke overheden behandelen de aanvragen gezamenlijk en respecteren
daarbij hun respectieve bevoegdheden.

Art. 25

§ 1
Onverminderd gunstigere bepalingen in de Europese richtlijnen bedoeld in artikel 1, § 2, wordt de beslissing met
betrekking tot de aanvraag voor een machtiging tot verblijf met het oog op werk ten laatste binnen de vier maanden
genomen na de kennisgeving van het feit dat de aanvraag volledig is.
§ 2
Tijdens het onderzoek van de aanvraag kan aan de onderdaan van een derde land of aan de werkgever worden
gevraagd om binnen een termijn van 15 dagen aanvullende inlichtingen of documenten voor te leggen.
Indien de aanvullende inlichtingen of documenten niet binnen de voorgeschreven termijn werden voorgelegd, wordt
de aanvraag geweigerd.
§ 3
In uitzonderlijke omstandigheden, die verbonden zijn met de complexiteit van de aanvraag, kan de termijn bedoeld in
paragraaf 1 verlengd worden.
Wanneer de minister of zijn gemachtigde deze termijn verlengt, brengt hij de onderdaan van een derde land en de
bevoegde gewestelijke overheid daarvan op de hoogte.
Wanneer de gewestelijke overheid deze termijn verlengt, brengt ze de aanvrager en de minister of zijn gemachtigde
daarvan op de hoogte.
§ 4
Indien er na het verstrijken van de termijn bedoeld in paragraaf 1, die eventueel verlengd werd overeenkomstig
paragraaf 3, geen enkele beslissing werd genomen, worden de machtigingen tot verblijf en de toelatingen tot arbeid
beschouwd te zijn toegekend.

Art. 26

Indien de bevoegde gewestelijke overheid binnen de in artikel 20 bepaalde termijn beslist om een toelating tot arbeid
toe te kennen, stuurt ze onmiddellijk haar beslissing en een kopie van het volledig dossier naar de minister of zijn
gemachtigde.
Wanneer de minister of zijn gemachtigde beslist om een machtiging tot verblijf toe te kennen, betekent hij de twee
positieve beslissingen in overeenstemming met artikel 33 aan de onderdaan van een derde land.
Wanneer de minister of zijn gemachtigde een beslissing tot weigering van een machtiging tot verblijf neemt, betekent
hij zijn beslissing aan de onderdaan van een derde land en brengt hij de bevoegde gewestelijke overheid en de
werkgever daarvan op de hoogte.

Art. 27
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Indien de gewestelijke overheid binnen de in artikel 20 bepaalde termijn een beslissing tot weigering van toelating tot
arbeid neemt, betekent ze haar beslissing aan de aanvrager, en brengt ze de minister of zijn gemachtigde daarvan op
de hoogte.

Art. 28

Indien de bevoegde gewestelijke overheid na de in artikel 20 bepaalde termijn beslist om een toelating tot arbeid toe
te kennen, stuurt ze haar beslissing naar de minister of zijn gemachtigde.
Wanneer de minister of zijn gemachtigde beslist om een machtiging tot verblijf toe te kennen, betekent hij de twee
positieve beslissingen in overeenstemming met artikel 33 aan de onderdaan van een derde land.
Wanneer de minister of zijn gemachtigde een beslissing tot weigering van een machtiging tot verblijf neemt, betekent
hij zijn beslissing aan de onderdaan van een derde land, en brengt hij de werkgever daarvan op de hoogte.

Art. 29

Indien de minister of zijn gemachtigde na de in artikel 20 bepaalde termijn beslist om een machtiging tot verblijf toe te
kennen, stuurt hij zijn beslissing naar de bevoegde gewestelijke overheid.
Wanneer de gewestelijke overheid beslist om een toelating tot arbeid toe te kennen stuurt ze haar beslissing naar de
minister of zijn gemachtigde. De minister of zijn gemachtigde geeft kennis van deze beslissingen overeenkomstig
artikel 33.
Wanneer de gewestelijke overheid een beslissing tot weigering van een toelating tot arbeid neemt, betekent ze haar
beslissing aan de aanvrager, en brengt ze minister of zijn gemachtigde daarvan op de hoogte.

Art. 30

Indien de gewestelijke overheid na de in artikel 20 bepaalde termijn een beslissing tot weigering van een toelating tot
arbeid neemt, brengt ze de minister of zijn gemachtigde daarvan op de hoogte vooraleer ze de beslissing aan de
aanvrager betekent.

Art. 31

Indien de minister of zijn gemachtigde na de in artikel 20 bepaalde termijn een beslissing neemt tot weigering van een
machtiging tot verblijf, brengt hij de bevoegde gewestelijke overheid daarvan op de hoogte vooraleer hij de beslissing
aan de onderdaan van een derde land betekent en hij de werkgever daarvan op de hoogte brengt.

Art. 32

De beslissingen die betrekking hebben op de aanvragen voor een machtiging tot verblijf met het oog op werk worden
gemotiveerd en schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager.
De schriftelijke betekening vermeldt de mogelijke rechtsmiddelen.

Art. 33

De beslissingen waarmee de gecombineerde vergunning wordt toegekend nemen de vorm aan van een
gecombineerde administratieve akte die tegelijkertijd het verblijf en het werk toestaat.
De minister of zijn gemachtigde betekent deze akte aan de onderdaan van een derde land en brengt de werkgever
hiervan op de hoogte.

Afdeling 4. Afgifte van de gecombineerde vergunning

Art. 34
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Wanneer de onderdaan van een derde land gemachtigd wordt om op het Belgische grondgebied te verblijven en te
werken, brengt de Dienst Vreemdelingenzaken de diplomatieke posten en/of de gemeenten op de hoogte van de
positieve beslissingen.
Indien de onderdaan van een derde land zich op de datum van de beslissing tot machtiging tot verblijf en arbeid in het
buitenland bevindt, wordt op zijn verzoek een visum aan hem afgeleverd.
De tot verblijf met het oog op werk gemachtigde onderdaan van een derde land wordt in het vreemdelingenregister
ingeschreven. Een gecombineerde vergunning conform aan Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni
2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen wordt
aan hem afgegeven.
De onderdaan van een derde land die overeenkomstig artikel 33 tot verblijf met het oog op werk gemachtigd werd,
kan beginnen werken zodra hij in het bezit is van het voorlopige verblijfsdocument dat wordt afgeleverd in afwachting
van de afgifte van de gecombineerde vergunning, of in afwachting van de vernieuwing of wijziging van de
gecombineerde vergunning.

Art. 35

In overleg met alle partijen vermeldt de Dienst Vreemdelingenzaken op de verblijfstitel conform aan Verordening
(EG) 1030/2002 die afgegeven wordt aan de onderdanen van derde landen die toegelaten of gemachtigd zijn tot
verblijf de beperkingen van de arbeidsmarkt die vastgelegd zijn door de federale of gewestelijke wetgeving.
Deze vermelding ziet er als volgt uit:
1° ofwel “Arbeidsmarkt”: beperkt

2° ofwel “Arbeidsmarkt”: onbeperkt

3° ofwel “Arbeidsmarkt”: nee

Afdeling 5. Beëindiging van de toelating tot arbeid of de machtiging tot verblijf

Art. 36

§ 1
Wanneer de gewestelijke overheid overeenkomstig de reglementering inzake de tewerkstelling van onderdanen van
derde landen een einde maakt aan de toelating tot arbeid van de onderdaan van een derde land, stuurt ze haar
beslissing naar de minister of zijn gemachtigde.
De minister of zijn gemachtigde betekent de beslissing aan de onderdaan van een derde land en aan de werkgever.
Deze beslissing wordt gemotiveerd en vermeldt de mogelijke rechtsmiddelen.
§ 2
Indien de onderdaan van een derde land niet meer toegelaten is tot arbeid, eindigt zijn verblijf negentig dagen na het
einde van de toelating tot arbeid van rechtswege, en dit onverminderd de bevoegdheid van de minister, of zijn
gemachtigde, om overeenkomstig de wetgeving inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen een einde te maken aan het verblijf.
Indien er gedurende deze periode geen einde wordt gemaakt aan het verblijf, wordt de onderdaan van een derde
land in het bezit gesteld van een voorlopig verblijfsdocument.
Indien een aanvraag tot vernieuwing of wijziging wordt ingediend, verlengt de minister of zijn gemachtigde op verzoek
van de bevoegde gewestelijke overheid, in uitzonderlijke omstandigheden die verbonden zijn met het onderzoek van
de redenen die betrekking hebben op het werk, de geldigheid van dit verblijfsdocument.
§ 3
Wanneer de minister of zijn gemachtigde een einde maakt aan het verblijf van de onderdaan van een derde land,
brengt hij de bevoegde gewestelijke overheid daarvan op de hoogte en betekent hij zijn beslissing aan de onderdaan
van een derde land.
Deze beslissing wordt gemotiveerd en vermeldt de mogelijke rechtsmiddelen.
De toelating tot arbeid vervalt van rechtswege bij een beslissing van beëindiging van het verblijf.
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Afdeling 6. Rechtsmiddelen

Art. 37

De aanvrager kan een beroep indienen bij de Raad van State tegen de beslissing van de gewestelijke overheid
inzake de ontvankelijkheid van de aanvraag, overeenkomstig artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad
van State van 12 januari 1973;
De aanvrager kan een beroep indienen bij de gewestminister tegen de beslissing van de gewestelijke overheid
inzake:
1° de weigering van de gecombineerde vergunning om reden van weigering van de toelating tot arbeid,

overeenkomstig de bepalingen van de regionale wetgeving;

2° de weigering van de vernieuwing of wijziging van de gecombineerde vergunning om redenen van weigering
van de toelating tot arbeid, overeenkomstig de bepalingen van de regionale wetgeving;

3° de intrekking van de toelating tot arbeid overeenkomstig de bepalingen van de regionale wetgeving.

De gewestelijke overheid brengt de minister of zijn gemachtigde op de hoogte wanneer een beroep wordt ingediend.
Indien de bestreden beslissing hervormd wordt, stuurt de gewestelijke overheid de nieuwe beslissing onmiddellijk
naar de minister of zijn gemachtigde, opdat deze beslist over het verblijf overeenkomstig de toepasselijke bepalingen
van de wetgeving inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Indien de beslissing nietig wordt verklaard door de Raad van State en de beslissing van de gewestelijke overheid
positief is, stuurt ze de beslissing onmiddellijk naar de minister of zijn gemachtigde, opdat deze beslist over het
verblijf overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de wetgeving inzake de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Art. 38

De onderdaan van een derde land kan een beroep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen,
overeenkomstig de wetgeving inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, tegen de beslissingen van de minister of zijn gemachtigde inzake:
1° de weigering van de gecombineerde vergunning om reden van weigering van het verblijf;

2° de weigering van de vernieuwing of wijziging van de gecombineerde vergunning om redenen van weigering
van de vernieuwing van de machtiging tot verblijf;

3° de intrekking van de gecombineerde vergunning.

De minister of zijn gemachtigde brengt de bevoegde gewestelijke overheid op de hoogte wanneer een beroep wordt
ingediend.
Indien er na een nietigverklaring van de beslissing door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen of na het arrest dat
door de Raad van State uitgevaardigd werd een positieve beslissing wordt genomen, brengt de minister of zijn
gemachtigde de bevoegde gewestelijke overheid daarvan op de hoogte en betekent hij de twee positieve
beslissingen overeenkomstig artikel 33 aan de onderdaan van een derde land.

Hoofdstuk V. Transversale bepalingen

Afdeling 1. Circulatie en overdracht van de dossiers tussen de diensten
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Art. 39

In afwachting van de creatie van het elektronisch platform overeenkomstig artikel 40, maakt de gewestelijke overheid
het volledige dossier en de door haar genomen beslissingen bij gewone brief, per drager, per fax of via elektronische
weg over aan de minister of zijn gemachtigde.
De gewestelijke overheid wordt bij gewone brief, per fax of via elektronische weg op de hoogte gebracht van de door
de minister of zijn gemachtigde genomen beslissing.
Bij elke uitwisseling van inlichtingen of documenten wordt de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens gerespecteerd.

Afdeling 2. Elektronisch platform

Art. 40

De partijen verbinden zich ertoe om een gemeenschappelijk elektronisch platform te creëren dat het mogelijk maakt
om gegevens en documenten op elektronische wijze te verzamelen en uit te wisselen tussen de diensten die
bevoegd zijn voor de behandeling van de aanvragen voor een gecombineerde vergunning.
De partijen preciseren bij uitvoerend samenwerkingsakkoord de nadere regels voor het gebruik van dit platform.

Afdeling 3. Verdeling van de kosten

Art. 41

De partijen zullen, elk binnen hun bevoegdheid, de nodige maatregelen nemen en middelen vrijmaken om de taken
uit te voeren die hen zijn toegewezen.
Met behulp van een uitvoerend samenwerkingsakkoord preciseren de partijen de sleutel voor de verdeling van de
éénmalige kost met betrekking tot het aanmaken van de titels die gelijktijdig de verblijfsvergunning en de
arbeidsvergunning zijn.

Afdeling 4. Coherentie van de wetgevende en reglementaire normen van de
verschillende regeringen – Voorafgaande formaliteiten die tijdens latere wijzigingen van
de geldende normen noodzakelijk zijn

Art. 42

De Ministers, de Leden van de gewestregeringen of van de Duitstalige Gemeenschap, brengen elke partij van dit
akkoord, ieder wat hen betreft, op de hoogte van alle voorontwerpen van wet, van decreet of ordonnantie of van alle
ontwerpen van reglementaire besluiten, wanneer deze ontwerpen binnen het toepassingsgebied van dit
samenwerkingsakkoord vallen en/of een impact hebben op de toepassing van dit akkoord.

Art. 43

De partijen verbinden zich ertoe om een werkgroep op te richten waarin de bestuursoverheden die bevoegd zijn voor
het verblijf en de tewerkstelling van buitenlandse werknemers vertegenwoordigd zijn.
Rekening houdend met de bevoegdheden van de verschillende federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden
houdt de werkgroep zich bezig met de praktische modaliteiten die betrekking hebben op de algemene coördinatie van
de wettelijke en reglementaire bepalingen die in het kader van dit akkoord genomen worden. De werkgroep
onderzoekt elke vraag met betrekking tot de toepassing van dit akkoord.
De werkgroep komt regelmatig en op verzoek van een of meerdere van zijn Leden samen.
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Afdeling 5. Regeling van de geschillen die het gevolg zijn van de interpretatie of de
uitvoering van dit akkoord

Art. 44

De geschillen tussen de partijen bij dit akkoord met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van dit
samenwerkingsakkoord worden voorgelegd aan een samenwerkingsgerecht, in de zin van artikel 92bis, § 5, van de
bijzondere wet.
Het rechtscollege is samengesteld uit een voorzitter en een lid dat is aangewezen door elke partij.
De leden van het rechtscollege worden respectievelijk aangewezen door de Ministerraad, de Vlaamse regering, de
Waalse regering, de Brusselse Hoofdstedelijke regering en de regering van de Duitstalige Gemeenschap.
De werkingskosten van het rechtscollege worden gelijk verdeeld over de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het
Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

Hoofdstuk VI. Slotbepalingen

Art. 45

Het akkoord wordt afgesloten voor onbepaalde duur en treedt in werking op de dag van publicatie in het Belgisch
Staatsblad van de laatste goedkeurende akte uitgaande van de partijen.

Over deze akte

Samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waalse
Gewest, het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige
Gemeenschap over de coördinatie van het beleid voor de toekenning van
arbeidsvergunningen en voor de toekenning van de verblijfsvergunning, alsook de
normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse werknemers

Publicatiedatum 24/12/2018
Afkondigingsdatum 02/02/2018
Inwerkingtreding 24/12/2018
Kluwernummer 200276
Bron Belgisch Staatsblad
Trefwoorden:
Bijzondere categoriëen vreemdelingen, algemeen
Economische migratie, gecombineerde vergunning werk-verblijf, algemeen
Soorten toelatingen tot arbeid (economische migratie), algemeen
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I 

(Wetgevingshandelingen) 

VERORDENINGEN 

VERORDENING (EU) 2016/589 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 13 april 2016 

inzake een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening (EURES), de toegang van 
werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten en tot 

wijziging van Verordeningen (EU) nr. 492/2011 en (EU) nr. 1296/2013 

(Voor de EER relevante tekst) 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 46, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1), 

Gezien het advies van het Comité van de Regio's (2), 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (3), 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1)  Het vrije verkeer van werknemers is een in artikel 45 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) verankerde fundamentele vrijheid van de burgers van de Unie en een van de pijlers van de interne 
markt in de Unie. De tenuitvoerlegging ervan wordt verder ontwikkeld door het Unierecht om te waarborgen dat 
Unieburgers en hun gezinsleden hun rechten ten volle kunnen uitoefenen. 

(2)  Voor een sterker geïntegreerde Europese arbeidsmarkt is vrij verkeer van werknemers, ook in grensregio's, van 
doorslaggevende betekenis aangezien werknemers dan makkelijker elders kunnen gaan werken. Daardoor neemt 
de diversiteit toe en wordt Europawijd bijgedragen aan de sociale inclusie en de integratie van personen die zijn 
uitgesloten van de arbeidsmarkt. Dankzij het vrije verkeer van werknemers is het ook gemakkelijker de personen 
met de juiste vaardigheden voor de juiste vacatures te vinden en kunnen knelpunten op de arbeidsmarkt worden 
verholpen. 

(3)  Bij Verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad (4) zijn mechanismen vastgesteld voor 
de verwerking van vacatures, sollicitaties en cv's en voor de uitwisseling van informatie, en bij Uitvoeringsbesluit 
2012/733/EU van de Commissie (5) zijn bepalingen vastgesteld betreffende het functioneren van het Europees 
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netwerk van diensten voor de arbeidsvoorziening (EURES-netwerk), overeenkomstig die verordening. Dat 
regelgevend kader moet worden herzien in het licht van nieuwe mobiliteitspatronen, strengere eisen voor eerlijke 
mobiliteit, veranderingen in de technologie voor het uitwisselen van vacaturegegevens, het gebruik van uiteen
lopende wervingskanalen door werknemers en werkgevers en de toenemende rol van andere arbeidsmarktbemid
delaars dan de openbare diensten voor arbeidsvoorziening („ODA's”) bij de verlening van wervingsdiensten. 

(4)  Teneinde werknemers met het recht in een andere lidstaat te werken, te helpen dat recht daadwerkelijk uit te 
oefenen, kan overeenkomstig deze verordening bijstand worden verleend aan alle burgers van de Unie die het 
recht hebben in loondienst te werken, evenals aan hun gezinsleden, overeenkomstig artikel 45 VWEU. De 
lidstaten dienen derdelanders die op dat vlak overeenkomstig het Unierecht of het nationaal recht op dezelfde 
manier als eigen onderdanen moeten worden behandeld, dezelfde mate van bijstand te bieden. Deze verordening 
laat de regels inzake de toegang van derdelanders tot nationale arbeidsmarkten, zoals vastgesteld in het toepas
selijke Unierecht en nationaal recht, onverlet. 

(5)  Door de toenemende onderlinge afhankelijkheid van arbeidsmarkten moeten de diensten voor arbeidsvoorziening, 
ook die in grensregio's, nauwer samenwerken overeenkomstig artikel 46, onder a), VWEU, zodat alle werknemers 
op een eerlijke basis en in overeenstemming met het Unierecht, het nationale recht en de nationale praktijken via 
vrijwillige arbeidsmobiliteit binnen de Unie, vrij verkeer kunnen genieten. Daarom dienen de Commissie en de 
lidstaten een kader voor samenwerking inzake arbeidsmobiliteit binnen de Unie op te zetten. Dat kader moet 
vacatures uit de hele Unie bundelen, de mogelijkheid bieden naar deze vacatures te solliciteren, een definitie van 
de verlening van gerelateerde ondersteunende diensten aan werknemers en werkgevers geven en in een gemeen
schappelijke methode voorzien om informatie uit te wisselen die noodzakelijk is om deze samenwerking te 
faciliteren. 

(6)  Het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof van Justitie) heeft geoordeeld dat het begrip „werknemer” in 
artikel 45 VWEU een Uniegerichte inhoud moet hebben en moet worden gedefinieerd aan de hand van objectieve 
criteria die, wat de rechten en plichten van de betrokkenen betreft, kenmerkend zijn voor de arbeidsverhouding. 
Om als werknemer te worden aangemerkt, moet een persoon reële en daadwerkelijke arbeid verrichten, met 
uitzondering van werkzaamheden van zo geringe omvang dat zij louter marginaal en bijkomstig blijken. Als 
hoofdkenmerk van een arbeidsverhouding wordt beschouwd dat iemand, gedurende een bepaalde tijd, voor een 
ander onder diens gezag prestaties verricht tegen beloning (1). Daarnaast wordt het begrip werknemer geacht in 
bepaalde omstandigheden tevens personen die als leerling (2) of stagiair werkzaam zijn (3), te omvatten. 

(7)  Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie is het vrije personenverkeer een van de grondslagen van de EU 
en moeten de bepalingen waarin deze fundamentele vrijheid is verankerd daarom ruim worden uitgelegd (4). Het 
Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat het vrije verkeer van werknemers, dat is verankerd in 
artikel 45 VWEU, ook bepaalde rechten inhoudt voor onderdanen van lidstaten die zich binnen de Unie 
verplaatsen om werk te zoeken (5). Daarom moet onder werknemers in deze verordening tevens werkzoekenden 
worden verstaan, ongeacht of zij werkzaam zijn in een arbeidsverhouding. 

(8)  Om de arbeidsmobiliteit binnen de Unie te vergemakkelijken, heeft de Europese Raad in het „Pact voor groei en 
banen” verzocht te onderzoeken of EURES kan worden uitgebreid tot leerling- en stageplaatsen. Leerling- en 
stageplaatsen dienen onder deze verordening te vallen indien geselecteerde sollicitanten een arbeidsverhouding 
aangaan. De lidstaten dienen de mogelijkheid te hebben sommige categorieën van leerlingplaatsen en 
stageplaatsen uit te sluiten van de clearance, om te zorgen voor de nodige samenhang en het goede functioneren 

22.4.2016 L 107/2 Publicatieblad van de Europese Unie NL    

(1) Zie met name de arresten van het Hof van Justitie van 3 juli 1986, Deborah Lawrie‑Blum/Land Baden‑Württemberg, C‑66/85, ECLI:EU: 
C:1986:284; punten 16 en 17, van 21 juni 1988, Steven Malcolm Brown/The Secretary of State for Scotland, C‑197/86, ECLI:EU:C:1988:323, 
punt 21, van 31 mei 1989, I. Bettray/Staatssecretaris van Justitie, C‑344/87, ECLI:EU:C:1989:226, punten 15 en 16. 

(2) Arrest van het Hof van Justitie van 19 november 2002, Bülent Kurz, née Yüce/Land Baden-Württemberg, C‑188/00, ECLI:EU:C:2002:694. 
(3) Arresten van het Hof van Justitie van 26 februari 1992, M. J. E. Bernini/Minister van Onderwijs en Wetenschappen, C‑3/90, ECLI:EU: 

C:1992:89 en van 17 maart 2005, Karl Robert Kranemann/Land Nordrhein‑Westfalen, C‑109/04, ECLI:EU:C:2005:187. 
(4) Zie met name het arrest van het Hof van Justitie van 3 juni 1986, R. H. Kempf/Staatssecretaris van Justitie, C‑139/85, ECLI:EU:C:1986:223, 

punt 13. 
(5) Arrest van het Hof van Justitie van 26 februari 1991, Zaak C‑292/89, The Queen/Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius 

Antonissen, C‑292/89, ECLI:EU:C1991:80. 

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 09-03-2022

M&D Seminars 54



van hun onderwijssystemen, en ook om bij de ontwikkeling van maatregelen van actief arbeidsmarktbeleid 
rekening te houden met de behoeften van de werknemers in de betrokken doelgroepen. De aanbeveling van de 
Raad van 10 maart 2014 inzake een kwaliteitskader voor stageplaatsen (1) dient in aanmerking te worden 
genomen teneinde de kwaliteit van stageplaatsen te verbeteren, in het bijzonder ten aanzien van de leer- en stage- 
inhoud en de arbeidsvoorwaarden, teneinde de overgang van onderwijs, werkloosheid of inactiviteit naar werk te 
vergemakkelijken. Overeenkomstig die aanbeveling dienen de rechten en arbeidsvoorwaarden voor stagiairs 
krachtens het toepasselijke Unierecht en nationaal recht in acht te worden genomen. 

(9)  Naast de uit hoofde van deze verordening verstrekte informatie over leer- en stageplaatsen kunnen er door de 
Commissie of andere actoren ontwikkelde online-instrumenten en diensten worden aangeboden waarmee 
werkgevers en werkzoekenden rechtstreeks met elkaar in contact kunnen treden over stage- en leerplaatsen in 
heel de Unie. 

(10)  Vanaf het allereerste begin in 1994 functioneert EURES als samenwerkingsnetwerk tussen de Commissie en de 
ODA's, met het oog op informatie, advies, werving/plaatsing ten gunste van werknemers en werkgevers, en van 
alle burgers van de Unie die gebruik willen maken van het vrije verkeer van werknemers, door het menselijk 
netwerk dat het biedt en door middel van onlinetools voor dienstverlening op het Europese portaal voor arbeids
mobiliteit (EURES-portaal). De verwerking van vacatures/sollicitaties/cv's, de ondersteunende diensten en de 
uitwisseling van informatie over arbeidsmobiliteit moeten in de Unie coherenter worden georganiseerd. Het 
EURES-netwerk dient daarom opnieuw te worden ingesteld en te worden heringericht als onderdeel van het 
herziene regelgevend kader, teneinde verder te kunnen worden versterkt. De taken en de verantwoordelijkheden 
van de diverse organisaties die deelnemen aan het EURES-netwerk dienen te worden vastgelegd. 

(11) De samenstelling van het EURES-netwerk dient flexibel genoeg te zijn om te kunnen inspelen op nieuwe ontwik
kelingen op de markt voor wervingsdiensten. Door de opkomst van allerhande diensten voor arbeidsvoorziening 
dienen de Commissie en de lidstaten zich samen in te zetten om het EURES-netwerk uit te breiden tot 
voornaamste instrument van de Unie voor het verlenen van wervingsdiensten binnen de gehele Unie. Een 
uitgebreider lidmaatschap van het EURES-netwerk heeft de nodige sociale, economische en financiële voordelen 
en kan helpen innovatieve vormen van leren en samenwerken tot stand te brengen, onder meer wat betreft 
kwaliteitsnormen voor vacatures en ondersteunende diensten, dit alles zowel nationaal, regionaal, lokaal als 
grensoverschrijdend. 

(12)  Uitbreiding van het lidmaatschap van EURES tot nieuwe leden zou de doeltreffendheid van de dienstverlening ten 
goede komen doordat partnerschappen worden gefaciliteerd en complementariteit wordt bevorderd en de 
kwaliteit wordt verbeterd, en zou het marktaandeel van het EURES-netwerk vergroten doordat nieuwe deelnemers 
vacatures, sollicitaties en cv's beschikbaar stellen en werknemers en werkgevers ondersteunende diensten 
aanbieden. 

(13)  Elke organisatie, waaronder diensten voor arbeidsvoorziening uit de openbare, de private of de derde sector, die 
alle in deze verordening genoemde criteria en taken vervult, moet EURES-lid kunnen worden. 

(14)  Sommige organisaties zullen niet in staat zijn alle krachtens deze verordening van EURES-leden verlangde taken 
uit te voeren. Maar aangezien deze organisaties een grote bijdrage aan het EURES-netwerk kunnen leveren, is het 
toch zaak hun de mogelijkheid te bieden EURES-partner te worden. Een dergelijke uitzondering mag alleen 
worden toegestaan indien zij gerechtvaardigd is, hetgeen het geval kan zijn indien de aanvragende organisatie 
klein is, beperkte financiële middelen heeft, doorgaans niet alle vereiste taken kan uitvoeren, of een organisatie 
zonder winstoogmerk is. 

(15)  Om de transnationale en grensoverschrijdende samenwerking en de ondersteuning van alle leden en partners van 
EURES die in de lidstaten actief zijn, te vergemakkelijken, zou op het niveau van de Unie een structuur moeten 
worden opgezet („het Europees coördinatiebureau”). Het Europees coördinatiebureau zorgt voor gemeenschap
pelijke informatie, hulpmiddelen en oriëntatie, opleidingsactiviteiten die samen met de lidstaten worden 
ontwikkeld en helpdeskfaciliteiten. De opleidingsactiviteiten en de helpdeskfaciliteiten dienen meer in het 
bijzonder bijstand te verlenen aan personeel van aan het EURES-netwerk deelnemende organisaties dat deskundig 
is op het gebied van banenmatching, plaatsings- en wervingsactiviteiten, en daarnaast informatie, bijstand en 
begeleiding aan werknemers, werkgevers en organisaties die geïnteresseerd zijn in transnationale en grensover
schrijdende mobiliteitskwesties en die daartoe rechtstreeks met die doelgroepen in contact zijn. Het Europees 
coördinatiebureau dient ook verantwoordelijk te zijn voor het exploiteren en het ontwikkelen van het EURES- 
portaal en van het gemeenschappelijke IT-platform. Ter sturing van de werkzaamheden van het Europees coördi
natiebureau dienen in overleg met de lidstaten meerjarige werkprogramma's te worden ontwikkeld. 
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(16)  De lidstaten dienen nationale coördinatiebureaus (op te zetten die zorgen voor de overdracht van beschikbare 
gegevens naar het EURES-portaal en algemene ondersteuning bieden, en die algemene bijstand verlenen aan alle 
leden en partners van EURES die op hun grondgebied actief zijn, onder meer wat betreft de vraag hoe klachten 
en problemen in verband met vacatures moeten worden behandeld, waar passend in samenwerking met andere 
betrokken overheidsdiensten zoals arbeidsinspecties. De lidstaten dienen ook de samenwerking met hun 
tegenhangers in de andere lidstaten — ook grensoverschrijdend — en met het Europees coördinatiebureau te 
ondersteunen. De nationale coördinatiebureaus dienen ook als taak te hebben na te gaan of de normen inzake de 
intrinsieke en technische kwaliteit van gegevens en gegevensbescherming worden nageleefd. De nationale coördi
natiebureaus dragen zorg voor een gecoördineerde overdracht van de gegevens aan het EURES-portaal via één 
gecoördineerd kanaal — in voorkomend geval gebruikmakend van bestaande nationale IT-platforms — teneinde 
de communicatie met het Europees coördinatiebureau te vergemakkelijken en de nationale coördinatiebureaus te 
helpen de naleving van voornoemde normen door alle EURES-leden en partners te bevorderen. De lidstaten 
dienen met het oog op tijdige levering van hoogwaardige diensten ervoor te zorgen dat hun nationaal coördina
tiebureau over voldoende personele en andere middelen beschikt om de uit hoofde van deze verordening 
vastgestelde taken te kunnen uitvoeren. 

(17)  De bijdrage van de sociale partners aan het EURES-netwerk bestaat er vooral in de belemmeringen voor 
mobiliteit te analyseren en om vrijwillige arbeidsmobiliteit op eerlijke basis binnen de Unie te bevorderen, met 
name in de grensoverschrijdende regio's. De vertegenwoordigers van de sociale partners op EU-niveau moeten 
daarom de vergaderingen van de bij deze verordening opgerichte coördinatiegroep kunnen bijwonen en een 
reguliere dialoog met het Europees coördinatiebureau onderhouden, en daarnaast moeten de nationale werkge
versorganisaties en vakbonden via een door de nationale coördinatiebureaus gefaciliteerde reguliere dialoog met 
de sociale partners en overeenkomstig nationale wetten en praktijken betrokken worden bij samenwerking met 
het EURES-netwerk. De sociale partners moeten in staat worden gesteld een aanvraag in te dienen om EURES-lid 
of -partner te worden, mits zij aan de toepasselijke verplichtingen krachtens deze verordening voldoen. 

(18)  Gezien hun speciale status dienen de lidstaten de ODA's als EURES-leden aan te wijzen zonder dat deze de 
toelatingsprocedure hoeven te doorlopen. De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat de ODA's voldoen aan de 
gemeenschappelijke minimumcriteria in de bijlage en aan de uit hoofde van deze verordening vastgestelde 
verplichtingen. Voorts moeten de lidstaten naar de ODA's algemene taken of activiteiten in verband met de 
organisatie van de uit deze verordening voortvloeiende werkzaamheden kunnen delegeren, zoals het ontwikkelen 
en het beheren van de nationale systemen voor de toelating van leden en partners van EURES. De ODA's voldoen 
over voldoende capaciteit, technische ondersteuning en financiële en personele middelen om aan hun verplich
tingen krachtens deze verordening te kunnen voldoen. 

(19)  Overeenkomstig hun bevoegdheid ten aanzien van de organisatie van de arbeidsmarkten dient het aan de 
lidstaten te zijn om op hun grondgebied organisaties toe te laten als leden en partners van het EURES-netwerk. 
Bij deze toelating dient rekening te worden gehouden met gemeenschappelijke minimumcriteria en met een set 
basisregels inzake de toelatingsprocedure om transparantie en gelijke kansen bij de toetreding tot het EURES- 
netwerk te waarborgen. Hierbij moet voldoende flexibiliteit worden gewaarborgd om rekening te houden met de 
verschillende nationale modellen en vormen van samenwerking tussen ODA's en andere actoren op de 
arbeidsmarkt in de lidstaten. De lidstaten dienen de mogelijkheid te hebben deze toelating in te trekken wanneer 
een organisatie niet langer voldoet aan de toepasselijke criteria of vereisten op grond waarvan zij is toegelaten. 

(20)  Er worden gemeenschappelijke minimumcriteria voor de toelating van leden of partners van EURES worden 
vastgesteld teneinde te waarborgen dat er minimale kwaliteitsnormen worden nageleefd. Daarom dienen 
toelatingsaanvragen ten minste aan de gemeenschappelijke minimumcriteria te worden getoetst. 

(21)  Een van de doelstellingen van het EURES-netwerk is ondersteuning van eerlijke en vrijwillige arbeidsmobiliteit 
binnen de Unie. In de gemeenschappelijke minimumcriteria voor het toelaten van organisaties tot het EURES- 
netwerk dient dan ook het vereiste te worden opgenomen dat die organisaties zich verbinden tot volledige 
naleving van de toepasselijke arbeidsnormen en juridische vereisten, met inbegrip van het non-discriminatiebe
ginsel. Daarom dienen de lidstaten te beschikken over de mogelijkheid de toelating te weigeren of in te trekken 
wanneer een organisatie de arbeidsnormen of de juridische vereisten niet naleeft, vooral op het gebied van 
bezoldiging en arbeidsomstandigheden. Wanneer een machtiging wordt geweigerd omdat niet aan die normen of 
vereisten is voldaan, stelt het desbetreffende nationaal coördinatiebureau het Europees coördinatiebureau daarvan 
in kennis, die deze informatie vervolgens overbrengt aan de Nationale coördinatiebureaus. De nationale coördina
tiebureaus moeten op hun grondgebied passende maatregelen kunnen treffen overeenkomstig hun nationale recht 
en gebruiken indien de desbetreffende organisatie daar actief is. 
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(22)  De lidstaten dienen de werkzaamheden van de tot het EURES-netwerk toegelaten organisaties te monitoren om 
erop toe te zien dat zij de bepalingen van deze verordening juist toepassen. De lidstaten dienen om passende 
maatregelen met het oog op een optimale naleving te nemen. Hoewel de monitoring vooral de gegevens die de 
organisaties uit hoofde van deze verordening aan de nationale coördinatiebureaus bezorgen als uitgangspunt 
dient te hebben, kan zij tevens controle- en auditmaatregelen zoals steekproefcontroles inhouden. Dit behelst 
onder meer toezicht op de naleving van de toepasselijke toegankelijkheidsvereisten. 

(23)  Er dient een coördinatiegroep te worden ingesteld die coördinerend optreedt voor wat betreft de activiteiten en 
het functioneren van het EURES-netwerk, en die dienst doet als platform voor de uitwisseling van informatie en 
het delen van beste praktijken, met name voor wat betreft de ontwikkeling en verspreiding in heel het EURES- 
netwerk van passende informatie en oriëntatie aan werknemers — grenswerkers inbegrepen — en werkgevers. 
Die groep dient te worden geraadpleegd bij het opstellen van templates, technische normen en formats en bij het 
vaststellen van uniforme gedetailleerde specificaties voor gegevensverzameling en -analyse. De sociale partners 
moeten in staat worden gesteld deel te nemen aan discussies in de coördinatiegroep, met name met betrekking 
tot de strategische planning, de ontwikkeling, de uitvoering, en de monitoring en evaluatie van de in deze 
richtlijn bedoelde diensten en activiteiten. Om te komen tot synergie tussen de werkzaamheden van het EURES- 
netwerk en het ODA-netwerk dat is ingesteld bij Besluit nr. 573/2014/EU van het Europees Parlement en de 
Raad (1), moet de coördinatiegroep samenwerken met het bestuur van het ODA-netwerk. Die samenwerking kan 
het delen van beste praktijken omvatten, alsook het op de hoogte houden van het bestuur van de lopende en 
geplande werkzaamheden van het EURES-netwerk. 

(24)  Het dienstmerk en het kenmerkende logo van EURES zijn bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de 
Europese Unie als Uniemerk geregistreerd. De bevoegdheid om derden toestemming te geven tot het gebruiken 
van het EURES-logo in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad (2) komt alleen toe 
aan het Europees coördinatiebureau. Het Europees coördinatiebureau moet de betrokken organisaties op de 
hoogte brengen. 

(25)  Om aan werknemers en werkgevers betrouwbare en geactualiseerde informatie over de verschillende aspecten van 
arbeidsmobiliteit en sociale bescherming binnen de Unie te kunnen verstrekken dient het EURES-netwerk samen 
te werken met andere organen, diensten en EU-netwerken die de mobiliteit bevorderen en burgers van de Unie 
over hun rechten uit hoofde van de EU-wetgeving informeren, zoals het Europees netwerk van organen voor de 
bevordering van gelijke behandeling (Equinet), de portaalsite „Uw Europa”, de Europese Jongeren Site en Solvit, 
organisaties die ijveren voor grensoverschrijdende samenwerking en de organisaties die verantwoordelijk zijn voor 
de erkenning van beroepskwalificaties, en tevens de organen voor de bevordering, analyse, monitoring en 
ondersteuning van gelijke behandeling van werknemers die zijn aangewezen overeenkomstig Richtlijn 
2014/54/EU van het Europees Parlement en de Raad (3). Om synergie te behalen moet het EURES-netwerk ook 
samenwerken met de betreffende organen die zich bezighouden met de coördinatie van socialezekerheidsstelsels. 

(26)  De uitoefening van het recht op vrij verkeer van werknemers zou worden vergemakkelijkt door te voorzien in de 
nodige ondersteuningsmiddelen („clearance”), zodat de arbeidsmarkt volledig toegankelijk wordt voor werknemers 
en werkgevers. Daarom dient op EU-niveau verder te worden gewerkt aan het ontwikkelen van een gemeenschap
pelijk IT-platform dat door de Commissie dient te worden beheerd. Werknemers kunnen het recht op vrij verkeer 
alleen uitoefenen als ze toegang krijgen tot arbeid in de hele Unie. 

(27)  Sollicitaties en cv-gegevens kunnen worden gedigitaliseerd in de vorm van profielen van werkzoekenden. 

(28)  Het gemeenschappelijke IT-platform, dat de vacatures bundelt en de mogelijkheid biedt om op die vacatures te 
solliciteren, stelt werknemers en werkgevers in staat gegevens automatisch met elkaar te matchen op basis van 
diverse criteria en niveaus, en dient het bereiken van een evenwicht op de Europese arbeidsmarkten te faciliteren 
en daarmee bij te dragen aan een hogere werkgelegenheid in de Unie. 

(29)  Om het vrij verkeer van werknemers te bevorderen, dienen alle vacatures die via een ODA of andere EURES-leden 
of, in voorkomend geval, -partners, openbaar worden gemaakt, op het EURES-portaal te worden gepubliceerd. 
Om te garanderen dat het EURES-portaal alleen informatie bevat die relevant is voor mobiliteit binnen de Unie, 
moet het de lidstaten evenwel toegestaan zijn een werkgever de mogelijkheid te bieden om in specifieke omstan
digheden een vacature niet op het EURES-portaal te laten publiceren, meer bepaald wanneer de werkgever, nadat 
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hij een objectieve beoordeling heeft gemaakt van de functie-eisen (te weten de nodige specifieke vaardigheden en 
competenties om het werk naar behoren te verrichten), zijn besluit de vacature niet te publiceren, uitsluitend met 
die redenen motiveert. 

(30)  Werknemers moeten hun instemming op ieder moment kunnen intrekken en verzoeken om beschikbaar gestelde 
gegevens te wijzigen of te verwijderen. Werknemers moeten kunnen kiezen uit een aantal mogelijkheden om de 
toegang tot hun gegevens of tot bepaalde attributen te beperken. 

(31)  De juridische verantwoordelijkheid voor de intrinsieke en technische kwaliteit van de informatie — en met name 
de gegevens over vacatures — die ter beschikking van het gemeenschappelijk IT-platform wordt gesteld, ligt bij de 
organisaties die de informatie ter beschikking stellen overeenkomstig de wetgeving en de normen van de lidstaten. 
Het Europees coördinatiebureau moet de samenwerking faciliteren met het oog op de opsporing van fraude of 
misbruiken die verband houden met het uitwisselen van informatie op Europees niveau. Alle betrokken partijen 
moeten garanderen dat zij hoogwaardige gegevens leveren. 

(32)  Om het personeel van de EURES-leden en -partners, bijvoorbeeld de bemiddelaars, in staat te stellen de zoek- en 
matchingactiviteiten vlot en adequaat uit te voeren, is het belangrijk dat er in die organisaties geen technische 
belemmeringen zijn voor het gebruik van de publiek beschikbare gegevens van het EURES-portaal, zodat deze 
gegevens kunnen worden verwerkt in het kader van de dienstverlening inzake werving en plaatsing. 

(33) De Europese Commissie werkt momenteel aan een Europese classificatie van vaardigheden/competenties, kwalifi
caties en beroepen („de Europese classificatie”). De Europese classificatie is een standaardterminologie voor 
beroepen, vaardigheden, competenties en kwalificaties die binnen de Unie het online solliciteren moet faciliteren. 
Het is raadzaam tussen de Commissie en de lidstaten samenwerking op het gebied van interoperabiliteit en 
geautomatiseerde afstemming van vacatures op sollicitaties en cv's („geautomatiseerde afstemming”), ook op 
grensoverschrijdend niveau, via het gemeenschappelijk IT-platform te ontwikkelen. Onder deze samenwerking 
moet onder andere worden verstaan correlatie van en naar de lijst van vaardigheden/competenties en beroepen 
van de Europese classificatie en de nationale classificatiesystemen. Lidstaten moeten op de hoogte worden 
gehouden van de ontwikkeling van de Europese classificatie. 

(34)  De door de lidstaten binnen het Europees kwalificatiekader (EKK) ontwikkelde gegevens zouden wat kwalificaties 
betreft als basis kunnen dienen voor de Europese classificatie. De binnen het EKK verworven ervaring en beste 
praktijken kunnen bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de koppeling tussen de datasets van het EKK en de 
Europese classificatie. 

(35)  Het invoeren van een inventaris om de nationale classificatiesystemen te correleren aan de lijst van vaardigheden/ 
competenties en beroepen van de Europese classificatie, of anders het vervangen van de nationale classificatie
systemen door de Europese classificatie kan voor de lidstaten kosten meebrengen. Die kosten kunnen verschillen 
van lidstaat tot lidstaat. De Commissie dient te zorgen voor technische en zo mogelijk financiële ondersteuning 
volgens de toepasselijke regels voor de betrokken beschikbare financieringsinstrumenten, zoals Verordening (EU) 
nr. 1296/2013 van het Europees Parlement en de Raad (1). 

(36)  De leden van EURES en, in voorkomende geval, de partners van EURES dienen ervoor te zorgen dat alle 
werknemers en werkgevers die om bijstand van de ondersteunende diensten verzoeken, toegang tot die diensten 
hebben. Er dient te worden gezorgd voor een gemeenschappelijke benadering van die diensten en het beginsel 
gelijke behandeling van werknemers en werkgevers die, ongeacht hun locatie in de Unie, om bijstand in verband 
met arbeidsmobiliteit binnen de Unie verzoeken, dient zoveel mogelijk te worden gewaarborgd. Daarom moeten 
er beginselen en regels worden vastgesteld met betrekking tot de beschikbaarheid van ondersteunende diensten 
op het grondgebied van de afzonderlijke lidstaten. 

(37)  Wanneer uit hoofde van deze verordening diensten worden verleend, mogen vergelijkbare situaties niet 
verschillend worden behandeld en mogen verschillende situaties niet op dezelfde wijze worden behandeld, tenzij 
een dergelijke behandeling objectief gerechtvaardigd is. Er mag bij het verlenen van zulke diensten geen discri
minatie zijn op grond van, bijvoorbeeld, nationaliteit, geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of levensover
tuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid. 

(38)  Een bredere en uitgebreidere keuze aan bijstandsmogelijkheden in verband met arbeidsmobiliteit binnen de Unie 
komt de werknemers ten goede. Dankzij de ondersteunende diensten kunnen de problemen waarmee 
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werknemers worden geconfronteerd bij het uitoefenen van hun rechten uit hoofde van het Unierecht, worden 
verholpen en kunnen zij efficiënter gebruik maken van alle kansen op de arbeidsmarkt. Dat zal zorgen voor 
betere individuele werkgelegenheidsperspectieven en loopbaantrajecten, ook voor de werknemers uit kwetsbare 
groepen. Daarom dienen alle geïnteresseerde werknemers toegang te hebben tot algemene informatie over het 
banenaanbod en over de levens- en arbeidsomstandigheden in andere lidstaten, en toegang tot elementaire 
bijstand bij het opstellen van een cv. Alle geïnteresseerde werknemers dienen op redelijk verzoek aanspraak te 
kunnen maken op meer persoonsgerichte bijstand waarbij rekening wordt gehouden met de nationale praktijken. 
Verdere bijstand bij het zoeken naar werk, en andere aanvullende diensten, kunnen bijvoorbeeld zijn: het 
selecteren van geschikte vacatures, hulp bij het opstellen van sollicitatiebrieven en cv's, en het verkrijgen van 
verduidelijkingen inzake specifieke vacatures in andere lidstaten. 

(39)  De ondersteunende diensten dienen tevens het vinden van een geschikte kandidaat in een andere lidstaat te 
faciliteren voor werkgevers die een werknemer uit de Unie willen werven. Alle geïnteresseerde werkgevers dienen 
informatie te kunnen inwinnen over specifieke regels en factoren die meespelen bij het werven uit een andere 
lidstaat en tot elementaire bijstand bij het opstellen van vacatures. Indien een werving waarschijnlijk wordt geacht, 
dienen geïnteresseerde werknemers aanspraak te kunnen maken op meer persoonsgerichte bijstand waarbij 
rekening wordt gehouden met de nationale praktijken. Verdere bijstand kan bijvoorbeeld inhouden: de preselectie 
van kandidaten, het faciliteren van rechtstreekse contacten tussen werkgevers en kandidaten met specifieke 
online-instrumenten of evenementen zoals jobbeurzen en administratieve steun tijdens het wervingsproces, in het 
bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen. 

(40)  Wanneer zij werknemers en werkgevers basisinformatie verstrekken over het EURES-portaal en het EURES- 
netwerk, moeten de leden van EURES, en in voorkomend geval de partners van EURES zorgen voor daadwer
kelijke toegang tot ondersteunende diensten uit hoofde van deze verordening, niet alleen door te waarborgen dat 
zulke diensten op uitdrukkelijk verzoek van een individuele werknemer of werkgever beschikbaar zijn, maar ook 
door waar passend op eigen initiatief bij het eerste contact informatie over EURES te verstrekken aan werknemers 
en werkgevers („mainstreamen van EURES”), en door proactief bijstand aan te bieden op dit gebied, gedurende het 
gehele wervingsproces. 

(41)  Een grondig inzicht in de vraag naar arbeid wat beroepen, sectoren en behoeften van werkgevers betreft, zou het 
recht op vrij verkeer van werknemers binnen de Unie ten goede komen. De ondersteunende diensten dienen dan 
ook hoogwaardige bijstand te verlenen aan de werkgevers, in het bijzonder aan kleine en middelgrote onderne
mingen. De nauwe werkrelaties tussen de diensten voor arbeidsvoorziening en de werkgevers hebben tot doel de 
vacaturepools te vergroten, de matching van banen met geschikte kandidaten te verbeteren, en een beter 
algemeen inzicht in de arbeidsmarkt te verschaffen. 

(42)  De ondersteunende diensten houden verband met de uitoefening van het fundamentele recht op vrij verkeer van 
werknemers uit hoofde van het Unierecht en dienen kosteloos te zijn. Voor ondersteunende diensten aan 
werkgevers kan echter een vergoeding worden aangerekend, overeenkomstig het nationale recht en de nationale 
praktijken. 

(43)  Opdat organisaties die om toelating verzoeken en online informatie en bijstand willen verstrekken aan het 
EURES-netwerk kunnen deelnemen, dient hun de mogelijkheid te worden geboden om de in deze verordening 
bedoelde ondersteunende diensten in de vorm van e-diensten te verlenen. Aangezien de digitale geletterdheid 
sterk verschilt per lidstaat, dienen ODA's ten minste in staat te zijn de ondersteunende diensten waar nodig ook 
offline te verlenen. De lidstaten moeten de nodige maatregelen nemen om de kwaliteit te garanderen van de 
informatie en ondersteuning die EURES-leden en -partners online verstrekken. De lidstaten zouden hun nationale 
coördinatiebureau de opdracht kunnen geven om de online verstrekte informatie en ondersteuning te monitoren. 

(44)  Er dient bijzondere aandacht te worden geschonken aan het faciliteren van de mobiliteit in grensregio's en aan 
dienstverlening aan grensarbeiders die worden geconfronteerd met uiteenlopende nationale praktijken en rechts
stelsels en daardoor stuiten op specifieke administratieve, juridische of fiscale mobiliteitsbelemmeringen. De 
lidstaten kunnen besluiten specifieke ondersteunende structuren, bijvoorbeeld grensoverschrijdende partner
schappen, op te zetten om die vorm van mobiliteit te vergemakkelijken. Dergelijke structuren dienen binnen het 
kader van het EURES-netwerk in te spelen op de specifieke behoeften inzake informatie en oriëntatie voor 
grensarbeiders, alsmede arbeidsbemiddelings- en wervingsdiensten en de coördinatie van de samenwerking tussen 
de deelnemende organisaties. 

(45)  Het is van belang dat leden van EURES en partners van EURES bij het verlenen van specifieke diensten voor 
grensarbeiders kunnen samenwerken met organisaties die buiten het EURES-netwerk blijven, zonder aan 
dergelijke organisaties rechten te verlenen of verplichtingen op te leggen. 

(46)  Actieve arbeidsmarktmaatregelen waarbij in elke lidstaat bijstand bij het zoeken van werk wordt geboden, dienen 
ook toegankelijk te zijn voor burgers van de Unie die een baan in een andere lidstaat zoeken. Met het oog op een 
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verantwoorde besteding van de beschikbare overheidsmiddelen dient deze verordening de bevoegdheden van de 
lidstaten om eigen procedureregels vast te stellen en om algemene toegangsvoorwaarden te hanteren, onverlet te 
laten. Deze verordening dient Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad (1) onverlet 
te laten en mag voor de lidstaten niet de verplichting inhouden actieve arbeidsmarktmaatregelen naar het 
grondgebied van een andere lidstaat te exporteren wanneer de burger daar al woont. 

(47)  De transparantie van de arbeidsmarkten en een adequate afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, 
met inbegrip van het afstemmen van vaardigheden en kwalificaties op de behoeften op de arbeidsmarkt, zijn 
belangrijke voorwaarden voor arbeidsmobiliteit binnen de Unie. Een beter evenwicht tussen de arbeidsvraag en 
het arbeidsaanbod door een betere afstemming van vaardigheden en banen kan worden bereikt door een efficiënt 
systeem op EU-niveau te ontwikkelen voor de uitwisseling van informatie over vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt op nationaal, regionaal en sectoraal niveau. Een dergelijk systeem moet door de Commissie en de 
lidstaten worden opgezet en door de lidstaten worden gebruikt als basis voor de praktische samenwerking binnen 
het EURES-netwerk. Bij die uitwisseling van informatie moet rekening worden gehouden met de door de 
Commissie en de lidstaten gemonitorde stromen en patronen op het gebied van arbeidsmobiliteit in de Unie. 

(48)  Er dient een programmeringscyclus te worden vastgesteld om de coördinatie van de mobiliteitsmaatregelen 
binnen de Unie te ondersteunen. Bij de programmering van de nationale werkprogramma's van de lidstaten dient 
rekening te worden gehouden met de gegevens over mobiliteitsstromen en -patronen, met de analyse van 
gegevens over bestaande en voorspelde tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt, en met de wervingserva
ringen en -praktijken binnen het EURES-netwerk. De programmering dient een beoordeling te omvatten van de 
hulpmiddelen en instrumenten waarover de nationale organisaties beschikken om de arbeidsmobiliteit binnen de 
Unie te faciliteren. 

(49) Doordat de lidstaten in het kader van de programmeringscyclus de ontwerpen van hun nationale werkpro
gramma's uitwisselen, moeten de nationale coördinatiebureaus samen met het Europees coördinatiebureau de 
middelen van het EURES-netwerk voor adequate maatregelen en projecten kunnen bestemmen, en er zodoende 
voor zorgen dat het EURES-netwerk zich ontwikkelt tot een meer resultaatgericht instrument dat inspeelt op de 
behoeften van werknemers en werkgevers volgens de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dit kan worden 
ondersteund door de uitwisseling van beste praktijken op Unieniveau, onder meer via de verslagen over de 
EURES-activiteit. 

(50)  Met het oog op adequate informatie voor het meten van de resultaten van het EURES-netwerk, wordt in deze 
verordening bepaald welke gegevens minimaal in de lidstaten moeten worden verzameld. Om op Unieniveau 
toezicht te kunnen houden op het EURES-netwerk, moeten de lidstaten op nationaal niveau vergelijkbare kwanti
tatieve en kwalitatieve gegevens verzamelen. Bij deze verordening wordt daarom een procedureel kader ingesteld 
voor de vastlegging van gedetailleerde specificaties voor de gegevensvergaring en -analyse. Die specificaties 
moeten helpen de geboekte vooruitgang te toetsen aan de in het kader van deze verordening bepaalde doelstel
lingen van het EURES-netwerk en moeten op de praktijken van de ODA's zijn gebaseerd. Omdat door het 
ontbreken van een verslagleggingsverplichting voor werknemers en werkgevers resultaten over directe werving en 
plaatsing moeilijk te verkrijgen kunnen zijn, dienen organisaties die aan het EURES-netwerk deelnemen, gebruik 
te maken van andere beschikbare informatie zoals het aantal bemiddelde en vervulde vacatures, indien die een 
goede indicatie van die resultaten geeft. De bemiddelaars van die organisaties dienen regelmatig te rapporteren 
over de contacten die zij hebben gelegd en de bemiddelde personen, zodat er een solide en betrouwbare basis 
voor de gegevensvergaring wordt gevormd. 

(51)  Indien de bij deze verordening vastgestelde maatregelen gepaard gaan met de verwerking van persoonsgegevens, 
moeten zij worden uitgevoerd in overeenstemming met de Uniewetgeving inzake de bescherming van persoonsge
gevens — meer bepaald Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) en Verordening (EG) 
nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad (3), alsmede met de desbetreffende nationale uitvoerings
maatregelen. In dat verband dient bijzondere aandacht te worden besteed aan kwesties in verband met de 
bewaring van persoonsgegevens. 

(52)  De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is overeenkomstig artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) 
nr. 45/2001 geraadpleegd en heeft op 3 april 2014 (4) advies uitgebracht. 
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(53)  Deze verordening neemt de grondrechten en de beginselen in acht die met name in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie zijn vastgelegd, zoals bedoeld in artikel 6 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU). 

(54)  Daar de doelstellingen van deze verordening, namelijk de vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor 
samenwerking tussen lidstaten dat vacatures en de mogelijkheid om op deze vacatures te solliciteren bijeenbrengt 
en een evenwicht tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bevordert, niet voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt, maar beter door de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel van artikel 5 VWEU maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan noodzakelijk is om die doelstellingen te 
verwezenlijken. 

(55)  Teneinde wijzigingen aan te brengen in de activiteitsgebieden van EURES waarvoor de lidstaten gegevens moeten 
verzamelen, of om andere activiteitsgebieden van EURES op nationaal niveau en in het kader van deze 
verordening toe te voegen, om in te spelen op de veranderende eisen van de arbeidsmarkt, moet de bevoegdheid 
om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen moet aan de Commissie worden overgedragen. 
Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging 
van deskundigen overgaat, waaronder die van de lidstaten. De Commissie moet er bij de voorbereiding en 
opstelling van de gedelegeerde handelingen voor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig, gelijktijdig en 
op passende wijze worden toegezonden aan het Europees Parlement en aan de Raad. 

(56)  Om te zorgen voor uniforme voorwaarden voor de toepassing van de technische normen en formats voor 
clearance en geautomatiseerde matching, van de modellen en procedures voor de uitwisseling van informatie 
tussen de lidstaten, en van de uniforme gedetailleerde specificaties voor gegevensvergaring en -analyse, alsook om 
de lijst van vaardigheden/competenties en beroepen van de Europese classificatie aan te passen, moeten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in 
overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad (1). 

(57)  Voor de vaststelling van de samenstelling van het EURES-netwerk voor een overgangsperiode en voor de 
operationele continuïteit met het EURES-netwerk dat is opgericht in het kader van Verordening (EU) 
nr. 492/2011, dienen de organisaties die op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze verordening uit 
hoofde van Uitvoeringsbesluit 2012/733/EU zijn aangewezen als EURES-partner of als geassocieerde EURES- 
partner, de mogelijkheid te hebben gedurende een overgangsperiode EURES-lid of -partner te blijven. Indien die 
organisaties na het verstrijken van de overgangsperiode wensen te blijven deelnemen aan het EURES-netwerk, 
moeten zij daartoe een aanvraag indienen zodra het toepasselijke systeem voor de toelating van de EURES-leden 
en -partners in overeenstemming met deze verordening is vastgesteld. 

(58)  De Verordeningen (EU) nr. 492/2011 en (EU) nr. 1296/2013 dienen daarom overeenkomstig te worden 
gewijzigd, 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

HOOFDSTUK I 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 

Onderwerp 

Deze verordening geeft een kader voor samenwerking dat de uitoefening van het recht op vrij verkeer van werknemers 
binnen de Unie overeenkomstig artikel 45 VWEU moet faciliteren door het bepalen van beginselen en regels betreffende: 

a)  het opzetten van EURES-netwerk tussen de Commissie en de lidstaten; 

b)  de samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten bij de uitwisseling van relevante beschikbare gegevens over 
vacatures, sollicitaties en cv's; 

c)  de maatregelen van en tussen de lidstaten met het oog op de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, 
teneinde tot hoge hoogwaardige werkgelegenheid te komen; 
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d)  het functioneren van het EURES-netwerk, waarbij wordt samengewerkt met de sociale partners en andere actoren 
worden betrokken; 

e)  mobiliteitsondersteunende diensten die verband houden met de werking van het EURES-netwerk die ten behoeve van 
werknemers en werkgevers moeten worden verleend, waarbij ook wordt ingezet op eerlijke mobiliteit; 

f)  het bevorderen van het EURES-netwerk op Unieniveau door middel van effectieve communicatiemaatregelen van de 
Commissie en de lidstaten. 

Artikel 2 

Werkingssfeer 

Deze verordening is van toepassing op de lidstaten en burgers van de Unie onverminderd de artikelen 2 en 3 van 
Verordening (EU) nr. 492/2011. 

Artikel 3 

Definities 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:  

1) „openbare diensten voor arbeidsvoorziening” of „ODA's”: de organisaties van de lidstaten die deel uitmaken van 
bevoegde ministeries, openbare organen of publiekrechtelijke organisaties en verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van een actief arbeidsmarktbeleid en het verlenen van diensten voor hoogwaardige arbeidsvoorziening in het 
openbaar belang;  

2) „diensten voor arbeidsvoorziening”: een rechtspersoon die rechtmatig actief is in een lidstaat en diensten verleent 
voor werknemers die werk zoeken en werkgevers die werknemers wensen aan te werven;  

3) „vacature”: een arbeidsaanbod dat, bij aanvaarding door een geselecteerde sollicitant, een arbeidsverhouding doet 
ontstaan waardoor de betrokkene voor de toepassing van artikel 45 VWEU als werknemer is aan te merken;  

4) „clearance”: de uitwisseling van informatie en de verwerking van vacatures, sollicitaties en cv's;  

5) „gemeenschappelijk IT-platform”: de IT-infrastructuur en de bijbehorende platforms die op Unieniveau zijn opgezet 
met het oog op transparantie en clearance overeenkomstig deze verordening;  

6) „grensarbeider”: een werknemer die arbeid in loondienst verricht in een lidstaat maar in een andere lidstaat zijn 
woonplaats heeft, waarnaar die werknemer in de regel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert;  

7) „grensoverschrijdend EURES-partnerschap”: een groep EURES-leden of -partners en in voorkomend geval andere 
belanghebbenden buiten het EURES-netwerk, die een langetermijnsamenwerking beogen binnen regionale structuren 
die worden opgezet in grensregio's tussen de diensten voor arbeidsvoorziening op regionaal, lokaal en in 
voorkomend geval nationaal niveau, de sociale partners en in voorkomend geval andere belanghebbenden, van ten 
minste twee lidstaten of een lidstaat en een ander land dat deelneemt aan de instrumenten van de Unie die 
ondersteuning van het EURES-netwerk beogen. 

Artikel 4 

Toegankelijkheid 

1. De in het kader van deze verordening verleende diensten zijn beschikbaar voor alle werknemers en werkgevers in 
de hele Unie, met inachtneming van het beginsel van gelijke behandeling. 

2. De toegankelijkheid van personen met een handicap tot de op het EURES-portaal verstrekte informatie en tot de 
ondersteunende diensten op nationaal niveau wordt gewaarborgd. De Commissie en de EURES-leden en -partners 
bepalen hoe zij dit doen op grond van hun respectieve verplichtingen. 
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HOOFDSTUK II 

WEDERINSTELLING VAN HET EURES-NETWERK 

Artikel 5 

Opnieuw instellen van het EURES-netwerk 

1. Het EURES-netwerk wordt opnieuw ingesteld. 

2. Deze verordening vervangt het regelgevend kader betreffende EURES, als vervat in hoofdstuk II van Verordening 
(EU) nr. 492/2011 en Uitvoeringsbesluit 2012/733/EU dat is vastgesteld op basis van artikel 38 van die verordening. 

Artikel 6 

Doelstellingen van het EURES-netwerk 

Het EURES-netwerk draagt binnen zijn activiteitengebieden bij tot de volgende doelstellingen: 

a)  het faciliteren van de uitoefening van de aan artikel 45 VWEU en aan Verordening (EU) nr. 492/2011 te ontlenen 
rechten; 

b)  het uitvoeren van de gecoördineerde strategie voor werkgelegenheid en in het bijzonder voor de bevordering van een 
competente, goed opgeleide en flexibele beroepsbevolking, als bedoeld in artikel 145 VWEU; 

c)  het, ook grensoverschrijdend, verbeteren van het functioneren, de samenhang en de integratie van de arbeidsmarkten 
in de Unie; 

d)  het, ook in grensregio's, bevorderen van een vrijwillige en eerlijke geografische en beroepsmobiliteit in de Unie in 
overeenstemming met het Unierecht, het nationale recht en de nationale praktijken; 

e)  het ondersteunen van de overgang naar de arbeidsmarkt, waarbij wordt ingezet op de in artikel 3 VEU bedoelde 
sociale en werkgelegenheidsdoelstellingen. 

Artikel 7 

Samenstelling van het EURES-netwerk 

1. Het EURES-netwerk bestaat uit de volgende categorieën organisaties: 

a)  het bij de Commissie opgerichte „Europees coördinatiebureau”, dat het EURES-netwerk behulpzaam is bij het 
verrichten van diens taken; 

b)  „nationale coördinatiebureaus”, die door de respectieve lidstaten met het oog op de toepassing van deze verordening 
op hun grondgebied worden aangewezen. Een lidstaat kan zijn ODA als nationaal coördinatiebureau aanwijzen; 

c)  de EURES-leden, zijnde: 

i)  de door de lidstaten overeenkomstig artikel 10 aangewezen ODA's; en 

ii)  organisaties die overeenkomstig artikel 11 of, voor een overgangsperiode, overeenkomstig artikel 40 toegelaten 
zijn om op nationaal, regionaal of lokaal niveau, ook grensoverschrijdende, ondersteuning bij clearance te bieden 
en ondersteunende diensten aan werknemers en werkgevers te verlenen; 
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d) de EURES-partners, zijnde organisaties die overeenkomstig artikel 11, met name leden 2 en 4, of, voor een overgangs
periode, overeenkomstig artikel 40 de toelating hebben om op nationaal, regionaal of lokaal niveau, ook grensover
schrijdende, ondersteuning bij clearance te bieden of ondersteunende diensten aan werknemers en werkgevers te 
verlenen. 

2. Organisaties van sociale partners kunnen zich aansluiten bij het EURES-netwerk als EURES-lid of -partner overeen
komstig artikel 11. 

Artikel 8 

Taken van het Europees coördinatiebureau 

1. Het Europees coördinatiebureau is het EURES-netwerk behulpzaam bij het verrichten van diens taken, in het 
bijzonder bij het, in nauwe samenwerking met de nationale coördinatiebureaus, ontwikkelen en verrichten van de 
volgende activiteiten: 

a)  het formuleren van een coherent kader en het verrichten van horizontale ondersteuningsactiviteiten ten behoeve van 
het EURES-netwerk, inclusief 

i)  de exploitatie en ontwikkeling van het EURES-portaal en de bijbehorende IT-diensten, met inbegrip van systemen 
en procedures voor de uitwisseling van vacatures, sollicitaties, cv's, ondersteunende documenten en andere 
informatie, in samenwerking met andere betrokken informatie- en adviesdiensten of -netwerken en initiatieven 
van de Unie; 

ii)  voorlichtings- en communicatieactiviteiten met betrekking tot het EURES-netwerk; 

iii)  een gemeenschappelijk opleidingsprogramma en permanente beroepsontwikkeling voor het personeel van de 
EURES-leden en -partners en van nationale coördinatiebureaus, om te zorgen voor de nodige deskundigheid; 

iv)  een helpdeskfunctie ter ondersteuning van het personeel van de EURES-leden en -partners en van nationale 
coördinatiebureaus, in het bijzonder het personeel dat rechtstreeks in contact staat met werknemers en 
werkgevers; 

v)  het faciliteren van het netwerken, het uitwisselen van beste praktijken en wederzijds leren binnen het EURES- 
netwerk; 

b)  het analyseren van geografische en beroepsmobiliteit, met inachtneming van de verschillende situaties in de lidstaten; 

c)  het ontwikkelen, overeenkomstig deze verordening, van een adequate structuur voor samenwerking en clearance 
binnen de Unie met betrekking tot leerling- en stageplaatsen. 

2. Het Europees Coördinatiebureau wordt gemanaged door de Commissie. Het Europees coördinatiebureau 
onderhoudt een regelmatige dialoog met de vertegenwoordigers van de sociale partners op Unieniveau. 

3. Het Europees coördinatiebureau stelt zijn meerjarige werkprogramma's op in overleg met de in artikel 14 bedoelde 
coördinatiegroep. 

Artikel 9 

Verantwoordelijkheden van de nationale coördinatiebureaus 

1. De lidstaten wijzen een nationaal coördinatiebureau aan overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b). De lidstaten 
stellen het Europees coördinatiebureau van die aanwijzingen in kennis. 
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2. Ieder nationaal coördinatiebureau is verantwoordelijk voor: 

a)  het organiseren van de in de lidstaat voor het EURES-netwerk te verrichten werkzaamheden, met inbegrip van de 
gecoördineerde doorgifte van informatie over vacatures, sollicitaties en cv's naar het EURES-portaal overeenkomstig 
artikel 17, via één gecoördineerd kanaal; 

b)  de samenwerking met de Commissie en de lidstaten inzake de clearance binnen het in hoofdstuk III bepaalde kader; 

c)  het verstrekken van alle beschikbare informatie over discrepanties tussen het aantal aangemelde vacatures en het 
totale aantal beschikbare banen op nationaal niveau, aan het Europees coördinatiebureau; 

d)  de coördinatie van maatregelen binnen de betrokken lidstaat en met maatregelen van andere lidstaten overeenkomstig 
hoofdstuk V. 

3. Ieder nationaal coördinatiebureau organiseert de uitvoering op nationaal niveau van de in artikel 8 vermelde 
horizontale ondersteuningsactiviteiten van het Europees coördinatiebureau, in voorkomend geval in nauwe 
samenwerking met het Europees coördinatiebureau en met andere nationale coördinatiebureaus. Die horizontale 
ondersteuningsactiviteiten omvatten met name: 

a)  het verzamelen en valideren, met het oog op publicatie op met name het EURES-portaal, van actuele informatie over 
op het nationale grondgebied van het nationale coördinatiebureau opererende EURES-leden en -partners, hun 
activiteiten en welke ondersteunende diensten zij aan werknemers en werkgevers verlenen; 

b)  het organiseren van pre-opleidingsactiviteiten in verband met EURES-activiteiten en het selecteren van personeel voor 
deelname aan het gemeenschappelijk opleidingsprogramma en aan activiteiten op het gebied van wederzijds leren; 

c)  het verzamelen en analyseren van gegevens in verband met de artikelen 31 en 32. 

4. Met het oog op publicatie op met name het EURES-portaal ten behoeve van werknemers en werkgevers zorgt ieder 
nationaal coördinatiebureau ervoor dat de op nationaal niveau beschikbare informatie en oriëntatie over de volgende 
onderwerpen beschikbaar worden gesteld, regelmatig worden geactualiseerd en tijdig worden verspreid: 

a)  de leef- en arbeidsomstandigheden, met inbegrip van algemene informatie over sociale zekerheid en belastingen; 

b)  de toepasselijke administratieve procedures met betrekking tot arbeid in loondienst en de regels die op werknemers 
van toepassing zijn zodra zij een arbeidsverhouding zijn aangegaan; 

c)  het nationale regelgevend kader voor leerling- en stageplaatsen en de bestaande Unievoorschriften en -instrumenten; 

d)  onverminderd artikel 17, lid 2, onder b), de toegang tot beroepsonderwijs en -opleiding; 

e)  de situatie van grensarbeiders, met name in grensregio's; 

f)  bijstand na de werving in het algemeen en informatie over waar die bijstand kan worden verkregen binnen en, indien 
voorhanden, buiten het EURES-netwerk. 

In voorkomend geval kunnen nationale coördinatiebureaus de informatie beschikbaar stellen en verspreiden in 
samenwerking met andere informatie- en adviesdiensten en -netwerken en geschikte organen op nationaal niveau, met 
inbegrip van die welke worden bedoeld in artikel 4 van Richtlijn 2014/54/EU. 

5. De nationale coördinatiebureaus wisselen informatie uit over de in artikel 17, lid 5, bedoelde mechanismen en 
normen alsmede over normen inzake gegevensbeveiliging en gegevensbescherming welke relevant zijn voor het gemeen
schappelijke IT-platform. Zij werken onderling en met het Europees coördinatiebureau samen, met name in het geval 
van klachten en vacatures die niet in overeenstemming met die nationaalrechtelijke normen worden geacht. 
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6. Ieder nationaal coördinatiebureau biedt EURES-leden en -partners algemene ondersteuning met betrekking tot 
EURES-tegenhangers in andere lidstaten, inclusief advies aan de EURES-leden en -partners inzake de wijze van 
behandeling van klachten in verband met EURES-vacatures en -wervingen en inzake samenwerking met betrokken 
overheidsinstanties. Indien het nationaal coördinatiebureau over die informatie beschikt, wordt het resultaat van de 
klachtenprocedures toegezonden aan het Europees coördinatiebureau. 

7. Het nationaal coördinatiebureau bevordert de samenwerking met belanghebbenden zoals de sociale partners, 
diensten voor loopbaanbegeleiding, instellingen voor beroepsopleiding en hoger onderwijs, kamers van koophandel, 
sociale diensten, organisaties die kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt vertegenwoordigen en organisaties die 
betrokken zijn bij programma's inzake leerling- en stageplaatsen. 

Artikel 10 

Aanwijzing van ODA's als EURES-lid 

1. De lidstaten wijzen voor de activiteiten in het EURES-netwerk de bevoegde ODA's aan als EURES-lid. De lidstaten 
stellen het Europees coördinatiebureau van die aanwijzingen in kennis. Op grond van deze aanwijzing genieten de 
ODA's binnen het EURES-netwerk een speciale status. 

2. De lidstaten zien erop toe dat de ODA's als EURES-lid alle bij deze verordening neergelegde voorwaarden nakomen 
en ten minste aan de in de bijlage genoemde criteria beantwoorden. 

3. De ODA's kunnen hun verplichtingen als EURES-leden nakomen via organisaties die op basis van delegatie, 
outsourcing of specifieke overeenkomsten onder de verantwoordelijkheid van de ODA's van de betrokken lidstaat 
handelen. 

Artikel 11 

Toelating van organisaties die geen ODA zijn als EURES-leden en van organisaties als EURES- 
partners 

1. Iedere lidstaat zorgt ervoor dat hij onverwijld, en uiterlijk 13 mei 2018, beschikt over een systeem om organisaties 
als EURES-lid of -partner toe te laten, hun activiteiten te monitoren, en na te gaan of zij deze verordening onder 
naleving van het toepasselijke recht in acht nemen, alsmede om indien nodig hun toelatingen in te trekken. Dat systeem 
is transparant en evenredig, eerbiedigt de beginselen van gelijke behandeling voor kandidaat-organisaties en een goede 
rechtsgang, en omvat de nodige rechtsmiddelen om een effectieve rechtsbescherming te waarborgen. 

2. Met het oog op het in lid 1 bedoelde systeem stellen de lidstaten de vereisten en criteria voor de toelating van 
EURES-leden en -partners op. Die vereisten en criteria omvatten ten minste de in de bijlage neergelegde gemeenschap
pelijke minimumcriteria. De lidstaten kunnen, ter aanvulling van de gemeenschappelijke minimumcriteria, bijkomende 
vereisten of criteria vaststellen die nodig zijn voor een juiste toepassing van de voor de activiteiten van de diensten voor 
arbeidsvoorziening geldende regels en voor het doeltreffend beheer van arbeidsmarktmaatregelen op hun grondgebied. 

3. Behoudens de voorwaarden van deze verordening en het systeem bedoeld in lid 1 mogen organisaties die 
rechtmatig in die lidstaat actief zijn, een aanvraag indienen om als EURES-lid te worden toegelaten. Een organisatie die 
een aanvraag indient om als EURES-lid te worden toegelaten, verbindt zich er in haar aanvraag toe alle verplichtingen die 
in het kader van deze verordening aan leden worden opgelegd na te komen, waaronder de verplichting om alle in 
artikel 12, lid 2, onder a), b) en c), bedoelde taken te vervullen. 

4. Behoudens de voorwaarden van deze verordening en het door de lidstaat opgezette systeem bedoeld in lid 1 mag 
een organisatie die rechtmatig actief is in een lidstaat slechts een aanvraag om als EURES-partner te worden toegelaten 
indienen op voorwaarde dat zij niet meer dan twee van de in artikel 12, lid 2, onder a), b) en c), genoemde taken 
vervult, om redenen die verband houden met omvang, financiële middelen, de aard van de normaliter door de 
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organisatie verleende diensten of de organisatiestructuur, zoals het feit dat het om een non-profitorganisatie gaat. Een 
organisatie die een aanvraag indient om als EURES-partner te worden toegelaten, verbindt zich er in haar aanvraag toe 
alle vereisten die in het kader van deze verordening aan alle EURES-partners worden opgelegd na te komen, en ten 
minste een van de in artikel 12, lid 2, onder a), b) en c), bedoelde taken te vervullen. 

5. De lidstaten laten kandidaat-organisaties als EURES-lid of -partner toe indien deze voldoen aan de toepasselijke 
criteria en vereisten bedoeld in de leden 2, 3 en 4. 

6. De nationale coördinatiebureaus stellen het Europees coördinatiebureau in kennis van hun nationale systeem, als 
bedoeld in lid 1, waaronder de aanvullende criteria en vereisten bedoeld in lid 2, van de overeenkomstig dat systeem 
toegelaten EURES-leden en -partners, en van wegens niet-naleving van afdeling 1, punt 1, van de bijlage geweigerde 
toelatingen. Het Europees coördinatiebureau zendt die informatie toe aan de overige nationale coördinatiebureaus. 

7. De lidstaten trekken de toelating van EURES-leden of -partners in indien deze niet langer voldoen aan de toepas
selijke criteria of vereisten bedoeld in de leden 2, 3 of 4. De nationale coördinatiebureaus stellen het Europees coördina
tiebureau in kennis van iedere dergelijke intrekking, en van de redenen daarvoor. Het Europees coördinatiebureau zendt 
die informatie toe aan de overige nationale coördinatiebureaus. 

8. De Commissie kan door middel van uitvoeringshandelingen een template voor de beschrijving van het nationale 
systeem vaststellen, evenals procedures voor het uitwisselen van informatie tussen de lidstaten over de in lid 1 bedoelde 
systemen. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 37, lid 2, bedoelde adviesprocedure. 

Artikel 12 

Verantwoordelijkheden van de EURES-leden en -partners 

1. De EURES-leden en -partners dragen aan het EURES-netwerk bij met betrekking tot de taken waarvoor zij overeen
komstig artikel 10 zijn aangewezen of waarvoor zij overeenkomstig artikel 11, leden 3 en 4, dan wel, voor een 
overgangsperiode, overeenkomstig artikel 40 toegelaten zijn en komen daarbij hun overige bij deze verordening 
opgelegde verplichtingen na. 

2. De EURES-leden nemen deel aan het EURES-netwerk, met name door alle hieronder genoemde taken te vervullen, 
en EURES-partners nemen deel aan het EURES-netwerk, met name door ten minste één van volgende taken te vervullen: 

a)  bijdragen aan de vacaturepool overeenkomstig artikel 17, lid 1, onder a); 

b)  bijdragen aan de sollicitatie- en cv-pool overeenkomstig artikel 17, lid 1, onder b); 

c)  ondersteunende diensten aan werknemers en werkgevers verlenen overeenkomstig artikel 23, artikel 24, artikel 25, 
lid 1, artikel 26 en, in voorkomend geval, artikel 27. 

3. De EURES-leden en in voorkomend geval de EURES-partners verstrekken ten behoeve van het EURES-portaal alle 
vacatures die bij hen voor het publiek beschikbaar zijn gesteld, alsmede alle sollicitaties en cv's waarbij de werknemer 
ermee instemde de informatie ook ter beschikking te stellen van het EURES-portaal overeenkomstig artikel 17, lid 3. 
Artikel 17, lid 1, tweede alinea, en artikel 17, lid 2, zijn van toepassing op vacatures die voor het publiek beschikbaar 
zijn gesteld door de EURES-leden en in voorkomend geval de EURES-partners. 

4. De EURES-leden en -partners wijzen een of meer organisaties — bijvoorbeeld arbeidsbemiddelings- en wervings
bureaus, callcenters en selfservicetools — conform de nationale criteria aan als contactpunt waar werknemers en 
werkgevers overeenkomstig deze verordening ondersteuning bij clearance, toegang tot ondersteunende diensten, of beide 
kunnen krijgen. Ook personeelsuitwisselingsprogramma's, gedetacheerde verbindingsambtenaren of gemeenschappelijke 
arbeidsbemiddelingsdiensten kunnen dienst doen als contactpunt. 
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5. De EURES-leden en in voorkomend geval de EURES-partners zorgen ervoor dat de contactpunten die zij hebben 
aangewezen duidelijk vermelden welke ondersteunende diensten aan werknemers en werkgevers worden verleend. 

6. Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel kunnen de lidstaten, via hun nationaal coördinatiebureau, verlangen 
dat de EURES-leden en -partners bijdragen aan: 

a)  het verzamelen van de in artikel 9, lid 4, bedoelde en op het EURES-portaal te publiceren informatie en oriëntatie; 

b)  de in artikel 30 bedoelde uitwisseling van informatie; 

c)  de programmeringscyclus als bedoeld in artikel 31; 

d)  de verzameling van gegevens als bedoeld in artikel 32. 

Artikel 13 

Gezamenlijke verantwoordelijkheden 

Overeenkomstig hun respectieve taken en verantwoordelijkheden trachten alle organisaties die deelnemen aan het 
EURES-netwerk in nauwe samenwerking met elkaar actief de aandacht te vestigen op de mogelijkheden inzake eerlijke 
mobiliteit in de Unie, en werknemers en werkgevers te helpen om die mogelijkheden op uniaal, nationaal, regionaal en 
lokaal niveau, ook grensoverschrijdend, beter te benutten. 

Artikel 14 

Coördinatiegroep 

1. De coördinatiegroep bestaat uit vertegenwoordigers, op het passende niveau, van het Europees coördinatiebureau 
en van de nationale coördinatiebureaus. 

2. De coördinatiegroep ondersteunt de uitvoering van deze verordening door informatie uit te wisselen en 
richtsnoeren te ontwikkelen. Meer bepaald verstrekt zij de Commissie advies over de templates bedoeld in artikel 11, 
lid 8, en artikel 31, lid 5, de ontwerpen van technische normen en formats bedoeld in artikel 17, lid 8, en in artikel 19, 
lid 6, en de uniforme gedetailleerde specificaties voor gegevensverzameling en -analyse bedoeld in artikel 32, lid 3. 

3. De coördinatiegroep kan onder meer de uitwisseling van beste praktijken inzake de in artikel 11, lid 1, bedoelde 
nationale systemen voor toelating en inzake de in de artikelen 23 tot en met 27 bedoelde ondersteunende diensten 
organiseren. 

4. Het Europees coördinatiebureau organiseert de werkzaamheden van de coördinatiegroep en zit haar vergaderingen 
voor. Het houdt andere bevoegde organen of netwerken van de werkzaamheden van de coördinatiegroep op de hoogte. 

Vertegenwoordigers van de sociale partners op Unieniveau hebben het recht de vergaderingen van de coördinatiegroep 
bij te wonen. 

5. De coördinatiegroep werkt samen met het bestuur van het ODA-netwerk, met name door het in te lichten over de 
activiteiten van het EURES-netwerk en door beste praktijken uit te wisselen. 

Artikel 15 

Gemeenschappelijke identiteit en merk 

1. De benaming „EURES” wordt alleen gebezigd voor activiteiten binnen het EURES-netwerk overeenkomstig deze 
verordening. Zij wordt geïllustreerd door een door het Europees coördinatiebureau goedgekeurd standaardlogo, waarvan 
het gebruik wordt bepaald door de vorm van een grafisch ontwerp. 
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2. Het EURES-dienstmerk en het EURES-logo worden door alle in artikel 7 bedoelde organisaties die deelnemen aan 
het EURES-netwerk gebruikt in al hun activiteiten die met het EURES-netwerk verband houden, om een gemeenschap
pelijke visuele identiteit te waarborgen. 

3. De organisaties die deelnemen aan het EURES-netwerk zorgen ervoor dat hun voorlichtings- en promotiemateriaal 
coherent is met de algemene communicatieactiviteiten en de gemeenschappelijke kwaliteitsnormen van het EURES- 
netwerk en met de informatie van het Europees coördinatiebureau. 

4. De organisaties die deelnemen aan het EURES-netwerk stellen het Europees coördinatiebureau onverwijld in kennis 
van enig misbruik van het EURES-dienstmerk of het EURES-logo door een derde partij of derde land dat zij ontdekken. 

Artikel 16 

Maatregelen voor samenwerking en andere maatregelen 

1. Het Europees coördinatiebureau bevordert de samenwerking tussen het EURES-netwerk en andere informatie- en 
adviesdiensten en -netwerken. 

2. De nationale coördinatiebureaus werken op Unieniveau en op nationaal, regionaal en lokaal niveau samen met de 
in lid 1 bedoelde diensten en netwerken om synergie te behalen en doublures te voorkomen, en betrekken in 
voorkomend geval de EURES-leden en -partners bij de samenwerking. 

3. De nationale coördinatiebureaus faciliteren de samenwerking van het EURES-netwerk met de sociale partners op 
nationaal niveau door met hen een regelmatige dialoog te onderhouden overeenkomstig de nationale wetten en 
praktijken. 

4. De lidstaten stimuleren een nauwe samenwerking op grensoverschrijdend niveau tussen regionale, lokale en in 
voorkomend geval nationale actoren, met onder meer aandacht voor de praktijken en dienstverlening in het kader van 
grensoverschrijdende EURES-partnerschappen. 

5. De lidstaten trachten éénloketsystemen te ontwikkelen voor de communicatie, ook online, met werknemers en 
werkgevers over de gebieden die de EURES-activiteit en de in lid 1 bedoelde diensten en netwerken gemeenschappelijk 
hebben. 

6. De lidstaten onderzoeken met de Commissie alle mogelijkheden om de beschikbare vacatures bij voorrang te laten 
vervullen door burgers van de Unie, met het oog op de afstemming van de vraag naar en het aanbod van arbeid in de 
Unie. De lidstaten nemen alle daartoe vereiste maatregelen. 

HOOFDSTUK III 

GEMEENSCHAPPELIJK IT-PLATFORM 

Artikel 17 

Organisatie van het gemeenschappelijke IT-platform 

1. Om vacatures en sollicitaties samen te brengen stelt iedere lidstaat het volgende ter beschikking van het EURES- 
portaal: 

a)  alle vacatures die via de ODA's voor het publiek beschikbaar zijn gesteld, alsmede die welke overeenkomstig 
artikel 12, lid 3, door de EURES-leden en, in voorkomend geval, de EURES-partners, zijn aangeleverd; 

b)  alle sollicitaties en cv's die beschikbaar zijn via zijn ODA's, alsmede die welke overeenkomstig artikel 12, lid 3, door 
de overige EURES-leden en, in voorkomend geval, de EURES-partners, zijn aangeleverd, voor zover de betrokken 
werknemers er onder de in lid 3 van dit artikel bepaalde voorwaarden mee hebben ingestemd de informatie ter 
beschikking van het EURES-portaal te stellen. 
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Wat lid 1, onder a), betreft, kunnen de lidstaten een mechanisme instellen dat werkgevers de mogelijkheid biedt om een 
vacature niet op het EURES-portaal te laten bekendmaken indien het verzoek daartoe afdoende gemotiveerd is op grond 
van de voor de functie vereiste vaardigheden en competenties. 

2. De lidstaten die gegevens over vacatures ter beschikking van het EURES-portaal stellen, kunnen daarvan 
uitzonderen: 

a)  vacatures die vanwege hun aard of op grond van nationale regels alleen toegankelijk zijn voor burgers van een 
specifiek land; 

b)  vacatures die betrekking hebben op categorieën stage- en leerlingplaatsen die, omdat ze voornamelijk uit een 
opleidingscomponent bestaan, deel uitmaken van de nationale onderwijsstelsels en als onderdeel van het actief 
arbeidsmarktbeleid van de lidstaat door de overheid worden gefinancierd; 

c)  andere vacatures in het kader van het actief arbeidsmarktbeleid van de lidstaat. 

3. De in lid 1, onder b), bedoelde instemming van de werknemers wordt uitdrukkelijk, ondubbelzinnig, uit vrije wil, 
duidelijk en met kennis van zaken verleend. Werknemers kunnen hun instemming op ieder moment intrekken en 
verzoeken beschikbaar gestelde gegevens te wijzigen of te verwijderen. Werknemers kunnen uit een aantal mogelijkheden 
kiezen om de toegang tot hun gegevens of bepaalde attributen te beperken. 

4. Voor een minderjarige werknemer is naast diens instemming de instemming van zijn ouder of wettelijke voogd 
vereist. 

5. De lidstaten beschikken over de passende mechanismen en normen die nodig zijn om de intrinsieke en technische 
kwaliteit van de gegevens over vacatures, sollicitaties en cv's te waarborgen. 

6. Om de kwaliteit van de gegevens te monitoren, zorgen de lidstaten ervoor dat kan worden nagegaan waar ze 
vandaan komen. 

7. Om matching van vacatures, sollicitaties en cv's mogelijk te maken, zorgt iedere lidstaat ervoor dat de in lid 1 
bedoelde informatie volgens een uniform systeem op transparante wijze wordt verstrekt. 

8. De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen de noodzakelijke technische normen en formats vast 
teneinde het in lid 7 bedoelde uniforme systeem te verwezenlijken. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 37, lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure. 

Artikel 18 

Toegang op nationaal niveau tot het gemeenschappelijke IT-platform 

1. De EURES-leden en -partners zorgen ervoor dat het EURES-portaal duidelijk zichtbaar en gemakkelijk 
doorzoekbaar is via alle portaalsites voor werkzoekenden die zij op centraal, regionaal of lokaal niveau beheren, en dat 
die portaalsites aan het EURES-portaal zijn gekoppeld. 

2. De ODA's zorgen ervoor dat de onder hun verantwoordelijkheid opererende organisaties op alle portaalsites die zij 
beheren een duidelijk zichtbare koppeling naar het EURES-portaal plaatsen. 

3. De EURES-leden en -partners zorgen ervoor dat hun bij het EURES-netwerk betrokken personeelsleden gemakkelijk 
toegang hebben tot alle vacatures, sollicitaties en cv's die via het EURES-portaal ter beschikking worden gesteld. 

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de in artikel 9, lid 2, onder a), bedoelde overdracht van informatie over vacatures, 
sollicitaties en cv's langs een uniek gecoördineerd kanaal geschiedt. 
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Artikel 19 

Geautomatiseerde matching via het gemeenschappelijke IT-platform 

1. De lidstaten werken onderling en met de Commissie samen met betrekking tot de interoperabiliteit van de 
nationale systemen en de door de Commissie ontwikkelde Europese classificatie. De Commissie houdt de lidstaten op de 
hoogte van de ontwikkeling van de Europese classificatie. 

2. De Commissie stelt bij uitvoeringshandeling de lijst van vaardigheden/competenties en beroepen van de Europese 
classificatie vast en werkt deze bij. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 37, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure. Indien het comité geen advies uitbrengt, stelt de Commissie de ontwerpuitvoeringshan
deling niet vast en is artikel 5, lid 4, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing. 

3. Met het oog op de geautomatiseerde matching via het gemeenschappelijke IT-platform stelt iedere lidstaat zonder 
onnodige vertraging, maar uiterlijk drie jaar na de vaststelling van de in lid 2 bedoelde lijst een initiële inventaris op om 
al zijn nationale, regionale en sectorale classificaties op die lijst af te stemmen en werkt hij — nadat het Europees coördi
natiebureau een applicatie ter beschikking heeft gesteld voor het gebruik van de inventaris — de inventaris op gezette 
tijden bij in het licht van de ontwikkelingen op het gebied van wervingsdiensten. 

4. De lidstaten kunnen naar keuze hun nationale classificatie door de Europese classificatie vervangen, zodra die 
voltooid is, dan wel vasthouden aan hun interoperabele nationale classificatiesysteem. 

5. De Commissie verleent technische en waar mogelijk financiële bijstand aan de lidstaten die de in lid 3 bedoelde 
inventaris opstellen, alsmede aan de lidstaten die ervoor kiezen hun nationale classificaties door de Europese classificatie 
te vervangen. 

6. De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen de technische normen en formats vast die nodig zijn 
voor de exploitatie, op basis van de Europese classificatie, van de geautomatiseerde matching via het gemeenschappelijke 
IT-platform, alsmede voor de interoperabiliteit tussen de nationale systemen en de Europese classificatie. Die uitvoerings
handelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 37, lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure. 

Artikel 20 

Mechanisme voor een vlottere toegang voor werknemers en werkgevers 

1. De EURES-leden en -partners verlenen werknemers en werkgevers die van hun diensten gebruik maken 
desgevraagd bijstand bij de registratie op het EURES-portaal. Die bijstand wordt gratis verleend. 

2. De EURES-leden en -partners zorgen ervoor dat werknemers en werkgevers die van hun diensten gebruik maken, 
toegang hebben tot algemene informatie over hoe, wanneer en waar zij de betrokken gegevens kunnen bijwerken, 
corrigeren en verwijderen. 

HOOFDSTUK IV 

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN 

Artikel 21 

Beginselen 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat werknemers en werkgevers onverwijld online of offline toegang kunnen krijgen tot 
de ondersteunende diensten op nationaal niveau. 

2. De lidstaten ondersteunen de ontwikkeling van een gecoördineerde benadering van ondersteunende diensten op 
nationaal niveau. 

Er moet rekening worden gehouden met specifieke behoeften op regionaal en lokaal niveau. 
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3. Ondersteunende diensten aan werknemers en werkgevers als bedoeld in artikel 22, artikel 25, lid 1, artikel 26 en, 
indien van toepassing, artikel 27, worden gratis verleend. 

Ondersteunende diensten aan werknemers als bedoeld in artikel 23 worden gratis verleend. 

Voor ondersteunende diensten aan werkgevers als bedoeld in artikel 24 kunnen kosten in rekening worden gebracht. 

4. Eventuele door de EURES-leden en, in voorkomend geval, door de EURES-partners in rekening gebrachte kosten 
voor krachtens dit hoofdstuk verleende diensten zijn in geen geval hoger dan de kosten voor vergelijkbare door de 
EURES-leden en -partners verleende diensten. In voorkomend geval geven de EURES-leden en -partners werknemers en 
werkgevers een duidelijke en nauwkeurige opgave van de eventuele kosten. 

5. De betrokken EURES-leden en -partners vermelden ten behoeve van werknemers en werkgevers via hun informatie
kanalen duidelijk welke ondersteunende diensten zij verlenen, waar en hoe die diensten toegankelijk zijn en onder welke 
voorwaarden toegang wordt verleend. Die informatie wordt op het EURES-portaal gepubliceerd. 

6. Onverminderd artikel 11, lid 2, kunnen de EURES-leden als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder c), onder ii), en de 
EURES-partners ervoor kiezen hun diensten alleen online aan te bieden. 

Artikel 22 

Toegang tot basisinformatie 

1. De EURES-leden en, in voorkomend geval, de EURES-partners verstrekken werknemers en werkgevers basisin
formatie betreffende het EURES-portaal, onder meer betreffende de vacature- en cv-databank, en het EURES-netwerk, 
daaronder begrepen de contactgegevens van de betreffende EURES-leden en -partners op nationaal niveau, informatie 
over de door hen gebruikte wervingskanalen (e-diensten, gepersonaliseerde diensten, locatie van contactpunten) en de 
relevante weblinks, op een gemakkelijk toegankelijke en gebruiksvriendelijke wijze. 

De EURES-leden en, in voorkomend geval, de EURES-partners verwijzen werknemers en werkgevers indien nodig naar 
een ander EURES-lid of een andere EURES-partner door. 

2. Het Europees coördinatiebureau ondersteunt de ontwikkeling van basisinformatie in het kader van dit artikel en 
zorgt er met de lidstaten voor dat de informatie in voldoende talen beschikbaar is, rekening houdend met de behoeften 
van de arbeidsmarkten van de lidstaten. 

Artikel 23 

Ondersteunende diensten voor werknemers 

1. De EURES-leden en, in voorkomend geval, de EURES-partners bieden werkzoekende werknemers onverwijld 
toegang tot de in de leden 2 en 3 bedoelde diensten. 

2. De EURES-leden en, in voorkomend geval, de EURES-partners verstrekken werknemers desgevraagd informatie en 
begeleiding inzake individuele arbeidskansen en bieden de werknemer hun meer bepaald de volgende diensten aan: 

a)  algemene informatie over de leef- en arbeidsomstandigheden in het land van bestemming verstrekken of naar 
dergelijke informatie verwijzen; 

b)  bijstand en begeleiding verlenen om de in artikel 9, lid 4, bedoelde informatie te verkrijgen; 
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c)  in voorkomend geval bijstand verlenen bij het opstellen van sollicitaties en cv's zodat ze in overeenstemming zijn met 
de in artikel 17, lid 8, en artikel 19, lid 6, bedoelde Europese technische normen en formats, alsmede bij het 
uploaden van deze sollicitaties en cv's op het EURES-portaal; 

d)  in voorkomend geval een mogelijke plaatsing binnen de Unie overwegen als onderdeel van een individueel actieplan 
of in voorkomend geval het opstellen van een individueel actieplan voor mobiliteit ondersteunen als middel om 
iemand te plaatsen binnen de Unie; 

e)  in voorkomend geval de werknemer naar een andere EURES-lid of een andere EURES-partner doorverwijzen. 

3. De EURES-leden en, in voorkomend geval, de EURES-partners verstrekken desgevraagd nadere bijstand bij het 
zoeken naar werk en andere diensten, in aansluiting op de behoeften van de werknemer. 

Artikel 24 

Ondersteunende diensten voor werkgevers 

1. De EURES-leden en, in voorkomend geval, de EURES-partners bieden werkgevers die werknemers uit andere 
lidstaten willen werven, onverwijld toegang tot de in de leden 2 en 3 bedoelde diensten. 

2. De EURES-leden en, in voorkomend geval, de EURES-partners verstrekken werkgevers desgevraagd informatie en 
begeleiding inzake wervingsmogelijkheden en bieden hun meer bepaald de volgende diensten aan: 

a)  informatie verstrekken over specifieke regelgeving inzake werving van werknemers uit een andere lidstaat en over 
factoren die een dergelijke werving kunnen faciliteren; 

b)  in voorkomend geval informatie verstrekken over en bijstand verlenen bij het formuleren van individuele 
beroepseisen in een vacature en zodat die in overeenstemming zijn met de in artikel 17, lid 8, en artikel 19, lid 6, 
vermelde Europese technische normen en formats. 

3. Indien een werkgever om bijkomende bijstand verzoekt en een werving binnen de Unie redelijk waarschijnlijk is, 
verlenen de EURES-leden of, in voorkomend geval, de EURES-partners nadere bijstand en aanvullende diensten, in 
aansluiting op de behoeften van de werkgever. 

De EURES-leden of, in voorkomend geval, de EURES-partners verlenen desgevraagd individuele begeleiding bij het 
formuleren van beroepseisen voor vacatures. 

Artikel 25 

Bijstand na de werving 

1. De EURES-leden en, in voorkomend geval, de EURES-partners verstrekken een werknemer of een werkgever 
desgevraagd: 

a)  algemene informatie over bijstand na de werving, zoals opleiding inzake interculturele communicatie, taalcursussen 
en integratiesteun, onder meer algemene informatie over arbeidskansen voor gezinsleden van een werknemer; 

b)  indien mogelijk, de contactgegevens van organisaties die bijstand na de werving aanbieden. 

2. Onverminderd artikel 21, lid 4, kunnen de EURES-leden en -partners die de bijstand na de werving rechtstreeks 
aan werknemers of werkgevers aanbieden, daarvoor kosten in rekening brengen. 
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Artikel 26 

Vlottere toegang tot informatie inzake belastingen, vraagstukken met betrekking tot arbeidsover
eenkomsten, pensioenrechten, ziekteverzekering, sociale zekerheid en actieve arbeidsmarktmaat

regelen 

1. De EURES-leden en, in voorkomend geval, de EURES-partners, verwijzen een werknemer of een werkgever die 
verzoekt om specifieke informatie inzake aan sociale zekerheid gerelateerde rechten, actieve arbeidsmarktmaatregelen 
belastingen, vraagstukken rond arbeidsovereenkomsten, pensioenrechten en ziekteverzekering door naar de nationale 
bevoegde autoriteiten en, indien toepasselijk, andere geschikte organen op nationaal niveau die werknemers bijstaan bij 
de uitoefening van hun rechten in het kader van vrije verkeer, met inbegrip van de in artikel 4 van Richtlijn 2014/54/EU 
bedoelde organen. 

2. Bij de toepassing van lid 1 werken de nationale coördinatiebureaus samen met de in lid 1 bedoelde bevoegde 
autoriteiten op nationaal niveau. 

Artikel 27 

Ondersteunende diensten in grensregio's 

1. Indien de EURES-leden of -partners in grensregio's deelnemen aan specifieke samenwerkings- en diensten
structuren, zoals grensoverschrijdende partnerschappen, verstrekken zij grensarbeiders en werkgevers informatie over de 
specifieke situatie van grensarbeiders die tevens relevant is voor werkgevers in die regio's. 

2. Tot het takenpakket van de grensoverschrijdende EURES-partnerschappen kunnen behoren: arbeidsbemiddelings- 
en wervingsdiensten, het coördineren van de samenwerking tussen de deelnemende organisaties en het verrichten van 
voor de grensoverschrijdende mobiliteit relevante activiteiten, zoals informatie en begeleiding voor grensarbeiders, met 
specifieke aandacht voor meertalige diensten. 

3. Andere organisaties dan de EURES-leden en -partners die deelnemen aan de in lid 1 bedoelde structuren worden 
niet vanwege hun deelname aan die structuren als leden van het EURES-netwerk beschouwd. 

4. In grensregio's als bedoeld in lid 1 streven de lidstaten ernaar éénloketsystemen te ontwikkelen voor het 
verstrekken van informatie aan grensarbeiders en werkgevers. 

Artikel 28 

Toegang tot actieve arbeidsmarktmaatregelen 

Een lidstaat mag de toegang tot nationale actieve arbeidsmarktmaatregelen waarbij werknemers bijstand bij het zoeken 
naar werk aangeboden krijgen niet beperken louter omdat een werknemer die bijstand vraagt om werk te vinden op het 
grondgebied van een andere lidstaat. 

HOOFDSTUK V 

UITWISSELING VAN INFORMATIE EN PROGRAMMERINGSCYCLUS 

Artikel 29 

Uitwisseling van informatie over mobiliteitsstromen en -patronen 

De Commissie en de lidstaten monitoren de arbeidsmobiliteitsstromen en -patronen binnen de Unie op basis van de 
statistische gegevens van Eurostat en beschikbare nationale gegevens en maken de resultaten van de monitoring 
openbaar. 
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Artikel 30 

Uitwisseling van informatie tussen lidstaten 

1. Elke lidstaat verzamelt en analyseert naar geslacht uitgesplitste informatie over: 

a)  arbeidstekorten en arbeidsoverschotten op nationale en sectorale arbeidsmarkten, met bijzondere aandacht voor de 
meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en voor de regio's waar de werkloosheid het hoogst is; 

b)  de EURES-activiteiten op nationaal niveau en, in voorkomend geval, in grensoverschrijdend verband. 

2. De nationale coördinatiebureaus zijn verantwoordelijk voor het delen van de beschikbare informatie binnen het 
EURES-netwerk en het bijdragen aan de gezamenlijke analyse. 

3. De lidstaten houden bij het uitvoeren de in artikel 31 bedoelde programmering rekening met de in de leden 1 en 2 
van dit artikel bedoelde informatie-uitwisseling en gezamenlijke analyse. 

4. Het Europees coördinatiebureau treft praktische regelingen ter facilitering van het uitwisselen van informatie tussen 
de nationale coördinatiebureaus en het ontwikkelen van de gezamenlijke analyse. 

Artikel 31 

Programmering 

1. De nationale coördinatiebureaus stellen voor de activiteiten van het EURES-netwerk in hun lidstaat jaarlijkse 
nationale werkprogramma's op. 

2. In de nationale werkprogramma's staan: 

a)  de belangrijkste activiteiten die binnen het EURES-netwerk op nationaal niveau en, in voorkomend geval, in 
grensoverschrijdend verband moeten worden verricht; 

b)  de totale voor hun uitvoering toegewezen personele en financiële middelen; 

c)  de regelingen voor de monitoring, de evaluatie en, indien nodig, de actualisering van de geplande activiteiten. 

3. De nationale coördinatiebureaus en het Europees coördinatiebureau krijgen de gelegenheid om alle ontwerpen van 
nationale werkprogramma's gezamenlijk te evalueren. Na de afsluiting van die gezamenlijke evaluatie worden de 
nationale werkprogramma's door de respectieve nationale coördinatiebureaus vastgesteld. 

4. De vertegenwoordigers van de sociale partners op Unieniveau die deelnemen aan de coördinatiegroep krijgen de 
kans om zich uit te spreken over de ontwerpen van nationale werkprogramma's. 

5. De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen de technische normen en formats vast die nodig zijn 
voor de uitwisseling van informatie over de nationale werkprogramma's op Unieniveau. Die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld volgens de in artikel 37, lid 2, bedoelde adviesprocedure. 

Artikel 32 

Gegevensverzameling en -analyse 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat zij beschikken over procedures ter verzameling van gegevens over de volgende op 
nationaal niveau activiteitengebieden van EURES: 

a)  informatie en begeleiding door het EURES-netwerk, op basis van het aantal contacten dat de bemiddelaars bij de 
EURES-leden en -partners met werknemers en werkgevers hebben; 
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b)  werkgelegenheidsprestaties, onder meer de plaatsingen en wervingen als gevolg van EURES-activiteiten, op basis van 
het aantal door de bemiddelaars bij EURES-leden en -partners behandelde en verwerkte vacatures, sollicitaties en cv's 
en het aantal in een andere lidstaat geworven werknemers, volgens cijfers van die bemiddelaars of, op basis van 
enquêtes, indien beschikbaar; 

c)  de onder meer via enquêtes verkregen gegevens over de tevredenheid van de klanten over het EURES-netwerk. 

2. Het Europees coördinatiebureau is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens over het EURES-portaal en 
de opbouw van de samenwerking inzake de clearance krachtens deze verordening. 

3. Op basis van de in lid 1 bedoelde informatie en inzake de in dat lid vermelde activiteitengebieden van EURES stelt 
de Commissie bij uitvoeringshandeling de uniforme gedetailleerde specificaties voor de gegevensverzameling en -analyse 
ter monitoring en evaluatie van de werking van het EURES-netwerk vast. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 37, lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure. 

4. De Commissie is overeenkomstig de in artikel 36 bedoelde procedure gemachtigd om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen ter wijziging van de in lid 1 van dit artikel vermelde aspecten of ter aanvulling van die paragraaf met 
andere op nationaal niveau in het kader van deze verordening verrichte EURES-activiteitengebieden. 

Artikel 33 

Verslagen over EURES-activiteit 

Rekening houdend met de overeenkomstig dit hoofdstuk verzamelde informatie legt de Commissie om de twee jaar een 
verslag over EURES-activiteit voor aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en 
het Comité van de Regio's. 

Totdat het in artikel 35 bedoelde verslag is ingediend, bevat het in de eerste alinea van dit artikel bedoelde verslag een 
beschrijving van de stand van zaken inzake de toepassing van deze verordening. 

HOOFDSTUK VI 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 34 

Bescherming van persoonsgegevens 

De maatregelen waarin bij deze verordening wordt voorzien worden uitgevoerd overeenkomstig het recht van de Unie 
inzake de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder Richtlijn 95/46/EG en de desbetreffende nationale uitvoe
ringsmaatregelen, alsmede Verordening (EG) nr. 45/2001. 

Artikel 35 

Ex-postevaluatie 

Uiterlijk 13 mei 2021 legt de Commissie een ex-postevaluatieverslag voor aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de uitvoering en de gevolgen van deze 
verordening. 

Het verslag kan vergezeld gaan van wetgevingsvoorstellen tot wijziging van deze verordening. 

Artikel 36 

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie 

1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden. Het is van bijzonder belang dat de Commissie zoals gebruikelijk overlegt met 
deskundigen, onder meer uit de lidstaten, voordat zij de bedoelde gedelegeerde handelingen vaststelt. 
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2. De in artikel 32, lid 4, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van 12 mei 2016. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor 
het einde van de termijn van vijf jaar een verslag over de bevoegdheidsdelegatie op. De bevoegdheidsdelegatie wordt 
stilzwijgend met eenzelfde termijn verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor 
het einde van elke termijn tegen verlenging verzet. 

3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 32, lid 4, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Dit besluit treedt 
in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. 

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het Europees Parlement en de Raad 
daarvan gelijktijdig in kennis. 

5. Een overeenkomstig artikel 32, lid 4, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het 
Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling 
aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad 
voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. 
Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd. 

Artikel 37 

Comitéprocedure 

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij deze verordening ingestelde EURES-comité. Dat comité is een comité 
in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011. 

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 4 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing. 

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing. 

Artikel 38 

Wijzigingen van Verordening (EU) nr. 1296/2013 

1. Verordening (EU) nr. 1296/2013 wordt als volgt gewijzigd: 

a)  artikel 23 wordt geschrapt; 

b)  artikel 24, lid 2, wordt vervangen door: 

„2. Deelname aan de EURES-pijler staat open voor alle door een lidstaat of de Commissie aangewezen organisaties, 
actoren en instellingen die voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan EURES, zoals vastgelegd in Verordening 
(EU) 2016/589 van het Europees Parlement en de Raad (*). Het betreft hierbij onder andere de volgende organisaties, 
actoren en instellingen: 

a)  nationale, regionale en lokale autoriteiten; 

b)  diensten voor arbeidsvoorziening; 

c)  organisaties van sociale partners en andere belanghebbende partijen.  

(*) Verordening (EU) 2016/589 van het Europees Parlement en de Raad van 13 april 2016 inzake een Europees 
netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening (EURES), de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de 
verdere integratie van de arbeidsmarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 492/2011 en (EU) 
nr. 1296/2013 (PB L 107 van 22.4.2016, blz. 1).”. 

2. Verwijzingen naar de geschrapte bepaling worden gelezen als verwijzingen naar artikel 29 van deze verordening. 
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3. Punt 1, onder b), van dit artikel laat de vóór 12 mei 2016 ingediende verzoeken voor financiering krachtens 
Verordening (EU) nr. 1296/2013 onverlet. 

Artikel 39 

Wijzigingen aan Verordening (EU) nr. 492/2011 

1. Verordening (EU) nr. 492/2011 wordt als volgt gewijzigd: 

a)  de artikelen 11 en 12, artikel 13, lid 2, de artikelen 14 tot en met 20 en artikel 38 worden geschrapt; 

b)  artikel 13, lid 1, wordt geschrapt met ingang van 13 mei 2018. 

2. Verwijzingen naar de geschrapte bepalingen worden gelezen als verwijzingen naar deze verordening. 

Artikel 40 

Overgangsbepalingen 

Organisaties die overeenkomstig artikel 3, onder c), van Uitvoeringsbesluit 2012/733/EU zijn aangewezen als „EURES- 
partner” of beperkte diensten aanbieden als „geassocieerde EURES-partner” overeenkomstig artikel 3, onder d), van dat 
besluit op 12 mei 2016, kunnen in afwijking van artikel 11 van deze verordening deelnemen als EURES-lid als bedoeld 
in artikel 7, lid 1, onder c), onder ii), van deze verordening of als EURES-partner als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder d), 
van deze verordening, tot 13 mei 2019, mits zij toezeggen de toepasselijke verplichtingen krachtens deze verordening 
na te komen. Indien een van die organisaties als EURES-partner wenst deel te nemen, meldt zij het nationale coördinatie
bureau welke van de in artikel 11, lid 4, van deze verordening bedoelde taken zij zal verrichten. Het bevoegde nationale 
coördinatiebureau stelt het Europees Coördinatiebureau daarvan in kennis. Na het verstrijken van de overgangsperiode 
kunnen de betrokken organisaties, om in het EURES-netwerk te blijven, een daartoe bestemde aanvraag indienen 
overeenkomstig artikel 11 van deze verordening. 

Artikel 41 

Inwerkingtreding 

1. Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie. 

2. Artikel 12, lid 3, en artikel 17, leden 1 tot en met 7, zijn met ingang van 13 mei 2018 van toepassing. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te Straatsburg, 13 april 2016. 

Voor het Europees Parlement 

De voorzitter 
M. SCHULZ  

Voor de Raad 

De voorzitter 
J.A. HENNIS-PLASSCHAERT   
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BIJLAGE I 

Gemeenschappelijke minimale criteria 

(als bedoeld in artikel 10, lid 2 en artikel 11, lid 2) 

Afdeling 1. DIENSTVERLENING 

1.  De inspanningsverplichting te beschikken over passende mechanismen en procedures om na te gaan en te 
waarborgen dat, rekening houdend met eventuele vergunningenstelsels en machtigingsregelingen voor andere arbeids
voorzieningsdiensten dan ODA's, bij het verlenen van de diensten de geldende arbeidsnormen en wettelijke 
voorschriftenvolledig worden nageleefd, met inbegrip van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en, 
in voorkomend geval, de voorschriften en normen inzake de kwaliteit van vacaturegegevens. 

2.  Het vermogen en de bewezen capaciteit om overeenkomstig deze verordening diensten inzake clearance, 
ondersteunende diensten, of beide, te verlenen. 

3.  Het vermogen om via een of meer gemakkelijk toegankelijke kanalen diensten te verlenen, waarbij ten minste een 
internet/website van de organisatie toegankelijk is. 

4.  Het vermogen en de capaciteit om werknemers en werkgevers door te verwijzen naar EURES-leden en -partners en/of 
instanties die deskundig zijn op het gebied van het vrije verkeer van werknemers. 

5.  De bevestiging dat het beginsel gratis EURES-diensten voor werknemers overeenkomstig artikel 21, lid 3, tweede 
alinea, wordt nageleefd. 

Afdeling 2. DEELNAME AAN HET EURES-NETWERK 

1.  Het vermogen en de inspanningsverplichting om tijdig betrouwbare gegevens te verstrekken als bedoeld in artikel 12, 
lid 6. 

2.  De inspanningsverplichting om de technische normen en formats voor de clearance en de uitwisseling van informatie 
krachtens deze verordening na te leven. 

3. Het vermogen en de inspanningsverplichting om overeenkomstig deze verordening bij te dragen aan de program
mering en aan de verslaglegging aan het nationale coördinatiebureau, alsmede informatie te verstrekken aan het 
nationale coördinatiebureau betreffende de dienstverlening en de prestaties. 

4.  Het bestaan van, of de inspanningsverplichting te zorgen voor de toewijzing van, adequate personele middelen om de 
respectieve taken te kunnen verrichten. 

5.  De inspanningsverplichting om kwaliteitsnormen voor personeel in acht te nemen en om het personeel in te 
schrijven voor de relevante onderdelen van het gemeenschappelijk opleidingsprogramma als bedoeld in artikel 8, 
lid 1, onder a), iii). 

6.  De toezegging het EURES-merk slechts te gebruiken voor diensten en activiteiten die verband houden met het 
EURES-netwerk.  
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BIJLAGE II 

Concordantietabel 

Verordening (EU) nr. 492/2011 Deze verordening 

Artikel 11, lid 1), eerste alinea Artikel 30, lid 1, onder a) 

Artikel 11, lid 1), tweede alinea Artikel 9, lid 2, onder b) en d), en 9, lid 3, en artikel 13 

Artikel 11, lid 2, Artikelen 9 en10 

Artikel 12, lid 1, — 

Artikel 12, lid 2 — 

Artikel 12, lid 3, eerste alinea Artikel 9, lid 4 

Artikel 12, 3, tweede alinea Artikel 18, lid 1 en lid 2 

Artikel 13, lid 1 Artikel 12, lid 3, en artikel 17, lid 1 tot en met 6 

Artikel 13, lid 2 Artikel 17, lid 7 tot en met 8 

Artikel 14, lid 1 — 

Artikel 14, lid 2 — 

Artikel 14, lid 3 — 

Artikel 15, lid 1 Artikel 10, lid 1, en artikel 10, lid 2, artikel 12, lid 1 tot 
en met 3, en artikel 13 

Artikel 15, lid 2 Artikel 9, lid 3, onder a), en artikel 10, lid 1 

Artikel 16 — 

Artikel 17, lid 1 Artikel 30 

Artikel 17, lid 2 Artikel 16, lid 6 

Artikel 17, lid 3 Artikel 33 

Artikel 18 Artikel 7, lid 1, onder a) 

Artikel 19, lid 1 Artikel 8 

Artikel 19, lid 2 — 

Artikel 20 Artikel 8, lid 1, onder a), iii) en v), en artikel 9, lid 3, on
der b) 

Artikel 38 —   
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RICHTLIJN 2014/67/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 15 mei 2014 

inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne 

markt („de IMI-verordening”) 

(Voor de EER relevante tekst) 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 53, lid 1, en artikel 62, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1), 

Gezien het advies van het Comité van de Regio's (2), 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (3), 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1)  Het vrije verkeer van werknemers, de vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverrichting zijn in het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) neergelegde grondbeginselen van de interne markt 
van de Unie. Die beginselen worden verder ten uitvoer gelegd door de Unie die garandeert dat de mededingings
voorwaarden voor alle ondernemingen gelijk zijn en dat de rechten van de werknemers worden geëerbiedigd. 

(2)  De vrijheid van dienstverrichting geeft ondernemingen onder meer het recht om in een andere lidstaat diensten te 
verrichten en daarheen tijdelijk eigen werknemers te detacheren voor het aldaar verrichten van die diensten. Voor 
de detachering van werknemers moet een onderscheid worden gemaakt tussen deze vrijheid en het vrije verkeer 
van werknemers, dat alle burgers het recht geeft naar een andere lidstaat te reizen om er te wonen en te werken, 
en waarborgt dat zij in vergelijking met onderdanen van die lidstaat niet het slachtoffer worden van discriminatie 
op het gebied van werkgelegenheid, beloning en andere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. 

(3)  Wat betreft werknemers die tijdelijk worden gedetacheerd voor werkzaamheden met het oog op het verrichten 
van diensten in een andere lidstaat dan de staat waar zij gewoonlijk werkzaam zijn, legt Richtlijn 96/71/EG van 
het Europees Parlement en de Raad (4) duidelijk omschreven basisarbeidsvoorwaarden en -omstandigheden vast 
die de dienstverrichter in de lidstaat waar de detachering plaatsvindt in acht moet nemen om een minimumniveau 
van bescherming van de betrokken gedetacheerde werknemers te garanderen. 

(4)  Alle bij de richtlijn ingevoerde maatregelen moeten gerechtvaardigd en evenredig zijn, zodat ze niet leiden tot 
administratieve belasting en tot blokkering van het potentieel van bedrijven, met name kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's), om nieuwe banen te creëren, terwijl de gedetacheerde werknemers ermee worden 
beschermd. 

(5) Om de naleving van Richtlijn 96/71/EG te waarborgen, zonder onnodige administratieve lasten voor de dienstver
richters, moeten de feitelijke elementen in de bepalingen over de identificatie van een daadwerkelijke detachering 
en over het voorkomen van misbruik en omzeiling in de richtlijn als indicatief en niet-uitputtend worden 
beschouwd. In het bijzonder moet het niet verplicht zijn bij elke detachering aan elk element te voldoen. 
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(6)  Onverminderd het feit dat de beoordeling van de indicatieve feitelijke elementen aan elke specifieke situatie moet 
zijn aangepast en dat bij deze beoordeling rekening moet worden gehouden met de specifieke kenmerken van de 
situatie, mogen situaties met dezelfde feitelijke elementen niet leiden tot een verschillende juridische inschatting of 
beoordeling door bevoegde instanties in verschillende lidstaten. 

(7)  Teneinde omzeiling en misbruik van de toepasselijke regels door ondernemingen die onrechtmatig of frauduleus 
gebruikmaken van de in het VWEU neergelegde vrijheid van dienstverrichting en/of van Richtlijn 96/71/EG te 
voorkomen, te vermijden en te bestrijden, moet de toepassing van en het toezicht op het begrip detachering 
worden verbeterd, en moeten op Unieniveau meer uniforme criteria, die een gemeenschappelijke interpretatie van 
het begrip bevorderen, worden ingevoerd. 

(8)  Daarvoor moeten de feitelijke componenten die kenmerkend zijn voor het tijdelijk karakter dat inherent is aan 
het begrip detachering, en de inachtneming van de voorwaarde dat de werkgever daadwerkelijk is gevestigd in de 
lidstaat van waaruit de detachering plaatsvindt, worden onderzocht door de bevoegde instantie van de lidstaat 
van ontvangst, indien van toepassing in nauwe samenwerking met de lidstaat van vestiging. 

(9)  Bij het beoordelen van de grootte van de omzet van een onderneming in de lidstaat van vestiging om uit te 
maken of een onderneming daadwerkelijk substantiële werkzaamheden verricht die verder gaan dan louter intern 
beheer en/of administratie, moeten de bevoegde instanties rekening houden met de verschillen in koopkracht van 
munteenheden. 

(10)  De elementen in deze richtlijn met betrekking tot de uitvoering van detachering en het toezicht daarop kunnen 
de bevoegde instanties ook helpen bij het identificeren van schijnzelfstandigen. Krachtens Richtlijn 96/71/EG is de 
toepasselijke definitie van „werknemer” die van het recht van de lidstaat waar de werknemer is gedetacheerd. Een 
verdere verduidelijking van en verbeterd toezicht op detachering door de relevante bevoegde instanties leidt tot 
meer juridische zekerheid en vormt een nuttig instrument dat bijdraagt tot een doeltreffende bestrijding van het 
verschijnsel „schijnzelfstandigheid”, en waarborgt dat gedetacheerde werknemers niet ten onrechte als zelfstan
digen worden opgevoerd, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het voorkomen, vermijden en bestrijden van 
het omzeilen van de toepasselijke regels. 

(11)  Wanneer er geen sprake is van een daadwerkelijke detachering en sprake is van conflicterende wetgevingen, moet 
terdege rekening worden gehouden met de bepalingen van Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad („Rome I”) (1) of het Verdrag van Rome (2), die beogen te waarborgen dat werknemers de 
bescherming blijven genieten die hen wordt geboden door bepalingen waarvan niet kan worden afgeweken op 
grond van een overeenkomst of waarvan alleen kan worden afgeweken in hun voordeel. De lidstaten moeten er 
zorg voor dragen dat bepalingen worden vastgesteld die een adequate bescherming bieden aan werknemers die 
niet daadwerkelijk worden gedetacheerd. 

(12) Het ontbreken van het certificaat betreffende de toepasselijke socialezekerheidswetgeving zoals bedoeld in Veror
dening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad (3) kan erop duiden dat de situatie niet moet 
worden beschouwd als een tijdelijke detachering naar een andere lidstaat dan die waar de betrokken werknemer 
gewoonlijk zijn of haar arbeid verricht met het oog op het verrichten van diensten. 

(13)  Evenmin als Richtlijn 96/71/EG doet deze richtlijn af aan de toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 en 
Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad (4). 

(14)  Het VWEU erkent uitdrukkelijk dat de verschillen tussen de nationale stelsels van arbeidsverhoudingen en de 
autonomie van de sociale partners moeten worden geëerbiedigd. 

(15)  Bij de detachering van werknemers voor het verrichten van diensten spelen in veel lidstaten de sociale partners 
een belangrijke rol, daar zij overeenkomstig het nationale recht en/of de nationale praktijk, alternatief of simul
taan, de verschillende niveaus van de toepasselijke minimumlonen mogen vaststellen. De sociale partners moeten 
deze lonen bekendmaken en toelichten. 
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(4) Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepas
sing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PB L 284 van 30.10.2009, blz. 1). 
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(16)  Een adequate en effectieve tenuitvoerlegging en handhaving spelen een sleutelrol bij de bescherming van de 
rechten van gedetacheerde werknemers en het garanderen van gelijke randvoorwaarden voor de dienstverrichters, 
terwijl een zwakke handhaving de doeltreffendheid van de op dit gebied geldende regels van de Unie ondermijnt. 
Nauwe samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten, en, indien van toepassing, de regionale en plaatselijke 
autoriteiten, is daarom van wezenlijk belang, zonder dat daarbij de belangrijke rol van de arbeidsinspecties en de 
sociale partners in dit verband uit het oog wordt verloren. Wederzijds vertrouwen, een geest van samenwerking, 
een voortdurende dialoog en wederzijds begrip zijn in dat verband van wezenlijk belang. 

(17)  Doeltreffende toezichtsprocedures in de lidstaten zijn van essentieel belang voor de handhaving van Richtlijn 
96/71/EG en deze richtlijn en dienen derhalve in heel de Unie te worden vastgesteld. 

(18)  Problemen bij de toegang tot informatie over arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden zijn vaak de reden dat 
bestaande regels door dienstverrichters niet worden toegepast. De lidstaten moeten er derhalve voor zorgen dat 
dergelijke informatie algemeen en gratis beschikbaar wordt gesteld, en daadwerkelijk toegankelijk is, niet alleen 
voor dienstverrichters uit andere lidstaten, maar ook voor de betrokken gedetacheerde werknemers. 

(19)  Als de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden zijn vastgesteld in collectieve overeenkomsten die algemeen 
toepasselijk zijn verklaard, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat deze collectieve overeenkomsten op toeganke
lijke en transparante wijze algemeen beschikbaar worden gesteld, met inachtneming van de autonomie van de 
sociale partners. 

(20)  Om de toegankelijkheid van informatie te verbeteren, dient in de lidstaten een centraal informatiepunt te worden 
ingevoerd. De lidstaten moeten één officiële nationale website creëren, conform de webtoegankelijkheidsnormen, 
alsook andere geschikte communicatiemiddelen. Deze ene officiële nationale website moet in ieder geval de vorm 
hebben van een websiteportal en als toegangspoort of belangrijkste punt van binnenkomst fungeren, en op duide
lijke en nauwkeurige wijze links aanbieden naar de relevante bronnen van informatie, alsmede informatie 
verschaffen over de inhoud van de website en de aangeboden links. Tot die websites moeten inzonderheid 
websites behoren die zijn opgezet overeenkomstig Uniewetgeving ter bevordering van het ondernemerschap en/of 
de ontwikkeling van grensoverschrijdende verrichting van diensten. De lidstaten van ontvangst moeten informatie 
verstrekken over hoe lang dienstverrichters — krachtens hun nationaal recht — na afloop van de detachering 
documenten moeten bewaren. 

(21)  Gedetacheerde werknemers moeten het recht hebben om van de lidstaat van ontvangst algemene informatie te 
krijgen over het op hen toepasselijke nationaal recht en nationale praktijk. 

(22)  Administratieve samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de lidstaten moet in overeenstemming zijn met de 
voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens zoals neergelegd in Richtlijn 95/46/EG van het Euro
pees Parlement en de Raad (1), en met de met het oog op de tenuitvoerlegging van de Uniewetgeving vastgestelde 
nationale gegevensbeschermingsregels. Wat administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne 
markt (IMI) betreft, moet het ook in overeenstemming zijn met Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad (2), en met Verordening (EU) nr. 1024/2012 van het Europees Parlement en de Raad (3). 

(23)  Om een juiste toepassing en toezicht op de naleving van de materiële regels inzake de arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden voor gedetacheerde werknemers mogelijk te maken, mogen de lidstaten op ondernemingen 
die werknemers detacheren om diensten te verrichten slechts bepaalde administratieve formaliteiten en controle
maatregelen opleggen. In overeenstemming met de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie 
kunnen dergelijke formaliteiten en maatregelen gerechtvaardigd zijn op grond van zwaarwegende redenen van 
algemeen belang, waaronder de doeltreffende bescherming van de rechten van werknemers, op voorwaarde dat 
zij geëigend zijn voor het bereiken van de beoogde doelstelling en niet verdergaan dan hetgeen nodig is om de 
doelstelling te bereiken. Dergelijke formaliteiten en maatregelen mogen slechts worden opgelegd indien de 
bevoegde instanties zonder de gevraagde informatie hun controletaak niet doeltreffend kunnen uitvoeren en/of 
minder restrictieve maatregelen niet kunnen waarborgen dat de doelstellingen van de noodzakelijk geachte natio
nale controlemaatregelen worden bereikt. 
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(24)  Een dienstverrichter moet ervoor zorgen dat de identiteit van de gedetacheerde werknemers zoals vermeld in de 
verklaring van de dienstverrichter met het oog op feitelijke controles op de arbeidsplaats, gedurende de hele deta
cheringsperiode door de bevoegde instanties kan worden geverifieerd. 

(25)  Een in een andere lidstaat gevestigde dienstverrichter stelt de bevoegde instanties in de lidstaat van ontvangst 
onverwijld in kennis van elke significante wijziging in de informatie in de verklaring van de dienstverrichter, 
teneinde feitelijke controles op de arbeidsplaats mogelijk te maken. 

(26)  De verplichting om administratieve formaliteiten en controlemaatregelen aan de Commissie mee te delen, vormt 
geen goedkeuringsproces ex ante. 

(27)  Met het oog op een betere en meer eenvormige toepassing van Richtlijn 96/71/EG en de handhaving daarvan in 
de praktijk, en om verschillen in de mate van toepassing en handhaving in de Unie zoveel mogelijk te vermin
deren, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat op hun grondgebied doeltreffende en adequate inspecties worden 
verricht, waarmee, onder andere, een bijdrage wordt geleverd aan de bestrijding van zwartwerk in het kader van 
detacheringen, mede rekening houdend met andere wetgevingsinitiatieven om dit probleem doeltreffender aan te 
pakken. 

(28)  De lidstaten moeten, in voorkomend geval, de geïnspecteerde onderneming in overeenstemming met hun 
nationaal recht en/of de nationale praktijk een inspectie- of controledocument doen toekomen met alle relevante 
informatie. 

(29)  De lidstaten dienen zorg te dragen voor voldoende personeel dat beschikt over de vaardigheden en kwalificaties 
die waarborgen dat de controles doeltreffend zijn en dat ze zonder vertraging kunnen reageren op verzoeken om 
informatie zoals bedoeld in deze richtlijn van de lidstaat van ontvangst of de lidstaat van vestiging. 

(30)  De arbeidsinspectiediensten, de sociale partners en andere toezichthoudende organen zijn in dat verband van 
essentieel belang en moeten een centrale rol blijven spelen. 

(31) Om flexibel te kunnen omgaan met de verschillen tussen de nationale arbeidsmarkten en stelsels van arbeidsver
houdingen, mogen het management en de werknemers, en/of andere actoren en/of organen bij wijze van uitzon
dering toezicht houden op de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van gedetacheerde werknemers, mits deze 
de betrokkenen een evenwaardige bescherming bieden en hun toezicht op niet-discriminerende en objectieve 
wijze uitoefenen. 

(32) De inspectiediensten en andere toezichts- en handhavingsorganen van de lidstaten maken gebruik van de samen
werking en informatie-uitwisseling waarin het toepasselijke recht voorziet, teneinde na te gaan of de voor gedeta
cheerde werknemers geldende regels in acht zijn genomen. 

(33)  De lidstaten worden inzonderheid aangemoedigd om een meer geïntegreerde benadering van de arbeidsinspectie 
in te voeren. Ook moet worden onderzocht of er behoefte is aan de ontwikkeling van gemeenschappelijke 
normen, teneinde op het niveau van de Unie vergelijkbare methoden, praktijken en minimumnormen in te 
voeren. De ontwikkeling van gemeenschappelijke normen mag er overigens niet toe leiden dat de lidstaten belem
merd worden bij de doeltreffende bestrijding van zwartwerk. 

(34)  Om de handhaving van Richtlijn 96/71/EG te vergemakkelijken en een meer doeltreffende toepassing ervan te 
garanderen, moeten er doeltreffende klachtenmechanismen bestaan waardoor gedetacheerde werknemers zelf of, 
met hun goedkeuring, via aangewezen derden, zoals vakbonden of andere verenigingen en gezamenlijke instel
lingen van de sociale partners, klachten kunnen indienen of procedures kunnen inleiden. Dit mag niets afdoen 
aan de nationale procesregels inzake vertegenwoordiging en verweer bij de rechter en aan de bevoegdheden en 
andere rechten van vakbonden en andere werknemersvertegenwoordigers overeenkomstig het nationale recht 
en/of de nationale praktijk. 

(35) Opdat een gedetacheerd werknemer zijn juiste loon ontvangt, mogen toeslagen, mits zij in verband met de deta
chering als een onderdeel van het minimumloon kunnen worden beschouwd, slechts van het loon worden afge
trokken indien het nationale recht, collectieve arbeidsovereenkomsten en/of de praktijk van de ontvangende 
lidstaat daarin voorzien. 
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(36)  Naleving van de toepasselijke regels op het gebied van terbeschikkingstelling in de praktijk en de doeltreffende 
bescherming van rechten van werknemers in dit verband is van bijzonder belang in onderaannemingsketens, en 
moet worden gewaarborgd door middel van passende maatregelen in overeenstemming met het nationale recht 
en/of de nationale praktijk alsook met het recht van de Unie. Tot die maatregelen kunnen behoren de invoering, 
op vrijwillige basis en na raadpleging van de betrokken sociale partners, van een mechanisme van directe aanspra
kelijkheid in het geval van onderaanneming, samen met of in plaats van de aansprakelijkheid van de werkgever, 
met betrekking tot achterstallig nettoloon dat met het minimumloon overeenkomt en/of de aan gemeenschappe
lijke fondsen of instellingen van sociale partners verschuldigde bijdragen die bij wet of collectieve overeenkomsten 
zijn geregeld, voor zover deze onder artikel 3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG vallen. Het staat de lidstaten evenwel 
vrij in hun nationaal recht strengere aansprakelijkheidsregels vast te stellen of op niet-discriminerende en evenre
dige basis verder te gaan. 

(37) Lidstaten die maatregelen hebben ingevoerd om te voldoen aan de toepasselijke voorschriften in onderaanne
mingsketens, moeten de mogelijkheid hebben te bepalen dat een (onder)aannemer in specifieke omstandigheden 
niet aansprakelijk is of dat diens aansprakelijkheid kan worden beperkt in gevallen waarin die onderaannemer op 
zorgvuldigheid gerichte maatregelen neemt. Deze maatregelen moeten door het nationale recht worden voorge
schreven en aangepast zijn aan de specifieke omstandigheden van de lidstaat in kwestie, en kunnen onder meer 
maatregelen zijn die de aannemer neemt inzake het documenteren van de naleving van de administratieve eisen 
en controlemaatregelen voor een doeltreffend toezicht op de naleving van de toepasselijke voorschriften inzake 
het detacheren van werknemers. 

(38)  Het is zorgelijk dat de lidstaten nog altijd veel problemen ondervinden bij het grensoverschrijdend innen van 
administratieve sancties en/of boeten, en derhalve moet de wederzijdse erkenning van administratieve sancties 
en/of boeten worden geregeld. 

(39) De verschillen tussen de stelsels van de lidstaten met betrekking tot de tenuitvoerlegging van in grensoverschrij
dende situaties opgelegde administratieve sancties en/of boeten belemmeren de goede werking van de interne 
markt en kunnen het uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk maken om te garanderen dat gedetacheerde werknemers 
in de hele Unie dezelfde mate van bescherming genieten. 

(40)  De doeltreffende handhaving van de materiële regels inzake de detachering van werknemers voor het verrichten 
van diensten moet worden gewaarborgd door een specifiek optreden dat is toegespitst op de grensoverschrijdende 
tenuitvoerlegging van financiële administratieve sancties en/of boeten. Onderlinge toenadering van de wetgeving 
van de lidstaten op dit gebied is derhalve een wezenlijke vereiste voor een hoger, gelijkwaardiger en vergelijk
baarder beschermingsniveau dat voor de goede werking van de interne markt noodzakelijk is. 

(41) De vaststelling van gemeenschappelijke regels voor de verstrekking van wederzijdse bijstand en hulp voor handha
vingsmaatregelen en de daaraan verbonden kosten, alsmede de vaststelling van uniforme vereisten voor de kennis
geving van beslissingen inzake administratieve sancties en/of boeten in verband met de niet-naleving van Richtlijn 
96/71/EG en deze richtlijn, moet een oplossing bieden voor een aantal problemen bij de grensoverschrijdende 
handhaving en moet zorgen voor een betere communicatie en betere handhaving van dergelijke beslissingen uit 
andere lidstaten. 

(42)  Wanneer blijkt dat de dienstverrichter inderdaad niet is gevestigd in de als lidstaat van vestiging opgegeven 
lidstaat, ofwel dat de adres- of bedrijfsgegevens onjuist zijn, zullen de bevoegde instanties de procedure niet om 
formele redenen beëindigen, maar de zaak verder onderzoeken teneinde de identiteit van de voor de detachering 
verantwoordelijke natuurlijke of rechtspersoon vast te stellen. 

(43) De erkenning van beslissingen tot oplegging van een administratieve sanctie en/of boete en verzoeken tot invorde
ring van een dergelijke sanctie en/of boete dient gebaseerd te zijn op het beginsel van wederzijds vertrouwen. De 
gronden voor niet-erkenning of weigering om een administratieve sanctie en/of boete te innen dienen derhalve 
tot het noodzakelijke minimum te worden beperkt. 

(44) Ondanks de vaststelling van meer uniforme regels voor de grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van administra
tieve sancties en/of boeten en de behoefte aan meer gemeenschappelijke criteria voor doeltreffender follow-uppro
cedures in geval van niet-betaling daarvan, mogen zij niet afdoen aan de bevoegdheid van de lidstaten om hun 
stelsel van sancties, straffen en boeten of de invorderingsmaatregelen die naar hun nationale recht beschikbaar 
zijn, te regelen. Bijgevolg mag het instrument dat de handhaving of tenuitvoerlegging van zulke sancties en/of 
boeten toelaat, waar nodig en rekening houdend met het nationale recht en/of de nationale praktijk in de aange
zochte lidstaat, aangevuld worden met, vergezeld gaan van of vervangen worden door een titel die de handhaving 
of tenuitvoerlegging in de aangezochte lidstaat toelaat. 
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(45)  De meer uniforme regels mogen geen wijziging of aanpassing inhouden van de verplichte naleving van de in 
artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) neergelegde grondrechten en vrijheden van verweer
ders en op hen toepasselijke fundamentele rechtsbeginselen, zoals het recht te worden gehoord, het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte, het recht op een eerlijk proces en het „ne bis in idem”-beginsel. 

(46) Deze richtlijn heeft niet ten doel geharmoniseerde regels betreffende justitiële samenwerking, rechterlijke bevoegd
heid of erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken vast te stellen, noch het 
toepasselijke recht te behandelen. 

(47)  Voor het geval de in deze richtlijn neergelegde verplichtingen niet worden nagekomen, moeten de lidstaten 
passende maatregelen nemen, inclusief administratieve en gerechtelijke procedures, en voorzien in doeltreffende, 
afschrikkende en evenredige sancties voor schending van de uit deze richtlijn voortvloeiende verplichtingen. 

(48)  Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die in het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie worden erkend, in het bijzonder de bescherming van persoonsgegevens (artikel 8), de vrij
heid van beroep en het recht te werken (artikel 15), de vrijheid van ondernemerschap (artikel 16), het recht op 
collectieve onderhandelingen en op collectieve actie (artikel 28), het recht op rechtvaardige en billijke arbeidsom
standigheden en -voorwaarden (artikel 31), het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpar
tijdig gerecht (artikel 47), het vermoeden van onschuld en de rechten van de verdediging (artikel 48) en het recht 
om niet tweemaal voor hetzelfde delict te worden berecht (ne bis in idem) (artikel 50), en moet worden toegepast 
in overeenstemming met deze rechten en beginselen. 

(49)  Om een betere en meer uniforme toepassing van Richtlijn 96/71/EG te bevorderen, moet worden voorzien in een 
elektronisch systeem voor de uitwisseling van informatie dat administratieve samenwerking vergemakkelijkt, en 
moeten de bevoegde instanties zo veel mogelijk gebruikmaken van het IMI. Dit mag een toepassing van bestaande 
en toekomstige bilaterale overeenkomsten en regelingen inzake administratieve samenwerking en wederzijdse 
bijstand evenwel niet in de weg staan. 

(50)  Aangezien de doelstelling van deze richtlijn, namelijk de vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor een 
pakket passende bepalingen, maatregelen en controlemechanismen voor een betere en meer uniforme uitvoering, 
toepassing en handhaving van Richtlijn 96/71/EG in de praktijk, niet voldoende door de lidstaten kan worden 
verwezenlijkt, maar vanwege de strekking en de gevolgen van de richtlijn, beter op het niveau van de Unie kan 
worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 VEU neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maat
regelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet 
verder dan wat nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken. 

(51)  De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming werd geraadpleegd overeenkomstig artikel 28, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en heeft op 19 juli 2012 (1) advies uitgebracht, 

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: 

HOOFDSTUK I 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 

Onderwerp 

1. Deze richtlijn stelt een gemeenschappelijk kader voor een pakket passende bepalingen, maatregelen en controleme
chanismen vast voor een betere en meer uniforme uitvoering, toepassing en handhaving van Richtlijn 96/71/EG in de 
praktijk, met inbegrip van maatregelen om elk misbruik en elke omzeiling van de toepasselijke regels te voorkomen en 
te bestraffen, onverminderd de werkingssfeer van Richtlijn 96/71/EG. 
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Deze richtlijn wil garanderen dat het passende niveau van bescherming van de rechten van voor het verrichten van 
grensoverschrijdende diensten gedetacheerde werknemers wordt geëerbiedigd, in het bijzonder de naleving van de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die toepasselijk zijn in de lidstaat waar de diensten worden verricht, overeen
komstig artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG, en bijdragen aan de werking van de interne markt, en tegelijkertijd de uitoefe
ning van de vrijheid van dienstverrichting voor dienstverrichters vergemakkelijken en eerlijke concurrentie tussen dienst
verrichters bevorderen. 

2. Deze richtlijn mag niet aldus worden uitgelegd dat zij op enigerlei wijze afbreuk doet aan de uitoefening van de 
grondrechten zoals die in de lidstaten en op het niveau van de Unie zijn erkend, met inbegrip van het stakingsrecht of 
de stakingsvrijheid dan wel het recht of de vrijheid om in het kader van de in de lidstaten bestaande bijzondere stelsels 
van arbeidsverhoudingen andere acties te voeren overeenkomstig het nationaal recht en/of de nationale praktijk. Zij doet 
evenmin afbreuk aan het recht om over collectieve overeenkomsten te onderhandelen, deze te sluiten en naleving ervan 
af te dwingen, en om collectieve actie te voeren overeenkomstig het nationaal recht en/of de nationale praktijk. 

Artikel 2 

Definities 

Voor de toepassing van deze richtlijn gelden de volgende definities: 

a) „bevoegde instantie”: een instantie of orgaan, waaronder de verbindingsbureaus zoals bedoeld in artikel 4 van Richt
lijn 96/71/EG kunnen worden begrepen, die door een lidstaat is aangewezen om de uit hoofde van Richtlijn 
96/71/EG en deze richtlijn te vervullen taken te verrichten; 

b)  „verzoekende instantie”: de bevoegde instantie van een lidstaat die verzoekt om bijstand, informatie, kennisgeving of 
invordering van een in hoofdstuk VI bedoelde sanctie of boete; 

c)  „aangezochte instantie”: de bevoegde instantie van een lidstaat die om bijstand, informatie, mededeling of invordering 
van een in hoofdstuk VI bedoelde sanctie of boete wordt verzocht. 

Artikel 3 

Bevoegde instanties en verbindingsbureaus 

Voor de toepassing van deze richtlijn wijzen de lidstaten overeenkomstig het nationale recht en/of de nationale praktijk 
een of meer bevoegde instanties aan, waartoe ook de in artikel 4 van Richtlijn 96/71/EG bedoelde verbindingsbureaus 
kunnen behoren. De lidstaten houden er bij het aanwijzen van hun bevoegde instanties rekening mee dat de bescherming 
van de uitgewisselde informatie en van de wettelijke rechten van natuurlijke en rechtspersonen die geschonden kunnen 
worden, wordt gegarandeerd. De lidstaten blijven in laatste instantie verantwoordelijk voor het garanderen van de gege
vensbescherming en de wettelijke rechten van betrokkenen en stellen daarvoor passende mechanismen in. 

Lidstaten delen de contactgegevens van de bevoegde instanties aan de Commissie en de andere lidstaten mede. De 
Commissie publiceert de lijst van bevoegde instanties en verbindingsbureaus en werkt die op gezette tijden bij. 

De andere lidstaten en de instellingen van de Unie respecteren de door iedere lidstaat gemaakte keuze van bevoegde 
instantie(s). 

Artikel 4 

Identificatie van een daadwerkelijke detachering en voorkoming van misbruik en omzeiling 

1. Met het oog op de uitvoering, toepassing en handhaving van Richtlijn 96/71/EG voeren de bevoegde instanties een 
algemene beoordeling uit van alle feitelijke elementen die noodzakelijk worden geacht, inclusief in het bijzonder die zoals 
bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel. Deze elementen zijn bedoeld als hulp voor de bevoegde instanties bij het 
verrichten van controles en in het geval zij redenen hebben om te vermoeden dat een werknemer niet in aanmerking 
komt voor de status van gedetacheerd werknemer zoals bedoeld in Richtlijn 96/71/EG. Deze elementen zijn aanwij
zingen voor de algemene beoordeling die moet worden verricht, en kunnen derhalve niet los van elkaar worden bezien. 
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2. Om vast te stellen of een onderneming daadwerkelijk substantiële activiteiten verricht, andere dan uitsluitend intern 
beheer en/of administratieve activiteiten, voeren de bevoegde instanties een algemene beoordeling uit van alle feitelijke 
elementen die, gedurende een langere periode, kenmerkend zijn voor de activiteiten die een onderneming verricht in de 
lidstaat waar zij is gevestigd en, zo nodig, in de lidstaat van ontvangst. Deze elementen kunnen met name omvatten: 

a)  de plaats waar de onderneming haar statutaire zetel heeft en haar administratie wordt verricht, waar zij kantoren 
heeft, belasting en socialezekerheidspremies betaalt, en waar zij, indien van toepassing, overeenkomstig het nationaal 
recht een vergunning voor de uitoefening van een beroep heeft of is ingeschreven bij kamers van koophandel of 
beroepsorganisaties; 

b)  de plaats waar gedetacheerde werknemers worden aangeworven en van waaruit ze worden gedetacheerd; 

c)  het recht dat van toepassing is op de overeenkomsten van de onderneming met haar werknemers, enerzijds, en haar 
klanten, anderzijds; 

d)  de plaats waar de onderneming haar belangrijkste ondernemingsactiviteiten ontplooit en waar zij administratief 
personeel heeft; 

e)  het aantal overeenkomsten en/of de grootte van de omzet in de lidstaat van vestiging, rekening houdend met onder 
andere de specifieke situatie van nieuwe ondernemingen en kmo's. 

3. Om te beoordelen of een gedetacheerd werknemer tijdelijk zijn of haar werkzaamheden verricht in een andere 
lidstaat dan die waar hij of zij gewoonlijk werkt, moeten alle feitelijke elementen die voor dat werk kenmerkend zijn, 
alsmede de situatie van de werknemer worden onderzocht. Deze elementen kunnen met name omvatten: 

a)  het werk wordt voor een bepaalde periode verricht in een andere lidstaat; 

b)  de datum waarop de detachering begint; 

c) de detachering vindt plaats in een andere lidstaat dan die waar of van waaruit de gedetacheerde werknemer gewoon
lijk zijn of haar arbeid verricht in de zin van Verordening (EG) nr. 593/2008 (Rome I) en/of het Verdrag van Rome; 

d)  de gedetacheerde werknemer keert na de beëindiging van de werkzaamheden of de dienstverrichting waarvoor hij of 
zij was gedetacheerd, terug naar de lidstaat van waar hij of zij is gedetacheerd, of waar hij of zij wordt geacht weer te 
gaan werken; 

e)  de aard van de activiteiten; 

f)  de werkgever die de werknemer detacheert, zorgt voor het vervoer, de kost en inwoon of accommodatie of dat deze 
door hem wordt terugbetaald en waar dit het geval is, op welke wijze hierin is voorzien of op welke manier dit wordt 
terugbetaald; 

g)  alle eerdere tijdvakken waarin dezelfde of een andere (gedetacheerde) werknemer de betrokken werkzaamheden heeft 
verricht. 

4. Het niet naleven van één of meerdere van deze in de leden 2 en 3 bedoelde feitelijke elementen betekent niet auto
matisch dat er geen sprake is van een detachering. De beoordeling van deze elementen wordt aangepast aan elk specifiek 
geval, rekening houdend met de specificiteit van de situatie. 

5. De in dit artikel bedoelde elementen die de bevoegde instanties gebruiken om uit te maken of sprake is van een 
daadwerkelijke detachering, kunnen ook worden gebruikt om vast te stellen of een persoon onder de definitie van werk
nemer zoals bedoeld in artikel 2, lid 2, van Richtlijn 96/71/EG valt. De lidstaten moeten onder andere kijken naar 
elementen in verband met de verrichting van arbeid, gezagsverhoudingen de beloning van de werknemer, ongeacht de 
wijze waarop de betrekking in een mogelijkerwijs tussen de partijen gesloten overeenkomst, van contractuele aard of 
anderszins, wordt gekenmerkt. 
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HOOFDSTUK II 

TOEGANG TOT INFORMATIE 

Artikel 5 

Betere toegang tot informatie 

1. De lidstaten nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie over de in artikel 3 van Richtlijn 
96/71/EG genoemde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die door dienstverrichters moeten worden toegepast en 
waaraan zij moeten voldoen, vanop afstand en met elektronische middelen duidelijk, transparant, begrijpelijk, volledig en 
op gemakkelijk toegankelijke wijze algemeen gratis beschikbaar is gemaakt in een opmaak en in overeenstemming met 
de webtoegankelijkheidsnormen die de toegang voor personen met een handicap waarborgen, en dat de in artikel 4 van 
Richtlijn 96/71/EG bedoelde verbindingsbureaus of andere bevoegde nationale instanties in staat zijn hun taak doeltref
fend te verrichten. 

2. Met het oog op een verdere verbetering van de toegang tot informatie moeten de lidstaten: 

a)  op één officiële nationale website en via andere passende kanalen gedetailleerd, op gebruiksvriendelijke wijze en in 
een toegankelijk formaat duidelijk vermelden welke arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden en/of welk deel van 
hun nationaal en/of regionaal recht moet worden toegepast op naar hun grondgebied gedetacheerde werknemers; 

b)  de nodige maatregelen treffen om op de enige officiële nationale website en via andere passende middelen informatie 
ter beschikking te stellen over de collectieve arbeidsovereenkomsten die van toepassing zijn en op wie zij van toepas
sing zijn en de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die krachtens Richtlijn 96/71/EG door dienstverrichters uit 
andere lidstaten moeten worden toegepast, met inbegrip van voor zover mogelijk links naar bestaande websites en 
andere contactpunten, zoals de betrokken sociale partners; 

c)  de informatie aan werknemers en dienstverrichters gratis ter beschikking stellen in de officiële taal/talen van de 
lidstaat van ontvangst en in de talen die naar het oordeel van de lidstaat van ontvangst voor zijn arbeidsmarkt het 
meest relevant zijn. Die informatie wordt voor zover mogelijk beschikbaar gesteld in de vorm van een beknopte 
brochure waarin de belangrijkste arbeidsvoorwaarden worden vermeld, met inbegrip van een beschrijving van de 
klachtenprocedure, en op verzoek in een opmaak die toegankelijk is voor personen met een handicap; aanvullende 
gedetailleerde informatie over de op gedetacheerde werknemers toepasselijke arbeids- en sociale voorwaarden, met 
inbegrip van gezondheid en veiligheid op het werk, wordt gratis, via diverse gemakkelijk toegankelijke kanalen ter 
beschikking gesteld; 

d)  de toegankelijkheid en duidelijkheid van de relevante informatie, met name die op de enige officiële nationale website 
zoals bedoeld onder a) verbeteren; 

e)  binnen het verbindingsbureau een contactpersoon aanwijzen die belast is met de behandeling van verzoeken om 
informatie; 

f)  de informatie in de landenfiches voortdurend bijwerken. 

3. De Commissie zal de lidstaten blijven bijstaan op het gebied van de toegang tot informatie. 

4. Wanneer overeenkomstig de nationale wetgevingen, tradities en praktijken, en met inachtneming van de onafhan
kelijkheid van de sociale partners, de in artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG bedoelde arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden zijn neergelegd in collectieve overeenkomsten in de zin van artikel 3, leden 1 en 8, van die richtlijn, 
zorgen de lidstaten ervoor dat die voorwaarden en omstandigheden op een toegankelijke en transparante wijze beschik
baar worden gesteld voor dienstverrichters uit andere lidstaten en gedetacheerde werknemers, en schakelen zij hierbij de 
sociale partners in. De relevante informatie dient met name de verschillende minimumlonen en de componenten 
daarvan, de wijze waarop het verschuldigde loon wordt berekend en, in voorkomend geval, de criteria voor indeling in 
de verschillende salarisschalen te bevatten. 

5. De lidstaten wijzen de organen en autoriteiten aan waar werknemers en ondernemingen algemene informatie 
kunnen krijgen over het toepasselijke nationaal recht en de toepasselijke nationale praktijk betreffende hun rechten en 
verplichtingen op hun grondgebied. 
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HOOFDSTUK III 

ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING 

Artikel 6 

Wederzijdse bijstand — algemene beginselen 

1. De lidstaten werken nauw samen en verlenen elkaar onverwijld wederzijdse bijstand om de uitvoering, de toepas
sing en de handhaving van deze richtlijn en Richtlijn 96/71/EG te vergemakkelijken. 

2. De samenwerking tussen de lidstaten bestaat in het bijzonder uit het gehoor geven aan met redenen omklede 
verzoeken van bevoegde instanties om informatie en uit het uitvoeren van controles, inspecties en onderzoeken met 
betrekking tot de in artikel 1, lid 3, van Richtlijn 96/71/EG vermelde detacheringsomstandigheden, met inbegrip van het 
onderzoek naar inbreuken op en misbruiken van de geldende regels inzake de detachering van werknemers. In het 
verzoek om informatie wordt informatie verstrekt over de eventuele invordering van een administratieve sanctie en/of 
boete of de kennisgeving van een beslissing tot oplegging van een sanctie en/of boete als bedoeld in hoofdstuk VI. 

3. De samenwerking tussen de lidstaten kan ook het toezenden en betekenen van stukken omvatten. 

4. Om gehoor te kunnen geven aan een verzoek om bijstand van bevoegde instanties in een andere lidstaat zien de 
lidstaten erop toe dat op hun grondgebied gevestigde dienstverrichters hun bevoegde instanties alle informatie 
verstrekken die nodig is om hun activiteiten met inachtneming van hun nationale wetgeving te controleren. De lidstaten 
nemen adequate maatregelen in het geval dat deze informatie niet wordt verstrekt. 

5. Wanneer er zich problemen voordoen om aan een verzoek om informatie te voldoen of om controles, inspecties 
of onderzoeken uit te voeren, stelt de lidstaat in kwestie de verzoekende lidstaat daarvan onverwijld in kennis, zodat een 
oplossing kan worden gevonden. 

Wanneer er sprake is van aanhoudende problemen bij de uitwisseling van informatie, of wanneer men blijft weigeren 
informatie te verstrekken, wordt de Commissie hiervan op de hoogte gesteld, in voorkomend geval via het IMI, en neemt 
zij passende maatregelen. 

6. Voor het door de lidstaten langs elektronische weg verstrekken van informatie waar andere lidstaten of de 
Commissie om hebben verzocht, gelden de volgende termijnen: 

a) urgente gevallen, zoals die waarin de btw-registers moeten worden gecontroleerd voor het controleren van een onder
neming in een andere lidstaat: zo snel mogelijk, maar ten laatste twee werkdagen na ontvangst van het verzoek. 

De reden van de urgentie wordt duidelijk vermeld in het verzoek en er worden gegevens verstrekt om deze urgentie 
te funderen. 

b)  Voor alle overige verzoeken om informatie: niet meer dan 25 werkdagen na ontvangst van het verzoek tenzij de 
lidstaten onderling een kortere termijn afspreken. 

7. De lidstaten zien erop toe dat de registers waarin de dienstverrichters zijn ingeschreven en die door de bevoegde 
instanties op hun grondgebied kunnen worden geraadpleegd, voor de toepassing van deze richtlijn en Richtlijn 
96/71/EG en voor zover deze registers door de lidstaat in het IMI zijn opgenomen, onder dezelfde voorwaarden toegan
kelijk zijn voor de overeenkomstige bevoegde instanties van de andere lidstaten. 

8. De lidstaten zien erop toe dat de informatie die door de in artikel 2, onder a), bedoelde organen wordt uitgewisseld 
of de informatie die aan hen wordt verstrekt alleen wordt gebruikt voor de zaak of zaken waarvoor daarom verzocht is. 

9. Wederzijdse administratieve samenwerking en bijstand is kosteloos. 

10. Een verzoek om informatie belemmert de bevoegde instanties niet om in overeenstemming met de relevante 
nationale en Uniewetgeving onderzoeken in te stellen naar vermeende inbreuken op Richtlijn 96/71/EG of deze richtlijn, 
of om maatregelen te nemen om dergelijke inbreuken te voorkomen. 
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Artikel 7 

Rol van de lidstaten in het kader van administratieve samenwerking 

1. Overeenkomstig de beginselen van de artikelen 4 en 5 van Richtlijn 96/71/EG valt tijdens de detacheringsperiode 
van een werknemer naar een andere lidstaat de inspectie van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden waaraan over
eenkomstig Richtlijn 96/71/EG moet zijn voldaan, onder de verantwoordelijkheid van de instanties van de lidstaat van 
ontvangst, indien nodig in samenwerking met de lidstaat van vestiging. 

2. De lidstaat van vestiging van de dienstverrichter blijft — in overeenstemming met het nationaal recht, de nationale 
praktijk en administratieve procedures — controle en toezicht uitoefenen en de nodige controle- en handhavingsmaatre
gelen nemen met betrekking tot naar een andere lidstaat gedetacheerde werknemers. 

3. De lidstaat van vestiging van de dienstverrichter verleent bijstand aan de lidstaat van detachering om de naleving 
van de voorwaarden van Richtlijn 96/71/EG en deze richtlijn te waarborgen. Die verantwoordelijkheid doet geen afbreuk 
aan de mogelijkheid van de lidstaat van detachering om toezicht te houden, controles uit te voeren, of de nodige handha
vingsmaatregelen te nemen overeenkomstig deze richtlijn en Richtlijn 96/71/EG. 

4. Wanneer de feiten op mogelijke onregelmatigheden duiden, verstrekt een lidstaat de betrokken lidstaat op eigen 
initiatief onverwijld alle relevante informatie. 

5. Voorts kunnen de bevoegde instanties van de ontvangende lidstaat de bevoegde instanties van de lidstaat van vesti
ging voor iedere dienstverrichting of dienstverrichter om informatie verzoeken over de rechtmatigheid van de vestiging 
van de dienstverrichter, het goede gedrag van de dienstverrichter en het ontbreken van eventuele inbreuken op de 
geldende regels. De bevoegde instanties van de lidstaat van vestiging verstrekken deze informatie overeenkomstig 
artikel 6. 

6. De in dit artikel vermelde verplichting impliceert niet dat de lidstaat van vestiging daadwerkelijke verificaties en 
controles moet verrichten op het grondgebied van de ontvangende lidstaat waar de dienst wordt verricht. Dergelijke veri
ficaties en controles kunnen eventueel door de instanties van de ontvangende lidstaat uit eigen beweging of op verzoek 
van de bevoegde instanties van de lidstaat van vestiging verricht worden overeenkomstig artikel 10 en in overeenstem
ming met de controlebevoegdheden waarin de nationale wetgeving, gebruiken en administratieve procedures van de 
ontvangende lidstaat voorzien en waarbij het recht van de Unie wordt nageleefd. 

Artikel 8 

Begeleidende maatregelen 

1. De lidstaten nemen met de hulp van de Commissie begeleidende maatregelen om de uitwisseling tussen ambte
naren die belast zijn met de uitvoering van de administratieve samenwerking en de wederzijdse bijstand en met het 
toezicht op de naleving en de handhaving van de toepasselijke regels, te ontwikkelen, te vergemakkelijken en te bevor
deren. De lidstaten kunnen ook begeleidende maatregelen nemen ter ondersteuning van organisaties die informatie 
verstrekken aan gedetacheerde werknemers. 

2. De Commissie gaat de noodzaak na van financiële steun om de administratieve samenwerking verder te verbeteren 
en het wederzijds vertrouwen via projecten — onder meer projecten ter bevordering van uitwisselingen van ambtenaren 
en opleidingen — te vergroten, evenals om initiatieven van onder meer Europese sociale partners inzake beste praktijken 
— zoals de ontwikkeling en de updating van databases of gezamenlijke websites met algemene of sectorspecifieke infor
matie over de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die nageleefd moeten worden, en het verzamelen en beoordelen 
van alomvattende gegevens over het detacheringsproces — te ontwikkelen, te vergemakkelijken en te bevorderen. 

Wanneer de Commissie concludeert dat dit inderdaad het geval is, gebruikt ze, onverminderd de bevoegdheden van het 
Europees Parlement en de Raad in de begrotingsprocedure, de beschikbare financiële middelen om de administratieve 
samenwerking te versterken. 

3. De Commissie en de lidstaten kunnen — met inachtneming van de autonomie van de sociale partners — adequate 
steun verlenen aan relevante initiatieven van de sociale partners op Unie- en nationaal niveau die erop gericht zijn om 
bedrijven en werknemers te informeren over de toepasselijke in deze richtlijn en Richtlijn 96/71/EG neergelegde arbeids
voorwaarden en -omstandigheden. 
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HOOFDSTUK IV 

TOEZICHT OP NALEVING 

Artikel 9 

Administratieve eisen en controlemaatregelen 

1. De lidstaten mogen alleen administratieve eisen en controlemaatregelen opleggen die noodzakelijk zijn om te 
zorgen voor een doeltreffend toezicht op de naleving van de bij deze richtlijn en bij Richtlijn 96/71/EG opgelegde 
verplichtingen, op voorwaarde dat de eisen en maatregelen gerechtvaardigd en evenredig zijn overeenkomstig het recht 
van de Unie. 

Daartoe kunnen zij in het bijzonder de volgende maatregelen opleggen: 

a)  de verplichting dat een in een andere lidstaat gevestigde dienstverrichter uiterlijk bij aanvang van de dienstverrichting 
een eenvoudige verklaring aan de verantwoordelijke nationale bevoegde instanties doet toekomen, in (een van) de 
officiële taal/talen van de lidstaat van ontvangst, of in (een) andere taal/talen die door de ontvangende lidstaat 
wordt/worden geaccepteerd, met de voor het uitvoeren van daadwerkelijke controles op de werkplek noodzakelijke 
informatie, waaronder: 

i)  de identiteit van de dienstverrichter; 

ii)  het verwachte aantal duidelijk identificeerbare gedetacheerde werknemers; 

iii)  de onder e) en f) bedoelde personen; 

iv)  de verwachte duur, de voorgenomen begin- en de einddatum van de detachering; 

v)  het adres of de adressen van de werkplek, en tevens 

vi)  de aard van de diensten die de detachering rechtvaardigt; 

b) de verplichting om tijdens de periode van detachering kopieën op papier of in elektronische vorm van de arbeids
overeenkomst of een gelijkwaardig document in de zin van Richtlijn 91/533/EEG van de Raad (1), met inbegrip — 
waar nodig of relevant — van de in artikel 4 van die richtlijn vermelde aanvullende gegevens, loonstrookjes, arbeids
tijdenoverzichten die begin, einde en duur van de dagelijkse arbeidstijd aangeven en betalingsbewijzen van lonen of 
kopieën van gelijkwaardige documenten te bewaren of ter beschikking te stellen en/of te bewaren op een toeganke
lijke en duidelijk geïdentificeerde plaats op zijn grondgebied, zoals de werkplek of het bouwterrein, of — voor 
mobiele werknemers in de transportsector — de operationele basis of het voertuig waarmee de dienst wordt verricht; 

c)  de verplichting de onder b) vermelde documenten na de periode van detachering op verzoek van de instanties van de 
ontvangende lidstaat binnen een redelijke termijn te verstrekken; 

d)  de verplichting een vertaling te verstrekken van de onder b) vermelde documenten in de officiële taal of een van de 
officiële talen van de lidstaat van ontvangst, of in (een) andere door de ontvangende lidstaat aanvaarde taal of talen; 

e)  de verplichting een contactpersoon aan te wijzen voor de contacten met de bevoegde instanties van de ontvangende 
lidstaat waar de diensten worden verricht en om, indien nodig, documenten en/of kennisgevingen te verzenden of in 
ontvangst te nemen; 

f)  de verplichting om — zo nodig — een contactpersoon aan te wijzen met wie de dienstverrichter, op aansporing van 
de relevante sociale partners, tijdens de periode waarin de diensten worden verricht, collectieve onderhandelingen in 
de lidstaat van ontvangst kan voeren overeenkomstig het nationaal recht en/of de nationale praktijk. Het kan daarbij 
gaan om een andere dan de onder e) genoemde persoon en de betrokkene hoeft niet aanwezig te zijn in de lidstaat 
van ontvangst, maar hij moet beschikbaar zijn in het geval daartoe een redelijk en gerechtvaardigd verzoek wordt 
ingediend. 

2. De lidstaten kunnen aanvullende administratieve eisen en controlemaatregelen opleggen indien in bepaalde situaties 
of bij nieuwe ontwikkelingen de bestaande administratieve eisen en controlemaatregelen niet lijken te volstaan of onvol
doende efficiënt lijken te zijn om zorg te dragen voor het effectieve toezicht op de naleving van de bij Richtlijn 
96/71/EG en deze richtlijn opgelegde verplichtingen, mits deze gerechtvaardigd en evenredig zijn. 
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3. Dit artikel doet geen afbreuk aan andere verplichtingen krachtens de Uniewetgeving, met inbegrip van de verplich
tingen uit hoofde van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad (1) en Verordening (EG) nr. 883/2004, en/of die op grond van 
het nationaal recht betreffende de bescherming van werknemers en toegang tot de arbeidsmarkt, op voorwaarde dat zij 
eveneens gelden voor de in de betrokken lidstaat gevestigde ondernemingen en zij gerechtvaardigd en evenredig zijn. 

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de uit hoofde van dit artikel voorgeschreven procedures en formaliteiten met betrek
king tot de detachering van werknemers gebruiksvriendelijk, op afstand en zoveel mogelijk elektronisch door de onder
nemingen kunnen worden afgehandeld. 

5. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van en informeren de dienstverrichters over alle in de leden 1 en 2 
bedoelde maatregelen die zij toepassen of hebben toegepast. De Commissie deelt die maatregelen aan de andere lidstaten 
mede. De informatie voor de dienstverrichters wordt op één nationale website algemeen beschikbaar gesteld in de meest 
relevante taal of talen, zoals bepaald door de lidstaat. 

Overeenkomstig haar bevoegdheden uit hoofde van het VWEU ziet de Commissie toe op de toepassing van de in de 
leden 1 en 2 bedoelde maatregelen, gaat zij na of deze in overeenstemming zijn met het recht van de Unie en neemt zij 
waar nodig de vereiste maatregelen. 

De Commissie brengt regelmatig aan de Raad verslag uit over de door de lidstaten meegedeelde maatregelen en, in voor
komend geval, over de stand van zaken bij haar beoordeling en/of analyse. 

Artikel 10 

Inspecties 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat adequate en doeltreffende controles en toezichtsmechanismen conform het natio
naal recht en de nationale praktijk worden ingesteld en dat de krachtens het nationaal recht aangewezen instanties doel
treffende en adequate inspecties op hun grondgebied uitvoeren om te controleren en erop toe te zien dat de bepalingen 
en regels van Richtlijn 96/71/EG worden nageleefd, met inachtneming van de relevante bepalingen van deze richtlijn, en 
derhalve de correcte toepassing en handhaving ervan te waarborgen. Onverminderd de mogelijkheid van het verrichten 
van steekproefsgewijze controles, worden de inspecties voornamelijk gebaseerd op een risicobeoordeling die door de 
bevoegde instanties wordt opgesteld. Bij de risicobeoordeling kan worden nagegaan in welke sectoren de voor het 
verrichten van diensten gedetacheerde werknemers op hun grondgebied zijn geconcentreerd. Bij de risicobeoordeling kan 
met name rekening worden gehouden met factoren als de verwezenlijking van grote infrastructuurprojecten, het bestaan 
van lange onderaannemingsketens, geografische nabijheid, de speciale problemen en behoeften van specifieke sectoren, 
de inbreuken in het verleden en de kwetsbaarheid van bepaalde groepen werknemers. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de inspecties en de controles van de naleving in het kader van dit artikel, rekening 
houdend met de relevante bepalingen van deze richtlijn, noch discriminerend noch onevenredig zijn. 

3. Als er tijdens de inspecties en in het licht van artikel 4 behoefte is aan informatie, handelen de lidstaat van 
ontvangst en de lidstaat van vestiging overeenkomstig de regels inzake administratieve samenwerking. Dat betekent in 
het bijzonder dat de bevoegde instanties overeenkomstig de regels en beginselen van de artikelen 6 en 7 samenwerken. 

4. In lidstaten waar in overeenstemming met de nationale wetgeving en/of gebruiken de vaststelling van de in artikel 3 
van Richtlijn 96/71/EG vermelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van gedetacheerde werknemers — en met 
name de minimumlonen en de arbeidstijd — aan het management en de werknemers wordt overgelaten, mogen zij — 
op het daartoe geëigende niveau en afhankelijk van de door de lidstaten vastgestelde voorwaarden — ook toezicht uitoe
fenen op de toepassing van de desbetreffende arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van gedetacheerde werknemers, 
op voorwaarde dat een adequaat niveau van bescherming wordt gewaarborgd dat gelijkwaardig is aan het uit Richtlijn 
96/71/EG en deze richtlijn voortvloeiende niveau van bescherming. 

5. Lidstaten waar de arbeidsinspectiediensten geen bevoegdheden hebben met betrekking tot de controle van en het 
toezicht op de werkomstandigheden en/of arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van gedetacheerde werknemers, 
kunnen, overeenkomstig het nationaal recht en/of de nationale praktijken, regelingen, procedures en mechanismen intro
duceren, wijzigen of handhaven die de naleving van deze arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden waarborgen, op voor
waarde dat de regelingen de betrokken personen een adequaat niveau van bescherming bieden dat gelijkwaardig is aan 
het uit Richtlijn 96/71/EG en deze richtlijn voortvloeiende niveau van bescherming. 
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HOOFDSTUK V 

HANDHAVING 

Artikel 11 

Verdediging van rechten — facilitering van klachten — nabetalingen 

1. Voor de handhaving van de verplichtingen uit hoofde van Richtlijn 71/6/EG, met name artikel 6 daarvan, en deze 
richtlijn waarborgen de lidstaten doeltreffende mechanismen op basis waarvan gedetacheerde werknemers direct een 
klacht tegen hun werkgevers kunnen indienen, evenals het recht om gerechtelijke of administratieve procedures op te 
starten — ook in de lidstaat waar de werknemers gedetacheerd zijn of waren — wanneer werknemers van oordeel zijn 
dat zij verlies of schade hebben geleden doordat de geldende regels niet werden toegepast, zelfs nadat de arbeidsverhou
ding in het kader waarvan de regels niet zouden zijn nageleefd, al is beëindigd. 

2. Lid 1 geldt onverminderd de jurisdictie van de rechtbanken in de lidstaten zoals vastgesteld in met name de rele
vante rechtsinstrumenten van de Unie en/of internationale conventies. 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat vakbonden en andere derde partijen zoals verenigingen, organisaties en andere 
rechtspersonen die er, overeenkomstig de in het nationaal recht vastgestelde criteria, een rechtmatig belang bij hebben 
dat deze richtlijn en Richtlijn 96/71/EG worden nageleefd, namens of ter ondersteuning van de gedetacheerde werkne
mers of hun werkgevers, en, met hun toestemming, gerechtelijke of administratieve procedures kunnen aanspannen met 
het oog op de uitvoering van deze richtlijn en Richtlijn 96/71/EG en/of de handhaving van de uit deze richtlijn en Richt
lijn 96/71/EG voortvloeiende verplichtingen. 

4. De leden 1 en 3 zijn van toepassing onverminderd: 

a)  nationale regels inzake verjaring of termijnen voor het aanhangig maken van soortgelijke zaken, op voorwaarde dat 
zij de uitoefening van die rechten niet feitelijk onmogelijk of buitengewoon moeilijk maken; 

b) andere bevoegdheden en collectieve rechten van de sociale partners en de werknemers- en werkgeversvertegenwoordi
gers overeenkomstig het nationaal recht en/of de nationale praktijk, indien van toepassing; 

c)  nationale procesregels inzake vertegenwoordiging en verweer bij de rechter. 

5. Gedetacheerde werknemers die gerechtelijke of administratieve procedures starten zoals bedoeld in lid 1 worden 
beschermd tegen elke nadelige behandeling door hun werkgever. 

6. De lidstaten zorgen ervoor dat de werkgever van een gedetacheerde werknemer aansprakelijk is voor aanspraken 
die voortvloeien uit de contractuele relaties tussen de werkgever en de gedetacheerde werknemer. 

De lidstaten zorgen met name voor de nodige mechanismen om te waarborgen dat de gedetacheerde werknemers het 
volgende kunnen ontvangen: 

a)  achterstallig nettoloon dat hun uit hoofde van de geldende arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in artikel 3 van 
Richtlijn 96/71/EG verschuldigd is; 

b) nabetalingen of terugbetalingen van onrechtmatig op zijn of haar loon ingehouden belastingen of socialezekerheids
bijdragen; 

c)  terugbetaling van buitensporige kosten in verhouding tot het nettoloon of de kwaliteit van de accommodatie die van 
het loon worden ingehouden of afgetrokken in ruil voor door de werkgever ter beschikking gestelde accommodatie; 

d)  in voorkomend geval, onrechtmatig ingehouden werkgeversbijdragen die verschuldigd zijn aan gemeenschappelijke 
fondsen of instellingen van sociale partners. 
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Dit lid geldt ook wanneer de gedetacheerde werknemers zijn teruggekeerd uit de lidstaat van detachering. 

Artikel 12 

Aansprakelijkheid in het geval van onderaanneming 

1. Teneinde fraude en misbruik aan te pakken, kunnen de lidstaten na raadpleging van de relevante sociale partners 
overeenkomstig het nationale recht en/of de nationale praktijk aanvullende maatregelen nemen op niet-discriminerende 
en evenredige basis teneinde ervoor te zorgen dat in onderaannemingsketens de contractant van wie de werkgever- 
dienstverrichter die onder artikel 1, lid 3, van Richtlijn 96/71/EG valt een directe onderaannemer is, door de gedeta
cheerde werknemers naast of in plaats van de werkgever aansprakelijk kan worden gesteld met betrekking tot het achter
stallige nettoloon dat met het minimumloon overeenkomt, en/of de aan gemeenschappelijke fondsen of instellingen van 
sociale partners verschuldigde bijdragen die onder artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG vallen. 

2. Wat de in de bijlage bij Richtlijn 96/71/EG genoemde werkzaamheden betreft, voorzien de lidstaten in maatregelen 
die waarborgen dat, in onderaannemingsketens, gedetacheerde werknemers de aannemer waarvan de werkgever een 
directe onderaannemer is, naast of in plaats van de werkgever, aansprakelijk kunnen houden voor de naleving van de in 
lid 1 van dit artikel vermelde rechten. 

3. De in de leden 1 en 2 vermelde aansprakelijkheid is beperkt tot de door de werknemers verworven rechten in het 
kader van de contractuele relaties tussen de contractant en zijn of haar onderaannemer. 

4. Overeenkomstig het recht van de Unie kunnen de lidstaten met betrekking tot de reikwijdte van de aansprakelijk
heid in het geval van onderaanneming uit hoofde van het nationaal recht op niet-discriminerende en evenredige basis 
tevens strengere aansprakelijkheidsregels vaststellen. Overeenkomstig het recht van de Unie kunnen de lidstaten dergelijke 
aansprakelijkheidsregels ook vaststellen voor andere sectoren dan de in de bijlage bij Richtlijn 96/71/EG genoemde 
sectoren. 

5. De lidstaten kunnen in de in de leden 1, 2 en 4 bedoelde gevallen bepalen dat een contractant die zich aan de door 
het nationale recht voorgeschreven zorgvuldigheidseisen heeft gehouden, niet aansprakelijk is. 

6. In plaats van de in lid 2 vermelde aansprakelijkheidsregels kunnen de lidstaten overeenkomstig het recht van de 
Unie en het nationaal recht en/of de nationale praktijk andere passende handhavingsmaatregelen treffen die het in een 
directe onderaannemingsrelatie mogelijk maken effectieve en evenredige sancties tegen de aannemer te treffen en fraude 
en misbruik aan te pakken in situaties waarin werknemers problemen hebben om hun rechten te doen gelden. 

7. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de maatregelen die zij overeenkomstig dit artikel hebben genomen 
en stellen de informatie algemeen beschikbaar in de meest relevante taal of talen, waarvan de keuze aan de lidstaten 
wordt gelaten. 

In het geval van lid 2 omvat de aan de Commissie verstrekte informatie gegevens over de aansprakelijkheid in onderaan
nemingsketens. 

In het geval van lid 6 omvat de aan de Commissie verstrekte informatie gegevens over de doeltreffendheid van de alter
natieve nationale maatregelen met betrekking tot de in lid 2 genoemde aansprakelijkheidsregels. 

De Commissie stelt deze informatie beschikbaar aan de andere lidstaten. 

8. De Commissie ziet nauw toe op de toepassing van dit artikel. 
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HOOFDSTUK VI 

GRENSOVERSCHRIJDENDE HANDHAVING VAN FINANCIELE ADMINISTRATIEVE SANCTIES EN/OF BOETEN 

Artikel 13 

Toepassingsgebied 

1. Onverminderd de middelen waarin andere wetgeving van de Unie voorziet of kan voorzien, zijn de beginselen van 
wederzijdse bijstand en wederzijdse erkenning, evenals de in dit hoofdstuk vastgestelde maatregelen en procedures van 
toepassing op de grensoverschrijdende handhaving van financiële administratieve sancties en/of boeten die in een lidstaat 
worden opgelegd aan een in een andere lidstaat gevestigde dienstverrichter wegens het niet-naleven van de geldende 
regels inzake detachering van werknemers in een andere lidstaat. 

2. Dit hoofdstuk is van toepassing op financiële administratieve sancties en/of boeten, met inbegrip van heffingen en 
toeslagen, die worden opgelegd door bevoegde instanties of worden bevestigd door administratieve of gerechtelijke 
organen of, indien van toepassing, die het resultaat zijn van procedures voor arbeidsgerechten, in verband met de niet- 
naleving van de bepalingen van Richtlijn 96/71/EG of van deze richtlijn. 

Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de handhaving van sancties die onder het toepassingsgebied vallen van Kaderbe
sluit 2005/214/JBZ van de Raad (1), Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad (2) of Besluit 2006/325/EG van de 
Raad (3). 

Artikel 14 

Aanwijzing van de bevoegde instanties 

Elke lidstaat stelt de Commissie via het IMI in kennis van de instantie of instanties die overeenkomstig zijn wetgeving 
bevoegd is of zijn voor de toepassing van dit hoofdstuk. Indien hun interne organisatie zulks vereist, kunnen de lidstaten 
een of meer centrale autoriteiten aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor het administratief toezenden en in ontvangst 
nemen van verzoeken en die de bevoegde instanties bijstaan. 

Artikel 15 

Algemene beginselen — wederzijdse bijstand en erkenning 

1. Onverminderd de artikelen 16 en 17 is de aangezochte instantie ertoe gehouden, op verzoek van de verzoekende 
instantie: 

a)  een administratieve sanctie en/of boete te innen, die overeenkomstig de wetten en procedures van de verzoekende 
lidstaat door een bevoegde instantie is opgelegd of door een administratieve of gerechtelijke instantie of, in voorko
mend geval, door arbeidsgerechten bevestigd is en waartegen geen beroep meer kan worden ingesteld; of 

b)  kennisgeving te doen van een beslissing tot oplegging van een sanctie en/of boete. 

Bovendien doet de aangezochte instantie kennisgeving van enig ander relevant document in verband met de invordering 
van een dergelijke sanctie en/of boete, met inbegrip van de gerechtelijke uitspraak of de (onherroepelijke) beslissing, of 
een gewaarmerkt afschrift daarvan, die de wettelijke basis en titel vormt voor de tenuitvoerlegging van het invorderings
verzoek. 
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2. De verzoekende instantie zorgt ervoor dat het verzoek om invordering van een administratieve sanctie en/of boete 
of de kennisgeving van een beslissing tot oplegging van een sanctie en/of boete wordt ingediend overeenkomstig de 
geldende wettelijke, bestuursrechtelijke bepalingen en administratieve gebruiken in die lidstaat. 

Een dergelijk verzoek wordt alleen gedaan indien de verzoekende instantie niet in staat is de invordering of kennisgeving 
overeenkomstig de geldende nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en administratieve gebruiken te 
verrichten. 

De verzoekende instantie dient geen verzoek om invordering van een administratieve sanctie en/of boete of om kennisge
ving van een beslissing tot oplegging van een zodanige sanctie en/of boete in, indien en zo lang als de sanctie en/of 
boete, evenals de onderliggende vordering en/of het instrument dat de handhaving in de verzoekende lidstaat toelaat, in 
die lidstaat worden betwist of aangevochten. 

3. De bevoegde instantie die aangezocht is om een administratieve sanctie en/of boete te innen of kennisgeving te 
doen van een beslissing tot oplegging van zo'n sanctie en/of boete die overeenkomstig dit hoofdstuk en artikel 21 is 
doorgestuurd, erkent deze zonder verdere formaliteiten en neemt onverwijld de nodige maatregelen voor de tenuitvoer
legging ervan, tenzij die aangezochte instantie besluit een van de weigeringsgronden van artikel 17 in te roepen. 

4. Bij de invordering van een administratieve sanctie en/of boete of bij de kennisgeving van een beslissing tot opleg
ging van een dergelijke sanctie en/of boete handelt de aangezochte instantie overeenkomstig de wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen en administratieve gebruiken die in de aangezochte lidstaat van toepassing zijn op dezelfde of, bij 
gebreke daarvan, op vergelijkbare inbreuken of beslissingen. 

De kennisgeving van een beslissing tot oplegging van een administratieve sanctie en/of boete door de aangezochte 
instantie en het verzoek tot invordering worden, overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en admi
nistratieve gebruiken die in de aangezochte lidstaat van toepassing zijn, geacht hetzelfde effect te sorteren als wanneer zij 
door de verzoekende lidstaat waren gedaan. 

Artikel 16 

Verzoek om invordering of kennisgeving 

1. De verzoekende instantie doet zonder onnodige vertraging haar verzoek om invordering van een administratieve 
sanctie en/of boete en de tot kennisgeving van een beslissing tot oplegging van een dergelijke sanctie en/of boete door 
middel van een uniform instrument en verstrekt daarin ten minste de volgende gegevens: 

a) de naam en het bekende adres van de geadresseerde en alle andere relevante gegevens of informatie voor de identifi
catie van de geadresseerde; 

b)  een samenvatting van de feiten en de omstandigheden van de inbreuk, de aard van de inbreuk en de toepasselijke 
regelgeving; 

c)  het instrument dat de handhaving in de verzoekende lidstaat toelaat en alle andere relevante gegevens of documenten 
— met inbegrip van gegevens of documenten van juridische aard — met betrekking tot de onderliggende vordering 
en de administratieve sanctie en/of boete, en 

d)  de naam, het adres en andere contactgegevens van de voor de beoordeling van de administratieve sanctie en/of boete 
bevoegde instantie en van de bevoegde instantie — als die van de eerstgenoemde instantie verschilt — waar nadere 
informatie kan worden verkregen over de sanctie en/of boete of over de mogelijkheden om de betalingsverplichting 
of de beslissing tot betalingsverplichting te betwisten. 

2. In aanvulling op hetgeen is bepaald in lid 1, vermeldt het verzoek: 

a)  voor kennisgevingen van een beslissing, het doel van de kennisgeving en de periode waarbinnen de kennisgeving 
moet worden gedaan; 

b)  voor invorderingsverzoeken, de datum waarop de gerechtelijke uitspraak of de beslissing voor tenuitvoerlegging 
vatbaar en onherroepelijk is geworden, een beschrijving van de aard en het bedrag van de administratieve sanctie 
en/of boete, alle data die voor het handhavingsproces relevant zijn (met inbegrip van het feit of de gerechtelijke 
uitspraak of de beslissing aan de verweerder(s) betekend is en/of bij verstek is gewezen, alsmede een bevestiging van 
de verzoekende instantie dat tegen de sanctie en/of boete geen beroep meer kan worden aangetekend) evenals de 
onderliggende vordering op basis waarvan het verzoek wordt ingediend, en de verschillende componenten ervan. 
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3. De aangezochte instantie neemt alle nodige maatregelen om de dienstverrichter zo spoedig mogelijk en uiterlijk 
een maand na ontvangst ervan, overeenkomstig haar nationale recht en/of praktijk kennisgeving te doen van het verzoek 
tot invordering of de beslissing tot oplegging van een administratieve sanctie en/of een boete, alsmede van de desbetref
fende documenten. 

De aangezochte instantie stelt de verzoekende instantie zo snel mogelijk in kennis van: 

a)  de maatregelen die zij naar aanleiding van het verzoek tot invordering en de kennisgeving heeft genomen en, meer in 
het bijzonder, de datum van waarop de geadresseerde in kennis werd gebracht; 

b) de weigeringsgronden, in het geval dat zij de uitvoering weigert van een verzoek tot invordering van een administra
tieve sanctie en/of boete of de kennisgeving weigert van de beslissing tot oplegging van een administratieve sanctie 
en/of boete in overeenstemming met artikel 17. 

Artikel 17 

Weigeringsgronden 

De aangezochte instanties zijn niet verplicht een invorderingsverzoek of een verzoek tot kennisgeving in te willigen 
indien dit verzoek de in artikel 16, leden 1 en 2, vermelde gegevens niet bevat, dan wel onvolledig is of onmiskenbaar 
niet strookt met de onderliggende beslissing. 

Voorts kunnen de aangezochte instanties in de volgende gevallen weigeren gevolg te geven aan een invorderingsverzoek: 

a)  uit onderzoek van de aangezochte instantie blijkt duidelijk dat de verwachte kosten of middelen van de invordering 
van de sanctie en/of boete niet in verhouding staan tot het in te vorderen bedrag of grote moeilijkheden zouden ople
veren; 

b)  de geldelijke sanctie en/of boete in totaal bedraagt minder dan 350 EUR of het equivalent van dat bedrag; 

c) de in de grondwet van de aangezochte lidstaat neergelegde grondrechten en vrijheden van verweerders en de rechts
beginselen die op hen van toepassing zijn, worden niet nageleefd. 

Artikel 18 

Schorsing van de procedure 

1. Indien de betrokken dienstverrichter of een belanghebbende partij in de loop van de invorderings- of kennisge
vingsprocedure de administratieve sanctie en/of boete en/of de onderliggende vordering aanvecht of er beroep tegen 
instelt, wordt de grensoverschrijdende handhavingsprocedure van de sanctie en/of boete geschorst in afwachting van een 
beslissing van het bevoegde orgaan of instantie ter zake in de verzoekende lidstaat. 

Het aanvechten of het instellen van beroep dient te geschieden bij de bevoegde instantie of autoriteit ter zake in de 
verzoekende lidstaat. 

De verzoekende instantie stelt de aangezochte instantie onmiddellijk van de betwisting in kennis. 

2. Geschillen met betrekking tot de in de aangezochte lidstaat genomen handhavingsmaatregelen of de geldigheid van 
een kennisgeving door een aangezochte instantie worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde instantie of rechterlijke 
autoriteit van die lidstaat overeenkomstig de daar geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen. 

Artikel 19 

Kosten 

1. De naar aanleiding van de in dit hoofdstuk vermelde sancties en/of boeten ingevorderde bedragen komen toe aan 
de aangezochte instantie. 

De verschuldigde bedragen worden door de aangezochte instantie in de munteenheid van haar lidstaat ingevorderd over
eenkomstig de ten aanzien van soortgelijke vorderingen geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en admini
stratieve procedures of gebruiken in die lidstaat. 
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In voorkomend geval zet de aangezochte instantie overeenkomstig haar nationaal recht en nationale praktijk de sanctie 
en/of boete om in de munteenheid van de aangezochte staat volgens de wisselkoers die op de datum van het opleggen 
van de sanctie en/of boete van toepassing was. 

2. De lidstaten zien wederzijds af van de vergoeding van de kosten die voortvloeien uit de wederzijdse bijstand die zij 
elkaar overeenkomstig deze richtlijn verlenen, of die het gevolg zijn van de toepassing van deze richtlijn. 

HOOFDSTUK VII 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 20 

Sancties 

De lidstaten stellen regels vast om inbreuken op de nationale bepalingen uit hoofde van deze richtlijn te bestraffen en 
nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze regels worden toegepast en nageleefd. De vastgestelde sanc
ties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 18 juni 2016 van 
deze bepalingen in kennis. Zij delen eventuele latere wijzigingen van de bepalingen onmiddellijk mee. 

Artikel 21 

Informatiesysteem interne markt 

1. De in de artikelen 6 en 7, artikel 10, lid 3, en de artikelen 14 tot en met 18 vastgestelde administratieve samenwer
king en wederzijdse bijstand tussen de bevoegde instanties van de lidstaten gebeurt via het bij Verordening (EU) 
nr. 1024/2012 opgezette Informatiesysteem interne markt. 

2. De lidstaten mogen bilaterale overeenkomsten of regelingen inzake administratieve samenwerking en wederzijdse 
bijstand tussen hun bevoegde instanties bij de toepassing en monitoring van de in artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG 
vermelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden op gedetacheerde werknemers toepassen, mits deze overeenkomsten 
of regelingen de rechten en verplichtingen van de betrokken werknemers en ondernemingen niet negatief beïnvloeden. 

De lidstaten brengen de bilaterale overeenkomsten en/of regelingen die zij toepassen ter kennis van de Commissie en 
stellen de tekst van die bilaterale algemeen beschikbaar. 

3. In het kader van de in lid 2 vermelde bilaterale overeenkomsten of regelingen maken de bevoegde instanties van de 
lidstaten zoveel mogelijk gebruik van het IMI. Als een bevoegde instantie in een van de betrokken lidstaten van het IMI 
heeft gebruikgemaakt, wordt het, indien mogelijk, voor elke vereiste follow-up gebruikt. 

Artikel 22 

Wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 

Aan de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1024/2012 worden de volgende punten toegevoegd: 

„6. Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschik
kingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (*): artikel 4. 

7.  Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van 
Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van 
diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via 
het Informatiesysteem interne markt („de IMI-verordening”) (**): de artikelen 6 en 7, artikel 10, lid 3, en de arti
kelen 14 tot en met 18.  

(*) PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1. 
(**) PB L 159 van 28.5.2014, blz. 11”. 

28.5.2014 L 159/29 Publicatieblad van de Europese Unie NL    

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 10-03-2022

M&D Seminars 101



Artikel 23 

Omzetting 

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 18 juni 
2016 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis. 

Wanneer de lidstaten die bepalingen vaststellen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar 
deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten. 

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het 
onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen. 

Artikel 24 

Evaluatie 

1. De Commissie evalueert de toepassing en tenuitvoerlegging van deze richtlijn. 

Uiterlijk op 18 juni 2019 brengt de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité verslag uit over de toepassing en tenuitvoerlegging van deze richtlijn, zo nodig vergezeld van passende 
voorstellen voor aanpassingen en wijzigingen. 

2. In het kader van deze evaluatie beoordeelt de Commissie, na raadpleging van de lidstaten en, in voorkomend geval, 
de sociale partners op het niveau van de Unie, met name het volgende: 

a)  de noodzaak en de geëigendheid van de feitelijke elementen voor de identificatie van een daadwerkelijke detachering, 
met inbegrip van de mogelijkheden om bestaande elementen te wijzigen of nieuwe elementen vast te stellen om te 
bepalen of er sprake is van een daadwerkelijke detachering en of een gedetacheerde werknemer zijn of haar arbeid 
tijdelijk verricht zoals bedoeld in artikel 4; 

b)  de toereikendheid van de beschikbare gegevens met betrekking tot het proces van detachering; 

c) de geëigendheid en de toereikendheid van de toepassing van nationale controlemaatregelen in het licht van de erva
ringen met en de doeltreffendheid van het systeem voor administratieve samenwerking en uitwisseling van informatie, 
de ontwikkeling van meer uniforme, gestandaardiseerde documenten, de vaststelling van gemeenschappelijke begin
selen of normen voor inspecties ter plaatse met betrekking tot de detachering van werknemers, alsook technologische 
ontwikkelingen zoals bedoeld in artikel 9; 

d)  aansprakelijkheids- en/of handhavingsmaatregelen die genomen worden om de inachtneming van de toepasselijke 
regels te waarborgen, alsook de bescherming van de rechten van werknemers in onderaannemingsketens zoals 
bedoeld in artikel 12; 

e)  de toepassing van de bepalingen inzake grensoverschrijdende handhaving van financiële administratieve sancties en 
boeten, met name in het licht van de ervaringen met en de doeltreffendheid van het systeem zoals bedoeld in hoofd
stuk VI; 

f)  het gebruik van bilaterale overeenkomsten of regelingen met betrekking tot IMI, met inachtneming, in voorkomend 
geval, van het in artikel 25, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1024/2012 bedoelde verslag; 

g)  de mogelijkheid om de in artikel 6, lid 6, bedoelde termijnen voor het verstrekken van door de lidstaten of de 
Commissie gevraagde informatie aan te passen, teneinde die termijnen te reduceren, met inachtneming van de voor
uitgang die is gerealiseerd met de werking en het gebruik van IMI. 

Artikel 25 

Inwerkingtreding 

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. 
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Artikel 26 

Adressaten 

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten. 

Gedaan te Brussel, 15 mei 2014. 

Voor het Europees Parlement 

De voorzitter 
M. SCHULZ  

Voor de Raad 

De voorzitter 
D. KOURKOULAS    

Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over artikel 4, lid 3 

„Het feit dat een werkzaamheid die tijdelijk is toegewezen aan de gedetacheerde werknemer om zijn werk te verrichten 
met het oog op het verrichten van diensten al dan niet in eerdere tijdvakken is verricht door dezelfde of een andere 
(gedetacheerde) werknemer vormt slechts één van de mogelijke elementen waarmee in geval van twijfel rekening 
gehouden moet worden bij een algemene beoordeling van de feitelijke situatie. 

Het loutere feit dat het één van die elementen kan zijn, mag op geen enkele wijze geïnterpreteerd worden als een verbod 
op een mogelijke vervanging van de gedetacheerde werknemer door een andere gedetacheerde werknemer of als beletsel 
voor een dergelijke vervanging, welke, met name, inherent kan zijn aan diensten die seizoens- of cyclusgebonden of van 
repetitieve aard zijn.”.  
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Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschĳnt buiten de verantwoordelĳkheid van de instellingen 

►B VERORDENING (EG) Nr. 987/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 16 september 2009 

tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels 

(Voor de EER en Zwitserland relevante tekst) 

(PB L 284 van 30.10.2009, blz. 1) 

Gewĳzigd bĳ: 

Publicatieblad 

nr. blz. datum 

►M1 Verordening (EU) nr. 1244/2010 van de Commissie van 9 december 
2010 

L 338 35 22.12.2010 

►M2 Verordening (EU) nr. 465/2012 van het Europees Parlement en de Raad 
van 22 mei 2012 

L 149 4 8.6.2012 

►M3 Verordening (EU) nr. 1224/2012 van de Commissie van 18 december 
2012 

L 349 45 19.12.2012 

►M4 Verordening (EU) nr. 1372/2013 van de Commissie van 19 december 
2013 

L 346 27 20.12.2013 
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VERORDENING (EG) Nr. 987/2009 VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD 

van 16 september 2009 

tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) 
nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels 

(Voor de EER en Zwitserland relevante tekst) 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en 
met name op de artikelen 42 en 308, 

Gelet op Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en 
de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de sociale
zekerheidsstelsels ( 1 ), en met name op artikel 89, 

Gezien het voorstel van de Commissie, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité ( 2 ), 

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag ( 3 ), 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Verordening (EG) nr. 883/2004 moderniseert de voorschriften 
voor de coördinatie van de nationale socialezekerheidsstelsels 
van de lidstaten door in de nodige uitvoeringsmaatregelen en 
-procedures te voorzien en ze te vereenvoudigen ten behoeve 
van alle betrokkenen. De wijze van toepassing hiervan moet 
worden vastgesteld. 

(2) Een efficiëntere en nauwere samenwerking tussen de socialeze
kerheidsorganen is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat 
de onder Verordening (EG) nr. 883/2004 vallende personen zo 
spoedig mogelijk en onder de meest gunstige voorwaarden hun 
rechten kunnen gaan uitoefenen. 

(3) Voor een snelle en betrouwbare uitwisseling van gegevens tussen 
de organen van de lidstaten is het gebruik van elektronische 
communicatie de aangewezen weg. De elektronische verwerking 
van gegevens moet bijdragen tot een snellere afwikkeling van de 
procedures voor de betrokkenen. Deze zouden overigens alle ga
ranties moeten genieten die door de communautaire bepalingen 
inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens geboden worden. 

(4) De terbeschikkingstelling van de adressen, ook de elektronische, 
en verdere gegevens van de instanties van de lidstaten die bij de 
toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betrokken kunnen 
zijn, in zodanige vorm dat deze realtime kunnen worden bij
gewerkt, moet de uitwisseling tussen de organen van de lidstaten 
vergemakkelijken. Deze benadering, die toegespitst is op de rele
vantie van louter feitelijke informatie en de onmiddellijke be
schikbaarheid daarvan voor de burgers, vormt een belangrijke 
vereenvoudiging die bij de onderhavige verordening zou moeten 
worden ingevoerd. 

▼B 

2009R0987 — NL — 01.01.2014 — 004.001 — 2 

( 1 ) PB L 166 van 30.4.2004, blz. 1. 
( 2 ) PB C 324 van 30.12.2006, blz. 59. 
( 3 ) Advies van het Europees Parlement van 9 juli 2008 (nog niet bekendgemaakt 

in het Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 17 de
cember 2008 (PB C 38 E van 17.2.2009, blz. 26) en standpunt van het 
Europees Parlement van 22 april 2009. Besluit van de Raad van 27 juli 2009.
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(5) Met het oog op een zo vlot mogelijk verloop en het efficiënte 
beheer van de complexe procedures voor de uitvoering van de 
voorschriften inzake de coördinatie van de stelsels voor sociale 
zekerheid is een systeem nodig voor de onmiddellijke bijwerking 
van bijlage 4. De voorbereiding en toepassing van de bepalingen 
daartoe vereist een nauwe samenwerking tussen de lidstaten en de 
Commissie en de tenuitvoerlegging ervan moet spoedig gebeuren 
gezien de gevolgen die vertragingen met zich kunnen meebren
gen voor de burgers en de administratieve organen. Daarom is het 
noodzakelijk dat de Commissie de bevoegdheid heeft een gege
vensbank op te zetten en te beheren en ervoor te zorgen dat deze 
uiterlijk op de datum van inwerkingtreding van deze verordening 
operationeel is. De Commissie moet met name de nodige maat
regelen treffen om de in bijlage 4 opgesomde informatie te inte
greren in deze gegevensbank. 

(6) De versterking van sommige procedures moet de gebruikers van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 meer rechtszekerheid en trans
parantie bieden. Met name de vaststelling van gemeenschappe
lijke termijnen voor de vervulling van bepaalde verplichtingen of 
administratieve taken moet de relaties tussen de verzekerden en 
de organen helpen verduidelijken en structureren. 

(7) Personen die onder deze verordening vallen, dienen van het be
voegde orgaan tijdig antwoord op hun verzoeken te ontvangen. 
Indien in de socialezekerheidswetgeving van de betrokken lidstaat 
termijnen voor beantwoording zijn opgenomen, dient uiterlijk 
binnen die termijnen een antwoord te worden verstrekt. Indien 
in de wetgeving van een lidstaat dergelijke termijnen niet zijn 
opgenomen, is het wenselijk dat de desbetreffende lidstaat over
weegt deze vast te stellen en in voorkomend geval aan de be
trokken personen beschikbaar te stellen. 

(8) De lidstaten, hun bevoegde autoriteiten of de socialezekerheids
organen zouden de mogelijkheid moeten hebben onderling afspra
ken te maken over vereenvoudigde procedures en administratieve 
overeenkomsten die zij efficiënter achten en beter vinden aan
sluiten bij hun respectieve socialezekerheidsstelsels. Dergelijke 
afspraken zouden echter de rechten van de onder 
Verordening (EG) nr. 883/2004 vallende personen niet mogen 
aantasten. 

(9) Omdat de sociale zekerheid nu eenmaal een complexe materie is, 
moet van alle organen van de lidstaten een bijzondere inspanning 
ten behoeve van de verzekerden worden verlangd om de betrok
kenen die hun aanvraag of bepaalde informatie aan het bevoegd 
orgaan niet volgens de voorschriften en procedures van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 of de onderhavige verordening 
hebben ingediend, niet te benadelen. 

(10) Voor de vaststelling van het bevoegd orgaan, dat wil zeggen het 
orgaan waarvan de wetgeving van toepassing is of dat bepaalde 
uitkeringen verschuldigd is, moet de feitelijke situatie van een 
verzekerde en van de gezinsleden door de organen van een of 
meer lidstaten worden onderzocht. Om ervoor te zorgen dat de 
betrokkene gedurende deze noodzakelijke uitwisselingen tussen 
de organen verzekerd is, moet hij of zij voorlopig worden aange
sloten bij een van de socialezekerheidsstelsels. 

▼B 
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(11) De lidstaten dienen samen te werken met het oog op de vast
stelling van de woonplaats van de personen op wie deze ver
ordening en Verordening (EG) nr. 883/2004 van toepassing zijn, 
en elke lidstaat dient in geval van een geschil rekening te houden 
met alle relevante criteria om de kwestie op te lossen, zo nodig 
met inbegrip van de in het desbetreffende artikel van deze ver
ordening genoemde criteria. 

(12) Tal van maatregelen en procedures in deze verordening hebben 
ten doel de criteria die de organen van de lidstaten in het kader 
van Verordening (EG) nr. 883/2004 moeten hanteren, transparan
ter te maken. Dergelijke maatregelen en procedures vloeien voort 
uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen, de besluiten van de Administratieve Commis
sie en de gedurende meer dan 30 jaar opgedane ervaring met de 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels in het kader van de in 
het Verdrag verankerde fundamentele vrijheden. 

(13) Deze verordening voorziet in maatregelen en procedures om de 
mobiliteit van werknemers en werklozen te bevorderen. Volledig 
werkloos geworden grensarbeiders kunnen zich ter beschikking 
stellen van de arbeidsvoorzieningsdienst in zowel het woonland 
als de lidstaat waar zij hun laatste werkzaamheden hebben ver
richt. Zij hebben evenwel alleen aanspraak op een uitkering van 
de lidstaat waar zij wonen. 

(14) Een aantal specifieke voorschriften en procedures is nodig om te 
bepalen welke wetgeving van toepassing is voor het in aanmer
king nemen van de tijdvakken die een verzekerde heeft gewijd 
aan de opvoeding van kinderen in de verschillende lidstaten. 

(15) Bij sommige procedures zou bovendien rekening gehouden moe
ten worden met de vereiste van een evenwichtige verdeling van 
de kosten tussen de lidstaten. Met name in het kader van de 
ziekteverzekering moet bij dergelijke procedures rekening worden 
gehouden met de situatie van enerzijds de lidstaten die de kosten 
dragen van de gezondheidsvoorzieningen die zij de verzekerden 
ter beschikking stellen, en anderzijds van de lidstaten waarvan de 
organen de kosten van de verstrekkingen dragen die hun ver
zekerden in een andere lidstaat dan die waar zij woonachtig zijn, 
hebben ontvangen. 

(16) In het specifieke kader van Verordening (EG) nr. 883/2004 moe
ten de voorwaarden voor de rechtstreekse betaling van de kosten 
in verband met verstrekkingen bij ziekte in het kader van ge
plande geneeskundige verzorging, dat wil zeggen een behan
deling waarvoor een verzekerde zich naar een andere lidstaat 
begeeft dan die waar hij verzekerd of woonachtig is, verduidelijkt 
worden. De verplichtingen van de verzekerde met betrekking tot 
het verzoek om voorafgaande toestemming dienen nader te wor
den omschreven, evenals de verplichtingen van het orgaan ten 
aanzien van de patiënt betreffende de voorwaarden voor de toe
stemming. Ook moeten de gevolgen voor de rechtstreekse beta
ling van de kosten van een met voorafgaande toestemming in een 
andere lidstaat ontvangen medische behandeling worden verdui
delijkt. 

(17) Deze verordening, en met name de bepalingen betreffende het 
verblijf buiten de bevoegde lidstaat en betreffende een geplande 
behandeling, zouden geen beletsel mogen vormen voor de toe
passing van gunstiger nationale bepalingen, met name met be
trekking tot de vergoeding van de in een andere lidstaat gemaakte 
kosten. 

▼B 
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(18) Dwingender procedures om de termijnen voor de betaling van 
schuldvorderingen tussen de organen van de lidstaten in te kor
ten, zijn van essentieel belang om het vertrouwen in de uitwis
selingen te handhaven en te voldoen aan de eisen van goed 
beheer die aan de socialezekerheidsstelsels van de lidstaten wor
den gesteld. De procedures voor de behandeling van schuldvor
deringen in het kader van de ziekte- en werkloosheidsuitkeringen 
zouden dus moeten worden aangescherpt. 

(19) Met het oog op een effectievere invordering en een soepeler 
werking van de coördinatieregels dienen de procedures inzake 
de wederzijdse bijstand tussen de organen bij de invordering 
van schuldvorderingen op het gebied van de sociale zekerheid 
te worden versterkt. Effectieve invordering is tevens een middel 
om misbruik en fraude te voorkomen en aan te pakken en een 
manier om de houdbaarheid van de socialezekerheidsregelingen 
te verzekeren. Dit houdt in dat er uitgaande van een aantal be
staande bepalingen van Richtlijn 2008/55/EG van de Raad van 
26 mei 2008 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de in
vordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde 
bijdragen, rechten en belastingen, alsmede uit andere maatrege
len ( 1 ) nieuwe procedures dienen te worden aangenomen. Zulke 
nieuwe invorderingsprocedures dienen na vijf jaar toepassing in 
het licht van de opgedane ervaring te worden geëvalueerd en 
indien nodig te worden aangepast, in het bijzonder om ervoor 
te zorgen dat ze volledig werkbaar zijn. 

(20) Voor de toepassing van bepalingen inzake wederzijdse bijstand 
betreffende de terugvordering van ten onrechte verstrekte presta
ties, de terug- en invordering van voorlopige betalingen en pre
mies en de verrekening en bijstand inzake invordering, is de 
bevoegdheid van de aangezochte lidstaat beperkt tot rechtsvorde
ringen inzake uitvoeringsmaatregelen. Alle andere rechtsvorderin
gen vallen onder de bevoegdheid van de verzoekende lidstaat. 

(21) De in de aangezochte lidstaat getroffen uitvoeringsmaatregelen 
impliceren niet dat deze lidstaat de gegrondheid of de grondsla
gen van de schuldvordering erkent. 

(22) Informatie aan de betrokken personen over hun rechten en plich
ten is een essentieel onderdeel van een vertrouwensrelatie met de 
bevoegde autoriteiten en de organen van de lidstaten. Deze in
formatie dient een leidraad te omvatten met betrekking tot admi
nistratieve procedures. De betrokken personen zijn, afhankelijk 
van de situatie, o.m. de verzekerden, leden van hun gezin en/of 
hun nabestaanden of anderen. 

(23) Aangezien de doelstelling van deze verordening, namelijk de 
vaststelling van coördinerende maatregelen om te waarborgen 
dat het recht van vrij verkeer van personen daadwerkelijk kan 
worden uitgeoefend, niet voldoende door de lidstaten kan worden 
verwezenlijkt en derhalve wegens haar omvang en gevolgen beter 
door de Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, kan de Ge
meenschap, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeen
komstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbegin
sel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doel
stelling te verwezenlijken. 

▼B 
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(24) Deze verordening is bedoeld ter vervanging van 
Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972 
tot vaststelling van de wijze van toepassing van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71, betreffende de toepassing van 
de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, 
alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap 
verplaatsen ( 1 ), 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

TITEL I 

ALGEMENE BEPALINGEN 

HOOFDSTUK I 

Definities 

Artikel 1 

Definities 

1. In deze verordening: 

a) wordt verstaan onder „basisverordening”, Verordening (EG) 
nr. 883/2004; 

b) wordt verstaan onder „toepassingsverordening”, deze verordening; 

c) zijn de definities van de basisverordening van toepassing. 

2. Naast de in lid 1 bedoelde definities wordt verstaan onder: 

a) „toegangspunt”, een instantie die voorziet in: 

i) een elektronisch contactpunt; 

ii) automatische routing op basis van het adres, en 

iii) intelligente routing op basis van software die automatische con
trole en routing mogelijk maakt (bijvoorbeeld kunstmatige intel
ligentieapplicatie) en/of menselijke tussenkomst; 

b) „verbindingsorgaan”, elke door de bevoegde autoriteit van een lid
staat voor een of meer van de in artikel 3 van de basisverordening 
bedoelde takken van sociale zekerheid aangewezen instantie die in 
staat is de verzoeken om inlichtingen of bijstand ten behoeve van de 
toepassing van de basisverordening en de toepassingsverordening te 
beantwoorden en die de haar op grond van titel IV van de toepas
singsverordening toegewezen taken moet uitvoeren; 

c) „document”, een verzameling gegevens op ongeacht welke drager, 
zodanig gestructureerd dat zij langs elektronische weg kan worden 
uitgewisseld en waarvan de mededeling noodzakelijk is voor een 
goede werking van de basisverordening en de toepassingsverorde
ning; 

d) „gestructureerd elektronisch document”, elk gestructureerd document 
waarvan de opmaak is bestemd voor de elektronische uitwisseling 
van informatie tussen de lidstaten; 
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e) „verzending langs elektronische weg”, de verzending van gegevens 
met behulp van elektronische apparatuur voor de verwerking (met 
inbegrip van digitale compressie) daarvan en met gebruikmaking van 
kabels, radio, optische technologie of andere elektromagnetische 
middelen; 

f) „Rekencommissie”, de in artikel 74 van de basisverordening be
doelde commissie. 

HOOFDSTUK II 

Bepalingen inzake samenwerking en gegevensuitwisseling 

Artikel 2 

Tussen de organen uit te wisselen informatie en wijze waarop deze 
uitwisseling moet plaatsvinden 

1. Voor de toepassing van de toepassingsverordening wordt de uit
wisseling tussen de autoriteiten en organen van de lidstaten en de per
sonen die onder de basisverordening vallen, gebaseerd op de beginselen 
van openbare dienstverlening, efficiëntie, actieve bijstand, snelle ver
strekking en toegankelijkheid, inclusief e-toegankelijkheid, met name 
voor mensen met een handicap en ouderen. 

2. Door de organen worden onverwijld alle gegevens verstrekt of 
uitgewisseld die nodig zijn voor de vaststelling van de rechten en 
plichten van degenen op wie de basisverordening van toepassing is. 
De uitwisseling van deze gegevens tussen de lidstaten geschiedt hetzij 
rechtstreeks tussen de organen zelf, hetzij indirect via de verbindings
organen. 

3. Informatie, documenten en aanvragen die de verzekerde bij ver
gissing heeft toegezonden aan een orgaan in een andere lidstaat dan die 
waar het volgens de toepassingsverordening aangewezen orgaan is ge
vestigd, moeten onverwijld door het eerste orgaan worden doorgestuurd 
aan het volgens de toepassingsverordening aangewezen orgaan, onder 
vermelding van de datum waarop zij oorspronkelijk zijn ingediend. 
Deze datum is bindend voor het aangewezen orgaan. De organen van 
een lidstaat worden echter niet aansprakelijk gesteld of geacht een be
slissing te hebben genomen op grond van het feit dat zij nagelaten 
hebben te handelen omdat de organen van een andere lidstaat informa
tie, documenten of aanvragen laattijdig hebben doorgegeven. 

4. Indien de gegevens indirect via het verbindingsorgaan van de 
aangewezen lidstaat worden overgebracht, gaan de termijnen voor het 
beantwoorden van aanvragen in op de datum waarop het verbindings
orgaan de aanvraag heeft ontvangen, alsof de aanvraag was ontvangen 
door het orgaan in deze lidstaat. 

Artikel 3 

Tussen de betrokkenen en de organen uit te wisselen informatie en 
wijze van uitwisseling 

1. De lidstaten zien erop toe dat de noodzakelijke informatie ter 
beschikking van de betrokken personen wordt gesteld om hen op de 
hoogte te brengen van de veranderingen die bij deze basisverordening 
en de toepassingsverordening worden doorgevoerd, om hen in staat te 
stellen hun rechten geldend te maken. Zij zorgen ook voor gebruikers
vriendelijke diensten. 
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2. Degenen op wie de basisverordening van toepassing is, zijn ver
plicht het bevoegde orgaan alle informatie, documenten en bewijsstuk
ken te verstrekken die nodig zijn voor de vaststelling van hun situatie of 
van die van hun gezin, voor de vaststelling en het behoud van hun 
rechten en plichten, alsook voor de vaststelling van de toepasselijke 
wetgeving en de daaruit voor hen voortvloeiende verplichtingen. 

3. Bij het overeenkomstig hun eigen wetgeving verzamelen, doorge
ven en verwerken van persoonsgegevens voor de uitvoering van de 
basisverordening zorgen de lidstaten ervoor dat de betrokkenen hun 
rechten ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens ten volle 
kunnen uitoefenen, overeenkomstig de communautaire bepalingen in
zake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de ver
werking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens. 

4. Voor zover dit nodig is voor de toepassing van de basisverorde
ning en de toepassingsverordening, verstrekken de bevoegde organen 
onverwijld, en in ieder geval binnen de termijnen voorgeschreven 
door de wetgeving van de betrokken lidstaat, de informatie en de docu
menten aan de betrokkenen. 

Het betrokken orgaan stelt de aanvrager die in een andere lidstaat woont 
of verblijft, rechtstreeks dan wel via het verbindingsorgaan van de lid
staat van woonplaats of verblijf van zijn beslissing in kennis. In geval 
van weigering vermeldt het de redenen voor deze weigering, de rechts
middelen en de beroepstermijnen. Van deze beslissing wordt een kopie 
gestuurd naar de andere betrokken organen. 

Artikel 4 

Vorm en wijze van uitwisseling van gegevens 

1. De Administratieve Commissie stelt de structuur, de inhoud en de 
opmaak van de documenten en de gestructureerde elektronische docu
menten vast, alsmede gedetailleerde instructies voor de wijze waarop 
deze worden uitgewisseld. 

2. De gegevensuitwisseling tussen de organen of verbindingsorganen 
geschiedt langs elektronische weg, hetzij direct, hetzij indirect via de 
toegangspunten, in een gemeenschappelijke beveiligde omgeving die 
borg staat voor de vertrouwelijkheid en de bescherming van de uitge
wisselde gegevens. 

3. In hun communicatie met de betrokkenen maken de bevoegde 
organen gebruik van de per geval passende regelingen en geven zij 
daarbij zo veel mogelijk de voorkeur aan elektronische media. De Ad
ministratieve Commissie stelt de praktische regelingen vast voor het 
langs elektronische weg toezenden van informatie, documenten of be
slissingen aan de betrokkene. 

Artikel 5 

Juridische waarde van in een andere lidstaat afgegeven documenten 
en bewijsstukken 

1. De door het orgaan van een lidstaat voor de toepassing van de 
basisverordening en de toepassingsverordening afgegeven documenten 
over iemands situatie en de bewijsstukken op grond waarvan de docu
menten zijn afgegeven, zijn voor de organen van de andere lidstaten 
bindend zolang de documenten of bewijsstukken niet door de lidstaat 
waar zij zijn afgegeven, zijn ingetrokken of ongeldig verklaard. 
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2. Bij twijfel omtrent de geldigheid van het document of de juistheid 
van de feiten die aan de vermeldingen daarin ten grondslag liggen, 
verzoekt het orgaan van de lidstaat dat het document ontvangt, het 
orgaan van afgifte om opheldering en eventueel om intrekking van 
het document. Het orgaan van afgifte heroverweegt de gronden voor 
de afgifte van het document en, indien noodzakelijk, de intrekking van 
het document. 

3. Overeenkomstig lid 2, wordt, bij twijfel omtrent de geldigheid van 
het document of ondersteunend bewijs of de juistheid van de feiten die 
aan de vermeldingen daarin ten grondslag liggen, voor zover dit moge
lijk is, de noodzakelijke verificatie van deze informatie of dit document 
op verzoek van het bevoegde orgaan uitgevoerd door het orgaan van de 
woon- of verblijfplaats. 

4. Worden de betrokken organen het niet eens, dan kan door de 
bevoegde autoriteiten de zaak aan de Administratieve Commissie wor
den voorgelegd, zulks op zijn vroegst één maand na de datum waarop 
het orgaan dat het document heeft ontvangen zijn verzoek heeft in
gediend. De Administratieve Commissie tracht binnen zes maanden na 
de datum waarop de zaak aan haar is voorgelegd, een voor beide zijden 
aanvaardbare oplossing te vinden. 

Artikel 6 

Voorlopige toepassing van een wetgeving en voorlopige betaling van 
uitkeringen 

1. Tenzij in de toepassingsverordening anders is bepaald, wordt in 
geval van een meningsverschil tussen de organen of autoriteiten van 
twee of meer lidstaten inzake de vaststelling van de toepasselijke wet
geving, op de betrokkene voorlopig de wetgeving van een van deze 
lidstaten toegepast, waarbij de rangorde als volgt wordt bepaald: 

a) de wetgeving van de lidstaat waar de betrokkene feitelijk zijn werk
zaamheden in loondienst of anders dan in loondienst verricht, indien 
de werkzaamheden in slechts één lidstaat worden uitgeoefend; 

▼M2 
b) de wetgeving van de lidstaat van de woonplaats, indien de betrok

kene al dan niet in loondienst werkzaamheden in twee of meer lid
staten verricht en een deel van zijn werkzaamheden in de lidstaat van 
woonplaats verricht of indien hij noch in loondienst noch anders dan 
in loondienst werkzaam is; 

c) in alle andere gevallen, de wetgeving van de lidstaat waar het eerst 
om toepassing van de wetgeving is verzocht, indien de betrokkene in 
twee of meer lidstaten werkzaamheden verricht. 

▼B 
2. Indien tussen de organen of autoriteiten van twee of meer lidstaten 
een meningsverschil bestaat over de vaststelling van het orgaan dat de 
uitkeringen of verstrekkingen moet verlenen, ontvangt de betrokkene die 
aanspraak op prestaties zou kunnen maken indien dit geschil niet be
stond, voorlopige prestaties als bepaald in de wetgeving die door het 
orgaan van de woonplaats wordt toegepast of, indien de betrokkene niet 
op het grondgebied van een van de betrokken lidstaten woont, prestaties 
op grond van de wetgeving die wordt toegepast door het orgaan waarbij 
de aanvraag het eerst is ingediend. 
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3. Worden de betrokken organen of autoriteiten het niet eens, dan 
kan door de bevoegde autoriteiten de zaak aan de Administratieve Com
missie worden voorgelegd, zulks op zijn vroegst één maand na de 
datum waarop het meningsverschil als bedoeld in lid 1 en lid 2 is 
ontstaan. De Administratieve Commissie tracht binnen zes maanden 
na de datum waarop de zaak aan haar is voorgelegd, een voor beide 
zijden aanvaardbare oplossing te vinden. 

4. Indien is komen vast te staan dat de toepasselijke wetgeving niet 
die van de lidstaat is waar voorlopige aansluiting heeft plaatsgevonden, 
of dat het orgaan dat voorlopige uitkeringen heeft verleend, niet het 
bevoegde orgaan was, wordt het als bevoegd aangemerkte orgaan geacht 
retroactief bevoegd te zijn geweest alsof er geen meningsverschil heeft 
bestaan uiterlijk vanaf de datum van voorlopige aansluiting of van de 
eerste voorlopige betaling van de uitkeringen. 

5. Zo nodig wordt de financiële situatie van de betrokkene met be
trekking tot de premies en uitkeringen die voorlopig worden betaald, 
door het als bevoegd aangemerkte orgaan en het orgaan dat voorlopig 
uitkeringen heeft verstrekt dan wel voorlopig premies heeft ontvangen, 
geregeld, waar zulks passend is, overeenkomstig titel IV, hoofdstuk III, 
van de toepassingsverordening. 

Door een orgaan overeenkomstig lid 2 voorlopig gedane verstrekkingen 
worden vergoed door het overeenkomstig de bepalingen van titel IV van 
de toepassingsverordening bevoegde orgaan. 

Artikel 7 

Voorlopige berekening van uitkeringen en premies 

1. Tenzij in de toepassingsverordening anders is bepaald, wordt, in
dien een persoon in aanmerking komt voor een uitkering of een premie 
verschuldigd is overeenkomstig de basisverordening, terwijl het be
voegde orgaan niet beschikt over alle gegevens betreffende de situatie 
in een andere lidstaat die nodig zijn voor de definitieve berekening van 
de hoogte van die uitkering of premie, door dit orgaan de uitkering op 
verzoek van de betrokkene verleend of de premie voorlopig berekend, 
mits deze berekening mogelijk is aan de hand van de gegevens waar
over het orgaan beschikt. 

2. De uitkering of premie wordt opnieuw berekend zodra het orgaan 
in het bezit is van alle nodige bewijsstukken of documenten. 

HOOFDSTUK III 

Overige algemene bepalingen voor de toepassing van de 
basisverordening 

Artikel 8 

Administratieve overeenkomsten tussen twee of meer lidstaten 

1. De toepassingsverordening treedt in de plaats van de overeenkom
sten betreffende de toepassing van de in artikel 8, lid 1, van de basis
verordening bedoelde verdragen, met uitzondering van de overeenkom
sten met betrekking tot de in bijlage II bij de basisverordening bedoelde 
verdragen, voor zover de bepalingen van deze overeenkomsten in 
bijlage 1 bij de toepassingsverordening worden vermeld. 
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2. De lidstaten kunnen zo nodig onderling overeenkomsten afsluiten 
betreffende de toepassing van de in artikel 8, lid 2, van de basisver
ordening bedoelde verdragen, mits deze overeenkomsten de rechten en 
verplichtingen van de betrokkenen onverlet laten en zijn opgenomen in 
bijlage 1 van de toepassingsverordening. 

Artikel 9 

Andere procedures tussen de autoriteiten en de organen 

1. Twee of meer lidstaten of hun bevoegde autoriteiten kunnen an
dere procedures overeenkomen dan die welke in de toepassingsverorde
ning zijn vastgesteld, mits zulke procedures de rechten en verplichtingen 
van de betrokkenen onverlet laten. 

2. De hiertoe gesloten overeenkomsten worden ter kennis gebracht 
van de Administratieve Commissie en worden vermeld in bijlage 1 bij 
de toepassingsverordening. 

3. Bepalingen die vervat zijn in uitvoeringsovereenkomsten, door 
twee of meer lidstaten met hetzelfde doel gesloten als, of die overeen
stemmen met de bepalingen bedoeld in lid 2, en die van kracht zijn op 
de dag vóór de inwerkingtreding van de toepassingsverordening, en 
opgenomen zijn in bijlage 5 bij Verordening (EEG) nr. 574/72, blijven, 
met het oog op regelingen tussen die lidstaten, toepasselijk voor zover 
zij ook in bijlage 1 bij de toepassingsverordening zijn opgenomen. 

Artikel 10 

Voorkoming van samenloop van prestaties 

Onverminderd andere bepalingen in de basisverordening worden, indien 
op grond van de wetgeving van twee of meer lidstaten verschuldigde 
uitkeringen wederzijds worden verminderd, geschorst of ingetrokken, de 
bedragen die bij een strikte toepassing van de wetgevingen van de 
betrokken lidstaten inzake vermindering, schorsing of intrekking niet 
zouden worden uitbetaald, gedeeld door het aantal uitkeringen dat aan 
vermindering, schorsing of intrekking wordt onderworpen. 

Artikel 11 

Gegevens voor de vaststelling van de woonplaats 

1. Indien tussen de organen van twee of meer lidstaten een verschil 
van mening bestaat over de vaststelling van de woonplaats van een 
persoon op wie de basisverordening van toepassing is, stellen deze 
organen in onderlinge overeenstemming het centrum van de belangen 
van de betrokkene vast op basis van een algemene beoordeling van alle 
beschikbare informatie met betrekking tot relevante feiten. Hiertoe be
horen onder meer, in voorkomend geval: 

a) de duur en de continuïteit van de aanwezigheid op het grondgebied 
van de betrokken lidstaten; 

b) de persoonlijke situatie van de betrokkene, waaronder: 

i) de aard en de specifieke kenmerken van de uitgeoefende werk
zaamheden, met name de plaats waar deze gewoonlijk worden 
uitgeoefend, het stabiele karakter van de werkzaamheden of de 
duur van een arbeidsovereenkomst; 

ii) de gezinssituatie en de familiebanden; 
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iii) de uitoefening van onbezoldigde werkzaamheden; 

iv) in het geval van studenten, de bron van hun inkomsten; 

v) de huisvestingssituatie, met name hoe permanent deze is; 

vi) de lidstaat waar de betrokkene geacht wordt te wonen voor 
belastingdoeleinden. 

2. Indien de organen het na afweging van de in lid 1 genoemde, op 
relevante feiten gebaseerde criteria niet eens kunnen worden, wordt de 
intentie van de betrokkene, zoals deze blijkt uit de feiten en omstandig
heden, met name de redenen om te verhuizen, voor de vaststelling van 
zijn woonplaats als doorslaggevend beschouwd. 

Artikel 12 

Samentelling van tijdvakken 

1. Voor de toepassing van artikel 6 van de basisverordening verzoekt 
het bevoegde orgaan de organen van de lidstaat waarvan de wetgeving 
ook op de betrokkene van toepassing was, om een opgave van de 
overeenkomstig die wetgeving vervulde tijdvakken. 

2. Voor zover dit nodig is voor de toepassing van artikel 6 van de 
basisverordening, worden de respectieve op grond van de wetgeving 
van een lidstaat vervulde tijdvakken van verzekering, van werkzaamheid 
in loondienst of anders dan in loondienst, of van wonen, gevoegd bij de 
op grond van de wetgeving van elke andere lidstaat vervulde tijdvakken 
van verzekering, van werkzaamheid in loondienst of anders dan in 
loondienst, of van wonen, mits deze tijdvakken elkaar niet overlappen. 

3. Indien een tijdvak van verzekering of van wonen, vervuld op 
grond van een verplichte verzekering op grond van de wetgeving van 
een lidstaat, samenvalt met een op grond van een vrijwillige of vrijwil
lig voortgezette verzekering op grond van de wetgeving van een andere 
lidstaat vervuld tijdvak van verzekering, wordt alleen het tijdvak in 
aanmerking genomen dat is vervuld op grond van de verplichte ver
zekering. 

4. Indien een op grond van de wetgeving van een lidstaat vervuld 
tijdvak van verzekering of van wonen dat geen gelijkgesteld tijdvak is, 
samenvalt met een op grond van de wetgeving van een andere lidstaat 
gelijkgesteld tijdvak, wordt alleen het niet-gelijkgestelde tijdvak in aan
merking genomen. 

5. Elk op grond van de wetgevingen van twee of meer lidstaten 
gelijkgesteld tijdvak wordt slechts in aanmerking genomen door het 
orgaan van de lidstaat waarvan de wetgeving laatstelijk vóór dat tijdvak 
op de betrokkene verplicht van toepassing was. Indien de wetgeving van 
een lidstaat vóór dat tijdvak niet verplicht van toepassing was op de 
betrokkene, wordt het in aanmerking genomen door het orgaan van de 
lidstaat waarvan de wetgeving na dat tijdvak voor het eerst verplicht van 
toepassing was op de betrokkene. 
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6. Indien de periode waarin bepaalde tijdvakken van verzekering of 
van wonen werden vervuld op grond van de wetgeving van een lidstaat, 
niet nauwkeurig kan worden bepaald, wordt ervan uitgegaan dat deze 
tijdvakken de op grond van de wetgeving van een andere lidstaat ver
vulde tijdvakken van verzekering of van wonen niet overlappen, en 
wordt hiermede, indien dit gunstig is voor de betrokkene, rekening 
gehouden, voor zover de tijdvakken redelijkerwijs in aanmerking kun
nen worden genomen. 

Artikel 13 

Regels voor de omrekening van tijdvakken 

1. Indien de tijdvakken, vervuld op grond van de wetgeving van een 
lidstaat, worden uitgedrukt in andere eenheden dan in de wetgeving van 
een andere lidstaat worden gehanteerd, geschiedt de omrekening die op 
grond van artikel 6 van de basisverordening voor de samentelling nodig 
is volgens de onderstaande regels: 

a) het tijdvak dat moet worden gebruikt als basis voor de omrekening is 
het tijdvak dat wordt meegedeeld door het orgaan van de lidstaat 
volgens de wetgeving op grond waarvan het tijdvak is vervuld; 

b) in het geval van regelingen waarin de tijdvakken in dagen worden 
uitgedrukt, geschiedt de omrekening van dagen in andere eenheden, 
en omgekeerd, alsook de omrekening tussen verschillende op dagen 
gebaseerde regelingen, volgens de onderstaande tabel: 

Regeling geba
seerd op 

één dag 
komt over

een met 

één week 
komt over

een met 

één maand 
komt over

een met 

1 kwartaal 
komt over

een met 

maximum 
aantal dagen 
in één ka
lenderjaar 

5 dagen 9 uur 5 dagen 22 dagen 66 dagen 264 dagen 

6 dagen 8 uur 6 dagen 26 dagen 78 dagen 312 dagen 

7 dagen 6 uur 7 dagen 30 dagen 90 dagen 360 dagen 

c) in het geval van regelingen waarin de tijdvakken in andere eenheden 
dan dagen worden uitgedrukt: 

i) drie maanden of dertien weken gelden als een kwartaal, en om
gekeerd; 

ii) één jaar geldt als vier kwartalen, 12 maanden of 52 weken, en 
omgekeerd; 

iii) voor de omrekening van weken in maanden, en omgekeerd, 
worden weken en maanden omgerekend in dagen volgens de 
in de in punt b) opgenomen tabel bepaalde omrekening voor 
de regelingen op basis van zes dagen; 

d) in het geval van tijdvakken die in gedeelten worden uitgedrukt, 
worden deze omgerekend naar de volgende kleinere gehele eenheid, 
door toepassing van de punten b) en c). Gedeelten van jaren worden 
omgerekend in maanden, tenzij de betrokken regeling is gebaseerd 
op kwartalen; 

e) indien de omrekening op grond van dit lid leidt tot een gedeelte van 
een eenheid, wordt het resultaat afgerond naar de volgende hogere 
gehele eenheid. 
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2. De toepassing van lid 1 mag er niet toe leiden dat de som van de 
tijdvakken die gedurende één kalenderjaar zijn vervuld, een totaal op
levert van meer dan de in de laatste kolom van de tabel in lid 1, onder 
b), vermelde dagen, dan tweeënvijftig weken, dan twaalf maanden of 
dan vier kwartalen. 

Indien de om te rekenen tijdvakken overeenkomen met het maximale 
aantal tijdvakken per jaar op grond van de wetgeving van de lidstaat 
waar zij zijn vervuld, mag de toepassing van lid 1 in één kalenderjaar 
niet leiden tot tijdvakken die korter zijn dan het eventuele maximale 
aantal tijdvakken per jaar waarin de betrokken wetgeving voorziet. 

3. De omrekening wordt uitgevoerd, hetzij in een enkele operatie die 
betrekking heeft op alle tijdvakken die als een geheel zijn meegedeeld, 
hetzij voor elk jaar indien de tijdvakken op jaarbasis zijn meegedeeld. 

4. Wanneer een orgaan tijdvakken in dagen meedeelt, geeft het te
gelijkertijd aan of de toegepaste regeling is gebaseerd op vijf, zes of 
zeven dagen. 

TITEL II 

VASTSTELLING VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING 

Artikel 14 

Verduidelijkingen bij de artikelen 12 en 13 van de basisverordening 

1. Voor de toepassing van artikel 12, lid 1, van de basisverordening 
slaat degene „die werkzaamheden in loondienst verricht in een lidstaat 
voor rekening van een werkgever die daar zijn werkzaamheden norma
liter verricht, en die door deze werkgever naar een andere lidstaat wordt 
gedetacheerd” ook op een persoon die is aangeworven met het oog op 
detachering naar een andere lidstaat, op voorwaarde dat de betrokkene, 
onmiddellijk voor het begin van zijn werkzaamheden in loondienst, 
reeds onderworpen is aan de wetgeving van de lidstaat waar zijn werk
gever gevestigd is. 

2. Voor de toepassing van artikel 12, lid 1, van de basisverordening 
hebben de woorden „die daar zijn werkzaamheden normaliter verricht” 
betrekking op een werkgever die normaliter op het grondgebied van de 
lidstaat waar hij is gevestigd substantiële werkzaamheden verricht die 
verder gaan dan louter intern beheer. Dit wordt vastgesteld aan de hand 
van alle criteria die de door de werkgever uitgevoerde werkzaamheden 
kenmerken. De ter zake dienende criteria moeten zijn toegesneden op de 
specifieke kenmerken van elke werkgever en de ware aard van de werk
zaamheden. 

3. Voor de toepassing van artikel 12, lid 2, van de basisverordening 
is degene „die werkzaamheden anders dan in loondienst pleegt te ver
richten” iemand die normaliter substantiële werkzaamheden verricht op 
het grondgebied van de lidstaat waar hij is gevestigd. Met name moet 
hij zijn werkzaamheden reeds enige tijd hebben uitgeoefend voor de 
datum waarop hij een beroep wenst te doen op dat artikel en, gedurende 
iedere periode van tijdelijke werkzaamheden in een andere lidstaat, in 
de lidstaat waar hij is gevestigd de nodige voorwaarden blijven ver
vullen voor de uitoefening van zijn werkzaamheden zodat hij hiermee 
kan doorgaan na zijn terugkeer. 
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4. Voor de toepassing van artikel 12, lid 2, van de basisverordening 
is het criterium om te bepalen of de werkzaamheden anders dan in 
loondienst die een persoon in een andere lidstaat gaat uitoefenen, 
„van gelijke aard” zijn als de werkzaamheden die hij normaliter anders 
dan in loondienst verricht, de feitelijke aard van de werkzaamheid en 
niet het feit dat deze werkzaamheden eventueel door deze andere lid
staat als werkzaamheden in loondienst of anders dan in loondienst 
worden betiteld. 

▼M2 
5. Voor de toepassing van artikel 13, lid 1, van de basisverordening 
wordt onder degene die „in twee of meer lidstaten werkzaamheden in 
loondienst pleegt te verrichten” verstaan, iemand die gelijktijdig of af
wisselend, voor dezelfde onderneming of werkgever of voor verschil
lende ondernemingen of werkgevers, op het grondgebied van twee of 
meer lidstaten één of meer afzonderlijke werkzaamheden uitoefent. 

5 bis. Voor de toepassing van titel II van de basisverordening wordt 
onder „zetel of domicilie” verstaan, de zetel of domicilie waar de voor
naamste beslissingen betreffende de onderneming worden genomen en 
waar de centrale bestuurstaken ervan worden uitgeoefend. 

Voor de toepassing van artikel 13, lid 1, van de basisverordening vallen 
leden van het cockpit- of het cabinepersoneel die in loondienst en met 
betrekking tot luchtpassagiers of luchtvrachtvervoer diensten plegen te 
verrichten in twee of meer lidstaten onder de wetgeving van de lidstaat 
waar hun thuisbasis, zoals omschreven in bijlage III bij 
Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad van 16 december 1991 
inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve 
procedures op het gebied van de burgerluchtvaart ( 1 ), gelegen is. 

5 ter. Voor de vaststelling van de toepasselijke wetgeving op grond 
van artikel 13 van de basisverordening worden marginale werkzaamhe
den buiten beschouwing gelaten. Artikel 16 van de uitvoeringsverorde
ning is op alle onder dit artikel bedoelde gevallen van toepassing. 

▼B 
6. Voor de toepassing van artikel 13, lid 2, van de basisverordening 
wordt onder degene die „in twee of meer lidstaten werkzaamheden 
anders dan in loondienst pleegt te verrichten” met name verstaan, ie
mand die gelijktijdig of afwisselend op het grondgebied van twee of 
meer lidstaten een of meer afzonderlijke werkzaamheden anders dan in 
loondienst uitoefent, ongeacht de aard van deze anders dan in loondienst 
verrichte werkzaamheden. 

7. Ten behoeve van het onderscheid tussen de in de leden 5 en 6 
bedoelde werkzaamheden en de in artikel 12, leden 1 en 2, van de 
basisverordening bedoelde gevallen, is de duur van de werkzaamheid 
in een of meer lidstaten (of zij permanent, dan wel ad hoc of tijdelijk 
van aard is) doorslaggevend. Daartoe wordt een algemene beoordeling 
verricht van alle relevante feiten, waaronder met name, met betrekking 
tot een persoon in loondienst, de in de arbeidsovereenkomst bepaalde 
arbeidsplaats. 

8. Voor de toepassing van artikel 13, leden 1 en 2, van de basisver
ordening betekent een „substantieel gedeelte van de werkzaamheden die 
in loondienst of anders dan in loondienst” in een lidstaat worden ver
richt dat een kwantitatief substantieel deel van alle werkzaamheden in 
loondienst of anders dan in loondienst daar wordt verricht, zonder dat 
het hierbij noodzakelijkerwijs om het grootste deel van deze werkzaam
heden hoeft te gaan. 
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De beoordeling of een substantieel gedeelte van de werkzaamheden in 
een lidstaat wordt verricht, gebeurt mede op grond van de volgende 
indicatieve criteria: 

a) in geval van een werkzaamheid in loondienst, de arbeidstijd en/of de 
bezoldiging, en 

b) in geval van een werkzaamheid anders dan in loondienst, de omzet, 
de arbeidstijd, het aantal verleende diensten en/of het inkomen. 

In het kader van een algemene beoordeling geldt een aandeel van min
der dan 25 % voor de bovengenoemde criteria als indicatie dat een 
substantieel gedeelte van de werkzaamheden niet in de betrokken lid
staat wordt verricht. 

9. Voor de toepassing van artikel 13, lid 2, onder b), van de basis
verordening wordt het „centrum van belangen” van anders dan in loon
dienst verrichte werkzaamheden van een persoon bepaald aan de hand 
van alle elementen waaruit zijn beroepswerkzaamheden bestaan, met 
name de vaste en blijvende plaats van waaruit hij zijn werkzaamheden 
verricht, de gebruikelijke aard of de duur van de uitgeoefende werk
zaamheden, het aantal verleende diensten, alsmede de intentie van de 
betrokkene zoals die uit alle omstandigheden blijkt. 

10. Voor de vaststelling van de toepasselijke wetgeving op grond van 
de leden 8 en 9, houden de betrokken organen rekening met de ver
wachte situatie in de volgende twaalf kalendermaanden. 

11. Degene die zijn werkzaamheid in loondienst in twee of meer 
lidstaten voor rekening van een buiten het grondgebied van de Unie 
gevestigde werkgever verricht en in een lidstaat woont zonder daar een 
substantiële werkzaamheid te verrichten, valt onder de wetgeving van de 
lidstaat van de woonplaats. 

Artikel 15 

Procedures voor de toepassing van artikel 11, lid 3, punt b) en punt 
d), artikel 11, lid 4, en artikel 12 van de basisverordening 
(betreffende de verstrekking van informatie aan de betrokken 

organen) 

1. Indien een persoon zijn werkzaamheid uitoefent in een andere 
lidstaat dan de op grond van titel II van de basisverordening bevoegde 
lidstaat, stelt de werkgever of, in het geval van iemand die geen werk
zaamheid in loondienst verricht, de betrokkene zelf, indien mogelijk van 
tevoren, het bevoegde orgaan van de lidstaat waarvan de wetgeving van 
toepassing blijft, daarvan in kennis, tenzij anders is bepaald in artikel 16 
van de toepassingsverordening. ►M2 Dit orgaan verstrekt de in arti
kel 19, lid 2, van de uitvoeringsverordening bedoelde verklaring aan de 
betrokkene en stelt onverwijld informatie betreffende de overeenkomstig 
artikel 11, lid 3, onder b), of artikel 12 van de basisverordening op de 
betrokkene van toepassing zijnde wetgeving ter beschikking van het 
orgaan dat is aangewezen door de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
waar de werkzaamheid wordt uitgeoefend. ◄ 

2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op personen die onder 
artikel 11, lid 3, punt d), van de basisverordening vallen. 
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3. Een werkgever als bedoeld in artikel 11, lid 4, van de basisver
ordening bij wie een persoon in loondienst werkzaam is aan boord van 
een zeeschip dat onder de vlag van een andere lidstaat vaart, stelt, 
indien mogelijk van tevoren, het bevoegde orgaan van de lidstaat waar
van de wetgeving van toepassing is, daarvan in kennis. Dit orgaan stelt 
onverwijld informatie betreffende de wetgeving die op grond van arti
kel 11, lid 4, van de basisverordening op de betrokkene van toepassing 
is, ter beschikking van het orgaan dat is aangewezen door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat onder de vlag waarvan het zeeschip aan boord 
waarvan de werknemer de werkzaamheden zal verrichten, vaart. 

Artikel 16 

Procedure voor de toepassing van artikel 13 van de 
basisverordening 

1. Degene die in twee of meer lidstaten werkzaamheden verricht, 
stelt het orgaan dat is aangewezen door de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat van woonplaats, daarvan in kennis. 

2. Het aangewezen orgaan van de woonplaats stelt onverwijld de op 
de betrokkene toepasselijke wetgeving vast, met inachtneming van ar
tikel 13 van de basisverordening en artikel 14 van de toepassingsver
ordening. Deze aanvankelijke vaststelling heeft een voorlopig karakter. 
Het orgaan brengt de aangewezen organen van elke lidstaat waar werk
zaamheden worden verricht op de hoogte van zijn voorlopige vaststel
ling. 

3. De voorlopige vaststelling van de toepasselijke wetgeving, bedoeld 
in lid 2, wordt definitief binnen twee maanden nadat de door de be
voegde autoriteiten van de betrokken lidstaten aangewezen organen 
ervan in kennis zijn gesteld overeenkomstig lid 2, tenzij de wetgeving 
reeds definitief is vastgesteld op basis van lid 4, of tenzij ten minste een 
van de betrokken organen de door de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van woonplaats aangewezen organen aan het eind van de periode van 
twee maanden ervan in kennis stelt dat het nog niet met de vaststelling 
kan instemmen of hierover een ander standpunt inneemt. 

4. Indien onzekerheid betreffende de vaststelling van de toepasselijke 
wetgeving noopt tot contacten tussen de organen of autoriteiten van 
twee of meer lidstaten wordt, op verzoek van een of meer van de 
door de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten aangewezen 
organen of van de bevoegde autoriteiten zelf, de op de betrokkene 
toepasselijke wetgeving in onderlinge overeenstemming vastgesteld, 
met inachtneming van artikel 13 van de basisverordening en de des
betreffende bepalingen van artikel 14 van de toepassingsverordening. 

Indien er een verschil van mening bestaat tussen de betrokken organen 
of bevoegde autoriteiten, streven deze instanties naar een akkoord over
eenkomstig bovengenoemde voorwaarden; artikel 6 van de toepassings
verordening is van toepassing. 

5. Het bevoegde orgaan van de lidstaat waarvan de wetgeving voor
lopig of definitief van toepassing is verklaard, stelt de betrokkene on
verwijld in kennis. 

6. Indien de betrokkene nalaat de in lid 1 vermelde informatie te 
verstrekken, wordt dit artikel toegepast op initiatief van het door de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van woonplaats aangewezen orgaan, 
zodra het, eventueel via een ander betrokken orgaan, in kennis is gesteld 
van de situatie van de betrokkene. 
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Artikel 17 

Procedure voor de toepassing van artikel 15 van de 
basisverordening 

Contractuele personeelsleden van de Europese Gemeenschappen oefe
nen bij de sluiting van de arbeidsovereenkomst het keuzerecht overeen
komstig artikel 15 van de basisverordening uit. De tot het sluiten van 
deze overeenkomst bevoegde autoriteit stelt het aangewezen orgaan van 
de lidstaat in kennis van de wetgeving waarvoor de contractuele per
soneelsleden hebben gekozen. 

Artikel 18 

Procedure voor de toepassing van artikel 16 van de 
basisverordening 

Een verzoek van de werkgever of de betrokkene om een uitzondering 
op de artikelen 11 tot en met 15 van de basisverordening wordt, indien 
mogelijk vooraf, ingediend bij de bevoegde autoriteit of het orgaan dat 
is aangewezen door de autoriteit van de lidstaat waarvan de werknemer 
of de betrokkene toepassing van de wetgeving wenst. 

Artikel 19 

Verstrekking van informatie aan betrokkenen en werkgevers 

1. Het bevoegde orgaan van de lidstaat waarvan de wetgeving op 
grond van titel II van de basisverordening van toepassing wordt, infor
meert de betrokkene en eventueel zijn werkgever over de in die wetge
ving neergelegde verplichtingen. Het verleent hun de nodige hulp bij het 
vervullen van de op grond van die wetgeving verplichte formaliteiten. 

2. Op verzoek van de betrokkene of de werkgever verstrekt het 
bevoegde orgaan van de lidstaat waarvan de wetgeving op grond van 
een bepaling van titel II van de basisverordening van toepassing is, een 
verklaring dat die wetgeving van toepassing is en vermeldt het eventu
eel tot welke datum en onder welke voorwaarden. 

Artikel 20 

Samenwerking tussen organen 

1. De betrokken organen verstrekken het bevoegde orgaan van de 
lidstaat waarvan de wetgeving op grond van titel II van de basisver
ordening van toepassing is, de nodige gegevens voor de vaststelling van 
de datum waarop deze wetgeving van toepassing wordt, alsook de pre
mies en bijdragen die de betrokkene en zijn werkgevers ingevolge die 
wetgeving verschuldigd zijn. 

2. Het bevoegde orgaan van de lidstaat waarvan de wetgeving op een 
persoon van toepassing wordt op grond van titel II van de basisver
ordening, stelt het orgaan dat is aangewezen door de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat waarvan de wetgeving het laatst op die persoon van 
toepassing was, in kennis van de datum waarop de toepassing van de 
wetgeving ingaat. 
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Artikel 21 

Verplichtingen van de werkgever 

1. Een werkgever die zijn statutaire zetel of vestiging buiten de 
bevoegde lidstaat heeft, dient alle verplichtingen na te komen waarin 
de op zijn werknemers toepasselijke wetgeving voorziet, met name de 
verplichting tot het betalen van de in die wetgeving bedoelde premies en 
bijdragen, alsof hij zijn statutaire zetel of vestiging in de bevoegde 
lidstaat zou hebben. 

2. Een werkgever die geen vestiging heeft in de lidstaat waarvan de 
wetgeving van toepassing is en de werknemer kunnen overeenkomen 
dat de werknemer de verplichtingen van de werkgever inzake de beta
ling van premies en bijdragen voor rekening van deze laatste nakomt, 
zonder afbreuk te doen aan de onderliggende verplichtingen van de 
werkgever. De werkgever brengt een dergelijke regeling ter kennis 
van het bevoegde orgaan van die lidstaat. 

TITEL III 

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR VERSCHILLENDE 
CATEGORIEËN UITKERINGEN 

HOOFDSTUK I 

Prestaties bij ziekte, en moederschaps- en daarmee gelijkgestelde 
vaderschapsuitkeringen 

Artikel 22 

Algemene toepassingsbepalingen 

1. De bevoegde autoriteiten of organen zien erop toe dat alle nood
zakelijke informatie betreffende de procedures en voorwaarden voor de 
toekenning van verstrekkingen ter beschikking van de verzekerden 
wordt gesteld wanneer zulke verstrekkingen worden ontvangen op het 
grondgebied van een andere lidstaat dan die van het bevoegde orgaan. 

2. Onverminderd artikel 5, onder a), van de basisverordening kunnen 
de kosten van verstrekkingen in de zin van artikel 22 van de basisver
ordening, respectievelijk de artikelen 23 tot en met 30 van de basisver
ordening, slechts dan ten laste komen van een lidstaat, indien de ver
zekerde op grond van de wetgeving van die lidstaat een aanvraag voor 
een pensioen heeft ingediend, respectievelijk een pensioen ontvangt. 

Artikel 23 

Toe te passen stelsel als er in het land van de woon- of verblijfplaats 
meer dan één stelsel bestaat 

Indien de wetgeving van de lidstaat van de woon- of verblijfplaats voor 
meer dan één categorie verzekerden meer dan één verzekeringsstelsel 
voor ziekte en moederschap of vaderschap kent, worden voor de toe
passing van artikel 17, artikel 19, lid 1, en de artikelen 20, 22, 24 en 26 
van de basisverordening de bepalingen van de wetgeving met betrek
king tot het algemeen stelsel voor werknemers gevolgd. 
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Artikel 24 

Woonplaats in een andere dan de bevoegde lidstaat 

1. Voor de toepassing van artikel 17 van de basisverordening zijn de 
verzekerde en/of zijn gezinsleden verplicht zich te laten inschrijven bij 
het orgaan van de woonplaats. Hun recht op verstrekkingen in de lid
staat van de woonplaats blijkt uit een verklaring die door het bevoegde 
orgaan op verzoek van de verzekerde of op verzoek van het orgaan van 
de woonplaats is verstrekt. 

2. Het in lid 1 bedoelde document blijft geldig totdat het bevoegde 
orgaan het orgaan van de woonplaats in kennis stelt van de intrekking 
ervan. 

Het orgaan van de woonplaats stelt het bevoegde orgaan in kennis van 
iedere inschrijving overeenkomstig lid 1 en van iedere wijziging of 
schrapping daarvan. 

3. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de in de artikelen 
22, 24, 25 en 26 van de basisverordening bedoelde personen. 

Artikel 25 

Verblijf in een andere dan de bevoegde lidstaat 

A) Procedure en draagwijdte van het recht 

1. Voor de toepassing van artikel 19 van de basisverordening ver
strekt de verzekerde de zorgverlener in de lidstaat van verblijf een door 
het bevoegd orgaan uitgereikt document waaruit blijkt dat hij recht heeft 
op verstrekkingen. Indien de verzekerde niet in het bezit is van een 
dergelijk document, vraagt het orgaan van de verblijfplaats het docu
ment op verzoek, of indien anderszins noodzakelijk, bij het bevoegde 
orgaan op. 

2. Uit dat document moet blijken dat de verzekerde volgens de voor
waarden van artikel 19 van de basisverordening recht heeft op verstrek
kingen onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor verzeker
den ingevolge de wetgeving van de lidstaat van verblijf. 

3. Met de in artikel 19, lid 1, van de basisverordening genoemde 
verstrekkingen worden verstrekkingen bedoeld die in de lidstaat van 
verblijf volgens zijn wetgeving worden verleend en die medisch nood
zakelijk worden om te voorkomen dat de verzekerde vóór het einde van 
zijn geplande verblijf naar de bevoegde lidstaat moet terugkeren om er 
de behandeling te ontvangen die hij nodig heeft. 

B) Procedure en regelingen voor de rechtstreekse betaling en/of ver
goeding van verstrekkingen 

4. Indien de verzekerde de kosten van alle of een deel van de op 
grond van artikel 19 van de basisverordening verleende verstrekkingen 
zelf heeft betaald en indien de door het orgaan van de verblijfplaats 
toegepaste wetgeving voorziet in de mogelijkheid van vergoeding van 
deze kosten aan de verzekerde, kan hij een verzoek om vergoeding aan 
het orgaan van de verblijfplaats richten. In dat geval vergoedt dat orgaan 
hem het bedrag van de kosten van de verstrekkingen rechtstreeks, bin
nen de grenzen en onder de voorwaarden van de volgens de wetgeving 
van het orgaan geldende vergoedingstarieven. 
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5. Indien het verzoek om vergoeding van zulke kosten niet recht
streeks bij het orgaan van de verblijfplaats is ingediend, worden de 
kosten door het bevoegde orgaan aan de betrokkene vergoed tegen 
het vergoedingstarief dat het orgaan van de verblijfplaats in het betrok
ken geval toepast, dan wel ten bedrage van de vergoeding die door het 
orgaan van de verblijfplaats zou zijn uitbetaald indien artikel 62 van de 
toepassingsverordening van toepassing was geweest. 

Het orgaan van de verblijfplaats is verplicht het bevoegde orgaan des
gevraagd de nodige inlichtingen over die tarieven of bedragen te ver
strekken. 

6. In afwijking van lid 5 kan het bevoegde orgaan de gemaakte 
kosten vergoeden binnen de grenzen en volgens de voorwaarden van 
de tarieven vastgesteld in zijn wetgeving, op voorwaarde dat de ver
zekerde ermee akkoord gaat dat deze bepaling op hem wordt toegepast. 

7. Indien de wetgeving van de lidstaat van verblijf in het betrokken 
geval niet voorziet in vergoeding overeenkomstig de leden 4 en 5, mag 
het bevoegde orgaan de gemaakte kosten binnen de grenzen en volgens 
de voorwaarden van de tarieven vastgesteld in zijn wetgeving vergoeden 
zonder instemming van de verzekerde. 

8. De vergoeding voor de verzekerde mag het bedrag van de werke
lijk door hem gemaakte kosten nooit overschrijden. 

9. Indien het om aanzienlijke uitgaven gaat, kan het bevoegde orgaan 
een passend voorschot aan de verzekerde uitbetalen zodra deze de aan
vraag tot vergoeding bij dit orgaan indient. 

C) Gezinsleden 

10. De leden 1 tot en met 9 zijn van overeenkomstige toepassing op 
de gezinsleden van de verzekerde. 

Artikel 26 

Geplande geneeskundige verzorging 

A) Toestemmingsprocedure 

1. Voor de toepassing van artikel 20, lid 1, van de basisverordening 
wordt door de verzekerde een door het bevoegde orgaan verstrekt docu
ment aan het orgaan van de verblijfplaats overgelegd. Voor de toepas
sing van dit artikel wordt onder bevoegd orgaan verstaan het orgaan dat 
de kosten van de geplande behandeling voor zijn rekening neemt; in de 
in artikel 20, lid 4, en artikel 27, lid 5, van de basisverordening be
doelde gevallen, waarin de in de lidstaat van de woonplaats toegekende 
verstrekkingen op basis van vaste bedragen worden vergoed, is het 
bevoegde orgaan het orgaan van de woonplaats. 

2. De verzekerde die niet in de bevoegde lidstaat woont verzoekt om 
de toestemming aan het orgaan van de woonplaats, dat het verzoek 
onverwijld aan het bevoegde orgaan doorzendt. 

In dat geval geeft het orgaan van de woonplaats in een verklaring aan 
dat in de lidstaat van de woonplaats is voldaan aan de voorwaarden van 
artikel 20, lid 2, tweede zin, van de basisverordening. 
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De gevraagde toestemming kan door het bevoegde orgaan alleen gewei
gerd worden indien, in overeenstemming met het oordeel van het orgaan 
van de woonplaats, in de lidstaat van de woonplaats van de verzekerde 
niet is voldaan aan de voorwaarden van artikel 20, lid 2, tweede zin, 
van de basisverordening, of indien dezelfde behandeling binnen een 
medisch verantwoorde termijn, gelet op de gezondheidstoestand van 
dat moment en het te verwachten ziekteverloop van de betrokkene, in 
de bevoegde lidstaat zelf kan worden gegeven. 

Het bevoegde orgaan stelt het orgaan van de woonplaats in kennis van 
zijn besluit. 

Is binnen de in de nationale wetgeving vastgestelde termijnen geen 
antwoord ontvangen, dan wordt de toestemming geacht door het be
voegde orgaan te zijn verleend. 

3. Indien een niet in de bevoegde lidstaat woonachtige verzekerde 
een dringende levensreddende behandeling nodig heeft en de toestem
ming niet kan worden geweigerd op grond van de tweede zin van 
artikel 20, lid 2, van de basisverordening, wordt de toestemming door 
het orgaan van de woonplaats verleend namens het bevoegde orgaan, 
dat onverwijld door het orgaan van de woonplaats wordt ingelicht. 

Het bevoegde orgaan aanvaardt de bevindingen en behandelingskeuzen 
van artsen die zijn erkend door het orgaan van de woonplaats dat 
toestemming verleent met betrekking tot de noodzaak van een dringende 
levensreddende behandeling. 

4. Tijdens de procedure voor het verlenen van de toestemming be
houdt het bevoegde orgaan steeds de mogelijkheid de verzekerde door 
een door het orgaan gekozen arts in de lidstaat van de woon- of ver
blijfplaats te laten onderzoeken. 

5. Het orgaan van de verblijfplaats stelt, onverminderd enige beslis
sing inzake de toestemming, het bevoegde orgaan in voorkomend geval 
ervan in kennis dat een aanvulling op de door de toestemming gedekte 
behandeling uit medisch oogpunt nodig blijkt. 

B) Rechtstreekse betaling van de door de verzekerde gemaakte kosten 
in verband met verstrekkingen 

6. Onverminderd lid 7, is artikel 25, leden 4 en 5, van de toepas
singsverordening van overeenkomstige toepassing. 

7. Indien de verzekerde de kosten voor een medische behandeling 
waarvoor toestemming is verleend geheel of gedeeltelijk zelf heeft be
taald en de kosten die het bevoegde orgaan op grond van lid 6 verplicht 
is aan het orgaan van de verblijfplaats of aan de verzekerde zelf te 
vergoeden (werkelijke kostprijs) lager zijn dan de kosten die het voor 
dezelfde behandeling in de bevoegde lidstaat zou hebben moeten dragen 
(fictieve kostprijs), dan vergoedt het bevoegde orgaan op verzoek de 
door de verzekerde gemaakte kosten van de behandeling tot het bedrag 
waarmee de fictieve kostprijs de werkelijke kostprijs overstijgt. Het 
vergoede bedrag mag evenwel niet hoger zijn dan de werkelijke kosten 
van de verzekerde, waarbij ook rekening kan worden gehouden met het 
bedrag dat de verzekerde zou hebben moeten betalen indien de behan
deling in de bevoegde lidstaat had plaatsgevonden. 
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C) Reis- en verblijfkosten in het kader van een geplande behandeling 

8. Indien toestemming is verleend voor een behandeling in een an
dere lidstaat, en de nationale wetgeving van het bevoegde orgaan voor
ziet in de vergoeding van de aan de behandeling verbonden reis- en 
verblijfkosten van de verzekerde, worden deze kosten voor de betrok
kene en zo nodig voor een begeleider door dat orgaan betaald. 

D) Gezinsleden 

9. De leden 1 tot en met 8 zijn van overeenkomstige toepassing op 
de gezinsleden van de verzekerden. 

Artikel 27 

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in het geval dat de woon- of 
verblijfplaats zich in een andere dan de bevoegde lidstaat bevindt 

A) Door de verzekerde te volgen procedure 

1. Indien de wetgeving van de bevoegde lidstaat voorschrijft dat de 
verzekerde een bewijs overlegt om in aanmerking te komen voor een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering in de zin van artikel 21, lid 1, van de 
basisverordening, vraagt de verzekerde de arts van de lidstaat van de 
woonplaats die zijn gezondheidstoestand heeft vastgesteld, om een be
wijs van arbeidsongeschiktheid met vermelding van de vermoedelijke 
duur ervan. 

2. De verzekerde zendt het bewijs binnen de door de wetgeving van 
de bevoegde lidstaat bepaalde termijn aan het bevoegde orgaan toe. 

3. Indien door de behandelende artsen van de lidstaat van de woon
plaats geen bewijzen van arbeidsongeschiktheid worden afgegeven en 
deze volgens de wetgeving van de bevoegde lidstaat vereist zijn, wendt 
de betrokkene zich rechtstreeks tot het orgaan van de woonplaats. Dit 
orgaan zorgt er onmiddellijk voor dat de arbeidsongeschiktheid van de 
betrokkene medisch wordt beoordeeld en het in lid 1 bedoelde bewijs 
wordt uitgeschreven. Het bewijs wordt onverwijld naar het bevoegde 
orgaan doorgezonden. 

4. De doorzending van het in de leden 1, 2 en 3 bedoelde document 
ontslaat de verzekerde niet van de in de toepasselijke wetgeving vervatte 
verplichtingen, met name ten aanzien van zijn werkgever. In voor
komend geval kan de werkgever en/of het bevoegde orgaan de werk
nemer oproepen deel te nemen aan activiteiten om de terugkeer naar het 
arbeidsproces te bevorderen en te ondersteunen. 

B) Door het orgaan van de lidstaat van de woonplaats te volgen 
procedure 

5. Als het bevoegde orgaan daarom verzoekt, worden door het or
gaan van de woonplaats, in overeenstemming met de door dat orgaan 
toegepaste wetgeving, ten aanzien van de betrokkene de nodige admi
nistratieve controles of medische onderzoeken verricht. Het verslag van 
de controlerend arts, waarin met name de vermoedelijke duur van de 
arbeidsongeschiktheid wordt vermeld, wordt door het orgaan van de 
woonplaats onverwijld aan het bevoegde orgaan gezonden. 
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C) Door het bevoegde orgaan te volgen procedure 

6. Het bevoegde orgaan behoudt het recht de verzekerde te laten 
onderzoeken door een arts die het orgaan zelf heeft gekozen. 

7. Onverminderd artikel 21, lid 1, tweede zin, van de basisverorde
ning, betaalt het bevoegde orgaan de uitkeringen rechtstreeks aan de 
betrokkene en stelt het, indien nodig, het orgaan van de woonplaats 
hiervan in kennis. 

8. Voor de toepassing van artikel 21, lid 1, van de basisverordening 
hebben de vermeldingen op het bewijs van arbeidsongeschiktheid van 
de verzekerde, dat in een andere lidstaat op grond van de medische 
bevindingen van de controlerend arts of het controlerend orgaan is 
opgesteld, dezelfde juridische waarde als het in de bevoegde lidstaat 
opgestelde bewijs. 

9. Indien het bevoegde orgaan besluit de uitkeringen te weigeren, 
stelt het de verzekerde en tegelijkertijd het orgaan van de woonplaats 
van zijn besluit in kennis. 

D) Procedure bij verblijf in een andere dan de bevoegde lidstaat 

10. De leden 1 tot en met 9 zijn van overeenkomstige toepassing in 
het geval dat de verzekerde in een andere dan de bevoegde lidstaat 
verblijft. 

Artikel 28 

Uitkeringen bij langdurige zorg in het geval dat de woon- of 
verblijfplaats zich in een andere dan de bevoegde lidstaat bevindt 

A) Door de verzekerde te volgen procedure 

1. Om in aanmerking te komen voor uitkeringen bij langdurige zorg 
op grond van artikel 21, lid 1, van de basisverordening, wendt de ver
zekerde zich tot het bevoegde orgaan. Het bevoegde orgaan stelt zo 
nodig het orgaan van de woonplaats daarvan in kennis. 

B) Door het orgaan van de woonplaats te volgen procedure 

2. Het orgaan van de woonplaats onderzoekt op verzoek van het 
bevoegde orgaan de toestand van de verzekerde, met het oog op zijn 
behoefte aan langdurige zorg. Het bevoegde orgaan verschaft het orgaan 
van de woonplaats alle voor dit onderzoek nodige gegevens. 

C) Door het bevoegde orgaan te volgen procedure 

3. Het bevoegde orgaan heeft het recht om, teneinde de mate van 
behoefte aan langdurige zorg te bepalen, de verzekerde te laten onder
zoeken door een arts of andere deskundige die het orgaan zelf heeft 
gekozen. 

4. Artikel 27, lid 7, van de toepassingsverordening is van overeen
komstige toepassing. 
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D) Procedure bij verblijf in een andere dan de bevoegde lidstaat 

5. De leden 1 tot en met 4 zijn van overeenkomstige toepassing op 
de verzekerde die in een andere dan de bevoegde lidstaat verblijft. 

E) Gezinsleden 

6. De leden 1 tot en met 5 zijn van overeenkomstige toepassing op 
de gezinsleden van de verzekerde. 

Artikel 29 

Toepassing van artikel 28 van de basisverordening 

Indien de lidstaat waar de voormalige grensarbeider het laatst werkzaam 
was niet langer bevoegd is en de voormalige grensarbeider of een lid 
van zijn gezin er heen reist om er verstrekkingen op grond van artikel 28 
van de basisverordening te verkrijgen, legt hij aan het orgaan van de 
verblijfplaats een door het bevoegde orgaan afgegeven document over. 

Artikel 30 

Premies en bijdragen ten laste van de pensioengerechtigden 

In het geval van een persoon die van meer dan één lidstaat een pensioen 
ontvangt, is het bedrag van de op alle betaalde pensioenen geheven 
premies en bijdragen in geen geval hoger dan het bedrag dat geheven 
wordt ten aanzien van iemand die hetzelfde bedrag aan pensioenen van 
de bevoegde lidstaat ontvangt. 

Artikel 31 

Toepassing van artikel 34 van de basisverordening 

A) Door het bevoegde orgaan te volgen procedure 

1. Het bevoegde orgaan stelt de betrokkene in kennis van de bepa
ling van artikel 34 van de basisverordening, ter voorkoming van samen
loop van prestaties. De toepassing van deze voorschriften garandeert aan 
de persoon die niet op het grondgebied van de bevoegde lidstaat woont, 
het recht op prestaties die ten minste gelijk zijn aan het totale bedrag of 
de totale waarde waarop hij aanspraak zou kunnen maken als hij in die 
lidstaat woonde. 

2. Het bevoegde orgaan stelt voorts het orgaan van de woon- of 
verblijfplaats in kennis van de betaling van uitkeringen bij langdurige 
zorg, indien de door laatstbedoeld orgaan toegepaste wetgeving voorziet 
in de verstrekkingen voor langdurige zorg die zijn vermeld op de in 
artikel 34, lid 2, van de basisverordening bedoelde lijst. 

B) Door het orgaan van de woon- of verblijfplaats te volgen procedure 

3. Na ontvangst van de in lid 2 bedoelde informatie stelt het orgaan 
van de woon- of verblijfplaats het bevoegde orgaan onverwijld in kennis 
van elke voor hetzelfde doel bestemde verstrekking bij langdurige zorg 
die het op grond van zijn wetgeving aan de betrokkene verleent, en van 
het vergoedingstarief daarvan. 
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4. De Administratieve Commissie neemt de maatregelen die nodig 
zijn ter uitvoering van dit artikel. 

Artikel 32 

Bijzondere toepassingsmaatregelen 

1. Wanneer een persoon of een groep personen op verzoek is vrij
gesteld van verplichte ziekteverzekering en die personen dus niet zijn 
gedekt door een ziekteverzekeringsstelsel waarop de basisverordening 
van toepassing is, wordt het orgaan van een andere lidstaat, louter ten 
gevolge van die vrijstelling, niet verantwoordelijk voor de kosten van de 
verstrekkingen of uitkeringen die uit hoofde van titel III, hoofdstuk I, 
van de basisverordening aan die personen of hun gezinsleden worden 
verleend. 

2. Voor de in bijlage 2 bedoelde lidstaten zijn de bepalingen van titel 
III, hoofdstuk I, van de basisverordening betreffende verstrekkingen 
slechts van toepassing op personen die uitsluitend op basis van een 
bijzonder stelsel voor ambtenaren recht hebben op verstrekkingen, 
voor zover zulks in die bijlage is gespecificeerd. 

Het orgaan van een andere lidstaat wordt niet, louter op die grond, 
verantwoordelijk voor de kosten van de verstrekkingen of uitkeringen 
die aan die personen of hun gezinsleden worden verleend. 

3. Wanneer de in de leden 1 en 2 bedoelde personen en hun gezins
leden wonen in een lidstaat waar het recht op verstrekkingen niet is 
onderworpen aan verzekeringsvoorwaarden of de uitoefening van werk
zaamheden, al dan niet in loondienst, worden zij aangesproken voor de 
volledige kosten van de verstrekkingen die hun in hun land van woon
plaats worden verleend. 

HOOFDSTUK II 

Prestaties bij arbeidsongevallen en beroepsziekten 

Artikel 33 

Recht op verstrekkingen en uitkeringen voor degene die in een 
andere dan de bevoegde lidstaat woont of verblijft 

1. De in de artikelen 24 tot en met 27 van de toepassingsverordening 
vastgestelde procedures zijn van overeenkomstige toepassing op arti
kel 36 van de basisverordening. 

2. Indien op grond van de nationale wetgeving van de lidstaat van 
woonplaats of verblijf specifieke verstrekkingen worden gedaan in ver
band met arbeidsongeval en beroepsziekte, stelt het orgaan van deze 
lidstaat het bevoegde orgaan hiervan onverwijld op de hoogte. 
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Artikel 34 

Procedure in geval van een arbeidsongeval of beroepsziekte in een 
andere dan de bevoegde lidstaat 

1. Indien een arbeidsongeval plaatsvindt of een beroepsziekte voor de 
eerste maal medisch wordt vastgesteld op het grondgebied van een 
andere dan de bevoegde lidstaat, en de nationale wetgeving in een 
aangifte of kennisgeving voorziet, wordt de aangifte of de kennisgeving 
van het arbeidsongeval of van de beroepsziekte gedaan overeenkomstig 
de wetgeving van de bevoegde lidstaat, in voorkomend geval onver
minderd enige andersluidende toepasselijke wettelijke bepalingen die op 
het grondgebied van de lidstaat waar het arbeidsongeval plaatsvond of 
waar de beroepsziekte voor de eerste maal medisch werd vastgesteld, 
gelden en die in dat geval van toepassing blijven. De aangifte of ken
nisgeving wordt gericht aan het bevoegde orgaan. 

2. Het orgaan van de lidstaat op het grondgebied waarvan het ar
beidsongeval plaatsvond of waar de beroepsziekte voor de eerste maal 
medisch werd vastgesteld, zendt aan het bevoegde orgaan de op het 
grondgebied van deze lidstaat opgestelde geneeskundige verklaringen 
toe. 

3. Indien wegens een ongeval op weg van of naar het werk dat op 
het grondgebied van een andere lidstaat dan de bevoegde lidstaat heeft 
plaatsgevonden, op dat grondgebied een onderzoek moet worden ver
richt om een mogelijk recht op de desbetreffende prestaties vast te 
stellen, kan het bevoegde orgaan hiertoe een persoon aanwijzen, waarna 
het de autoriteiten van eerstgenoemde lidstaat van deze aanwijzing in 
kennis stelt. De organen werken samen om alle nuttige informatie te 
onderzoeken en om de verslagen en andere documenten in verband met 
het ongeval te raadplegen. 

4. Het bevoegde orgaan ontvangt, na afloop van de behandeling, op 
verzoek een uitvoerig verslag, vergezeld van de geneeskundige verkla
ringen betreffende de blijvende gevolgen van het ongeval of de ziekte 
en in het bijzonder de huidige toestand van de getroffene alsmede de 
genezing of de stabilisering van de letsels. De honoraria worden betaald 
door het orgaan van de woonplaats of de plaats van verblijf, naargelang 
het geval, overeenkomstig het door dit orgaan toegepaste tarief, maar 
komen voor rekening van het bevoegde orgaan. 

5. Op verzoek van het bevoegde orgaan van de woon- of de verblijf
plaats geeft het bevoegde orgaan in voorkomend geval kennis van de 
beslissing waarin de datum van de genezing of van de stabilisering der 
letsels wordt vastgesteld, alsmede, indien van toepassing, van de beslis
sing betreffende de toekenning van een rente. 

Artikel 35 

Geschillen naar aanleiding van de vraag of het ongeval of de ziekte 
al dan niet het gevolg is van de uitoefening van een beroep 

1. Indien het bevoegde orgaan betwist dat in het kader van artikel 36, 
lid 2, van de basisverordening de wetgeving inzake arbeidsongevallen of 
beroepsziekten van toepassing is, stelt het het orgaan van de woon- of 
van de verblijfplaats, dat de verstrekkingen heeft verleend, hiervan on
verwijld in kennis; de verstrekkingen worden dan als verstrekkingen van 
de ziekteverzekering beschouwd. 

2. Wanneer hieromtrent een definitieve beslissing is genomen, stelt 
het bevoegde orgaan het orgaan van de woon- of de verblijfplaats dat de 
verstrekkingen heeft verleend, hiervan onverwijld in kennis. 
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Indien niet is komen vast te staan dat van een arbeidsongeval of be
roepsziekte sprake is, worden de verstrekkingen waarop de betrokkene 
recht heeft, voortgezet als verstrekkingen bij ziekte. 

Indien is komen vast te staan dat van een arbeidsongeval of beroeps
ziekte sprake is, worden met ingang van de dag waarop het arbeids
ongeval heeft plaatsgevonden of de beroepsziekte voor de eerste maal 
medisch werd vastgesteld, de aan betrokkene toegekende verstrekkingen 
beschouwd als verstrekkingen wegens arbeidsongeval of beroepsziekte. 

3. De tweede alinea van artikel 6, lid 5, van de toepassingsverorde
ning is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 36 

Procedure bij blootstelling aan het risico van een beroepsziekte in 
meer dan één lidstaat 

1. In het geval bedoeld in artikel 38 van de basisverordening wordt 
de aangifte of kennisgeving van de beroepsziekte doorgezonden aan het 
voor beroepsziekten bevoegde orgaan van de lidstaat onder de wetge
ving waarvan de betrokkene werkzaamheden heeft verricht waardoor die 
beroepsziekte kon ontstaan. 

Indien het orgaan waaraan de aangifte of kennisgeving was toegezon
den, vaststelt dat werkzaamheden waardoor de betrokken beroepsziekte 
kon ontstaan, het laatst onder de wetgeving van een andere lidstaat zijn 
uitgeoefend, zendt het de aangifte of kennisgeving en alle daarbij ge
voegde stukken aan het overeenkomstige orgaan van deze lidstaat door. 

2. Indien het orgaan van de lidstaat onder de wetgeving waarvan de 
betrokkene laatstelijk een werkzaamheid heeft uitgeoefend waardoor de 
betrokken beroepsziekte kan ontstaan, vaststelt dat de betrokkene of zijn 
nabestaanden niet voldoen aan de voorwaarden van deze wetgeving, 
bijvoorbeeld omdat de betrokkene in de betreffende lidstaat nooit een 
werkzaamheid heeft uitgeoefend die de beroepsziekte veroorzaakt heeft 
of omdat de betreffende lidstaat de ziekte niet als beroepszieke erkent, 
zendt dat orgaan de aangifte of kennisgeving en alle daarbij behorende 
bescheiden, met inbegrip van de bevindingen en verslagen van het 
geneeskundig onderzoek dat door dit orgaan is verricht, onverwijld 
door aan het orgaan van de lidstaat onder de wetgeving waarvan de 
getroffene voordien een werkzaamheid heeft verricht waardoor de be
trokken beroepsziekte kan ontstaan. 

3. Zo nodig kan door de organen de in lid 2 vastgelegde procedure 
worden hernomen, waarbij wordt teruggegaan tot aan het overeenkom
stige orgaan van de lidstaat onder de wetgeving waarvan de betrokkene 
het eerst werkzaamheden heeft verricht waardoor de bedoelde beroeps
ziekte kan ontstaan. 
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Artikel 37 

Uitwisseling van inlichtingen tussen organen en betaling van 
voorschotten bij beroep tegen een afwijzende beslissing 

1. Indien beroep wordt ingesteld tegen een afwijzende beslissing van 
het orgaan van één van de lidstaten onder de wetgeving waarvan de 
betrokkene werkzaamheden heeft verricht waardoor de betrokken be
roepsziekte kan ontstaan, is dit orgaan verplicht hiervan kennis te geven 
aan het orgaan waaraan de aangifte of kennisgeving werd doorgestuurd, 
volgens de procedure van artikel 36, lid 2, van de toepassingsverorde
ning, en het later, wanneer de definitieve beslissing genomen is, hiervan 
op de hoogte te stellen. 

2. Indien op grond van de wetgeving die wordt toegepast door het 
orgaan waaraan de aangifte of kennisgeving werd doorgestuurd, recht 
op uitkeringen is ingegaan, betaalt dit orgaan voorschotten waarvan het 
bedrag eventueel na raadpleging van het orgaan tegen welks beslissing 
beroep was ingesteld, en wel zodanig dat overbetaling wordt voor
komen. Laatstgenoemd orgaan betaalt het bedrag van de uitbetaalde 
voorschotten terug, indien het, ingevolge het ingestelde beroep, ver
plicht is de prestaties te verstrekken. Dit bedrag wordt dan ingehouden 
op het bedrag van de aan de belanghebbende verschuldigde prestaties, 
volgens de procedure van de artikelen 72 en 73 van de toepassingsver
ordening. 

3. De tweede alinea van artikel 6, lid 5, van de toepassingsverorde
ning is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 38 

Verergering van een beroepsziekte 

In de gevallen bedoeld in artikel 39 van de basisverordening is de 
aanvrager verplicht aan het orgaan van de lidstaat tegenover hetwelk 
hij het recht op prestaties doet gelden, alle inlichtingen te verstrekken 
omtrent vroeger voor de bedoelde beroepsziekte toegekende prestaties. 
Dit orgaan kan zich, ter verkrijging van de inlichtingen die het nood
zakelijk acht, wenden tot elk ander orgaan dat eerder bevoegd is ge
weest. 

Artikel 39 

Beoordeling van de mate van ongeschiktheid bij een eerder of een 
later voorgekomen arbeidsongeval of beroepsziekte 

Indien een eerdere of latere arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door 
een ongeval dat plaatsvond terwijl de betrokkene onderworpen was aan 
de wetgeving van een lidstaat waarin geen onderscheid wordt gemaakt 
naar de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid, gaat het bevoegde orgaan 
van de betrokken lidstaat of de instelling die door de bevoegde instantie 
van deze lidstaat daartoe is aangewezen, als volgt te werk: 

a) op verzoek van het bevoegde orgaan van een andere lidstaat ver
strekt het inlichtingen over de mate van een eerdere of latere arbeids
ongeschiktheid, alsmede, voor zover mogelijk, gegevens aan de hand 
waarvan kan worden vastgesteld of de arbeidsongeschiktheid het 
gevolg is van een arbeidsongeval in de zin van de door het orgaan 
van de tweede lidstaat toegepaste wetgeving; 
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b) houdt het, overeenkomstig de wetgeving die het toepast, bij de vast
stelling van het recht op prestaties en van de hoogte daarvan, reke
ning met de mate van ongeschiktheid die in deze eerdere of latere 
gevallen is ontstaan. 

Artikel 40 

Indiening en behandeling van een aanvraag om renten of 
aanvullende uitkeringen 

Door de betrokkene of diens nabestaanden die op grond van de wetge
ving van een lidstaat een rente of een aanvullende uitkering willen 
ontvangen en op het grondgebied van een andere lidstaat wonen, wordt 
een aanvraag gericht tot het bevoegde orgaan, of tot het orgaan van de 
woonplaats, dat de aanvraag aan het bevoegde orgaan doorzendt. 

De aanvraag bevat alle informatie die overeenkomstig de door het be
voegde orgaan toegepaste wetgeving noodzakelijk is. 

Artikel 41 

Bijzondere toepassingsmaatregelen 

1. In verband met de in bijlage 2 bedoelde lidstaten zijn de bepalin
gen van titel III, hoofdstuk 2, van de basisverordening betreffende ver
strekkingen ten aanzien van personen die hierop uitsluitend op basis van 
een bijzonder stelsel voor ambtenaren recht hebben, slechts van toepas
sing in de mate waarin zulks in die bijlage is bepaald. 

2. Artikel 32, lid 2, tweede alinea, en artikel 32, lid 3, van de 
toepassingsverordening zijn van overeenkomstige toepassing. 

HOOFDSTUK III 

Uitkeringen bij overlijden 

Artikel 42 

Aanvraag van uitkeringen bij overlijden 

Voor de toepassing van de artikelen 42 en 43 van de basisverordening 
wordt de aanvraag om uitkeringen bij overlijden ingediend bij het be
voegde orgaan dan wel bij het orgaan in de woonplaats van de aan
vrager, dat de aanvraag aan het bevoegde orgaan toezendt. 

De aanvraag bevat alle informatie die overeenkomstig de door het be
voegde orgaan toegepaste wetgeving noodzakelijk is. 

HOOFDSTUK IV 

Uitkeringen bij invaliditeit, ouderdoms- en nabestaandenpensioenen 

Artikel 43 

Aanvullende bepalingen voor de berekening van de uitkeringen 

1. Artikel 12, leden 3, 4, 5 en 6, van de toepassingsverordening is 
van toepassing op de berekening van het theoretische bedrag en het 
werkelijke bedrag van de uitkering overeenkomstig artikel 52, lid 1, 
onder b), van de basisverordening. 

▼B 

2009R0987 — NL — 01.01.2014 — 004.001 — 30

M&D Seminars 136



 

2. Indien overeenkomstig artikel 12, lid 3, van de toepassingsver
ordening geen rekening is gehouden met tijdvakken van vrijwillige of 
vrijwillig voortgezette verzekering, wordt het met deze tijdvakken over
eenkomende bedrag berekend door het orgaan van de lidstaat onder de 
wetgeving waarvan deze tijdvakken vervuld zijn, volgens de wetgeving 
die het toepast. Het overeenkomstig artikel 52, lid 1, onder b), van de 
basisverordening berekende werkelijke bedrag van de uitkering wordt 
verhoogd met het bedrag dat overeenkomt met de tijdvakken van vrij
willige of vrijwillig voortgezette verzekering. 

3. Het orgaan van elke lidstaat berekent, volgens de wetgeving die 
het toepast, het voor de tijdvakken van vrijwillige of vrijwillig voort
gezette verzekering verschuldigde bedrag dat overeenkomstig artikel 53, 
lid 3, onder c), van de basisverordening niet aan de voorschriften inzake 
vermindering, schorsing of intrekking van een andere lidstaat is onder
worpen. 

Indien dit bedrag niet rechtstreeks kan worden bepaald omdat de door 
het bevoegde orgaan toegepaste wetgeving verschillende waarden aan 
de verzekeringstijdvakken toekent, kan een fictief bedrag worden vast
gesteld. De Administratieve Commissie bepaalt op gedetailleerde wijze 
hoe het fictieve bedrag wordt vastgesteld. 

Artikel 44 

Inaanmerkingneming van tijdvakken van kinderopvoeding 

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder „tijdvak van kin
deropvoeding” verstaan een tijdvak dat op grond van de pensioenwet
geving van een lidstaat wordt meegeteld of dat recht geeft op een aan
vulling op het pensioen met kinderopvoeding als expliciete reden, on
geacht volgens welke methode dit tijdvak wordt berekend en ongeacht 
of het tijdvak tijdens de kinderopvoeding wordt verdiend dan wel met 
terugwerkende kracht wordt erkend. 

2. Indien op grond van de wetgeving van de op grond van titel II van 
de basisverordening bevoegde lidstaat geen kinderopvoedingstijdvak in 
aanmerking wordt genomen, blijft het orgaan van de lidstaat waarvan de 
wetgeving overeenkomstig titel II van de basisverordening op de be
trokkene van toepassing was omdat deze aldaar, al dan niet in loon
dienst, werkzaam was op het tijdstip waarop op grond van die wetge
ving de inaanmerkingneming van het kinderopvoedingstijdvak voor het 
kind in kwestie aanving, verantwoordelijk voor de inaanmerkingneming 
van dat tijdvak als tijdvak van kinderopvoeding op grond van de door 
dat orgaan toegepaste wetgeving, alsof de kinderopvoeding op het 
grondgebied van de desbetreffende lidstaat had plaatsgevonden. 

3. Lid 2 geldt niet indien de wetgeving van een andere lidstaat 
wegens een al dan niet in loondienst uitgeoefende werkzaamheid op 
de betrokkene van toepassing is of wordt. 

Artikel 45 

Aanvraag om uitkeringen 

A) Indiening van de aanvraag om uitkeringen onder A-wetgevingen 
overeenkomstig artikel 44, lid 2, van de basisverordening. 

1. Om in aanmerking te komen voor uitkeringen onder 
A-wetgevingen overeenkomstig artikel 44, lid 2, van de basisverorde
ning, richt de aanvrager een aanvraag tot het orgaan van de lidstaat 
waarvan de wetgeving van toepassing was op het tijdstip waarop de 
arbeidsongeschiktheid met daaropvolgende invaliditeit is ontstaan of 
deze invaliditeit is verergerd of tot het orgaan van de woonplaats, dat 
de aanvraag aan eerstgenoemd orgaan doorzendt. 
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2. Indien ziekengeld werd toegekend, wordt de dag waarop het tijd
vak van de toekenning van deze uitkering eindigt, in voorkomend geval 
beschouwd als de datum van indiening van de pensioenaanvraag. 

3. In het in artikel 47, lid 1, van de basisverordening bedoelde geval 
deelt het orgaan waarbij de betrokkene het laatst aangesloten is geweest, 
aan het orgaan dat deze uitkeringen oorspronkelijk verschuldigd was, de 
hoogte en de datum van ingang van de op grond van de door eerst
genoemd orgaan toegepaste wetgeving verschuldigde uitkeringen mee. 
Met ingang van deze datum worden de vóór de verergering van de 
invaliditeit verschuldigde uitkeringen ingetrokken of verminderd tot 
het bedrag van de aanvulling bedoeld in artikel 47, lid 2, van de basis
verordening. 

B) Indiening van andere aanvragen om uitkeringen 

4. In andere situaties dan de in lid 1 bedoelde richt de aanvrager een 
aanvraag hetzij aan het orgaan van zijn woonplaats, hetzij aan het or
gaan van de lidstaat aan de wetgeving waarvan hij het laatst onder
worpen is geweest. Indien de betrokkene nimmer onderworpen is ge
weest aan de door het orgaan van zijn woonplaats toegepaste wetgeving, 
zendt dit orgaan de aanvraag door aan het orgaan van de lidstaat aan de 
wetgeving waarvan hij het laatst onderworpen is geweest. 

5. De datum van indiening van de aanvraag geldt voor alle betrokken 
organen. 

6. Indien de aanvrager, hoewel hem daarom is verzocht, niet ver
meldt dat hij in andere lidstaten werkzaam is geweest of heeft gewoond, 
geldt in afwijking van lid 5 als datum van indiening van de aanvraag bij 
het orgaan dat de wetgeving toepast — onder voorbehoud van gunstiger 
bepalingen in die wetgeving — de datum waarop de aanvrager zijn 
oorspronkelijke aanvraag completeert of een nieuwe aanvraag indient 
voor de ontbrekende tijdvakken van werkzaamheid, al dan niet in loon
dienst, of van wonen. 

Artikel 46 

Door de aanvrager bij de aanvraag te voegen stukken en gegevens 

1. De aanvraag wordt door de aanvrager ingediend volgens de bepa
lingen van de wetgeving die door het in artikel 45, lid 1 of lid 4, van de 
toepassingsverordening bedoelde orgaan wordt toegepast, en gaat ver
gezeld van de bij die wetgeving voorgeschreven bewijsstukken. Met 
name verstrekt de aanvrager alle beschikbare relevante gegevens en 
bewijsstukken betreffende de tijdvakken van verzekering (organen, iden
tificatienummers) van werkzaamheden in loondienst (werkgevers) of 
anders dan in loondienst (aard en plaats van de werkzaamheden) en 
van wonen (adressen) die in voorkomend geval onder een andere wet
geving vervuld zijn, alsmede betreffende de duur van die tijdvakken. 

2. Indien de aanvrager overeenkomstig artikel 50, lid 1, van de basis
verordening verzoekt om uitstel van de toekenning van ouderdomsuit
keringen op grond van de wetgeving van een of meer lidstaten, vermeldt 
hij dit in zijn aanvraag en specificeert hij op grond van welke wetgeving 
hij om uitstel verzoekt. Om de aanvrager in de gelegenheid te stellen 
van dit recht gebruik te maken, delen de betrokken organen de aan
vrager op diens verzoek alle gegevens mee waarover zij beschikken 
zodat hij zich een oordeel kan vormen over de gevolgen van de gelijk
tijdige of opeenvolgende toekenning van de uitkeringen waarop hij aan
spraak kan maken. 
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3. Indien een aanvrager overeenkomstig de wetgeving van een be
paalde lidstaat een uitkeringsaanvraag intrekt, geldt dit niet als gelijk
tijdige intrekking van de overeenkomstig de wetgeving van andere lid
staten ingediende uitkeringsaanvragen. 

Artikel 47 

Behandeling van de aanvragen door de betrokken organen 

A) Contactorgaan 

1. Het orgaan waaraan de aanvraag overeenkomstig artikel 45, lid 1 
of lid 4, van de toepassingsverordening is gericht of doorgezonden, 
wordt hierna als „contactorgaan” aangeduid. Het orgaan van de woon
plaats wordt niet als contactorgaan aangeduid indien de betrokkene 
nimmer onderworpen is geweest aan de door dat orgaan toegepaste 
wetgeving. 

Het als contactorgaan aangeduide orgaan behandelt de uitkeringsaan
vraag op grond van de wetgeving die het toepast; voorts bevordert 
het de gegevensuitwisseling, de mededeling van beslissingen en de ver
richtingen die noodzakelijk zijn voor de behandeling van de aanvraag 
door de betrokken organen, verstrekt het de aanvrager op diens verzoek 
alle gegevens die relevant zijn voor de communautaire aspecten van de 
behandeling en houdt het hem op de hoogte van de voortgang hiervan. 

B) Behandeling van de aanvraag om uitkeringen onder A-wetgevingen 
overeenkomstig artikel 44 van de basisverordening 

2. In het in artikel 44, lid 3, van de basisverordening bedoelde geval 
geeft het contactorgaan alle documenten in verband met de betrokkene 
door aan het orgaan waarbij deze voorheen aangesloten is geweest; dit 
orgaan neemt het dossier in behandeling. 

3. De artikelen 48 tot en met 52 van de toepassingsverordening zijn 
niet van toepassing op de behandeling van de in artikel 44 van de 
basisverordening bedoelde aanvragen. 

C) Behandeling van andere aanvragen voor uitkeringen 

4. In andere situaties dan de in lid 2 bedoelde zendt het contact
orgaan de uitkeringsaanvragen, alle documenten waarover het beschikt 
en, in voorkomend geval, de relevante door de aanvrager verstrekte 
documenten onverwijld door aan alle betrokken organen zodat de be
handeling van de aanvraag door al deze organen tegelijkertijd kan wor
den aangevangen. Het contactorgaan stelt de andere organen in kennis 
van de tijdvakken van verzekering of van wonen die op grond van de 
wetgeving die het toepast zijn vervuld. Het contactorgaan vermeldt 
tevens welke documenten op een later tijdstip zullen worden verstrekt 
en vult de aanvraag zo spoedig mogelijk aan. 

5. Elk van de betrokken organen stelt het contactorgaan en de ove
rige betrokken organen zo spoedig mogelijk in kennis van de tijdvakken 
van verzekering of van wonen die op grond van de wetgeving die het 
toepast zijn vervuld. 

6. Elk betrokken orgaan berekent het bedrag van de uitkeringen over
eenkomstig artikel 52 van de basisverordening en stelt het contactorgaan 
en de overige betrokken organen in kennis van zijn beslissing, van het 
bedrag van de verschuldigde uitkeringen en van alle inlichtingen die 
nodig zijn voor de toepassing van de artikelen 53 tot en met 55 van de 
basisverordening. 
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7. Mocht een orgaan op grond van de in de leden 4 en 5 bedoelde 
inlichtingen vaststellen dat artikel 46, lid 2, of artikel 57, lid 2 of lid 3, 
van de basisverordening moet worden toegepast, dan stelt dit orgaan het 
contactorgaan en de overige betrokken organen hiervan in kennis. 

Artikel 48 

Kennisgeving van de beslissingen aan de aanvrager 

1. Elk orgaan stelt de aanvrager in overeenstemming met de wetge
ving die het toepast in kennis van de beslissing die het heeft genomen. 
In elke beslissing worden de toegestane rechtsmiddelen en beroepster
mijnen vermeld. Zodra het contactorgaan in kennis is gesteld van de 
beslissing van elk orgaan, zendt het een samenvatting van deze beslis
singen aan de aanvrager en aan de overige betrokken organen toe. Een 
modelsamenvatting wordt opgesteld door de Administratieve Commis
sie. De aanvrager krijgt de samenvatting toegezonden in de taal van het 
orgaan of, op verzoek van de aanvrager, in een taal naar zijn keuze, die 
overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag als officiële taal van de 
instellingen van de Gemeenschap is erkend. 

2. De aanvrager die, na ontvangst van de samenvatting, meent in zijn 
rechten te zijn benadeeld door de wisselwerking tussen de beslissingen 
van twee of meer organen, heeft het recht om, binnen de termijnen die 
daartoe in hun wetgeving zijn gesteld, de beslissingen door de betrok
ken organen te laten heroverwegen. De termijnen gaan in op de datum 
van ontvangst van de samenvatting. De aanvrager wordt schriftelijk in 
kennis gesteld van het resultaat van de heroverweging. 

Artikel 49 

Vaststelling van de mate van invaliditeit 

1. In geval van toepassing van artikel 46, lid 3, van de basisver
ordening, is het contactorgaan als enige bevoegd de beslissing omtrent 
de mate van invaliditeit van de aanvrager te nemen indien de door dit 
orgaan toegepaste wetgeving in bijlage VII bij de basisverordening is 
vermeld; is dit niet het geval, dan is het orgaan bevoegd waarvan de 
wetgeving in die bijlage is vermeld en waaraan de aanvrager het laatst 
onderworpen was. Het orgaan neemt deze beslissing zodra het in staat is 
te bepalen of de voorwaarden zijn vervuld die in de door het orgaan 
toegepaste wetgeving worden gesteld voor het ingaan van het recht, in 
voorkomend geval met inachtneming van de artikelen 6 en 51 van de 
basisverordening. Het stelt de andere betrokken organen onverwijld van 
deze beslissing in kennis. 

Indien de in de door het orgaan toegepaste wetgeving gestelde voor
waarden voor het ingaan van het recht, niet zijnde de voorwaarden 
betreffende de mate van invaliditeit, met inachtneming van de artikelen 
6 en 51 van de basisverordening, niet zijn vervuld, deelt het contact
orgaan dit onverwijld mee aan het bevoegde orgaan van de lidstaat aan 
de wetgeving waarvan de aanvrager het laatst onderworpen was. Dit 
laatste orgaan is bevoegd de beslissing omtrent de mate van invaliditeit 
van de aanvrager te nemen, indien de in de door dit orgaan toegepaste 
wetgeving gestelde voorwaarden voor het ingaan van het recht zijn 
vervuld. Het stelt de andere betrokken organen onverwijld van deze 
beslissing in kennis. 

Bij het bepalen of de voor het ingaan van het recht gestelde voorwaar
den zijn vervuld, kan het nodig zijn dat op dezelfde wijze verder wordt 
teruggegaan tot aan het inzake invaliditeit bevoegde orgaan van de 
lidstaat aan de wetgeving waarvan de aanvrager het eerst onderworpen 
is geweest. 
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2. Indien artikel 46, lid 3, van de basisverordening niet van toepas
sing is, kan elk orgaan, volgens de wetgeving die het toepast, de aan
vrager door een arts of andere deskundige van eigen keuze te laten 
onderzoeken, teneinde de mate van invaliditeit te bepalen. Het orgaan 
van een lidstaat houdt evenwel rekening met de documenten en me
dische rapporten alsmede met inlichtingen van administratieve aard die 
door het orgaan van andere lidstaten zijn vergaard alsof deze in zijn 
eigen lidstaat waren opgesteld. 

Artikel 50 

Voorlopige betalingen en voorschotten op uitkeringen 

1. Onverminderd artikel 7 van de toepassingsverordening wordt door 
het orgaan dat overeenkomstig artikel 52, lid 1, onder a), van de basis
verordening tijdens de behandeling van een uitkeringsaanvraag vaststelt 
dat de aanvrager op grond van de door het orgaan toegepaste wetgeving 
recht heeft op een autonome uitkering, deze uitkering onverwijld be
taald. Deze betaling wordt als voorlopig beschouwd als het bedrag nog 
aan wijzigingen onderhevig kan zijn afhankelijk van het resultaat van de 
behandeling van de aanvraag. 

2. Indien uit de beschikbare inlichtingen blijkt dat de aanvrager recht 
heeft op een uitkering van een orgaan op grond van artikel 52, lid 1, 
onder b), van de basisverordening, betaalt dat orgaan hem een voorschot 
dat zo dicht mogelijk het bedrag benadert dat vermoedelijk op grond 
van artikel 52, lid 1, onder b), van de basisverordening zal worden 
uitbetaald. 

3. Elk orgaan dat op grond van lid 1 of 2 verplicht is voorlopige 
uitkeringen of een voorschot te betalen, stelt de aanvrager hiervan on
verwijld in kennis, waarbij het uitdrukkelijk diens aandacht vestigt op 
het voorlopige karakter van de genomen maatregel en op de rechts
middelen die daartegen op grond van de door het orgaan toegepaste 
wetgeving openstaan. 

Artikel 51 

Herberekening van uitkeringen 

1. In geval van een herberekening van uitkeringen op grond van 
artikel 48, leden 3 en 4, artikel 50, lid 4, en artikel 59, lid 1, van de 
basisverordening is artikel 50 van de toepassingsverordening van over
eenkomstige toepassing. 

2. In geval van herberekening, intrekking of schorsing van de uitke
ring stelt het orgaan dat de beslissing heeft genomen de betrokkene 
hiervan onverwijld in kennis; ook informeert dat orgaan elk der organen 
ten aanzien waarvan de betrokkene een recht heeft. 

Artikel 52 

Maatregelen ter bespoediging van het proces rondom de 
pensioenberekening 

1. Teneinde de behandeling van aanvragen en de betaling van uitke
ringen te vergemakkelijken en te bespoedigen, zullen de organen waar
van de wetgeving op een persoon van toepassing is geweest: 

a) de identiteitsgegevens van personen die onderworpen raken aan de 
wetgeving van een andere lidstaat uitwisselen met of beschikbaar 
stellen aan de organen van andere lidstaten; tezamen zorgen zij er
voor dat deze identiteitsgegevens bewaard blijven en overeenstem
men, of, indien dit niet mogelijk is, geven zij de betrokkenen recht
streeks toegang tot hun identiteitsgegevens; 
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b) ruim voordat de minimum pensioengerechtigde of een in nationale 
wetgeving nader te bepalen leeftijd is bereikt, worden gegevens met 
betrekking tot de pensioenrechten van personen die onderworpen zijn 
geweest aan de wetgeving van twee of meer lidstaten (vervulde 
tijdvakken of andere belangrijke elementen) uitwisselen met of be
schikbaar stellen aan de betrokkenen en de organen van andere lid
staten, of, indien dit niet mogelijk is, zullen de organen deze per
sonen inlichten over of in staat stellen zich vertrouwd te maken met 
hun toekomstige recht op uitkering. 

2. Voor de toepassing van lid 1 bepaalt de Administratieve Com
missie welke informatie wordt uitgewisseld of beschikbaar wordt gesteld 
en volgens welke procedures en mechanismen dat geschiedt, rekening 
houdend met de kenmerken, de administratieve en technische aspecten 
van de organisatie en de technologische middelen waarover de nationale 
pensioenregelingen beschikken. De Administratieve Commissie ver
zekert de tenuitvoerlegging van deze pensioenregelingen door verder 
toe te zien op de genomen maatregelen en de toepassing daarvan. 

3. Voor de toepassing van lid 1 wordt de in dit artikel bedoelde 
informatie verstrekt aan het orgaan van de eerste lidstaat waar een 
persoon een Persoonlijk Identificatienummer (PIN) ten behoeve van 
het beheer van de sociale zekerheid heeft ontvangen. 

Artikel 53 

Coördinatiemaatregelen binnen de lidstaten 

1. Onverminderd artikel 51 van de basisverordening worden in voor
komende gevallen de voorschriften van de nationale wetgeving toege
past aan de hand waarvan wordt bepaald welk orgaan verantwoordelijk 
is, welke regeling van toepassing is of welke verzekeringstijdvakken aan 
een specifieke regeling worden toegewezen, en worden uitsluitend de op 
grond van de wetgeving van de bewuste lidstaat vervulde verzekerings
tijdvakken in aanmerking genomen. 

2. De bepalingen van de basisverordening en de toepassingsverorde
ning laten de voorschriften van de nationale wetgeving voor de coördi
natie tussen de bijzondere stelsels voor ambtenaren en het algemene 
stelsel voor werknemers onverlet. 

HOOFDSTUK V 

Werkloosheidsuitkeringen 

Artikel 54 

Samentelling van tijdvakken en berekening van de uitkering 

1. Artikel 12, lid 1, van de toepassingsverordening is van overeen
komstige toepassing op artikel 61 van de basisverordening. Onvermin
derd de onderliggende verplichtingen van de betrokken organen, kan de 
betrokkene aan het bevoegde orgaan een document overleggen dat is 
afgegeven door het orgaan van de lidstaat aan de wetgeving waarvan hij 
tijdens zijn laatste al dan niet in loondienst verrichte werkzaamheden 
onderworpen was, en waarin de op grond van die wetgeving vervulde 
tijdvakken worden vermeld. 
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2. Voor de toepassing van artikel 62, lid 3, van de basisverordening 
deelt het bevoegde orgaan van de lidstaat aan de wetgeving waarvan de 
betrokkene tijdens zijn laatste al dan niet in loondienst uitgeoefende 
werkzaamheden onderworpen was, aan het orgaan van de woonplaats 
op diens verzoek onverwijld alle voor de berekening van de werkloos
heidsuitkering benodigde gegevens mede die het in de lidstaat waar het 
gevestigd is, kan verkrijgen, met name het ontvangen loon of beroeps
inkomen. 

▼B 
3. Voor de toepassing van artikel 62 van de basisverordening en 
onverminderd artikel 63 daarvan, houdt het bevoegde orgaan van een 
lidstaat waarvan de wetgeving bepaalt dat de hoogte van de uitkering 
varieert naargelang het aantal gezinsleden, eveneens rekening met de 
gezinsleden van de betrokkene die in een andere lidstaat wonen, alsof 
zij in de bevoegde lidstaat woonden. Deze bepaling is niet van toepas
sing als in de lidstaat waar de gezinsleden wonen, een andere persoon 
recht heeft op een werkloosheidsuitkering bij de berekening waarvan 
met het aantal gezinsleden rekening is gehouden. 

Artikel 55 

Voorwaarden voor en beperkingen van het behoud van het recht op 
uitkering van de werkloze die zich naar het grondgebied van een 

andere lidstaat begeeft 

▼M2 
1. Om in aanmerking te komen voor toepassing van artikel 64 of 
artikel 65 bis van de basisverordening stelt de werkloze die zich naar 
een andere lidstaat begeeft, het bevoegde orgaan daarvan vóór zijn 
vertrek in kennis en verzoekt hij dit orgaan om een document waaruit 
blijkt dat hij recht blijft houden op de uitkering onder de in artikel 64, 
lid 1, onder b), van de basisverordening vastgestelde voorwaarden. 

▼B 
Dit orgaan informeert de betrokkene over de verplichtingen die op hem 
rusten, en verstrekt hem het document, waarin met name worden ver
meld: 

a) de datum met ingang waarvan de werkloze niet langer ter beschik
king staat van de diensten voor arbeidsvoorziening van de bevoegde 
staat; 

b) de overeenkomstig artikel 64, lid 1, onder b), van de basisverorde
ning toegestane termijn voor de inschrijving als werkzoekende in de 
lidstaat waarheen de werkloze zich heeft begeven; 

c) het maximumtijdvak gedurende welk het recht op uitkeringen kan 
worden behouden overeenkomstig artikel 64, lid 1, onder c), van de 
basisverordening; 

d) de omstandigheden die het recht op uitkeringen kunnen beïnvloeden. 

2. De werkloze schrijft zich overeenkomstig artikel 64, lid 1, onder 
b), van de basisverordening in als werkzoekende bij de diensten voor 
arbeidsvoorziening van de lidstaat waarheen hij zich begeeft, en ver
strekt het orgaan van deze lidstaat het in lid 1 bedoelde document. 
Indien hij overeenkomstig lid 1 het bevoegde orgaan heeft geïnfor
meerd, maar het document niet heeft verstrekt, wordt door het orgaan 
van de lidstaat waarheen de werkloze zich heeft begeven, de nodige 
informatie ingewonnen bij het bevoegde orgaan. 

▼M2 

2009R0987 — NL — 01.01.2014 — 004.001 — 37

M&D Seminars 143



 

3. De diensten voor arbeidsvoorziening van de lidstaat waarheen de 
werkloze zich heeft begeven om daar werk te zoeken, informeren de 
werkloze over zijn verplichtingen. 

4. Het orgaan van de lidstaat waarheen de werkloze zich heeft be
geven, zendt het bevoegde orgaan onmiddellijk een document met de 
datum van inschrijving van de werkloze bij de diensten voor arbeids
voorziening en zijn nieuwe adres. 

Indien zich in het tijdvak dat de werkloze recht heeft op behoud van 
zijn uitkering, een omstandigheid voordoet die het recht op uitkering 
kan beïnvloeden, zendt het orgaan van de lidstaat waarheen de werkloze 
zich heeft begeven aan het bevoegde orgaan en aan de betrokkene 
onmiddellijk een document met de desbetreffende informatie. 

Op verzoek van het bevoegde orgaan verstrekt het orgaan van de lid
staat waarheen de werkloze zich heeft begeven elke maand relevante 
informatie over het verdere verloop van diens situatie, met name of deze 
nog steeds is ingeschreven bij de diensten voor arbeidsvoorziening en of 
hij zich houdt aan de georganiseerde controleprocedures. 

5. Het orgaan van de lidstaat waarheen de werkloze zich heeft be
geven, voert de controles uit of laat deze uitvoeren alsof het een werk
loze betrof die uitkeringen ontvangt op grond van de door dit orgaan 
toegepaste wetgeving. In voorkomend geval stelt het bevoegde orgaan 
onmiddellijk in kennis wanneer een omstandigheid als bedoeld in lid 1, 
onder d), zich voordoet. 

6. De bevoegde autoriteiten of de bevoegde organen van twee of 
meer lidstaten kunnen onderling specifieke procedures en termijnen 
voor het verder volgen van de situatie van de werkloze overeenkomen, 
alsmede andere maatregelen om het zoeken van werk door werklozen 
die zich op grond van artikel 64 van de basisverordening naar een van 
deze lidstaten begeven, te stimuleren. 

▼M2 
7. De leden 2 tot en met 6 zijn van overeenkomstige toepassing op 
de onder artikel 65 bis, lid 3, van de basisverordening vallende situatie. 

▼B 

Artikel 56 

De werkloze die in een andere dan de bevoegde lidstaat woonde 

▼M2 
1. Indien de werkloze overeenkomstig artikel 65, lid 2, of artikel 65 
bis, lid 1, van de basisverordening besluit zich ter beschikking te stellen 
van de diensten voor arbeidsvoorziening van de lidstaat die de uitkering 
niet verstrekt, door zich daar als werkloze in te schrijven, stelt hij het 
orgaan en de diensten voor arbeidsvoorziening van de lidstaat die de 
uitkering verstrekt daarvan in kennis. 

Op verzoek van de diensten voor arbeidsvoorziening van de lidstaat die 
niet de uitkering verstrekt, geven de diensten voor arbeidsvoorziening 
van de lidstaat die de uitkering verstrekt de relevante informatie door 
over de inschrijving van de werkloze en diens pogingen om werk te 
vinden. 
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2. Wanneer de in de betrokken lidstaten toepasselijke wetgeving ver
eist dat een werkloze aan bepaalde verplichtingen voldoet en/of activi
teiten verricht die zijn gericht op het zoeken naar werk, wordt voorrang 
verleend aan de verplichtingen en/of de pogingen om werk te vinden in 
de lidstaat die de uitkering verstrekt. 

Het feit dat een werkloze in de lidstaat die niet de uitkeringen verstrekt, 
niet heeft voldaan aan alle verplichtingen en/of activiteiten heeft verricht 
die zijn gericht op het zoeken naar werk, heeft geen invloed op de in de 
andere lidstaat toegekende uitkeringen. 

▼B 
3. Voor de toepassing van artikel 65, lid 5, onder b), van de basis
verordening deelt het orgaan van de lidstaat aan de wetgeving waarvan 
de werknemer het laatst onderworpen is geweest, het orgaan van de e 
woonplaats op diens verzoek mede of de werknemer recht heeft op 
uitkeringen op grond van artikel 64 van de basisverordening. 

Artikel 57 

Voorschriften voor de toepassing van de artikelen 61, 62, 64 en 65 
van de basisverordening met betrekking tot onder een bijzonder 

stelsel voor ambtenaren vallende personen 

1. De artikelen 54 en 55 van de toepassingsverordening zijn van 
overeenkomstige toepassing op personen die onder een bijzonder werk
loosheidsstelsel voor ambtenaren vallen. 

2. Artikel 56 van de toepassingsverordening is niet van toepassing op 
personen die onder een bijzonder werkloosheidsstelsel voor ambtenaren 
vallen. De werkloze die onder een bijzonder werkloosheidsstelsel voor 
ambtenaren valt, volledig of gedeeltelijk werkloos is en gedurende zijn 
laatste werkzaamheden in een andere dan de bevoegde lidstaat woonde, 
heeft recht op de op grond van het bijzonder werkloosheidsstelsel voor 
ambtenaren verstrekte uitkeringen volgens de wetgeving van de be
voegde lidstaat alsof hij in die lidstaat woonde. Deze uitkeringen wor
den door het bevoegde orgaan voor eigen rekening verleend. 

HOOFDSTUK VI 

Gezinsuitkeringen 

Artikel 58 

Prioriteitsregels bij samenloop 

Voor de toepassing van artikel 68, lid 1, onder b), punten i) en ii), van 
de basisverordening berekent elke betrokken lidstaat, wanneer de volg
orde van prioriteit niet aan de hand van de woonplaats van de kinderen 
kan worden vastgesteld, het bedrag van de uitkeringen; daarbij wordt 
ook rekening gehouden met de kinderen die niet op zijn grondgebied 
wonen. Bij het toepassen van artikel 68, lid 1, onder b), punt i), betaalt 
het bevoegde orgaan van de lidstaat waarvan de wetgeving in de hoog
ste uitkeringen voorziet, het gehele bedrag van die uitkeringen uit. Het 
bevoegde orgaan van de andere lidstaat vergoedt dat orgaan, binnen de 
grenzen van de in de wetgeving van die lidstaat voorziene bedragen, de 
helft van dat bedrag. 
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Artikel 59 

Voorschriften in geval van wijziging van de toepasselijke wetgeving 
en/of de bevoegdheid om gezinsuitkeringen toe te kennen 

1. Indien, in de loop van een kalendermaand, de toepasselijke wet
geving van een andere lidstaat toepasselijk wordt en/of de bevoegdheid 
om gezinsuitkeringen toe te kennen van de ene lidstaat naar de andere 
overgaat, ongeacht de in de wetgeving van die lidstaten bepaalde ver
valdagen voor de betaling van gezinsuitkeringen, blijft het orgaan dat de 
gezinsuitkeringen heeft betaald op grond van de wetgeving waaronder 
de uitkeringen aan het begin van de maand zijn toegekend, deze betalen 
tot het einde van de lopende maand. 

2. Het deelt het orgaan van de andere betrokken lidstaat of lidstaten 
mede met ingang van welke datum het de betaling van de gezinsuit
keringen in kwestie beëindigt. De betaling door de andere betrokken 
lidstaat of lidstaten gaat in op die datum. 

Artikel 60 

Procedure voor toepassing van de artikelen 67 en 68 van de 
basisverordening 

1. De aanvraag om gezinsuitkeringen wordt gericht aan het bevoegde 
orgaan. Voor de toepassing van de artikelen 67 en 68 van de basisver
ordening wordt rekening gehouden met de situatie van het gehele gezin 
alsof alle betrokkenen onderworpen zijn aan de wetgeving van de be
trokken lidstaat en er verblijven, vooral wat het recht van een persoon 
om deze uitkeringen aan te vragen betreft. Indien een persoon die 
gerechtigd is om de uitkeringen aan te vragen dit recht niet uitoefent, 
houdt het bevoegde orgaan van de lidstaat waarvan de wetgeving van 
toepassing is rekening met een aanvraag om gezinsuitkeringen die is 
ingediend door de andere ouder, een als ouder beschouwde persoon of 
een persoon of instelling die de voogdij over het kind of de kinderen 
uitoefent. 

2. Het orgaan waarbij een aanvraag overeenkomstig lid 1 is in
gediend, onderzoekt deze op grond van de gedetailleerde informatie 
die door de aanvrager is verstrekt, rekening houdend met de algehele 
feitelijke en wettelijke situatie van het gezin van de aanvrager. 

Indien dat orgaan concludeert dat zijn wetgeving overeenkomstig arti
kel 68, leden 1 en 2, van de basisverordening prioritair van toepassing 
is, verstrekt het de gezinsuitkeringen overeenkomstig de wetgeving die 
het toepast. 

Indien het bevoegde orgaan oordeelt dat de betrokkene op grond van de 
wetgeving van een andere lidstaat overeenkomstig artikel 68, lid 2, van 
de basisverordening mogelijk recht heeft op aanvullende toeslag, zendt 
het de aanvraag onverwijld door aan het bevoegde orgaan van die 
lidstaat en informeert het de betrokkene. Het stelt tevens het orgaan 
van de andere lidstaat in kennis van zijn besluit betreffende de aanvraag 
en het bedrag van de uitbetaalde gezinsuitkeringen. 
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3. Indien het orgaan waarbij de aanvraag is ingediend, oordeelt dat 
zijn wetgeving toepasselijk is, maar niet prioritair van toepassing is 
overeenkomstig artikel 68, leden 1 en 2, van de basisverordening, neemt 
het onverwijld een voorlopig besluit betreffende de van toepassing 
zijnde prioriteitsregels, en zendt het de aanvraag overeenkomstig arti
kel 68, lid 3, van de basisverordening door naar het orgaan van de 
andere lidstaat en stelt het de aanvrager daarvan tevens in kennis. 
Laatstgenoemd orgaan bepaalt binnen twee maanden zijn standpunt 
ten aanzien van het genomen voorlopige besluit. 

Indien het orgaan waaraan de aanvraag is doorgezonden, binnen twee 
maanden na ontvangst van de aanvraag geen standpunt inneemt, is het 
bovengenoemde voorlopige besluit van toepassing en betaalt het orgaan 
de uitkeringen waarin zijn wetgeving voorziet en stelt het het orgaan 
waarbij de aanvraag is ingediend in kennis van het bedrag van de 
uitbetaalde uitkeringen. 

4. In geval van meningsverschil tussen de betrokken organen over 
welke wetgeving prioritair van toepassing is, is artikel 6, leden 2 tot en 
met 5, van de toepassingsverordening van toepassing. In dit verband is 
het in artikel 6, lid 2, van de toepassingsverordening genoemde orgaan 
van de woonplaats het orgaan van de woonplaats van het kind of de 
kinderen. 

5. Het orgaan dat voorlopige uitkeringen heeft betaald voor een ho
ger bedrag dan uiteindelijk voor zijn rekening komt, kan zich volgens 
de procedure van artikel 73 van de toepassingsverordening tot het pri
mair verantwoordelijke orgaan richten om het te veel betaalde terug te 
vorderen. 

Artikel 61 

Procedure voor toepassing van artikel 69 van de basisverordening 

Voor de toepassing van artikel 69 van de basisverordening stelt de 
Administratieve Commissie een lijst op van de aanvullende of bijzon
dere gezinsuitkeringen voor wezen die onder dat artikel vallen. Indien 
de wetgeving die wordt toegepast door het orgaan dat prioritair bevoegd 
is niet voorziet in de toekenning van dergelijke aanvullende of bijzon
dere gezinsuitkeringen, zendt het elke aanvraag voor gezinsbijslagen, 
vergezeld van alle nodige documenten en inlichtingen, onverwijld 
door aan het orgaan van de lidstaat aan de wetgeving waarvan de 
betrokkene het langst onderworpen is geweest en die voorziet in derge
lijke aanvullende of bijzondere gezinsuitkeringen voor wezen. In be
paalde gevallen kan dit betekenen dat onder dezelfde voorwaarden ver
der moet worden teruggegaan tot aan het orgaan van de lidstaat onder 
wiens wetgeving de betrokkene zijn kortste tijdvak van verzekering of 
wonen heeft vervuld. 
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TITEL IV 

FINANCIËLE BEPALINGEN 

HOOFDSTUK I 

Vergoeding van de kosten voor prestaties op grond van de artikelen 35 
en 41 van de basisverordening 

A f d e l i n g 1 

V e r g o e d i n g o p b a s i s v a n d e w e r k e l i j k e u i t g a v e n 

Artikel 62 

Beginselen 

1. Voor de toepassing van artikel 35 en artikel 41 van de basisver
ordening wordt het werkelijke bedrag van de uitgaven voor de verleende 
verstrekkingen door het bevoegde orgaan aan het orgaan dat genoemde 
verstrekkingen heeft verleend, vergoed, zoals dit bedrag uit de boek
houding van laatstgenoemd orgaan blijkt, behoudens wanneer artikel 63 
van de toepassingsverordening van toepassing is. 

2. Indien het gehele of een gedeelte van het werkelijke bedrag van de 
uitgaven voor de in lid 1 bedoelde verstrekkingen niet blijkt uit de 
boekhouding van het orgaan dat deze heeft verleend, wordt het te ver
goeden bedrag bepaald op basis van een vast bedrag dat wordt vast
gesteld op grond van alle ter zake dienende referenties die aan de 
beschikbare gegevens zijn ontleend. De Administratieve Commissie be
oordeelt de grondslagen die voor de berekening van de vaste bedragen 
dienen, en stelt de hoogte ervan vast. 

3. Voor de vergoeding kunnen geen hogere tarieven in rekening 
worden gebracht dan die welke gelden voor de verstrekkingen verleend 
aan verzekerden die zijn onderworpen aan de wetgeving die wordt 
toegepast door het orgaan dat de in lid 1 bedoelde verstrekkingen heeft 
verleend. 

A f d e l i n g 2 

V e r g o e d i n g o p b a s i s v a n v a s t e b e d r a g e n 

Artikel 63 

Vaststelling van de betrokken lidstaten 

1. De in artikel 35, lid 2, van de basisverordening bedoelde lidstaten 
met zodanige juridische of administratieve structuren dat toepassing van 
vergoeding op grond van de werkelijke uitgaven niet passend is, worden 
vermeld in bijlage 3 bij de toepassingsverordening. 

2. Voor de in bijlage 3 bij de toepassingsverordening vermelde lid
staten worden de bedragen van de verstrekkingen aan 

a) gezinsleden die niet in dezelfde lidstaat als de verzekerde wonen, als 
bedoeld in artikel 17 van de basisverordening, en aan 

b) gepensioneerden en hun gezinsleden, als bedoeld in artikel 24, lid 1, 
en de artikelen 25 en 26 van de basisverordening, 

▼B 

2009R0987 — NL — 01.01.2014 — 004.001 — 42

M&D Seminars 148



 

door de bevoegde organen vergoed aan de organen die deze verstrek
kingen hebben verleend, op basis van een voor elk kalenderjaar vast
gesteld vast bedrag. Dit vaste bedrag moet het bedrag van de werkelijke 
uitgaven zo dicht mogelijk benaderen. 

Artikel 64 

Methode voor de berekening van de vaste maandelijkse bedragen 
en van het vaste totaalbedrag 

1. Voor elke crediteurlidstaat wordt het vaste maandelijkse bedrag 
per persoon (F i ) voor een kalenderjaar vastgesteld door de gemiddelde 
jaarlijkse kosten per persoon (Y i ), opgesplitst per leeftijdsklasse (i), te 
delen door 12 en door op het resultaat een aftrek (X) toe te passen 
volgens de volgende formule: 

F i = Y i *1/12*(1 – X) 

waarbij: 

— index i (waarden i = 1, 2 en 3) staat voor de drie leeftijdsklassen die 
voor de berekening van de vaste bedragen worden gehanteerd: 

i = 1: personen onder de 20 jaar 

i = 2: personen tussen 20 en 64 jaar 

i = 3: personen van 65 jaar en ouder; 

— Y i staat voor de gemiddelde jaarlijkse kosten per persoon in leef
tijdsklasse i, zoals gedefinieerd in lid 2; 

— de coëfficiënt X (0,20 of 0,15) staat voor de toegepaste aftrek, zoals 
omschreven in lid 3. 

2. De gemiddelde jaarlijkse kosten per persoon (Y i ) in leeftijdsklasse 
i worden verkregen door de jaarlijkse uitgaven voor het totaal van de 
verstrekkingen die door de organen van de crediteurlidstaat zijn ver
leend aan alle personen van de betreffende leeftijdsklasse die onder zijn 
wetgeving vallen en op zijn grondgebied wonen, te delen door het 
gemiddelde aantal betrokkenen in deze leeftijdsklasse in het kalenderjaar 
in kwestie. De berekening wordt gebaseerd op de uitgaven uit hoofde 
van de in artikel 23 van de toepassingsverordening bedoelde stelsels. 

3. De op het vaste maandelijkse bedrag toe te passen aftrek is in 
beginsel gelijk aan 20 % (X = 0,20). Deze aftrek is gelijk aan 15 % (X 
= 0,15) voor gepensioneerden en hun gezinsleden wanneer de bevoegde 
lidstaat niet in bijlage IV bij de basisverordening wordt vermeld. 

4. Voor elke debiteurlidstaat is het vaste totaalbedrag voor een ka
lenderjaar de som van de producten die worden verkregen door in elke 
leeftijdsklasse i de vastgestelde vaste maandelijkse bedragen per persoon 
te vermenigvuldigen met het aantal maanden dat door de betrokkenen in 
de crediteurlidstaat in die leeftijdsklasse is vervuld. 

Het aantal maanden dat door de betrokkenen in de crediteurlidstaat is 
vervuld is de som van de kalendermaanden in een kalenderjaar waarin 
de betrokkenen vanwege hun woonplaats op het grondgebied van de 
crediteurlidstaat in aanmerking kwamen voor verstrekkingen op dat 
grondgebied voor rekening van de debiteurlidstaat. Deze maanden wor
den vastgesteld aan de hand van een inventaris die voor dit doel wordt 
bijgehouden door het orgaan van de woonplaats, zulks op basis van de 
door het bevoegde orgaan verstrekte bewijsstukken inzake de rechten 
van de rechthebbenden. 
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5. Uiterlijk 1 mei 2015 dient de Administratieve Commissie een 
specifiek verslag in over de toepassing van dit artikel, en met name 
over de in lid 3 bedoelde aftrekken. Op basis van dat verslag kan de 
Administratieve Commissie een voorstel indienen met wijzigingen die 
nodig kunnen blijken om ervoor te zorgen dat de berekening van de 
vaste bedragen de werkelijke uitgaven zo dicht mogelijk benadert en dat 
de in lid 3 bedoelde aftrekken geen aanleiding geven tot onevenwichtige 
betalingen of dubbele betalingen voor de lidstaten. 

6. De Administratieve Commissie bepaalt volgens welke methoden 
en op welke wijze de in de leden 1 tot en met 5 bedoelde factoren voor 
de berekening van de vaste bedragen worden vastgesteld. 

7. Onverminderd de leden 1 tot en met 4 kunnen de lidstaten de 
artikelen 94 en 95 van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad 
voor de berekening van het vaste bedrag blijven toepassen tot 1 mei 
2015, op voorwaarde dat de in lid 3 vastgelegde aftrek wordt toegepast. 

Artikel 65 

Kennisgeving van de gemiddelde jaarlijkse kosten 

1. Het bedrag van de gemiddelde jaarlijkse kosten per persoon in 
elke leeftijdsklasse voor een bepaald jaar wordt uiterlijk aan het eind 
van het tweede jaar na het jaar in kwestie aan de Rekencommissie 
meegedeeld. Bij niet-inachtneming van deze termijnen wordt het bedrag 
gehanteerd van de gemiddelde jaarlijkse kosten per persoon dat de 
Administratieve Commissie laatstelijk voor een jaar daarvoor heeft vast
gesteld. 

2. De gemiddelde jaarlijkse kosten, vastgesteld in overeenstemming 
met lid 1, worden elk jaar bekendgemaakt in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. 

A f d e l i n g 3 

G e m e e n s c h a p p e l i j k e b e p a l i n g e n 

Artikel 66 

Procedure voor de vergoeding tussen organen onderling 

1. De vergoeding tussen de betrokken lidstaten vindt zo snel moge
lijk plaats. Elk betrokken orgaan is verplicht de schuldvorderingen vóór 
de in deze afdeling vermelde termijnen te vergoeden zodra het daartoe 
in de mogelijkheid verkeert. Een betwisting betreffende een bepaalde 
schuldvordering mag de vergoeding van een andere schuldvordering of 
andere schuldvorderingen niet in de weg staan. 

2. De in de artikelen 35 en 41 van de basisverordening bedoelde 
vergoedingen tussen de organen van de lidstaten lopen via het verbin
dingsorgaan. Er kan worden voorzien in een afzonderlijk verbindings
orgaan voor vergoedingen op grond van artikel 35 en artikel 41 van de 
basisverordening. 
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Artikel 67 

Termijnen voor de indiening en betaling van schuldvorderingen 

1. De op grond van de werkelijke uitgaven vastgestelde schuldvor
deringen worden uiterlijk 12 maanden na afloop van het kalenderhalf
jaar waarin deze vorderingen in de rekeningen van het crediteurorgaan 
zijn ingeschreven, bij het verbindingsorgaan van de debiteurlidstaat in
gediend. 

2. De voor een kalenderjaar op grond van vaste bedragen vast
gestelde schuldvorderingen moeten bij het verbindingsorgaan van de 
debiteurlidstaat worden ingediend binnen 12 maanden na de maand 
waarin de gemiddelde kosten voor het jaar in kwestie in het Publica
tieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt. De in artikel 64, lid 
4, van de toepassingsverordening bedoelde inventarissen worden uiter
lijk aan het eind van het jaar volgend op het referentiejaar ingediend. 

3. In het in artikel 6, lid 5, tweede alinea, van de toepassingsver
ordening bedoelde geval neemt de in de leden 1 en 2 van dit artikel 
vastgelegde termijn geen aanvang voordat het bevoegde orgaan is vast
gesteld. 

4. Schuldvorderingen die na de in de leden 1 en 2 genoemde termij
nen worden ingediend, worden niet in aanmerking genomen. 

5. De schuldvorderingen worden door het debiteurorgaan binnen 18 
maanden na afloop van de maand waarin zij bij het verbindingsorgaan 
van de debiteurlidstaat zijn ingediend, betaald aan het in artikel 66 van 
de toepassingsverordening bedoelde verbindingsorgaan van de crediteur
lidstaat. Dit geldt niet voor de schuldvorderingen die het debiteurorgaan 
om een gegronde reden binnen deze termijn heeft afgewezen. 

6. Betwistingen betreffende een schuldvordering worden geregeld 
uiterlijk binnen 36 maanden na de maand waarin de schuldvordering 
is ingediend. 

7. De Rekencommissie faciliteert de definitieve afsluiting van de 
rekeningen in gevallen waarin er geen regeling binnen de in lid 6 vast
gelegde termijn kan worden getroffen, en zij geeft op gemotiveerd ver
zoek van een van de partijen haar advies over een betwisting binnen zes 
maanden na de maand waarin de zaak aan haar is voorgelegd. 

Artikel 68 

Moratoire interesten en interesten op voorschotten 

1. Vanaf het einde van de in artikel 67, lid 5, van de toepassings
verordening vastgelegde periode van 18 maanden, kan door het credi
teurorgaan interest worden geïnd op openstaande schuldvorderingen, 
tenzij het debiteurorgaan binnen zes maanden vanaf het einde van de 
maand waarin de schuldvordering is ingediend, een voorschot heeft 
betaald van ten minste 90 % van de totale schuldvordering ingediend 
uit hoofde van artikel 67, lid 1 of 2, van de toepassingsverordening. 
Voor de gedeelten van de schuldvordering die buiten het voorschot 
vallen, kan enkel interest worden aangerekend vanaf het einde van de 
in artikel 67, lid 6, van de toepassingsverordening vastgelegde periode 
van 36 maanden. 
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2. De interest wordt berekend op basis van de referentievoet die door 
de Europese Centrale Bank wordt toegepast op haar belangrijkste her
financieringsverrichtingen. De toegepaste referentievoet is die welke 
geldt op de eerste dag van de maand waarin de betaling verschuldigd is. 

3. Een verbindingsorgaan kan niet worden verplicht een voorschot 
als bedoeld in lid 1 te aanvaarden. Indien het verbindingsorgaan zulk 
een aanbod afwijst, heeft het crediteurorgaan evenwel niet meer het 
recht om moratoire interesten in verband met de betrokken schuldvor
deringen aan te rekenen buiten het bepaalde in de tweede zin van lid 1. 

Artikel 69 

Afsluiting van de jaarrekeningen 

1. Overeenkomstig artikel 72, onder g), van de basisverordening stelt 
de Administratieve Commissie op basis van het verslag van de Reken
commissie voor elk kalenderjaar een stand van de schuldvorderingen op. 
Hiertoe delen de verbindingsorganen de Rekencommissie binnen de 
door haar vastgestelde termijnen en op de door haar vastgestelde wijze 
het bedrag mede van de ingediende, betaalde of betwiste schuldvorde
ringen (crediteurpositie) enerzijds, en het bedrag van de ontvangen, 
betaalde of betwiste schuldvorderingen (debiteurpositie) anderzijds. 

2. De Administratieve Commissie kan elk onderzoek laten instellen, 
dienstig voor de controle op de statistische en boekhoudkundige gege
vens, aan de hand waarvan de jaarlijkse stand van de schuldvorderingen 
bedoeld in lid 1 wordt opgesteld, inzonderheid om na te gaan of deze 
gegevens in overeenstemming zijn met de voorschriften van deze titel. 

HOOFDSTUK II 

Vergoeding van werkloosheidsuitkeringen op grond van artikel 65 van 
de basisverordening 

Artikel 70 

Vergoeding van werkloosheidsuitkeringen 

Bij ontstentenis van het in artikel 65, lid 8, van de basisverordening 
bedoelde akkoord richt het orgaan van de woonplaats aan het orgaan 
van de lidstaat aan de wetgeving waarvan de rechthebbende het laatst 
onderworpen is geweest, een verzoek om vergoeding van werkloos
heidsuitkeringen op grond van artikel 65, leden 6 en 7, van de basis
verordening. Het verzoek wordt gedaan binnen zes maanden na het 
einde van het kalenderhalfjaar waarin de laatste betaling van de werk
loosheidsuitkering, waarvan terugbetaling wordt verzocht, is verricht. 
Het verzoek vermeldt het bedrag van de uitkeringen die gedurende de 
in artikel 65, leden 6 en 7, van de basisverordening bedoelde tijdvakken 
van drie of vijf maanden zijn betaald, het tijdvak waarover deze uitke
ringen zijn betaald en de identificatiegegevens van de werkloze. De 
aanvragen worden ingediend en betaald via de verbindingsorganen 
van de betrokken lidstaten. 

Verzoeken die na de in de eerste alinea genoemde termijn worden 
ingediend, behoeven niet in aanmerking te worden genomen. 

Artikel 66, lid 1, en artikel 67, leden 5 tot en met 7, van de toepassings
verordening zijn van overeenkomstige toepassing. 
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Na afloop van de in artikel 67, lid 5, van de toepassingsverordening 
bedoelde periode van 18 maanden kan het crediteurorgaan de nog open
staande schuldvorderingen vermeerderen met interest. De interest wordt 
berekend overeenkomstig artikel 68, lid 2, van deze verordening. 

Het maximumbedrag van de in de derde zin van artikel 65, lid 6, van de 
basisverordening bedoelde vergoeding is per geval het bedrag van de 
uitkering waarop een betrokkene recht zou hebben op grond van de 
wetgeving van de lidstaat waaraan hij het laatst was onderworpen, 
indien hij geregistreerd was bij de diensten voor arbeidsvoorziening 
van die lidstaat. In de betrekkingen tussen de in bijlage 5 bij de toe
passingsverordening vermelde lidstaten stellen de bevoegde organen van 
één van deze lidstaten aan de wetgeving waarvan de betrokkene het 
laatst was onderworpen, echter het maximumbedrag per geval vast op 
basis van het gemiddelde bedrag van de werkloosheidsuitkeringen die in 
het voorgaande kalenderjaar onder de wetgeving van die lidstaat werden 
verstrekt. 

HOOFDSTUK III 

Terugvordering van ten onrechte verstrekte prestaties, terug- en 
invordering van voorlopige betalingen en premies, verrekening en 

bijstand bij terug- en invordering 

A f d e l i n g 1 

B e g i n s e l e n 

Artikel 71 

Gemeenschappelijke bepalingen 

Voor de toepassing van artikel 84 van de basisverordening en binnen het 
bij dit artikel vastgestelde kader vindt de invordering van schuldvorderin
gen zoveel mogelijk plaats door middel van verrekening, zowel tussen de 
organen van de lidstaten, als ten aanzien van de betrokken natuurlijke of 
rechtspersoon overeenkomstig de artikelen 72 tot en met 74 van de toe
passingsverordening. Wanneer de schuldvordering geheel of gedeeltelijk 
niet door middel van de verrekening kan worden geïnd, wordt het reste
rende deel van de verschuldigde bedragen ingevorderd overeenkomstig de 
artikelen 75 tot en met 85 van de toepassingsverordening. 

A f d e l i n g 2 

V e r r e k e n i n g 

Artikel 72 

Ten onrechte ontvangen prestaties 

1. Indien het orgaan van een lidstaat aan een persoon onverschuldigd 
uitkeringen heeft verstrekt, dan kan dit orgaan, op de wijze en binnen de 
grenzen als bepaald in de door dit orgaan toegepaste wetgeving, aan het 
orgaan van een andere lidstaat dat verantwoordelijk is voor het betalen van 
uitkeringen aan de betrokkene, verzoeken om, ongeacht de tak van de 
sociale zekerheid in het kader waarvan de uitkeringen worden betaald, 
het onverschuldigde bedrag in te houden op eventuele achterstallige of 
lopende betalingen aan de betrokkene. Het orgaan van de laatstgenoemde 
lidstaat houdt het bedrag in op de wijze, onder de voorwaarden en binnen 
de grenzen als voor een dergelijke verrekeningsprocedure is bepaald bij de 
wetgeving die door dit orgaan wordt toegepast alsof het door dit orgaan 
zelf te veel betaalde bedragen betreft, en maakt het ingehouden bedrag 
over aan het orgaan dat de onverschuldigde bedragen heeft uitbetaald. 
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2. In afwijking van lid 1 kan het orgaan van een lidstaat, indien het 
een persoon een onverschuldigd uitkeringsbedrag heeft uitbetaald bij de 
vaststelling of de herziening van een invaliditeitsuitkering of een 
oudersdoms- of nabestaandenpensioen op grond van titel III, hoofdstuk
ken 4 en 5, van de basisverordening, het orgaan van een andere lidstaat 
dat verantwoordelijk is voor de betaling van een overeenkomstige uit
kering aan de betrokkene, verzoeken het onverschuldigd betaalde bedrag 
in te houden op de aan de betrokken persoon verschuldigde achterstal
lige bedragen. Nadat het laatstgenoemde orgaan het orgaan dat een 
onverschuldigd bedrag heeft betaald, op de hoogte heeft gesteld van 
deze achterstallige betalingen, deelt de instelling die het onverschul
digde bedrag heeft betaald binnen twee maanden het verschuldigde 
bedrag mede. Indien het orgaan dat achterstallige bedragen verschuldigd 
is, de mededeling binnen de termijn ontvangt, draagt het het ingehouden 
bedrag over aan het orgaan dat de onverschuldigde bedragen had uit
betaald. Na het verstrijken van de termijn worden de achterstallige 
bedragen onverwijld aan de betrokkene uitbetaald. 

3. Indien een persoon in een lidstaat sociale bijstand heeft genoten 
gedurende een tijdvak waarin hij op grond van de wetgeving van een 
andere lidstaat recht op prestaties had, kan het orgaan dat de bijstand 
heeft verleend en een wettelijk verhaalsrecht heeft ten aanzien van de 
uitkeringen die aan de betrokkene verschuldigd zijn, aan het orgaan van 
een andere lidstaat dat prestaties aan hem verschuldigd is, verzoeken het 
voor bijstand uitgegeven bedrag in te houden op de sommen die lidstaat 
aan de betrokkene betaalt. 

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op het gezinslid van 
een betrokken persoon dat op het grondgebied van een lidstaat bijstand 
heeft genoten gedurende een tijdvak waarin de verzekerde vanwege dat 
gezinslid op grond van de wetgeving van een andere lidstaat recht op 
uitkeringen had. 

Het orgaan van een lidstaat dat een onverschuldigd bedrag aan bijstand 
heeft betaald, zendt een verklaring met daarin het hem verschuldigde 
bedrag aan het orgaan van de andere lidstaat, dat dit bedrag inhoudt, op 
de wijze, onder de voorwaarden en binnen de grenzen als voor een 
dergelijke verrekeningsprocedure is bepaald bij de door dit orgaan toe
gepaste wetgeving, en het ingehouden bedrag onverwijld overmaakt aan 
het orgaan dat het onverschuldigde bedrag had uitbetaald. 

Artikel 73 

Voorlopige betaalde prestaties in geld of voorlopig betaalde premies 

1. Met het oog op de toepassing van artikel 6 van de toepassings
verordening stelt het orgaan dat voorlopige uitkeringen heeft betaald, 
hoogstens drie maanden nadat de toepasselijke wetgeving of het voor de 
betaling van de uitkeringen verantwoordelijke orgaan is vastgesteld, een 
verklaring op met daarin het bedrag dat voorlopig is betaald, en stuurt 
deze verklaring aan het als bevoegd aangemerkte orgaan. 

Het orgaan dat is aangemerkt als bevoegd voor de betaling van de 
uitkeringen, houdt het uit hoofde van de voorlopige betaling verschul
digde bedrag in op de achterstallige betalingen van de overeenkomstige 
uitkeringen die het aan de betrokkene verschuldigd is en maakt onver
wijld het ingehouden bedrag over aan het orgaan dat de voorlopige 
uitkeringen heeft betaald. 
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Indien de voorlopig betaalde uitkeringen de achterstallige betalingen 
overtreffen of indien er geen achterstallige betalingen zijn, houdt het 
als bevoegd aangemerkte orgaan het bedrag in op de lopende betalingen 
onder de voorwaarden en binnen de grenzen als voor een dergelijke 
verrekeningsprocedure is bepaald bij de wetgeving die door dit orgaan 
wordt toegepast, en maakt het het ingehouden bedrag onverwijld over 
aan het orgaan dat de voorlopige uitkeringen heeft betaald. 

2. Het orgaan dat van een rechtspersoon en/of natuurlijke persoon 
voorlopige premies heeft ontvangen, gaat pas over tot terugbetaling van 
de bedragen in kwestie aan de persoon die deze heeft betaald, nadat het 
bij het als bevoegd aangemerkte orgaan navraag heeft gedaan naar de 
bedragen die op grond van artikel 6, lid 4, van de toepassingsverorde
ning eventueel aan dit orgaan verschuldigd zijn. 

Op verzoek van het als bevoegd aangemerkte orgaan, welk verzoek 
uiterlijk drie maanden na de vaststelling van de toepasselijke wetgeving 
wordt ingediend, maakt het orgaan dat voorlopige premies heeft ont
vangen, deze premies aan dit orgaan over, opdat deze worden verrekend 
met de over dezelfde periode door de betrokken rechts- of natuurlijke 
persoon aan het voor de betrokken periode als bevoegd aangemerkte 
orgaan verschuldigde premies. De overgemaakte premies worden met 
terugwerkende kracht geacht betaald te zijn aan het als bevoegd aange
merkte orgaan. 

Indien de voorlopig betaalde premies meer bedragen dan de betrokken 
natuurlijke of rechtspersoon aan het als bevoegd aangemerkte orgaan 
verschuldigd is, betaalt het orgaan dat de premies voorlopig had ont
vangen, het teveel betaalde bedrag aan de betrokken natuurlijke of 
rechtspersoon terug. 

Artikel 74 

Kosten in verband met verrekening 

Er worden geen kosten in rekening gebracht indien de schuld wordt 
ingevorderd volgens de in de artikelen 72 en 73 van de toepassingsver
ordening bedoelde verrekeningsmethode. 

A f d e l i n g 3 

T e r u g - e n I n v o r d e r i n g 

Artikel 75 

Definities en algemene bepaling 

1. In deze afdeling wordt verstaan onder: 

— „schuldvordering”, alle schuldvorderingen betreffende premies of 
onverschuldigd betaalde of verstrekte prestaties, met inbegrip van 
interesten, boetes, administratieve sancties, en alle overige lasten 
en kosten in verband met de schuldvordering overeenkomstig de 
wetgeving van de lidstaat waaruit de schuldvordering afkomstig is; 

— „verzoekende partij”, voor iedere lidstaat elk orgaan dat ten aanzien 
van een schuldvordering in bovenstaande zin om inlichtingen, noti
ficatie dan wel invordering verzoekt; 

— „aangezochte partij”, voor iedere lidstaat elk orgaan waaraan een 
verzoek om informatie, notificatie dan wel een invordering kan 
worden gericht. 

2. De verzoeken en daaraan gerelateerde contacten tussen de lidstaten 
vinden in de regel plaats via de aangewezen organen. 
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3. De praktische toepassingsmaatregelen, waaronder die met betrek
king tot artikel 4 van de toepassingsverordening en die tot vaststelling 
van het minimumbedrag waarop een verzoek om invordering betrekking 
kan hebben, worden getroffen door de Administratieve Commissie. 

Artikel 76 

Verzoek om inlichtingen 

1. Op verzoek van de verzoekende partij verstrekt de aangezochte 
partij alle inlichtingen die voor de verzoekende partij van nut kunnen 
zijn voor de invordering van haar schuldvordering. 

Teneinde deze inlichtingen te verkrijgen, oefent de aangezochte partij de 
bevoegdheden uit die zijn vastgesteld bij de wettelijke en bestuursrech
telijke bepalingen welke van toepassing zijn voor de invordering van 
soortgelijke schuldvorderingen, ontstaan in de eigen lidstaat. 

2. Het verzoek om inlichtingen vermeldt de naam, het laatst bekende 
adres en eventuele andere relevante informatie voor de identificatie van 
de betrokken natuurlijke of rechtspersoon waarop de te verstrekken 
inlichtingen betrekking hebben, alsmede de aard en het bedrag van de 
schuldvordering uit hoofde waarvan het verzoek wordt ingediend. 

3. De aangezochte partij is niet gehouden inlichtingen te verstrekken: 

a) welke zij niet zou kunnen verkrijgen voor de invordering van soort
gelijke schuldvorderingen, ontstaan in de lidstaat waar zij gevestigd 
is; 

b) waarmee een commercieel, een industrieel of een beroepsgeheim zou 
worden onthuld, of 

c) waarvan mededeling de veiligheid of de openbare orde van de lid
staat zou kunnen aantasten. 

4. De aangezochte partij stelt de verzoekende partij op de hoogte van 
de redenen voor het weigeren van een verzoek tot inlichtingen. 

Artikel 77 

Notificatie 

1. Op verzoek van de verzoekende partij gaat de aangezochte partij 
volgens de in de eigen lidstaat voor de notificatie van overeenkomstige 
akten en beslissingen geldende regels over tot notificatie aan de ge
adresseerde van alle akten en beslissingen, met inbegrip van de gerech
telijke, met betrekking tot een schuldvordering en/of de invordering 
daarvan, die uit de lidstaat van de verzoekende partij afkomstig zijn. 

2. Het verzoek tot notificatie vermeldt de naam en het adres van de 
betrokken geadresseerde en alle andere relevante informatie met betrek
king tot diens identiteit waartoe de verzoekende partij normaliter toe
gang heeft, de aard en het onderwerp van de te notificeren akte of 
beslissing, en, indien noodzakelijk, naam en adres van de debiteur en 
alle andere relevante informatie betreffende diens identiteit en de in de 
akte of de beslissing bedoelde schuldvordering, alsmede alle andere 
nuttige inlichtingen. 
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3. De aangezochte partij stelt de verzoekende partij onverwijld op de 
hoogte van het gevolg dat aan het verzoek tot notificatie is gegeven en 
in het bijzonder van de datum waarop de akte of de beslissing aan de 
geadresseerde is toegezonden. 

Artikel 78 

Verzoek tot terug- of invordering 

1. Het verzoek tot invordering van een schuldvordering dat de ver
zoekende partij tot de aangezochte partij richt, dient vergezeld te gaan 
van een officieel exemplaar of van een voor eensluidend gewaarmerkt 
afschrift van de executoriale titel dat is afgegeven in de lidstaat van de 
verzoekende partij, alsmede, in voorkomend geval, van het origineel of 
van een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van andere voor de 
invordering nodige documenten. 

2. De verzoekende partij kan slechts een verzoek tot invordering 
indienen: 

a) indien de schuldvordering of de executoriale titel in haar eigen lid
staat niet wordt betwist, behalve wanneer artikel 81, lid 2, tweede 
alinea, van de toepassingsverordening wordt toegepast; 

b) wanneer zij in de eigen lidstaat de daartoe ter beschikking staande 
passende invorderingsprocedures heeft ingesteld welke op grond van 
de in lid 1 bedoelde titel kunnen worden uitgevoerd, en de genomen 
maatregelen niet tot volledige betaling van de schuldvordering zullen 
leiden; 

c) indien de in haar eigen wetgeving vastgestelde verjaringstermijn nog 
niet is overschreden. 

3. In het verzoek tot invordering worden vermeld: 

a) naam, adres en alle andere relevante informatie betreffende de iden
titeit van de betrokken natuurlijke of rechtspersoon en/of de derde 
die houder is van hem toebehorende vermogensbestanddelen; 

b) naam, adres en alle andere relevante informatie betreffende de iden
titeit van de verzoekende partij; 

c) een verwijzing naar de executoriale titel die is afgegeven in de 
lidstaat van de verzoekende partij; 

d) aard en bedrag van de schuldvordering, met inbegrip van hoofdsom, 
interesten, boetes en administratieve sancties en alle overige lasten 
en kosten, uitgedrukt in de valuta van de lidstaten van de verzoe
kende en van de aangezochte partij; 

e) de datum waarop de titel aan de geadresseerde is genotificeerd door 
de verzoekende partij en/of door de aangezochte partij; 

f) de datum met ingang waarvan en de periode gedurende welke de 
executie mogelijk is volgens het geldende recht van de lidstaat van 
de verzoekende partij; 

g) alle overige relevante informatie. 
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4. Het verzoek tot invordering bevat voorts een verklaring waarin de 
verzoekende partij bevestigt dat aan de voorwaarden van lid 2 is vol
daan. 

5. De verzoekende partij doet alle nuttige inlichtingen die haar be
reiken met betrekking tot de zaak die de aanleiding was voor het ver
zoek tot invordering, onverwijld aan de aangezochte partij toekomen. 

Artikel 79 

Executoriale titel van de schuldvordering 

1. Overeenkomstig artikel 84, lid 2, van de basisverordening wordt 
de executoriale titel van de schuldvordering rechtstreeks erkend en au
tomatisch behandeld als een executoriale titel van een schuldvordering 
uit de lidstaat van de aangezochte partij. 

2. Onverminderd lid 1 kan de executoriale titel van de schuldvorde
ring, in voorkomend geval en volgens de bepalingen welke van toepas
sing zijn in de lidstaat van de aangezochte partij, worden bekrachtigd 
als, erkend als, aangevuld met of vervangen door een op het grond
gebied van die lidstaat geldende executoriale titel. 

Tenzij de derde alinea van dit lid van toepassing is, beijveren de lid
staten zich om binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek tot 
invordering de formaliteiten betreffende bekrachtiging, erkenning, aan
vulling of vervanging van de titel te vervullen. De lidstaten kunnen het 
vervullen daarvan niet weigeren indien de executoriale titel in behoor
lijke vorm is opgesteld. De aangezochte partij stelt de verzoekende 
partij in kennis van de redenen waarom de periode van drie maanden 
niet kan worden nageleefd. 

Ingeval het vervullen van één van deze formaliteiten aanleiding geeft tot 
een geschil in verband met de schuldvordering en/of de door de ver
zoekende partij afgegeven executoriale titel, is artikel 81 van de toepas
singsverordening van toepassing. 

Artikel 80 

Wijze en termijnen van betaling 

1. De invordering geschiedt in de valuta van de lidstaat van de 
aangezochte partij. De aangezochte partij dient het volledige door 
haar ingevorderde bedrag van de schuldvordering aan de verzoekende 
partij over te maken. 

2. De aangezochte partij kan, indien de in haar lidstaat geldende 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen dit toelaten, en na raadple
ging van de verzoekende partij, aan de debiteur uitstel van betaling 
verlenen of een betaling in termijnen toestaan. De door de aangezochte 
partij uit hoofde van dit uitstel van betaling geïnde interesten dienen 
eveneens te worden overgemaakt aan de verzoekende partij. 
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Met ingang van de datum waarop de executoriale titel van de schuld
vordering rechtstreeks is erkend overeenkomstig artikel 79, lid 1, van de 
toepassingsverordening dan wel is bekrachtigd, erkend, aangevuld of 
vervangen overeenkomstig artikel 79, lid 2, wordt interest geïnd wegens 
niet-tijdige betaling op grond van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen die van toepassing zijn in de lidstaat van de aangezochte 
partij, welke interest eveneens dient te worden overgemaakt aan de 
verzoekende partij. 

Artikel 81 

Betwisting met betrekking tot de schuldvordering of de executoriale 
titel van de schuldvorderingen of betwisting met betrekking tot de 

uitvoeringsmaatregelen 

1. Indien gedurende de invorderingsprocedure de schuldvordering 
en/of de in de lidstaat van de verzoekende partij afgegeven executoriale 
titel door een belanghebbende partij worden betwist, wordt de rechts
vordering door deze partij voor de bevoegde instantie van de lidstaat 
van de verzoekende partij gebracht, overeenkomstig de in deze laatste 
lidstaat geldende rechtsregels. Deze rechtsvordering wordt door de ver
zoekende partij onverwijld aan de aangezochte partij genotificeerd. Bo
vendien kan de belanghebbende partij de aangezochte partij over de 
rechtsvordering inlichten. 

2. Zodra de aangezochte partij de in lid 1 bedoelde notificatie of 
informatie heeft ontvangen, hetzij van de verzoekende, hetzij van de 
belanghebbende partij, schorst zij de executieprocedure in afwachting 
van de beslissing van de op dit gebied bevoegde instantie, tenzij de 
verzoekende partij overeenkomstig de tweede alinea van dit lid anders 
verzoekt. Indien de aangezochte partij dit nodig acht, en onverminderd 
artikel 84 van de toepassingsverordening, kan zij overgaan tot het ne
men van conservatoire maatregelen om de invordering te waarborgen, 
voor zover de in haar lidstaat geldende wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen zulks toestaan voor soortgelijke schuldvorderingen. 

Niettegenstaande de eerste alinea kan de verzoekende partij overeen
komstig de in haar lidstaat geldende wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen en administratieve praktijken de aangezochte partij verzoe
ken een betwiste schuldvordering in te vorderen, mits de desbetreffende 
in de lidstaat van de aangezochte partij geldende wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen en administratieve praktijken zulks toelaten. In
dien de uitkomst van deze betwisting vervolgens voor de schuldenaar 
gunstig uitvalt, is de verzoekende partij gehouden tot terugbetaling van 
elk ingevorderd bedrag, vermeerderd met de vergoedingen die overeen
komstig de in de lidstaat van de aangezochte partij geldende wetgeving 
verschuldigd kunnen zijn. 

3. Wanneer de betwisting betrekking heeft op uitvoeringsmaatregelen 
die zijn getroffen in de lidstaat van de aangezochte partij, wordt de 
rechtsvordering voor de passende instantie van deze lidstaat gebracht, 
overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van deze 
lidstaat. 
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4. Wanneer de passende instantie waarvoor de rechtsvordering over
eenkomstig lid 1 is gebracht, een gewone of administratieve rechter is, 
vormt de uitspraak van deze rechter, voor zover zij gunstig is voor de 
verzoekende partij en zij het mogelijk maakt om de schuldvordering in 
de lidstaat waar de verzoekende partij gevestigd is, in te vorderen, de 
„executoriale titel” in de zin van de artikelen 78 en 79 van de toepas
singsverordening, en wordt de schuldvordering op grond van deze uit
spraak ingevorderd. 

Artikel 82 

Beperkingen van de bijstand 

1. De aangezochte partij is niet gehouden: 

a) de in de artikelen 78 tot en met 81 van de toepassingsverordening 
genoemde bijstand te verlenen, indien de invordering van de schuld
vordering, wegens de situatie van de debiteur, in de lidstaat van de 
aangezochte partij ernstige moeilijkheden van economische of soci
ale aard zou opleveren, voor zover de wettelijke en bestuursrechte
lijke bepalingen en de administratieve praktijken die gelden in de 
lidstaat van de aangezochte partij zulks toelaten voor soortgelijke 
binnenlandse schuldvorderingen; 

b) de in de artikelen 76 tot en met 81 van de toepassingsverordening 
bedoelde bijstand te verlenen, indien het eerste verzoek op grond van 
de artikelen 76, 77 en 78 van de toepassingsverordening betrekking 
heeft op schuldvorderingen die meer dan vijf jaar bestaan, te rekenen 
vanaf het tijdstip van vaststelling van de executoriale titel in over
eenstemming met de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen of 
de administratieve praktijken die gelden in de lidstaat van de ver
zoekende partij, tot de datum van het verzoek. In gevallen waarin de 
schuldvordering of de titel wordt betwist, wordt de termijn evenwel 
berekend vanaf het tijdstip waarop de lidstaat van de verzoekende 
partij vaststelt dat de schuldvordering of executoriale titel van de 
schuldvordering niet langer kan worden betwist. 

2. De aangezochte partij stelt de verzoekende partij op de hoogte van 
de beweegredenen die zich verzetten tegen het voldoen aan het verzoek 
om bijstand. 

Artikel 83 

Verjaring 

1. Vraagstukken met betrekking tot de verjaring worden als volgt 
geregeld: 

a) wat de schuldvordering en de executoriale titel betreft, volgens de 
geldende wetgeving van de lidstaat van de verzoekende partij; en 
tevens 

b) wat de uitvoeringsmaatregelen in de lidstaat van de aangezochte 
partij betreft, volgens de geldende wetgeving van de lidstaat van 
de aangezochte partij. 

De verjaring overeenkomstig de geldende wetgeving van de lidstaat van 
de aangezochte partij begint te lopen op de dag waarop de titel recht
streeks is erkend dan wel is bekrachtigd, erkend, aangevuld of vervan
gen overeenkomstig artikel 79 van de toepassingsverordening. 
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2. De overeenkomstig een verzoek om bijstand door de aangezochte 
partij genomen maatregelen tot invordering van schuldvorderingen, die, 
indien zij door de verzoekende partij zouden zijn genomen, tot gevolg 
zouden hebben gehad dat de verjaring volgens de rechtsregels die gel
den in de lidstaat waar de verzoekende partij is gevestigd, zou zijn 
opgeschort of onderbroken, worden, voor wat dit gevolg betreft, be
schouwd als te zijn genomen in deze laatste staat. 

Artikel 84 

Conservatoire maatregelen 

Op met redenen omkleed verzoek van de verzoekende partij gaat de 
aangezochte partij over tot het nemen van conservatoire maatregelen 
teneinde de invordering van een schuldvordering te waarborgen, voor 
zover de in de lidstaat van de aangezochte partij geldende wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen zulks toestaan. 

Voor de uitvoering van de eerste alinea zijn de artikelen 78, 79, 81 en 
82 van de toepassingsverordening van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 85 

Kosten in verband met de invordering 

1. De aangezochte partij verricht de invordering bij de betrokken 
natuurlijke of rechtspersoon en houdt daarbij overeenkomstig de in de 
lidstaat van de aangezochte partij, ten aanzien van vergelijkbare schuld
vorderingen geldende wettelijke of administratiefrechtelijke bepalingen, 
alle door haar in verband met de invordering gemaakte kosten in. 

2. De wederzijdse bijstand die uit hoofde van deze afdeling wordt 
verstrekt is in de regel kosteloos. Wanneer zich echter bij een invorde
ring een bijzonder probleem voordoet of de kosten zeer hoog zijn, 
kunnen de verzoekende en de aangezochte partij per geval specifieke 
afspraken maken over de modaliteiten van de vergoeding. 

3. De lidstaat van de verzoekende partij blijft ten opzichte van de 
lidstaat van de aangezochte partij aansprakelijk voor de kosten en mo
gelijke verliezen welke het gevolg zijn van vorderingen die niet gerecht
vaardigd zijn bevonden wat de gegrondheid van de schuldvordering of 
de geldigheid van de door de verzoekende partij afgegeven titel betreft. 

Artikel 86 

Evaluatieclausule 

1. Uiterlijk in het vierde volledige kalenderjaar van uitvoering van de 
toepassingsverordening legt de Administratieve Commissie een vergelij
kend verslag over inzake de in artikel 67, leden 2, 5 en 6, van de 
toepassingsverordening vastgelegde termijnen. 

Op basis van dit verslag kan de Commissie in voorkomend geval voor
stellen indienen om deze termijnen te herzien met als doel een sub
stantiële inkorting ervan. 

2. Uiterlijk op de in lid 1 bedoelde datum beoordeelt de Administra
tieve Commissie ook de in artikel 13 bepaalde regels voor de omreke
ning van tijdvakken met het oog op een mogelijke vereenvoudiging van 
die regels. 
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3. Uiterlijk 1 mei 2015 dient de Administratieve Commissie een 
verslag in waarin specifiek de toepassing van titel IV, hoofdstukken I 
en III, van de toepassingsverordening, wordt geëvalueerd, met name met 
betrekking tot de procedures en termijnen van artikel 67, leden 2, 5 en 
6, van de toepassingsverordening en de invorderingsprocedures van de 
artikelen 75 tot en met 85 van de toepassingsverordening. 

Naar aanleiding van dit verslag kan de Commissie, indien nodig, pas
sende voorstellen indienen om deze procedures doeltreffender en even
wichtiger te maken. 

TITEL V 

DIVERSE BEPALINGEN, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

Artikel 87 

Geneeskundig onderzoek en administratieve controle 

1. Onverminderd andere specifieke bepalingen wordt, indien een 
rechthebbende op of aanvrager van prestaties, dan wel een lid van diens 
gezin, op het grondgebied van een andere lidstaat woont of verblijft dan 
die waar zich het debiteurorgaan bevindt, het geneeskundig onderzoek 
op verzoek van laatstgenoemd orgaan verricht door het orgaan van de 
woon- of verblijfplaats van de rechthebbende, volgens de procedures die 
zijn vastgelegd in de door dit orgaan toegepaste wetgeving. 

Het debiteurorgaan stelt het orgaan van de woon- of verblijfplaats in 
kennis van eventuele speciale vereisten waaraan moet worden voldaan 
en van de aspecten waaraan in het geneeskundig onderzoek aandacht 
moet worden besteed. 

2. Het orgaan van de woon- of verblijfplaats doet aan het debiteur
orgaan dat om het geneeskundig onderzoek heeft verzocht een rapport 
toekomen. Dit orgaan is gebonden door de bevindingen van het orgaan 
van de woon- of verblijfplaats. 

Het debiteurorgaan behoudt zich het recht voor de rechthebbende door 
een arts van zijn keuze te laten onderzoeken. De rechthebbende kan 
echter alleen worden verzocht zich naar de lidstaat van het debiteur
orgaan te begeven, indien hij in staat is de reis te ondernemen zonder 
dat dit zijn gezondheid schaadt en mits reis- en verblijfkosten voor 
rekening komen van het debiteurorgaan. 

3. Indien een rechthebbende op of aanvrager van prestaties, of een lid 
van diens gezin, op het grondgebied van een andere lidstaat woont of 
verblijft dan die waar zich het debiteurorgaan bevindt, wordt de admi
nistratieve controle op verzoek van dit orgaan uitgeoefend door het 
orgaan van de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende. 

Lid 2 is van toepassing. 

4. De leden 2 en 3 zijn tevens van toepassing wanneer de mate van 
afhankelijkheid van een rechthebbende op of aanvrager van 
langdurige-zorgprestaties in de zin van artikel 34 van de basisverorde
ning wordt bepaald of gecontroleerd. 

5. De bevoegde autoriteiten of de bevoegde organen van twee of 
meer lidstaten kunnen specifieke bepalingen en procedures vaststellen 
ter verbetering van de gedeeltelijke of volledige geschiktheid voor de 
arbeidsmarkt van rechthebbenden of aanvragers en hun deelname aan 
trajecten of programma’s in de lidstaat waar zij wonen of verblijven die 
zijn gericht op verbetering van de geschiktheid voor de arbeidsmarkt. 
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6. In afwijking van het in artikel 76, lid 2, van de basisverordening 
neergelegde beginsel van kosteloze administratieve samenwerking, wor
den de daadwerkelijke uitgaven voor de in de leden 1 tot en met 5 
genoemde controles, door het debiteurorgaan dat om de controles had 
verzocht, terugbetaald aan het orgaan dat werd verzocht de controles uit 
te voeren. 

Artikel 88 

Kennisgevingen 

1. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de gegevens 
betreffende de in artikel 1, onder m), q) en r), van de basisverordening 
en in artikel 1, lid 2, onder a) en b), van de toepassingsverordening 
bedoelde instanties en van de overeenkomstig de toepassingsverorde
ning aangewezen organen. 

2. De in lid 1 bedoelde instanties krijgen de beschikking over een 
elektronische identiteit in de vorm van een identificatiecode en een 
elektronisch adres. 

3. De Administratieve Commissie stelt de structuur, de inhoud en de 
exacte wijze vast waarop de in lid 1 bedoelde kennisgeving geschiedt, 
inclusief de gemeenschappelijke vorm en het model van de kennisge
ving. 

4. Bijlage 4 bij de toepassingsverordening vermeldt nadere gegevens 
van de voor het publiek toegankelijke gegevensbank met de in lid 1 
bedoelde informatie. De gegevensbank wordt opgericht en beheerd door 
de Commissie. De lidstaten zijn echter verantwoordelijk voor het invoe
ren van hun eigen nationale contactinformatie in deze gegevensbank. 
Voorts zorgen de lidstaten ervoor dat de op grond van lid 1 vereiste 
ingevoerde nationale contactinformatie correct is. 

5. De lidstaten zijn ervoor verantwoordelijk dat de in lid 1 bedoelde 
informatie actueel blijft. 

Artikel 89 

Informatie 

1. De Administratieve Commissie verschaft de informatie die de be
trokken partijen nodig hebben om hun rechten te kennen en te weten 
welke administratieve formaliteiten zij dienen te vervullen om deze 
rechten geldend te maken. De informatie wordt bij voorkeur langs elek
tronische weg verspreid, door deze online te publiceren op openbare 
sites. De Administratieve Commissie draagt er zorg voor dat de infor
matie regelmatig wordt bijgewerkt en ziet toe op de kwaliteit van de aan 
de klanten verleende diensten. 

2. Het in artikel 75 van de basisverordening bedoelde Raadgevend 
Comité kan advies uitbrengen en aanbevelingen doen ter verbetering 
van de informatie en de verspreiding daarvan. 

3. De bevoegde autoriteiten zien erop toe dat hun organen op de 
hoogte zijn van alle wettelijke en andere voorschriften van de Gemeen
schap, met inbegrip van de besluiten van de Administratieve Commis
sie, op de gebieden en onder de voorwaarden van de basisverordening 
en de toepassingsverordening, en dat ze deze toepassen. 
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Artikel 90 

Valutaomrekening 

Voor de toepassing van de basisverordening en de toepassingsverorde
ning is de wisselkoers tussen twee valuta’s de door de Europese Cen
trale Bank bekendgemaakte referentiekoers. De peildatum voor de be
rekening van de wisselkoers wordt vastgesteld door de Administratieve 
Commissie. 

Artikel 91 

Statistieken 

De bevoegde autoriteiten stellen de statistieken betreffende de toepas
sing van de basisverordening en de toepassingsverordening op en doen 
deze aan het secretariaat van de Administratieve Commissie toekomen. 
Deze gegevens worden verzameld en gestructureerd volgens het plan en 
de methode die door de Administratieve Commissie worden vastgesteld. 
De Commissie draagt zorg voor de verspreiding van deze informatie. 

Artikel 92 

Wijziging van de bijlagen 

De bijlagen 1, 2, 3, 4 en 5 bij de toepassingsverordening en de bijlagen 
VI, VII, VIII en IX bij de basisverordening kunnen op verzoek van de 
Administratieve Commissie bij een verordening van de Commissie wor
den gewijzigd. 

Artikel 93 

Overgangsbepalingen 

Artikel 87 van de basisverordening is van toepassing op de onder de 
toepassingsverordening vallende situaties. 

Artikel 94 

Overgangsbepalingen betreffende pensioenen 

1. Indien de verzekerde gebeurtenis voorafgaat aan de datum waarop 
de toepassingsverordening in de betrokken lidstaat in werking treedt en 
er vóór die datum nog geen uitkering op grond van de aanvraag om 
pensioen is toegekend, worden er, voor zover de verzekerde gebeurtenis 
recht geeft op een uitkering voor een aan die datum voorafgaand tijd
vak, uit hoofde van de aanvraag twee uitkeringen vastgesteld: 

a) voor het tijdvak voorafgaand aan de datum waarop de toepassings
verordening op het grondgebied van de betrokken lidstaat in werking 
treedt, overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1408/71 of de ver
dragen die tussen de betrokken lidstaten van kracht zijn; 

b) voor het tijdvak dat ingaat op de datum waarop de onderhavige 
verordening op het grondgebied van de betrokken lidstaat in werking 
treedt, overeenkomstig de basisverordening. 

Indien evenwel het bedrag dat berekend is op grond van het onder a) 
bepaalde, hoger is dan het bedrag dat is berekend op grond van het 
onder b) bepaalde, blijft de betrokkene recht houden op het bedrag dat 
is berekend op grond van het onder a) bepaalde. 
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2. De aanvraag om invaliditeitsuitkeringen, ouderdomsuitkeringen of 
nabestaandenpensioenen, die bij een orgaan van een lidstaat wordt in
gediend vanaf de datum waarop de toepassingsverordening op het 
grondgebied van de betrokken lidstaat in werking treedt, leidt overeen
komstig het bepaalde in de basisverordening ambtshalve tot herziening 
van de uitkeringen welke reeds door het orgaan of de organen van één 
of meer lidstaten vóór deze datum voor dezelfde verzekerde gebeurtenis 
zijn toegekend, zonder dat als gevolg van deze herziening een lagere 
uitkering wordt toegekend. 

Artikel 95 

Overgangstermijn voor uitwisseling van elektronische gegevens 

1. Aan iedere lidstaat kan voor de elektronische uitwisseling van 
gegevens in de zin van artikel 4, lid 2, van de toepassingsverordening, 
een overgangsperiode worden toegestaan. 

Deze overgangstermijnen bedragen ten hoogste 24 maanden te rekenen 
vanaf de datum waarop de toepassingsverordening in werking treedt. 

Indien de aanleg van de nodige communautaire infrastructuur (het sys
teem voor de elektronische uitwisseling van gegevens betreffende soci
ale zekerheid — EESSI) evenwel aanzienlijke vertraging oploopt ten 
opzichte van de inwerkingtreding van de toepassingsverordening, kan de 
Administratieve Commissie besluiten deze perioden op passende wijze 
te verlengen. 

2. Ter wille van de noodzakelijke gegevensuitwisseling met het oog 
op de toepassing van de basisverordening en de toepassingsverordening, 
worden de praktische regelingen voor eventuele in lid 1 bedoelde nood
zakelijke overgangstermijnen vastgesteld door de Administratieve Com
missie. 

Artikel 96 

Intrekking 

1. Verordening (EEG) nr. 574/72 wordt met ingang van 1 mei 2010 
ingetrokken. 

Verordening (EEG) nr. 574/72 blijft evenwel van kracht en behoudt 
haar rechtsgevolgen voor de toepassing van: 

a) Verordening (EG) nr. 859/2003 van de Raad van 14 mei 2003 tot 
uitbreiding van de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1408/71 
en Verordening (EEG) nr. 574/72 tot onderdanen van derde landen 
die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze bepalingen 
vallen ( 1 ), zulks zolang die verordening niet wordt ingetrokken of 
gewijzigd; 

b) Verordening (EEG) nr. 1661/85 van de Raad van 13 juni 1985 tot 
vaststelling van de technische aanpassingen van de communautaire 
regelingen op het gebied van de sociale zekerheid van migrerende 
werknemers met betrekking tot Groenland ( 2 ), zulks zolang die ver
ordening niet wordt ingetrokken of gewijzigd; 
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c) de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ( 1 ), 
de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidsta
ten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije 
verkeer van personen ( 2 ), alsmede andere overeenkomsten die een 
verwijzing bevatten naar Verordening (EEG) nr. 574/72, zulks zo
lang deze overeenkomsten niet worden gewijzigd als gevolg van 
deze verordening. 

2. Verwijzingen naar Verordening (EEG) nr. 574/72 in Richtlijn 
98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming 
van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandi
gen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen ( 3 ), en meer in het 
algemeen in alle andere handelingen van de Gemeenschap, moeten 
worden gelezen als verwijzingen naar de toepassingsverordening. 

Artikel 97 

Bekendmaking en inwerkingtreding 

Deze verordening wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de 
Europese Unie en treedt in werking op 1 mei 2010. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks 
toepasselijk in elke lidstaat. 
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BIJLAGE 1 

Van kracht gebleven toepassingsbepalingen van bilaterale overeenkomsten, 
en nieuwe bilaterale uitvoeringsovereenkomsten 

(bedoeld in artikel 8, lid 1, en artikel 9, lid 2, van de toepassingsverordening) 

BELGIË — DENEMARKEN 

Briefwisseling van 8 mei 2006 en 21 juni 2006 betreffende de overeenkomst 
inzake de vergoeding van het werkelijke bedrag van de prestatie die is verleend 
aan de gezinsleden van een in België verzekerde persoon die al dan niet in 
loondienst werkzaam is, in het geval dat het gezinslid in Denemarken verblijft, 
en aan in België verzekerde, maar in Denemarken verblijvende gepensioneerden 
en/of hun gezinsleden 

BELGIË — DUITSLAND 

Akkoord van 29 januari 1969 betreffende de inning en terugvordering van soci
alezekerheidsbijdragen 

BELGIË — IERLAND 

Briefwisseling van 19 mei 1981 en 28 juli 1981 betreffende artikel 36, lid 3, en 
artikel 70, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 (wederzijds afzien van 
vergoeding van de kosten van verstrekkingen en werkloosheidsuitkeringen uit 
hoofde van de hoofdstukken 1 en 6 van titel III van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71) en artikel 105, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 574/72 (wederzijds 
afzien van vergoeding van de kosten van administratieve en medische controles) 

BELGIË — SPANJE 

Overeenkomst van 25 mei 1999 over de vergoeding van de uitgaven voor ver
strekkingen die verleend zijn overeenkomstig de Verordeningen (EEG) 
nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 

BELGIË — FRANKRIJK 

a) Akkoord van 4 juli 1984 inzake de geneeskundige controles van in het ene 
land verblijvende en in het andere land tewerkgestelde grensarbeiders 

b) Overeenkomst van 14 mei 1976 betreffende het afzien van vergoeding van de 
kosten van administratieve en medische controle, gesloten op grond van ar
tikel 105, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 574/72 

c) Akkoord van 3 oktober 1977 ter uitvoering van artikel 92 van Verorde
ning (EEG) nr. 1408/71 (inning van socialezekerheidspremies) 

d) Overeenkomst van 29 juni 1979 betreffende de wederkerige verzaking aan de 
terugbetaling grond van artikel 70, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 
(kosten van werkloosheidsuitkeringen) 

e) Administratieve overeenkomst van 6 maart 1979 betreffende de toepassings
modaliteiten van het Aanhangsel van 12 oktober 1978 bij de Overeenkomst 
tussen België en Frankrijk betreffende de maatschappelijke zekerheid in haar 
bepalingen van toepassing op de zelfstandigen 

f) Briefwisseling van 21 november 1994 en van 8 februari 1995 betreffende de 
modaliteiten van de vereffening van wederzijdse vorderingen uit hoofde van 
de artikelen 93, 94, 95 en 96 van Verordening (EEG) nr. 574/72 
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BELGIË — ITALIË 

a) Akkoord van 12 januari 1974 ter toepassing van artikel 105, lid 2, van Ver
ordening (EEG) nr. 574/72 

b) Akkoord van 31 oktober 1979 ter toepassing van artikel 18, lid 9, van Ver
ordening (EEG) nr. 574/72 

c) Briefwisseling van 10 december 1991 en 10 februari 1992 betreffende de 
terugbetaling van wederzijdse schuldvorderingen op grond van artikel 93 
van Verordening (EEG) nr. 574/72 

d) Overeenkomst van 21 november 2003 betreffende de modaliteiten voor de 
vereffening van wederzijdse vorderingen uit hoofde van de artikelen 94 en 95 
van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad 

BELGIË — LUXEMBURG 

a) Akkoord van 28 januari 1961 inzake de inning van socialezekerheidspremies 

b) Overeenkomst van 16 april 1976 betreffende het afzien van vergoeding van 
de kosten van administratieve en medische controle, gesloten op grond van 
artikel 105, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 574/72 

BELGIË — NEDERLAND 

▼M1 __________ 

▼B 
b) Akkoord van 13 maart 2006 inzake de verzekering voor geneeskundige ver

zorging 

c) Akkoord van 12 augustus 1982 inzake ziekengeld, moederschaps- en invali
diteitsverzekering 

BELGIË — VERENIGD KONINKRIJK 

a) Briefwisseling van 4 mei en 14 juni 1976 betreffende artikel 105, lid 2, van 
Verordening (EEG) nr. 574/72 (afzien van vergoeding voor de kosten van 
administratieve en medische controle) 

b) Briefwisseling van 18 januari en 14 maart 1977 betreffende artikel 36, lid 3, 
van Verordening (EEG) nr. 1408/71 (regeling betreffende de vergoeding of 
het afzien van vergoeding van de uitgaven voor verstrekkingen verleend in 
toepassing van titel III, hoofdstuk I, van Verordening (EEG) nr. 1408/71), 
gewijzigd bij briefwisseling van 4 mei en 23 juli 1982 (regeling betreffende 
de vergoeding van kosten ingevolge artikel 22, lid 1, onder a), van Verorde
ning (EEG) nr. 1408/71) 

BULGARIJE — TSJECHIË 

Artikel 29, leden 1 en 3, van het Administratieve Akkoord van 25 november 
1998 en artikel 5, lid 4, van het Administratieve Akkoord van 30 november 1999 
met betrekking tot het wederzijds afzien van vergoeding van de kosten van 
administratieve en medische controles 

BULGARIJE — DUITSLAND 

Artikel 8 en artikel 9 van het Administratieve Akkoord betreffende de toepassing 
van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 17 december 1997 op het 
gebied van pensioenen 

TSJECHIË — SLOWAKIJE 

Artikelen 15 en 16 van het administratief akkoord van 8 januari 1993 betreffende 
de bepaling van een zetel van de werkgever en de plaats van verblijf met het oog 
op de toepassing van artikel 20 van het Verdrag van 29 oktober 1992 betreffende 
sociale zekerheid 

▼B 
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DENEMARKEN — IERLAND 

Briefwisseling van 22 december 1980 en 11 februari 1981 betreffende het weder
zijds afzien van vergoeding van de kosten voor verstrekkingen van de verzeke
ring bij ziekte, moederschap, arbeidsongeval en beroepsziekte, de uitgaven voor 
werkloosheidsuitkeringen, alsmede de kosten voor administratieve en medische 
controle (artikel 36, lid 3, artikel 63, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 
en artikel 105, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 574/72) 

DENEMARKEN — GRIEKENLAND 

Overeenkomst van 8 mei 1986 betreffende het gedeeltelijk afzien van vergoeding 
van de kosten voor verstrekkingen bij ziekte, moederschap, arbeidsongeval en 
beroepsziekte, en het afzien van vergoeding van de kosten voor administratieve 
en medische controle 

DENEMARKEN — SPANJE 

Overeenkomst van 11 december 2006 betreffende de vooruitbetaling, de termij
nen en de terugbetaling van het werkelijke bedrag van de prestatie die is verleend 
aan de gezinsleden van een in Spanje verzekerde persoon die al dan niet in 
loondienst werkzaam is, in het geval dat het gezinslid in Denemarken verblijft, 
en aan in Spanje verzekerde, maar in Denemarken verblijvende gepensioneerden 
en/of hun gezinsleden 

▼M4 __________ 

▼B 
DENEMARKEN — ITALIË 

Overeenkomst van 18 november 1998 betreffende vergoeding van de kosten voor 
verstrekkingen van de verzekering bij ziekte, moederschap, arbeidsongeval en 
beroepsziekte, alsmede van de kosten voor administratieve en medische controle 

▼M1 __________ 

▼M4 __________ 

▼B 
DENEMARKEN — PORTUGAL 

Overeenkomst van 17 april 1998 betreffende het gedeeltelijk afzien van terug
betaling van de vergoeding voor verstrekkingen van de verzekering bij ziekte, 
moederschap, arbeidsongevallen en beroepsziekten, alsmede van de kosten voor 
administratieve en medische controle 

DENEMARKEN — FINLAND 

Artikel 15 van het Noordse Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 18 au
gustus 2003: Overeenkomst inzake het wederzijds afzien van terugbetaling van 
kosten en uitgaven in de zin van de artikelen 36, 63 en 70 van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 (voor verstrekkingen wegens ziekte en moeder
schap, arbeidsongeval en beroepsziekte, en voor werkloosheidsuitkeringen) en 
artikel 105 van Verordening (EEG) nr. 574/72 (voor administratieve en medische 
controle) 

▼B 
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DENEMARKEN — ZWEDEN 

Artikel 15 van het Noordse Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 18 au
gustus 2003: Overeenkomst inzake het wederzijds afzien van terugbetaling van 
kosten en uitgaven in de zin van de artikelen 36, 63 en 70 van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 (voor verstrekkingen wegens ziekte en moeder
schap, arbeidsongeval en beroepsziekte, en voor werkloosheidsuitkeringen) en 
artikel 105 van Verordening (EEG) nr. 574/72 (voor administratieve en medische 
controle) 

DENEMARKEN — VERENIGD KONINKRIJK 

Briefwisseling van 30 maart en 19 april 1977, gewijzigd bij briefwisseling van 
8 november 1989 en 10 januari 1990, over de overeenkomst betreffende het 
afzien van vergoeding van de kosten voor verstrekkingen en voor administratieve 
en medische controles 

DUITSLAND — FRANKRIJK 

Overeenkomst van 26 mei 1981 voor de toepassing van artikel 92 van Ver
ordening (EEG) nr. 1408/71 (inning van premies of bijdragen) 

DUITSLAND — ITALIË 

Akkoord van 3 april 2000 over de inning en invordering van socialezekerheids
premies 

DUITSLAND — LUXEMBURG 

a) Overeenkomst van 14 oktober 1975 betreffende het afzien van vergoeding 
van de kosten van administratieve en medische controle, gesloten op grond 
van artikel 105, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 574/72 

b) Overeenkomst van 14 oktober 1975 betreffende de inning en terugvordering 
van socialezekerheidspremies 

c) Overeenkomst van 25 januari 1990 betreffende de toepassing van artikel 20 
en artikel 22, lid 1, onder b) en c), van Verordening (EEG) nr. 1408/71 

▼M1 __________ 

▼B 
DUITSLAND — OOSTENRIJK 

Afdeling II, nummer 1, en afdeling III van de overeenkomst van 2 augustus 1979 
betreffende de tenuitvoerlegging van het verdrag betreffende de werkloosheids
verzekering van 19 juli 1978 blijven van toepassing op personen die op of vóór 
1 januari 2005 als grensarbeider werkzaam zijn geweest en vóór 1 januari 2011 
werkloos worden 

DUITSLAND — POLEN 

Overeenkomst van 11 januari 1977 betreffende de toepassing van de Overeen
komst van 9 oktober 1975 inzake ouderdomspensioenen en prestaties bij arbeids
ongevallen 

ESTLAND — VERENIGD KONINKRIJK 

Overeenkomst van 29 maart 2006 tussen de bevoegde organen van de Republiek 
Estland en van het Verenigd Koninkrijk uit hoofde van artikel 36, lid 3, en 
artikel 63, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 tot vaststelling van andere 
wijzen van vergoeding van de kosten van verstrekkingen uit hoofde van deze 
verordening door beide landen met ingang van 1 mei 2004 

▼B 
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IERLAND — FRANKRIJK 

Briefwisseling van 30 juli 1980 en 26 september 1980 betreffende artikel 36, lid 
3, en artikel 63, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 (wederzijds afzien van 
vergoeding van de kosten van verstrekkingen) en artikel 105, lid 2, van Ver
ordening (EEG) nr. 574/72 (wederzijds afzien van vergoeding van de kosten van 
administratieve en medische controle) 

IERLAND — LUXEMBURG 

Briefwisseling van 26 september 1975 en 5 augustus 1976 betreffende artikel 36, 
lid 3, en artikel 63, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 en artikel 105, lid 
2, van Verordening (EEG) nr. 574/72 (afzien van vergoeding van de verstrek
kingen verleend in toepassing van titel III, hoofdstuk 1 of 4, van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 alsmede van de kosten van administratieve en 
medische controle als bedoeld in artikel 105 van Verordening (EEG) nr. 574/72) 

IERLAND — NEDERLAND 

Briefwisseling van 22 april en 27 juli 1987 betreffende artikel 70, lid 3, van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 (het afzien van vergoeding van de kosten voor 
uitkeringen verleend op grond van artikel 69 van Verordening (EEG) nr. 1408/71) 
en artikel 105, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 574/72 (het afzien van de 
vergoeding van de kosten voor administratieve en medische controle in de zin 
van artikel 105 van Verordening (EEG) nr. 574/72) 

IERLAND — ZWEDEN 

Overeenkomst van 8 november 2000 over het wederzijds afzien van vergoeding 
van de kosten van verstrekkingen bij ziekte en moederschap, arbeidsongevallen 
en beroepsziekten, en van de kosten van administratieve en medische controles 

IERLAND — VERENIGD KONINKRIJK 

Briefwisseling van 9 juli 1975 betreffende artikel 36, lid 3, en artikel 63, lid 3, 
van Verordening (EEG) nr. 1408/71 (regeling betreffende de vergoeding of het 
afzien van vergoeding van de kosten voor verstrekkingen verleend op grond van 
titel III, hoofdstuk 1 of 4, van Verordening (EEG) nr. 1408/71) en artikel 105, lid 
2, van Verordening (EEG) nr. 574/72 (afzien van vergoeding van de kosten voor 
administratieve en medische controle) 

▼M4 __________ 

▼B 
SPANJE — FRANKRIJK 

Overeenkomst van 17 mei 2005 over de regels voor het beheer en de betalingen 
van wederzijdse vorderingen voor verstrekkingen bij ziekte in toepassing van de 
bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1408/71 en Verordening (EEG) 
nr. 574/72 

SPANJE — ITALIË 

Overeenkomst betreffende een nieuwe procedure ter verbetering en vereenvoudi
ging van de terugbetaling van ziektekosten van 21 november 1997 betreffende 
artikel 36, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 (vergoeding van verstrek
kingen bij ziekte en moederschap) en de artikelen 93, 94, 95 en 100, en arti
kel 102, lid 5, van de Verordening (EEG) nr. 574/72 (wijze van vergoeding van 
verstrekkingen van de ziekte/moederschapsverzekering en achterstallige vereffe
ningen) 

▼B 
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__________ 

▼B 
SPANJE — PORTUGAL 

▼M3 __________ 

▼B 
b) Overeenkomst van 2 oktober 2002 houdende nadere regeling van het beheer 

en de afwikkeling van wederzijdse vorderingen inzake gezondheidszorg, ten
einde de afwikkeling te vergemakkelijken en te bespoedigen 

SPANJE — ZWEDEN 

Overeenkomst van 1 december 2004 over de vergoeding van de kosten voor 
verstrekkingen in de zin van Verordening (EEG) nr. 1408/71 en 
Verordening (EEG) nr. 574/72 

SPANJE — VERENIGD KONINKRIJK 

Overeenkomst van 18 juni 1999 over de vergoeding van de uitgaven voor ver
strekkingen die verleend zijn overeenkomstig de Verordeningen (EEG) 
nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 

FRANKRIJK — ITALIË 

a) Briefwisseling van 14 mei en 2 augustus 1991 betreffende de wijze van 
vereffening van de wederzijdse schuldvorderingen op grond van artikel 93 
van Verordening (EEG) nr. 574/72 

b) Aanvullende briefwisseling van 22 maart en van 15 april 1994 betreffende de 
modaliteiten voor de vereffening van wederzijdse vorderingen uit hoofde van 
de artikelen 93, 94, 95 en 96 van Verordening (EEG) nr. 574/72 

c) Briefwisseling van 2 april 1997 en 20 oktober 1998 tot wijziging van de 
briefwisseling onder a) en b) betreffende de wijze van vereffening van de 
wederzijdse schuldvorderingen uit hoofde van de artikelen 93, 94, 95 en 96 
van Verordening (EEG) nr. 574/72 

d) Overeenkomst van 28 juni 2000 betreffende het afzien van de vergoeding 
bedoeld in artikel 105, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 574/72 voor de 
kosten van administratieve controles en geneeskundige onderzoeken die ge
vraagd zijn in het kader van artikel 51 van deze verordening 

FRANKRIJK — LUXEMBURG 

▼M4 __________ 

a) Overeenkomst van 2 juli 1976 betreffende het afzien van vergoeding van de 
kosten van administratieve en medische controle als bedoeld in artikel 105, 
lid 2, van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972 

▼M4 
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b) Briefwisseling van 17 juli en 20 september 1995 betreffende de modaliteiten 
voor de vereffening van wederzijdse vorderingen uit hoofde van de artikelen 
93, 95 en 96 van Verordening (EEG) nr. 574/72 

▼B 
FRANKRIJK — NEDERLAND 

a) ►M4 Akkoord van 28 april 1997 betreffende het afzien van vergoeding van 
de kosten van administratieve en medische controle op grond van artikel 105 
van Verordening (EEG) nr. 574/72 ◄ 

▼M4 __________ 

▼B 
FRANKRIJK — PORTUGAL 

Overeenkomst van 28 april 1999 betreffende de modaliteiten voor het beheer en 
de vereffening van wederzijdse vorderingen voor medische verstrekkingen uit 
hoofde van de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 

FRANKRIJK — VERENIGD KONINKRIJK 

a) Briefwisseling van 25 maart en 28 april 1997 betreffende artikel 105, lid 2, 
van Verordening (EEG) nr. 574/72 (afzien van vergoeding voor de kosten van 
administratieve controle en medisch onderzoek) 

b) Overeenkomst van 8 december 1998 over de wijze van vaststellen van de te 
vergoeden uitgaven voor verstrekkingen uit hoofde van de 
Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 

ITALIË — LUXEMBURG 

Artikel 4, leden 5 en 6, van de administratieve regeling van 19 januari 1955 
betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale 
zekerheid (ziekteverzekering van werknemers in de landbouw) 

▼M4 __________ 

▼B 
ITALIË — VERENIGD KONINKRIJK 

Overeenkomst ondertekend op 15 december 2005 tussen de bevoegde organen 
van de Republiek Italië en van het Verenigd Koninkrijk uit hoofde van artikel 36, 
lid 3, en artikel 63, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 tot vaststelling van 
andere wijzen van vergoeding van de kosten van verstrekkingen uit hoofde van 
deze verordening door beide landen met ingang van 1 januari 2005 

LUXEMBURG — NEDERLAND 

Overeenkomst van 1 november 1976 betreffende het afzien van vergoeding van 
de kosten van administratieve en medische controle, gesloten op grond van 
artikel 105, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 574/72 

LUXEMBURG — ZWEDEN 

Regeling van 27 november 1996 over de terugbetaling van de kosten op het 
gebied van de sociale zekerheid 

▼M4 
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LUXEMBURG — VERENIGD KONINKRIJK 

Briefwisseling van 18 december 1975 en 20 januari 1976 betreffende artikel 105, 
lid 2, van Verordening (EEG) nr. 574/72 (afzien van vergoeding voor de kosten 
van administratieve controle en medisch onderzoek als bedoeld in artikel 105 van 
Verordening (EEG) nr. 574/72) 

HONGARIJE — VERENIGD KONINKRIJK 

Overeenkomst van 1 november 2005 tussen de bevoegde organen van de Repu
bliek Hongarije en van het Verenigd Koninkrijk uit hoofde van artikel 35, lid 3, 
en artikel 41, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 883/2004 tot vaststelling van 
andere wijzen van vergoeding van de kosten van verstrekkingen uit hoofde van 
die verordening door beide landen met ingang van 1 mei 2004 

MALTA — VERENIGD KONINKRIJK 

Overeenkomst van 17 januari 2007 tussen de bevoegde organen van Malta en 
van het Verenigd Koninkrijk uit hoofde van artikel 35, lid 3, en artikel 41, lid 2, 
van Verordening (EEG) nr. 883/2004 tot vaststelling van andere wijzen van 
vergoeding van de kosten van verstrekkingen uit hoofde van die verordening 
door beide landen met ingang van 1 mei 2004 

▼M1 __________ 

▼B 
NEDERLAND — VERENIGD KONINKRIJK 

a) ►M4 Artikel 3, tweede zin, van het Administratieve Akkoord van 12 juni 
1956 voor de toepassing van het Verdrag van 11 augustus 1954 ◄ 

▼M4 __________ 

▼B 
PORTUGAL — VERENIGD KONINKRIJK 

Akkoord van 8 juni 2004 tot vaststelling van andere vormen van vergoeding van 
de kosten voor verstrekkingen door beide landen, in werking tredend op 1 januari 
2003 

FINLAND — ZWEDEN 

Artikel 15 van het Noordse Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 18 au
gustus 2003: Overeenkomst inzake het wederzijds afzien van terugbetaling van 
kosten en uitgaven in de zin van de artikelen 36, 63 en 70 van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 (voor verstrekkingen wegens ziekte en moeder
schap, arbeidsongeval en beroepsziekte, en voor werkloosheidsuitkeringen) en 
artikel 105 van Verordening (EEG) nr. 574/72 (voor administratieve en medische 
controle) 

FINLAND — VERENIGD KONINKRIJK 

Briefwisseling van 1 en 20 juni 1995 betreffende artikel 36, lid 3, en artikel 63, 
lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 (terugbetaling of afzien van vergoe
ding van de kosten van verstrekkingen) en artikel 105, lid 2, van Verorde
ning (EEG) nr. 574/72 (afzien van vergoeding van de kosten van administratieve 
en medische controle) 

ZWEDEN — VERENIGD KONINKRIJK 

De regeling van 15 april 1997 betreffende artikel 36, lid 3, en artikel 63, lid 3, 
van Verordening (EEG) nr. 1408/71 (terugbetaling of afzien van de vergoeding 
van de kosten van verstrekkingen) en artikel 105, lid 2, van Verordening (EEG) 
nr. 574/72 (afzien van vergoeding van de kosten van administratieve en medische 
controle) 

▼B 
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BIJLAGE 2 

Bijzondere stelsels voor ambtenaren 

(bedoeld in ►M1 artikel 32, lid 2, en artikel 41, lid 1 ◄ van de 
toepassingsverordening) 

A. Bijzondere stelsels voor ambtenaren waarop titel III, hoofdstuk 1, van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende verstrekkingen niet van toepas
sing is 

Duitsland 

Bijzonder ziektestelsel voor ambtenaren 

B. Bijzondere stelsels voor ambtenaren op wie titel III, hoofdstuk 1, van 
Verordening (EG) nr. 883/2004, met uitzondering van artikel 19, lid 1, 
artikel 27 en artikel 35 betreffende verstrekkingen, niet van toepassing is 

Spanje 

Speciaal socialezekerheidsstelsel voor ambtenaren 

Speciaal socialezekerheidsstelsel voor de strijdkrachten 

Speciaal socialezekerheidsstelsel voor functionarissen en administratief per
soneel van het gerechtelijk apparaat 

C. Bijzondere stelsels voor ambtenaren waarop titel III, hoofdstuk 2, van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende verstrekkingen niet van toepas
sing is 

Duitsland 

Bijzonder ongevallenstelsel voor ambtenaren 
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BIJLAGE 3 

Lidstaten die vergoeding eisen van de kosten voor verstrekkingen op basis 
van vaste bedragen 

(bedoeld in artikel 63, lid 1, van de toepassingsverordening) 

IERLAND 

SPANJE 

▼M3 
CYPRUS 

__________ 

▼B 
NEDERLAND 

PORTUGAL 

FINLAND 

ZWEDEN 

VERENIGD KONINKRIJK 

▼B 
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BIJLAGE 4 

Bijzonderheden van de in artikel 88, lid 4, van de toepassingsverordening 
bedoelde gegevensbank 

1. Inhoud van de gegevensbank 

Een elektronische lijst (URL) van de betrokken organen vermeldt: 

a) de namen van de organen in de officiële taal/talen van de lidstaat als
mede in het Engels 

b) de identificatiecode en het elektronisch adres (EESSI) 

c) hun functie ten opzichte van de definities in artikel 1, onder m), q) en r), 
van de basisverordening en artikel 1, onder a) en b), van de toepassings
verordening 

d) hun bevoegdheid ten aanzien van de verschillende risico’s, soorten uit
keringen, regelingen en geografische werkingssfeer 

e) welk deel van de basisverordening door de organen wordt toegepast 

f) de volgende contactgegevens: postadres, telefoon, fax, e-mailadres en het 
URL-adres 

g) alle andere informatie die nodig is voor de toepassing van de basisver
ordening of de toepassingsverordening. 

2. Beheer van de gegevensbank 

a) De elektronische lijst wordt in EESSI beheerd op het niveau van de 
Commissie. 

b) De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en controleren van 
de nodige informatie van de organen en voor de tijdige indiening bij de 
Commissie van elke vermelding of wijziging van vermeldingen die onder 
hun verantwoordelijkheid vallen. 

3. Toegang 

Voor operationele en administratieve doeleinden gebruikte informatie is niet 
toegankelijk voor het publiek. 

4. Veiligheid 

Alle wijzigingen in de gegevensbank (opnemen, actualiseren, wissen) wor
den opgeslagen. Gebruikers worden geïdentificeerd en erkend alvorens zij 
toegang krijgen tot de lijst met het doel vermeldingen te wijzigen. Voor
afgaand aan elke poging tot wijziging van een vermelding, wordt gecontro
leerd of de gebruiker gemachtigd is de wijziging door te voeren. Elke 
niet-gemachtigde wijziging wordt afgewezen en geregistreerd. 

5. Taalregeling 

De algemene gebruikstaal voor de gegevensbank is het Engels. De naam van 
organen en hun contactgegevens moeten tevens in de officiële taal/talen van 
de lidstaat worden vermeld. 
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BIJLAGE 5 

Lidstaten die op basis van wederkerigheid het maximumbedrag van de in de 
derde zin van artikel 65, lid 6, van de basisverordening bedoelde vergoeding 
vaststellen op basis van het gemiddelde bedrag van de 
werkloosheidsuitkeringen die in het voorgaande kalenderjaar onder hun 

wetgevingen werden verstrekt 

(bedoeld in artikel 70 van de toepassingsverordening) 

BELGIË 

TSJECHIË 

▼M3 
DENEMARKEN 

▼B 
DUITSLAND 

▼M4 
NEDERLAND 

▼B 
OOSTENRIJK 

SLOWAKIJE 

FINLAND 

▼B 
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I 

 

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 

 

 

VERORDENING (EG) Nr. 883/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

EN DE RAAD  

van 29 april 2004 

 

betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels 

 

(voor de EER en Zwitserland relevante tekst) 

 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 42 

en 308, 

 

Gezien het voorstel van de Commissie, ingediend na raadpleging van de sociale partners en de 

Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers, 1 

 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité, 2 

 

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag3, 

                                                 
1 PB C 38, 12.2.1999, blz. 10 en PB C … (gewijzigd voorstel). 
2 PB C 75, 15.03.2000, blz. 29. 
3  Advies van het Europees Parlement van 3 september 2003 (nog niet verschenen in het 

Publicatieblad). Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 26 januari 2004 (PB C 79 E 
van 30.3.2004, blz. 15) en standpunt van het Europees Parlement van 20 april 2004 (nog niet 
verschenen in het Publicatieblad). Besluit van de Raad van 26 april 2004. 
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Overwegende hetgeen volgt: 

 

1. De voorschriften ter coördinatie van de nationale socialezekerheidsstelsels behoren tot de 

regelingen betreffende het vrije verkeer van personen en moeten bijdragen aan de verhoging 

van de levensstandaard en de verbetering van de arbeidsomstandigheden. 

 

2. In het Verdrag zijn geen andere bevoegdheden opgenomen dan die waarin artikel 308 voorziet 

om passende maatregelen te nemen op het gebied van de sociale zekerheid voor anders dan in 

loondienst werkende personen. 

 

3. Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van 

de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, 

die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen 1 is diverse keren gewijzigd en bijgewerkt, om 

rekening te houden met de ontwikkelingen op communautair niveau, waaronder de uitspraken 

van het Hof van Justitie, en daarnaast met de wijzigingen in de nationale wetgevingen; mede 

als gevolg daarvan zijn de coördinatievoorschriften van de Gemeenschap complex en lang 

geworden; het is derhalve essentieel deze voorschriften te vervangen, en tegelijk te moderni-

seren en te vereenvoudigen, om de doelstelling van het vrije verkeer van personen te bereiken. 

 

4. Het is noodzakelijk dat de eigen kenmerken van de nationale socialezekerheidswetgevingen 

worden gerespecteerd en er enkel een coördinatiemethode wordt uitgewerkt. 

 

5. Het is noodzakelijk, dat in het kader van deze coördinatie wordt gegarandeerd dat alle 

betrokkenen binnen de Gemeenschap krachtens de verschillende nationale wetgevingen 

gelijke behandeling genieten. 

                                                 
1 PB L 149, 5.7.1971, blz. 2. Verordening laatstelijk gewijzigd bij  Verordening (EG) 

nr. 1386/2001 van het Europees Parlement en de Raad (PB. L 187 van 10.7.2001, blz.1). 
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6. De nauwe band tussen de socialezekerheidswetgeving en de contractuele bepalingen die deze 

wetgeving aanvullen of vervangen, en die door een besluit van de overheid verplicht zijn 

gemaakt dan wel een ruimere werkingssfeer hebben gekregen, kan ten aanzien van de 

toepassing van die contractuele bepalingen een soortgelijke bescherming noodzakelijk maken 

als die welke door de verordening wordt geboden. Als eerste stap in die richting zouden de 

ervaringen kunnen worden geëvalueerd van de lidstaten die van dergelijke regelingen kennis 

hebben gegeven. 

 

7. Gezien de grote verschillen tussen de nationale wetgevingen voor wat betreft de personele 

werkingssfeer verdient het de voorkeur uit te gaan van het beginsel dat deze verordening van 

toepassing is op personen die onderdaan van een lidstaat zijn, staatlozen en vluchtelingen die 

op het grondgebied van een lidstaat verblijven, en op wie de socialezekerheidswetgeving van 

een of meer lidstaten van toepassing is of geweest is, alsmede op hun gezinsleden en hun 

nabestaanden. 

 

8. Het algemene beginsel van gelijke behandeling is bijzonder belangrijk voor werknemers die 
niet in de lidstaat wonen waar zij werken, waaronder grensarbeiders. 

 
9. Het Hof van Justitie heeft meermalen advies gegeven over de mogelijkheid van gelijke 

behandeling van uitkeringen, inkomsten en feiten. Dit beginsel moet uitdrukkelijk worden 
aangenomen en nader ontwikkeld, waarbij de inhoud en de geest van rechterlijke vonnissen in 
acht moet worden genomen. 
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10. Het beginsel dat bepaalde feiten of gebeurtenissen die zich op het grondgebied van een andere 

lidstaat voordoen, worden behandeld alsof zij zich hebben voorgedaan op het grondgebied 
van de lidstaat waarvan de wetgeving van toepassing is, mag evenwel geen invloed hebben op 
het beginsel dat tijdvakken van verzekering, van werkzaamheden in loondienst , van werk-
zaamheden anders dan in loondienst , of van wonen die zijn vervuld op grond van de wet-
geving van een andere lidstaat, worden samengeteld met de tijdvakken die zijn vervuld op 
grond van de wetgeving van de bevoegde lidstaat. Op grond van de wetgeving van in een 
andere lidstaat vervulde tijdvakken mogen derhalve alleen in aanmerking worden genomen 
door toepassing van het beginsel van samentelling van tijdvakken, etc. 

 
11. De gelijkstelling van feiten of gebeurtenissen die zich in een lidstaat voordoen kan in geen 

geval tot gevolg hebben dat een andere lidstaat bevoegd is, of dat diens wetgeving van 
toepassing wordt. 

 
12. Ten behoeve van de evenredigheid moet ervoor worden gezorgd dat het beginsel van gelijk-

stelling van feiten of gebeurtenissen niet tot objectief ongerechtvaardigde resultaten leidt, 
noch tot samenloop van prestaties van dezelfde aard tijdens hetzelfde tijdvak. 

 
13. De coördinatievoorschriften moeten garanderen dat personen die zich binnen de Gemeen-

schap verplaatsen, alsmede hun rechthebbenden en nabestaanden de verworven en in wording 
zijnde rechten en voordelen behouden. 

 
14. Deze doeleinden moeten met name bereikt worden door het samentellen van alle tijdvakken 

die door de verschillende nationale wetgevingen in aanmerking worden genomen voor het 
verkrijgen en behouden van het recht op prestaties en voor de berekening daarvan, alsmede 
door het verlenen van prestaties aan de verschillende onder de verordening vallende 
categorieën van personen. 
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15. Het is noodzakelijk dat personen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen aan de 

wetgeving van een enkele lidstaat onderworpen zijn, om de samenloop van toepasbare 

nationale wetgevingen en de verwikkelingen die daaruit ontstaan, te vermijden. 

 

16. Het is binnen de Gemeenschap in principe niet gerechtvaardigd dat socialezekerheidsrechten 

afhankelijk gesteld worden van de woonplaats van de betrokkene; in specifieke gevallen, met 

name voor bijzondere prestaties die verband houden met de economische en sociale omstan-

digheden van de betrokkene, zou echter diens woonplaats in aanmerking genomen kunnen 

worden. 

 

17. Om gelijke behandeling van alle personen die op het grondgebied van een lidstaat werken zo 

goed mogelijk te garanderen, dient als algemene regel de wetgeving van de lidstaat op het 

grondgebied waarvan de betrokkene zijn werkzaamheden, al dan niet in loondienst, verricht 

als toepasselijke wetgeving te worden aangewezen. 

 

18. In specifieke situaties die een ander toepassingscriterium rechtvaardigen, is het nodig van 

deze algemene regel af te wijken. 

 

19. In sommige gevallen kunnen de moeder of de vader aanspraak maken op moederschaps- en 

daarmee gelijkgestelde vaderschapsuitkeringen, en aangezien uitkeringen aan de vader 

verschillen van ouderschapsuitkeringen en gelijkgesteld kunnen worden met moederschaps-

uitkeringen stricto sensu - aangezien zij worden uitgekeerd tijdens de eerste levensmaanden 

van een pasgeborene - is het opportuun voor moederschaps- en daarmee gelijkgestelde vader-

schapsuitkeringen een gezamenlijke regeling te treffen. 
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20. Wat betreft prestaties bij ziekte en uitkeringen bij moederschap of daarmee gelijkgesteld 

vaderschap, is het noodzakelijk aan verzekerden en hun gezinsleden die in een andere dan de 

bevoegde lidstaat wonen of verblijven, bescherming te garanderen. 

 

21. Bepalingen met betrekking tot prestaties bijziekte en uitkeringen bij moederschap of daarmee 
gelijkgesteld vaderschap zijn opgesteld in het licht van de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie; de bepalingen inzake toestemming vooraf zijn verbeterd, rekening houdend met de 
desbetreffende uitspraken van het Hof van Justitie. 

 
22. De specifieke situatie van de aanvragers van en rechthebbenden op pensioenen en hun 

gezinsleden maakt aangepaste ziekteverzekeringsbepalingen noodzakelijk. 
 
23. Gezien de verschillen tussen de diverse nationale stelsels, wordt het passend geacht dat de 

lidstaten er, indien mogelijk, voor zorgen dat gezinsleden van grensarbeiders geneeskundige 
behandeling kunnen krijgen in de lidstaat waar laatstgenoemden hun werkzaamheden 
verrichten. 

 
24. Het is noodzakelijk specifieke bepalingen vast te stellen ter voorkoming van samenloop van 

verstrekkingen en uitkeringen bij ziekte van dezelfde aard als die welke worden bestreken 
door de arresten van het Hof van Justitie in de zaken C-215/99, Jauch en C-160/96, 
Molenaar, voorzover die verstrekkingen en uitkeringen hetzelfde risico dekken. 

 
25. Wat betreft prestaties bij arbeidsongevallen en beroepsziekten is het belangrijk om de situatie 

te regelen van personen die wonen of verblijven in een andere dan de bevoegde lidstaat, ten-
einde hun een bescherming te garanderen. 
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26. Voor uitkeringen bij invaliditeit moet een coördinatiemethode worden uitgewerkt waarbij 

rekening wordt gehouden met de eigen kenmerken van de nationale wetgevingen, met name 
ten aanzien van de vaststelling van de invaliditeit en de toeneming daarvan. 

 
27. Het is noodzakelijk, dat voor de toekenning van uitkeringen bij ouderdom en aan nabestaan-

den een methode wordt uitgewerkt voor de gevallen waarin de betrokkene onderworpen was 
aan de wetgeving van één of meer lidstaten. 

 
28. Er moet een volgens de samentellings- en proratiseringsmethode berekend en door het 

Gemeenschapsrecht gegarandeerd pensioenbedrag worden vastgesteld, indien de toepassing 
van de nationale wetgeving alleen, met inbegrip van de voorschriften inzake vermindering, 
schorsing of intrekking, minder gunstig is dan de toepassing van de hiervoor bedoelde 
methode. 

 
29. Ter bescherming van de migrerende werknemers en hun nabestaanden tegen een te strikte 

toepassing van de nationale voorschriften inzake vermindering, schorsing of intrekking, 

moeten in de verordening bepalingen worden opgenomen op grond waarvan de toepassing 

van deze nationale voorschriften aan strenge voorwaarden wordt onderworpen. 

 

30. Zoals steeds is bevestigd door het Hof van Justitie, wordt de Raad niet bevoegd geacht voor-

schriften vast te stellen waarbij een beperking wordt opgelegd op de samenloop van twee of 

meer in verschillende lidstaten opgebouwde pensioenen, door een verlaging van het bedrag 

van een pensioen dat uitsluitend volgens de nationale wetgeving is opgebouwd. 

 

31. Volgens het Hof van Justitie is het aan de nationale wetgever om dergelijke voorschriften vast 

te stellen, met dien verstande dat het tot de bevoegdheden van de communautaire wetgever 

behoort de grenzen vast te stellen waarbinnen de nationale voorschriften betreffende 

verlaging, opschorting of intrekking moeten worden toegepast. 
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32. Teneinde de mobiliteit van werknemers te bevorderen, is het met name aangewezen om het 

zoeken naar werk in de verschillende lidstaten te vergemakkelijken; het is derhalve nodig tot 

de een volledigere en effectievere coördinatie tussen de regelingen inzake werkloosheids-

verzekering en de diensten voor arbeidsvoorziening van alle lidstaten te komen. 

 

33. De wettelijke stelsels voor vervroegde uittreding moeten in het toepassingsgebied van deze 

verordening worden opgenomen, zodat de gelijke behandeling en de mogelijkheid tot export 

van de uitkeringen bij vervroegde uittreding, evenals de toekenning van gezinsbijslagen, en 

ziektekostenverstrekkingen aan de betrokkenen worden gewaarborgd overeenkomstig de 

bepalingen van deze verordening; aangezien de wettelijke stelsels voor vervroegde uittreding 

slechts in een zeer beperkt aantal lidstaten bestaan, is het evenwel raadzaam om de regel van 

de samentelling van de tijdvakken uit te sluiten voor het verkrijgen van het recht op deze 

uitkeringen. 

 

34. Gelet op het feit dat gezinsbijslagen een zeer ruim bereik hebben, en bescherming bieden bij 

zowel meer klassieke als specifieke situaties, en dat over die laatste arresten bestaan van het 

Hof van Justitie (in de gevoegde zaken C-245/94 en C-312/94, Ingrid Hoever en in zaak 

C-275/96, Anne Kuusijärvi), dient voor alle gezinsbijslagen in een regeling te worden 

voorzien. 

 
35. Teneinde een niet-gerechtvaardigde samenloop van uitkeringen te vermijden, is het nodig 

voorrangsregels vast te leggen voor de gevallen van samenloop van rechten op gezins-
bijslagen op grond van de wetgeving van de bevoegde lidstaat en op grond van de wetgeving 
van de lidstaat waar de gezinsleden wonen. 
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36. Voorschotten op onderhoudsbijdragen zijn voorschotten die uitgekeerd worden als een ouder 

niet kan voldoen aan de uit het familierecht voortvloeiende verplichting om zijn eigen kind te 
onderhouden. Derhalve moeten die voorschotten niet beschouwd worden als rechtstreekse 
bijdragen uit collectieve middelen ten behoeve van gezinnen. Vanwege die kenmerken 
moeten de coördinatieregels niet op onderhoudsbijdragen worden toegepast. 

 
37. Zoals het Hof van Justitie herhaaldelijk heeft gesteld, dienen voorschriften die afwijken van 

het beginsel van de exporteerbaarheid van socialezekerheidsprestaties strikt te worden 
uitgelegd. Dat betekent dat ze alleen van toepassing kunnen zijn op prestaties die aan de 
gespecificeerde voorwaarden voldoen. Daaruit volgt dat hoofdstuk 9 van titel III van deze 
verordening alleen van toepassing kan zijn op prestaties van bijzondere aard die niet op 
premie- of bijdragebetaling berusten en zijn vermeld in bijlage X bij deze verordening. 

 
38. Het is noodzakelijk een Administratieve Commissie op te richten, die samengesteld is uit een 

regeringsvertegenwoordiger van elk van de lidstaten, en die met name tot taak heeft alle 
vraagstukken van administratieve of interpretatieve aard, voortvloeiende uit de bepalingen 
van deze verordening, te behandelen en de samenwerking tussen de lidstaten te bevorderen. 

 
39. In verband met ontwikkeling en het gebruik van gegevensverwerkingsdiensten voor 

gegevensuitwisseling is het nodig gebleken om een technische commissie op te richten die 
onder de bevoegdheid van de Administratieve Commissie valt en die specifieke bevoegd-
heden heeft op het gebied van de gegevensverwerking. 

 

40. Het gebruik van gegevensverwerkingsdiensten voor de gegevensuitwisseling tussen de 
organen vereist bepalingen die waarborgen dat de op elektronische wijze uitgewisselde of 
afgegeven documenten op dezelfde wijze worden geaccepteerd als papieren documenten. 
Deze uitwisseling vindt plaats met inachtneming van de communautaire voorschriften op het 
gebied van de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking en het 
vrije verkeer van persoonsgegevens. 
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41. Het is noodzakelijk dat bijzondere bepalingen worden vastgesteld die in overeenstemming 

zijn met de specifieke kenmerken van de nationale wetgevingen, teneinde de toepassing van 
de coördinatievoorschriften te vergemakkelijken. 

 

42. Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel, uitgaande van de veronderstelling dat de 

verordening tot alle Europese onderdanen wordt uitgebreid en met het oog op het vinden van 

een oplossing waarbij rekening wordt gehouden met eventuele beperkingen in verband met de 

bijzondere kenmerken van op de woonplaats gebaseerde stelsels, werd een bijzondere 

afwijking middels de toevoeging van een bijlage XI - "DENEMARKEN", beperkt tot recht op 

een socialezekerheidspensioen, uitsluitend voor de nieuwe categorie niet-actieve personen 

waartoe deze verordening is uitgebreid, passend geacht vanwege de bijzondere kenmerken 

van het Deense stelsel en gezien het feit dat die pensioenen volgens de vigerende Deense wet-

geving (Pensioenwet) exporteerbaar zijn na een verblijf van tien jaar. 

 

43. Overeenkomstig het beginsel van gelijke behandeling wordt een bijzondere afwijking middels 

de toevoeging van een bijlage XI - "FINLAND", beperkt tot op de woonplaats gebaseerde 

nationale pensioenen, passend geacht vanwege de bijzondere kenmerken van de Finse wet-

geving inzake sociale zekerheid, die ertoe strekt te waarborgen dat het bedrag van het natio-

nale pensioen niet lager is dan het bedrag van het nationale pensioen waarvan de berekening 

stoelt op de hypothese dat alle, in enige lidstaat vervulde, tijdvakken van verzekering in 

Finland zouden zijn vervuld. 

 

44. Hoewel bij de invoering van een nieuwe verordening, Verordening (EEG) nr. 1408/71 moet 

worden ingetrokken, is het ter wille van de rechtszekerheid noodzakelijk dat Verordening 

(EEG) nr. 1408/71 van kracht blijft en dat de rechtsgevolgen ervan gehandhaafd blijven voor 

bepaalde communautaire besluiten en overeenkomsten waarbij de Europese Gemeenschap 

partij is. 
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45. Aangezien de doelstelling van het voorgenomen optreden, namelijk coördinerende maat-

regelen om te waarborgen dat het recht van vrij verkeer van personen daadwerkelijk kan 

worden uitgeoefend, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve, 

wegens de omvang en de gevolgen van dit optreden, beter op communautair niveau kan 

worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap maatregelen treffen , overeenkomstig het 

subsidiariteitsbeginsel van artikel 5 van het Verdrag. In overeenstemming met het evenredig-

heidsbeginsel van dat artikel gaat deze verordening niet verder dan hetgeen noodzakelijk is 

voor het bereiken van deze doelstelling, 

 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

 

 

TITEL I 

ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 1 

Definities 

 

Voor de toepassing van deze verordening: 

 

a) worden onder "werkzaamheden in loondienst" verstaan werkzaamheden of daarmee gelijk-

gestelde situaties die als zodanig worden beschouwd voor de toepassing van de sociale-

zekerheidswetgeving van de lidstaat waar die werkzaamheden worden verricht, of waar die 

gelijkgestelde situaties zich voordoen; 
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b) worden onder "werkzaamheden anders dan in loondienst" verstaan werkzaamheden of daar-

mee gelijkgestelde situaties die als zodanig worden beschouwd voor de toepassing van de 

socialezekerheidswetgeving van de lidstaat waar die werkzaamheden worden verricht, of waar 

die gelijkgestelde situaties zich voordoen; 

 

c) wordt onder "verzekerde", ten aanzien van de onder titel III, hoofdstukken 1 en 3, vallende 

takken van sociale zekerheid, verstaan iedere persoon die voldoet aan de voorwaarden die 

voor het recht op prestaties worden gesteld door de wetgeving van de uit hoofde van titel II 

bevoegde lidstaat, met inachtneming van de bepalingen van deze verordening; 

 

d) wordt onder "ambtenaar" verstaan de persoon die door de lidstaat waaronder de dienst waarbij 

hij werkzaam is, ressorteert, wordt beschouwd als ambtenaar of daarmee gelijkgestelde 

persoon; 

 

e)  wordt onder "bijzonder stelsel voor ambtenaren" verstaan elk stelsel van sociale zekerheid 

dat verschilt van het algemeen stelsel van sociale zekerheid dat van toepassing is op werk-

nemers in de betreffende lidstaat en waaraan alle, of bepaalde categorieën van, ambtenaren 

rechtstreeks onderworpen zijn; 

 

f) wordt onder "grensarbeider" verstaan eenieder die werkzaamheden al dan niet in loondienst 

verricht in een lidstaat maar die woont in een andere lidstaat, waarnaar hij in beginsel 

dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert; 

 

g) heeft de term "vluchteling" de betekenis welke daaraan wordt toegekend in artikel 1 van het 

op 28 juli 1951 te Genève ondertekende Verdrag betreffende de status van vluchtelingen; 

 

h) heeft de term "staatloze" de betekenis welke daaraan wordt toegekend in artikel 1 van het op 

28 september 1954 te New York ondertekende Verdrag betreffende de status van staatlozen; 
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i) wordt onder "gezinslid" verstaan: 

 

(1) i) een ieder die als gezinslid wordt aangemerkt of erkend of als huisgenoot wordt 

aangeduid door de wetgeving krachtens welke de prestaties worden verleend; 

 

ii) wat betreft verstrekkingen overeenkomstig titel III, hoofdstuk 1 inzake prestaties 

bij ziekte, en moederschaps- en daarmee gelijkgestelde vaderschapsuitkeringen, 

een ieder die als gezinslid wordt aangemerkt of erkend dan wel als huisgenoot 

wordt aangemerkt krachtens de wetgeving van de lidstaat waar de betrokkene 

woont. 

 

(2) Indien in de krachtens onderdeel 1 toepasselijke wetgeving van een lidstaat geen onder-

scheid wordt gemaakt tussen gezinsleden en de overige personen op wie deze wetgeving 

van toepassing is, worden de echtgeno(o)t(e), de minderjarige kinderen en de 

meerderjarige kinderen die recht op onderhoud hebben, als gezinsleden beschouwd. 

 

(3) Indien een persoon volgens de onderdelen 1 en 2 toepasselijke wetgeving slechts als 

gezinslid of huisgenoot wordt beschouwd wanneer hij bij de verzekerde of de gepensio-

neerde inwoont, wordt aan deze voorwaarde geacht te zijn voldaan indien de betrokkene 

in hoofdzaak op kosten van de verzekerde of de gepensioneerde wordt onderhouden; 

 

j) wordt onder "woonplaats" verstaan de plaats waar een persoon pleegt te wonen; 
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k) wordt onder "verblijfplaats" verstaan de tijdelijke verblijfplaats; 

 

l) wordt ten aanzien van elke lidstaat onder "wetgeving" verstaan de wetten, regelingen, 

statutaire bepalingen en alle andere uitvoeringsmaatregelen die betrekking hebben op de in 

artikel 3, lid 1, bedoelde takken van sociale zekerheid; 

 

Contractuele bepalingen vallen niet onder deze term. Wel blijft de term gelden voor contrac-

tuele bepalingen die een verzekeringsplicht instellen die is afgeleid van de in de eerste zin 

bedoelde wetten of regelingen die bij een besluit van het bevoegde overheidsorgaan algemeen 

verbindend zijn verklaard, dan wel een ruimere werkingssfeer hebben gekregen, mits de 

betrokken lidstaat een verklaring in die zin opstelt waarvan hij de voorzitter van het Europees 

Parlement en de voorzitter van de Raad van de Europese Unie in kennis stelt. Deze verklaring 

wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie; 

 

m) wordt ten aanzien van elke lidstaat onder "bevoegde autoriteit" verstaan de minister of minis-

ters, dan wel een andere, vergelijkbare autoriteit, onder wie in de gehele betrokken staat of in 

een deel daarvan de regelingen inzake sociale zekerheid ressorteren; 

 

n) wordt onder "Administratieve Commissie" verstaan de commissie bedoeld in artikel 71; 

 

o) wordt onder "Toepassingsverordening" verstaan de verordening bedoeld in artikel 89; 

 

p) wordt ten aanzien van elke lidstaat onder "orgaan" verstaan het lichaam dat of de autoriteit die 

belast is met de uitvoering van de gehele wetgeving of een deel daarvan; 
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q) wordt onder "bevoegd orgaan" verstaan: 

 

i) het orgaan waarbij de betrokkene is verzekerd op het tijdstip waarop hij om prestaties 

verzoekt, of 

 

ii) het orgaan ten opzichte waarvan de betrokkene aanspraak op prestaties heeft of zou 

hebben, indien hij of een of meer van zijn gezinsleden zouden wonen in de lidstaat waar 

dit orgaan zich bevindt, of 

 

iii) het door de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat aangewezen orgaan, of 

 

iv) indien het een regeling betreft inzake de verplichtingen van de werkgever ten aanzien 

van de in artikel 3, lid 1, bedoelde prestaties, de werkgever of de betrokken verzekeraar, 

dan wel bij ontstentenis van dezen, het lichaam dat of de autoriteit die door de bevoegde 

autoriteit van de betrokken lidstaat is aangewezen; 

 

r) worden onder "orgaan van de woonplaats" en "orgaan van de verblijfplaats" verstaan, het 

orgaan dat ter plaatse waar de betrokkene woont, bevoegd is de prestaties te verlenen, respec-

tievelijk het orgaan dat ter plaatse waar de betrokkene verblijft, bevoegd is de prestaties te 

verlenen, volgens de wetgeving die door dit orgaan wordt toegepast, of, indien een zodanig 

orgaan niet bestaat, het door de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat aangewezen 

orgaan; 

 

s) wordt onder "bevoegde lidstaat" verstaan de lidstaat waar het bevoegde orgaan zich bevindt; 
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t) worden onder "tijdvakken van verzekering" verstaan de tijdvakken van premie- of bijdrage-
betaling, van werkzaamheden in loondienst of van anders dan in loondienst verrichte werk-
zaamheden, die als tijdvakken van verzekering worden omschreven of aangemerkt op grond 
van de wetgeving waaronder zij zijn vervuld, of geacht worden te zijn vervuld, alsmede alle 
met deze tijdvakken gelijkgestelde tijdvakken, voorzover zij door die wetgeving als gelijk-
gesteld met tijdvakken van verzekering zijn erkend; 

 
u) worden onder "tijdvakken van werkzaamheden in loondienst" en "tijdvakken van anders dan 

in loondienst verrichte werkzaamheden" verstaan de tijdvakken die als zodanig worden 
omschreven of aangemerkt op grond van de wetgeving waaronder zij zijn vervuld, alsmede 
alle met deze tijdvakken gelijkgestelde tijdvakken, voorzover zij door die wetgeving als 
gelijkgesteld met tijdvakken van werkzaamheden in loondienst of met tijdvakken van anders 
dan in loondienst verrichte werkzaamheden zijn erkend; 

 
v) worden onder "tijdvakken van wonen" verstaan de tijdvakken die als zodanig worden 

omschreven of aangemerkt ingevolge de wetgeving waaronder zij zijn vervuld, of geacht 
worden te zijn vervuld; 

 
w) omvat de term "pensioen" tevens renten, als afkoopsom uitgekeerde bedragen die in de plaats 

daarvan kunnen treden en terugstortingen van premies of bijdragen, alsmede, behoudens het 
bepaalde in titel III, verhogingen in verband met aanpassing aan het loon- of prijsniveau of 
aanvullende uitkeringen; 

 
x) worden onder "uitkeringen bij vervroegde uittreding" verstaan: 

alle uitkeringen, met uitzondering van een werkloosheidsuitkering en een vervroegde 
ouderdomsuitkering, die vanaf een bepaalde leeftijd worden verstrekt aan de werknemer die zijn 
beroepsactiviteiten heeft verminderd, beëindigd of opgeschort, tot de leeftijd waarop hij recht 
heeft op een ouderdomspensioen of een vervroegd ouderdomspensioen en waaraan niet de 
voorwaarde verbonden is dat de rechthebbende zich ter beschikking stelt van de arbeids-
voorzieningsdiensten van de bevoegde lidstaat; onder een "vervroegde ouderdomsprestatie" 
wordt verstaan een prestatie die wordt verstrekt voordat de leeftijd is bereikt die normaliter geldt 
voor het recht op pensioen en die bij het bereiken van die leeftijd wordt doorbetaald of door een 
andere ouderdomsprestatie wordt vervangen; 
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y) wordt onder "overlijdensuitkering" verstaan een bedrag ineens dat bij overlijden wordt uitge-

keerd, met uitzondering van de onder w) bedoelde bedragen die als afkoopsom worden 

uitgekeerd; 

 

z worden onder "gezinsbijslagen" verstaan alle verstrekkingen en uitkeringen ter tegemoet-

koming van de gezinslasten, met uitzondering van voorschotten op onderhoudsbijdragen, en 

de in bijlage I vermelde bijzondere uitkeringen bij geboorte of adoptie. 

 

Artikel 2 

Personele werkingssfeer 

 

1. Deze verordening is van toepassing op onderdanen van een lidstaat, staatlozen en 

vluchtelingen, die in een van de lidstaten wonen, en op wie de wetgeving van een of meer 

lidstaten van toepassing is of geweest is, alsmede op hun gezinsleden en hun nabestaanden. 

 

2. Tevens is deze verordening van toepassing op de nabestaanden van de personen op wie de 

wetgeving van een of meer lidstaten van toepassing is geweest, ongeacht de nationaliteit van 

die personen, indien hun nabestaanden onderdanen van één van de lidstaten, staatlozen of 

vluchtelingen zijn die in één van de lidstaten wonen. 

 

Artikel 3 

Materiële werkingssfeer 

 

1. Deze verordening is van toepassing op alle wetgeving betreffende de volgende takken van 

sociale zekerheid: 

 

a) prestaties bij ziekte; 

b) moederschaps- en daarmee gelijkgestelde vaderschapsuitkeringen; 
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c) uitkeringen bij invaliditeit; 

d) uitkeringen bij ouderdom; 

e) uitkeringen aan nabestaanden; 

f) prestaties bij arbeidsongevallen en beroepsziekten; 

g) uitkeringen bij overlijden; 

h) uitkeringen bij werkloosheid; 

i) uitkeringen bij vervroegde uittreding; 

j) gezinsbijslagen. 

 

2. Tenzij in bijlage XI anders is bepaald, is deze verordening van toepassing op de algemene en 

bijzondere stelsels van sociale zekerheid, al dan niet op premie- of bijdragebetaling berustend, 

alsmede op de stelsels betreffende de verplichtingen van een werkgever of een reder. 

 

3. Deze verordening is tevens van toepassing op bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling 

berustende prestaties, als bedoeld in artikel 70. 
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4. Titel III laat de wettelijke voorschriften van een lidstaat met betrekking tot de verplichtingen 

van de reder onverlet. 

 

5. Deze verordening is niet van toepassing op sociale en medische bijstand en evenmin op de 

regelingen betreffende prestaties aan slachtoffers van oorlogshandelingen of de gevolgen 

daarvan. 

 

Artikel 4 

Gelijke behandeling 

 

Tenzij in deze verordening anders is bepaald hebben personen op wie de bepalingen van deze 

verordening van toepassing zijn, de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de wetgeving van 

elke lidstaat onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die staat. 

 

Artikel 5 

Gelijkstelling van prestaties, inkomsten , feiten en gebeurtenissen 

 

Tenzij in deze verordening anders is bepaald en rekening houdend met de bijzondere uitvoerings-

bepalingen, geldt het volgende: 

 

a) indien de wetgeving van de bevoegde lidstaat bepaalde rechtsgevolgen toekent aan sociale-

zekerheidsprestaties of andere inkomsten, zijn de betreffende bepalingen van die wetgeving 

ook van toepassing op gelijkgestelde prestaties die krachtens de wetgeving van een andere lid-

staat toegekend zijn alsmede op de inkomsten die in een andere lidstaat verworven zijn; 

 

b) indien de wetgeving van de bevoegde lidstaat rechtsgevolgen toekent aan bepaalde feiten of 

gebeurtenissen, houdt die lidstaat rekening met soortgelijke feiten of gebeurtenissen die zich 

in een andere lidstaat voordoen alsof zij zich op het eigen grondgebied hebben voorgedaan. 
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Artikel 6 

Samentelling van tijdvakken 

 

Tenzij in deze verordening anders is bepaald, houdt het bevoegde orgaan van een lidstaat waarvan 

de wetgeving 

 

- het verkrijgen, het behoud, de duur of het herstel van het recht op prestaties, 

- de toepassing van een wetgeving, of  

- de toegang tot of de ontheffing van de verplichte, vrijwillig voortgezette of vrijwillige ver-

zekering,  

 

afhankelijk stelt van de vervulling van tijdvakken van verzekering, van werkzaamheden in loon-

dienst, van werkzaamheden anders dan in loondienst of van wonen, voorzover nodig, rekening met 

de overeenkomstig de wetgeving van een andere lidstaat vervulde tijdvakken van verzekering, van 

werkzaamheden in loondienst, van werkzaamheden anders dan in loondienst of van wonen, alsof 

die tijdvakken overeenkomstig de door dat orgaan toegepaste wetgeving zijn vervuld. 

 

Artikel 7 

Opheffing van de regels inzake de woonplaats 

 

Tenzij in deze verordening anders is bepaald, kunnen de uitkeringen verschuldigd op grond van de 

wetgeving van een of meer lidstaten of op grond van deze verordening, niet worden verminderd, 

gewijzigd, geschorst, ingetrokken of verbeurd verklaard op grond van het feit dat de rechthebbende 

of de leden van zijn gezin in een andere lidstaat wonen dan die waar zich het orgaan bevindt dat 

deze uitkering verschuldigd is. 
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Artikel 8 

Verhouding tussen deze verordening en andere coördinatie-instrumenten 

 

1. Deze verordening treedt, binnen haar werkingssfeer, in de plaats van verdragen inzake sociale 

zekerheid die tussen de lidstaten van toepassing zijn. Niettemin blijven bepaalde bepalingen 

van verdragen die lidstaten vóór deze verordening van toepassing wordt, hebben gesloten, van 

toepassing, wanneer zij gunstiger zijn voor de rechthebbenden of indien zij voortvloeien uit 

specifieke historische omstandigheden en een in de tijd beperkt effect hebben. Om van kracht 

te blijven moeten die bepalingen in bijlage II worden vermeld. Indien het op objectieve 

gronden eventueel mogelijk is enkele van deze bepalingen uit te breiden tot alle personen 

waarop de verordening van toepassing is, dan wordt dit aangegeven. 

 

2. Twee of meer lidstaten kunnen zo nodig onderlinge verdragen sluiten die berusten op de 

beginselen van deze verordening en die in overeenstemming zijn met de geest ervan. 

 

Artikel 9 

Verklaringen van de lidstaten over de werkingssfeer van deze verordening 

 

1. De lidstaten stellen de Commissie schriftelijk in kennis van verklaringen als bedoeld in 

artikel 1, onder l), van wetgeving en regelingen als bedoeld in artikel 3, van verdragen als 

bedoeld in artikel 8, lid 2, en van minimumprestaties als bedoeld in artikel 58 en van 

inhoudelijke wijzigingen die later worden aangebracht. De datum van inwerkingtreding van 

de betrokken wetten en regelingen of, in het geval van de in artikel 1, onder l), bedoelde 

verklaringen, de datum met ingang waarvan deze verordening van toepassing is op de in de 

verklaringen van de lidstaten genoemde regelingen, worden in de kennisgevingen vermeld. 
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2. Deze kennisgevingen worden jaarlijks aan de Commissie verstrekt en bekendgemaakt in het 

Publicatieblad van de Europese Unie. 

 

Artikel 10 

Voorkoming van samenloop van prestaties 

 

Tenzij anders bepaald, kan krachtens deze verordening geen recht worden verkregen of behouden 

op verscheidene prestaties van dezelfde aard die betrekking hebben op eenzelfde tijdvak van 

verplichte verzekering. 

 

 

 

TITEL II 

VASTSTELLING VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING  

 

Artikel 11 
Algemene regels 

 

1. Degenen op wie deze verordening van toepassing is, zijn slechts aan de wetgeving van één 

lidstaat onderworpen. Welke die wetgeving is, wordt overeenkomstig deze titel vastgesteld. 
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2. Voor de toepassing van deze titel worden de personen die een uitkering ontvangen omdat of 

als gevolg van het feit dat zij een werkzaamheid uitvoeren in loondienst of een werkzaamheid 

anders dan in loondienst, beschouwd als personen die die werkzaamheid verrichten. Deze 

regel geldt niet voor uitkeringen bij invaliditeit, ouderdom of aan nabestaanden, prestaties in 

verband met arbeidsongevallen en beroepsziekten, of prestaties bij ziekte voor behandeling 

voor onbepaalde tijd. 

 

3. Behoudens de artikelen 12 tot en met 16: 

 

a) geldt voor degene die werkzaamheden al dan niet in loondienst verricht in een lidstaat, 

de wetgeving van die lidstaat; 

 

b) geldt voor ambtenaren de wetgeving van de lidstaat waaronder de dienst waarbij zij 

werkzaam zijn, ressorteert; 

 

c) geldt voor degene die een werkloosheidsuitkering ontvangt overeenkomstig artikel 65 

volgens de wetgeving van de lidstaat van zijn woonplaats, de wetgeving van die lidstaat; 

 

d) geldt voor degene die wordt opgeroepen of opnieuw wordt opgeroepen voor militaire 

dienst of vervangende burgerdienst in een lidstaat, de wetgeving van die lidstaat; 

 

e) geldt voor eenieder op wie de bepalingen van de onderdelen a) tot en met d) niet van 

toepassing zijn, de wetgeving van de lidstaat van zijn woonplaats, onverminderd andere 

bepalingen van deze verordening die hem prestaties garanderen krachtens de wetgeving 

van een of meer andere lidstaten. 
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4. Voor de toepassing van deze titel worden al dan niet in loondienst verrichte werkzaamheden 

die normaliter plaatsvinden aan boord van een zeeschip dat onder de vlag van een lidstaat 

vaart, beschouwd als werkzaamheden die worden verricht in die lidstaat. Niettemin geldt voor 

degene die werkzaamheden in loondienst verricht aan boord van een zeeschip dat onder de 

vlag van een lidstaat vaart en voor die werkzaamheden wordt betaald door een onderneming 

of een persoon die zijn zetel of domicilie in een andere lidstaat heeft, de wetgeving van 

laatstgenoemde lidstaat, indien hij zijn woonplaats in die lidstaat heeft. De onderneming of de 

persoon die het loon betaalt, wordt voor de toepassing van genoemde wetgeving als werk-

gever aangemerkt. 

 

Artikel 12 

Bijzondere regels  

 

1. Degene die werkzaamheden in loondienst verricht in een lidstaat voor rekening van een 

werkgever die daar zijn werkzaamheden normaliter verricht, en die door deze werkgever 

wordt gedetacheerd om voor zijn rekening werkzaamheden in een andere lidstaat te 

verrichten, blijft onderworpen aan de wetgeving van de eerstbedoelde lidstaat, mits de te 

verwachten duur van die werkzaamheden niet meer dan vierentwintig maanden bedraagt en 

de betrokkene niet wordt uitgezonden om een ander te vervangen. 

 

2. Op degene die in een lidstaat werkzaamheden anders dan in loondienst pleegt te verrichten en 

werkzaamheden van gelijke aard in een andere lidstaat gaat verrichten, blijft de wetgeving 

van eerstbedoelde lidstaat van toepassing, mits de te verwachten duur van die werkzaamheden 

niet meer dan vierentwintig maanden bedraagt. 
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Artikel 13 

Verrichten van werkzaamheden in twee of meer lidstaten 

 

1. Op degene die in twee of meer lidstaten werkzaamheden in loondienst pleegt te verrichten, is 

van toepassing: 

 

a) de wetgeving van de lidstaat waar hij woont, indien hij op dit grondgebied een 

substantieel gedeelte van zijn werkzaamheden verricht of indien hij werkzaam is bij 

verschillende ondernemingen of werkgevers die hun zetel of domicilie hebben op het 

grondgebied van verschillende lidstaten, of 

 

b) de wetgeving van de lidstaat waar de zetel van de onderneming of het domicilie van de 

werkgever waarbij hij voornamelijk werkzaam is zich bevindt, indien hij geen 

substantieel gedeelte van zijn werkzaamheden verricht in de lidstaat waar hij woont. 

 

2. Op degene die in twee of meer lidstaten werkzaamheden anders dan in loondienst pleegt te 

verrichten, is van toepassing: 

 

a) de wetgeving van de lidstaat waar hij woont, indien hij aldaar een substantieel gedeelte 

van zijn werkzaamheden verricht; of 

 

b) de wetgeving van de lidstaat waar zich het centrum van belangen van zijn werkzaam-

heden bevindt, indien hij niet woont in een van de lidstaten waar hij een substantieel 

gedeelte van zijn werkzaamheden verricht. 
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3. Op degene die in verschillende lidstaten werkzaamheden in loondienst en werkzaamheden 

anders dan in loondienst pleegt te verrichten, is de wetgeving van toepassing van de lidstaat 

waar hij werkzaamheden in loondienst verricht of, indien hij dergelijke werkzaamheden 

verricht in twee of meer lidstaten, de overeenkomstig lid 1 vastgestelde wetgeving. 

 

4. Op degene die werkzaam is als ambtenaar in een lidstaat en al dan niet in loondienst een 

werkzaamheid verricht in een of meer andere lidstaten is de wetgeving van toepassing van de 

lidstaat waaronder de dienst ressorteert waarbij hij werkzaam is. 

 

5. De in de leden 1 tot en met 4 bedoelde personen worden voor de toepassing van de overeen-

komstig deze bepalingen vastgestelde wetgeving beschouwd alsof zij de bedoelde werkzaam-

heden volledig verrichtten in de betrokken lidstaat en daar al hun inkomsten verkregen. 

 

Artikel 14 

Vrijwillige of vrijwillig voortgezette verzekering 

 

1. De artikelen 11 tot en met 13 zijn niet van toepassing op vrijwillige of vrijwillig voortgezette 

verzekering, tenzij voor één van de in artikel 3, lid 1, bedoelde takken van sociale zekerheid 

in een lidstaat slechts een stelsel van vrijwillige verzekering bestaat. 
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2. Wanneer de betrokkene krachtens de wetgeving van een lidstaat in die lidstaat verplicht 

verzekerd is, kan hij in een andere lidstaat niet deelnemen aan een stelsel van vrijwillige of 

vrijwillig voortgezette verzekering. In alle overige gevallen waar voor een bepaalde tak van 

sociale zekerheid de keuze bestaat tussen verschillende stelsels van vrijwillige of vrijwillig 

voortgezette verzekering, wordt de betrokkene alleen toegelaten tot het stelsel dat hij heeft 

gekozen. 

 

3. Wat invaliditeits-, ouderdoms- en nabestaandenuitkeringen betreft, kan de betrokkene 

evenwel worden toegelaten tot de vrijwillige of vrijwillig voortgezette verzekering van een 

lidstaat, zelfs indien hij verplicht verzekerd is krachtens de wetgeving van een andere lidstaat, 

voor zover hij op een bepaald ogenblik tijdens zijn loopbaan onderworpen is geweest aan de 

wetgeving van de eerstbedoelde lidstaat op grond van of ten gevolge van een al dan niet in 

loondienst verrichte werkzaamheid, wanneer deze gelijktijdige aansluiting krachtens de 

wetgeving van de eerste lidstaat uitdrukkelijk of stilzwijgend wordt toegelaten. 

 

4. Indien krachtens de wetgeving van een lidstaat het recht op een vrijwillige of vrijwillig voort-

gezette verzekering afhankelijk is van het wonen van de verzekerde in die lidstaat, geldt de 

gelijkstelling van het wonen in een andere lidstaat overeenkomstig artikel 5, onder b), alleen 

voor personen die ooit onderworpen zijn geweest aan de wetgeving van de eerste lidstaat 

omdat zij daar al dan niet in loondienst een werkzaamheid hebben verricht. 
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Artikel 15 

Bijzondere regels inzake de hulpfunctionarissen van de Europese Gemeenschappen 

 

 De hulpfunctionarissen van de Europese Gemeenschappen mogen met betrekking tot andere 

bepalingen dan die betreffende de gezinsbijslagen, die worden verstrekt krachtens de op hen 

toepasselijke regeling, kiezen tussen toepassing van de wetgeving van de lidstaat waar zij 

werkzaam zijn, en toepassing van de wetgeving van de lidstaat waaraan zij het laatst onder-

worpen waren of van de lidstaat waarvan zij onderdaan zijn. Dit keuzerecht, dat slechts 

eenmaal mag worden uitgeoefend, wordt op de dag van hun indiensttreding van kracht. 

 

Artikel 16 

Uitzonderingen op de artikelen 11 tot en met 15 

 

1. Twee of meer lidstaten, de bevoegde autoriteiten van deze lidstaten of de door deze autori-

teiten aangewezen instellingen kunnen in onderlinge overeenstemming in het belang van 

bepaalde personen of groepen personen, uitzonderingen op de artikelen 11 tot en met 15 

vaststellen. 

 

2. Degene die recht heeft op een pensioen krachtens de wetgevingen van een of meer lidstaten 

en die in een andere lidstaat woont, kan op zijn verzoek worden vrijgesteld van de toepassing 

van de wetgeving van deze laatste lidstaat mits hij niet op grond van de verrichting van een 

werkzaamheid, al dan niet in loondienst, aan deze wetgeving is onderworpen. 
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TITEL III 

BIJZONDERE BEPALINGEN 

VOOR VERSCHILLENDE CATEGORIEËN UITKERINGEN 

 

HOOFDSTUK 1 

Prestaties bij ziekte, en moederschaps- en daarmee gelijkgestelde vaderschapsuitkeringen 

 

Afdeling 1 

Verzekerden en hun gezinsleden, 

met uitzondering van gerechtigden en hun gezinsleden 

 

Artikel 17 

Woonplaats in een andere dan de bevoegde lidstaat 

 

Een verzekerde en zijn gezinsleden die in een andere lidstaat dan de bevoegde lidstaat wonen, 

hebben in de lidstaat van hun woonplaats recht op verstrekkingen die voor rekening van het 

bevoegde orgaan worden verleend door het orgaan van de woonplaats, volgens de door dit orgaan 

toegepaste wetgeving, alsof zij krachtens die wetgeving verzekerd waren. 

 

Artikel 18 

Verblijf in de bevoegde lidstaat terwijl de woonplaats in een andere lidstaat ligt -  

Bijzondere regels voor gezinsleden van grensarbeiders 

 

1. Tenzij anders is bepaald in lid 2, kunnen de in artikel 17 bedoelde verzekerden en hun gezins-

leden de verstrekkingen eveneens tijdens een verblijf in de bevoegde lidstaat verkrijgen. De 

verstrekkingen worden verleend door en voor rekening van het bevoegde orgaan, volgens de 

door dit orgaan toegepaste wetgeving, alsof de betrokkene in die lidstaat woonde. 
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2. De gezinsleden van een grensarbeider hebben tijdens hun verblijf in de bevoegde lidstaat 

recht op de verstrekkingen, tenzij de bevoegde lidstaat wordt vermeld in bijlage III. In dat 

geval hebben de gezinsleden van een grensarbeider onder de in artikel 19, lid 1, bepaalde 

voorwaarden recht op verstrekkingen in de bevoegde lidstaat. 

 

Artikel 19 

Verblijf buiten de bevoegde staat 

 

1. Tenzij anders is bepaald in lid 2, hebben een verzekerde en zijn gezinsleden die verblijven in 

een andere lidstaat dan de bevoegde lidstaat, recht op de verstrekkingen welke tijdens het 

verblijf medisch noodzakelijk worden, met inachtneming van de aard van de verstrekkingen 

en de verwachte duur van het verblijf. De verstrekkingen worden voor rekening van het 

bevoegde orgaan verstrekt door het orgaan van de verblijfplaats, volgens de door dit orgaan 

toegepaste wetgeving, alsof de betrokkenen krachtens die wetgeving verzekerd waren. 

 

2. De Administratieve Commissie stelt een lijst op van de verstrekkingen die om praktische 

redenen tijdens een verblijf in een andere lidstaat worden verstrekt op voorwaarde dat dit 

vooraf is overeengekomen tussen de betrokkene en het orgaan dat de zorg verstrekt. 
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Artikel 20 

Reizen met het oogmerk verstrekkingen te ontvangen  

buiten de woonstaat (of lidstaat van de woonplaats) 

 

1. Tenzij in deze verordening anders is bepaald, moet een verzekerde die naar een andere lidstaat 

reist met het oogmerk gedurende zijn verblijf verstrekkingen te ontvangen, daarvoor toestem-

ming van het bevoegde orgaan vragen. 

 

2. Een verzekerde die van het bevoegde orgaan toestemming heeft gekregen om zich naar een 

andere lidstaat te begeven met het oogmerk om daar een voor zijn gezondheidstoestand 

passende behandeling te ondergaan, heeft recht op verstrekkingen die voor rekening van het 

bevoegde orgaan worden verleend door het orgaan van de verblijfplaats, volgens de door dit 

orgaan toegepaste wetgeving, alsof hij krachtens die wetgeving verzekerd was. De toestem-

ming mag niet worden geweigerd wanneer de desbetreffende behandeling behoort tot de 

prestaties waarin de wetgeving van de lidstaat waar de betrokkene woont, voorziet, en die 

behandeling hem, gelet op zijn gezondheidstoestand van dat moment en het te verwachten 

ziekteverloop, in laatstbedoelde lidstaat niet kan worden gegeven binnen een termijn die 

medisch verantwoord is. 

 

3. De leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op de gezinsleden van een verzekerde. 

 

4. Indien de gezinsleden van een verzekerde wonen in een andere lidstaat dan de lidstaat waar de 

verzekerde woont, en die andere lidstaat heeft gekozen voor vergoeding op basis van vaste 

bedragen, worden de kosten van de in lid 2 bedoelde verstrekkingen gedragen door het orgaan 

van de woonplaats van de gezinsleden. In dat geval wordt voor de toepassing van lid 1 het 

orgaan van de woonplaats van de gezinsleden als het bevoegde orgaan beschouwd. 
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Artikel 21 

Uitkeringen 

 

1. Een verzekerde en zijn gezinsleden die in een andere lidstaat dan de bevoegde lidstaat wonen 

of verblijven, hebben recht op uitkeringen van het bevoegde orgaan overeenkomstig de door 

dat orgaan toegepaste wetgeving. In overleg tussen het bevoegde orgaan en het orgaan van de 

woon- of verblijfplaats kunnen deze uitkeringen echter door het orgaan van de woon- of 

verblijfplaats voor rekening van het bevoegde orgaan worden verstrekt volgens de wetgeving 

van de bevoegde lidstaat. 

 

2. Het bevoegde orgaan van een lidstaat wiens wetgeving bepaalt dat voor de berekening van de 

uitkeringen gemiddelde inkomsten dan wel een gemiddelde premie of bijdrage als grondslag 

wordt genomen, stelt deze gemiddelde inkomsten of deze gemiddelde premie of bijdrage 

uitsluitend vast op basis van de inkomsten die genoten zijn of de premies of bijdragen die zijn 

toegepast gedurende de krachtens bedoelde wetgeving vervulde tijdvakken. 
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3. Het bevoegde orgaan van een lidstaat wiens wetgeving bepaalt dat voor de berekening van de 

uitkeringen wordt uitgegaan van vaste inkomsten, houdt uitsluitend rekening met deze vaste 

inkomsten of in voorkomend geval met het gemiddelde van de vaste inkomsten die betrekking 

hebben op de krachtens bedoelde wetgeving vervulde tijdvakken. 

 

4. De leden 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing in de gevallen waarin er in de door het 

bevoegde orgaan toegepaste wetgeving een bepaalde referentieperiode is vastgesteld en deze 

periode in het betrokken geval volledig of gedeeltelijk overeenstemt met de tijdvakken welke 

de betrokkene krachtens de wetgeving van een of meer andere lidstaten heeft vervuld. 

 

Artikel 22 

Aanvragers van pensioenen 

 

1. Een verzekerde die wegens het indienen van een pensioenaanvraag of tijdens de behandeling 

daarvan niet langer recht heeft op verstrekkingen krachtens de wetgeving van de laatstelijk 

bevoegde lidstaat, blijft het recht op verstrekkingen behouden krachtens de wetgeving van de 

lidstaat waar de betrokkene woont, indien de aanvrager van het pensioen wat betreft verzeke-

ring voldoet aan de voorwaarden in de wetgeving van de in lid 2 bedoelde lidstaat. Het recht 

op verstrekkingen in de lidstaat van de woonplaats geldt tevens voor de gezinsleden van de 

pensioenaanvrager. 

 

2. De kosten voor verstrekkingen zijn voor rekening van het orgaan van de lidstaat die overeen-

komstig de artikelen 23 tot en met 25 in geval van toekenning van het pensioen bevoegd zou 

worden. 
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Afdeling 2 

Pensioengerechtigden en hun gezinsleden 

 

Artikel 23 

Recht op verstrekkingen krachtens de wetgeving van de lidstaat van de woonplaats 

 

Degene die een pensioen of pensioenen ontvangt krachtens de wetgeving van twee of meer 

lidstaten, waaronder de wetgeving van de lidstaat waar de betrokkene woont, en die recht heeft op 

verstrekkingen krachtens de wetgeving in de lidstaat van de woonplaats, ontvangt net als zijn 

gezinsleden deze verstrekkingen van het orgaan van de woonplaats en voor rekening van dit orgaan 

alsof de betrokkene een pensioengerechtigde is aan wie alleen pensioen verschuldigd is krachtens 

de wetgeving van de lidstaat van de woonplaats. 

 

Artikel 24 

Geen recht op verstrekkingen 

krachtens de wetgeving van de lidstaat van de woonplaats 

 

1. Degene die een pensioen ontvangt krachtens de wetgeving van een of meer lidstaten en geen 

recht heeft op verstrekkingen krachtens de wetgeving van de lidstaat waar hij woont, ontvangt 

desalniettemin verstrekkingen voor zichzelf en zijn gezinsleden voorzover hij hierop recht zou 

hebben krachtens de wetgeving van de lidstaat, of van minstens een van de lidstaten die voor 

zijn pensioenen bevoegd is, indien hij in die lidstaat zou wonen. De verstrekkingen worden 

voor rekening van het in lid 2 bedoelde orgaan verstrekt door het orgaan van de woonplaats 

alsof de betrokkene recht had op pensioen en verstrekkingen krachtens de wetgeving van die 

lidstaat. 
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2. In de gevallen als bedoeld in lid 1 wordt op grond van de volgende regels bepaald welk 

orgaan de kosten voor verstrekkingen voor zijn rekening dient te nemen: 

 

a) ingeval de pensioengerechtigde enkel recht heeft op verstrekkingen krachtens de 

wetgeving van één lidstaat, neemt het bevoegde orgaan van deze lidstaat de kosten voor 

zijn rekening; 

 

b) ingeval de pensioengerechtigde recht heeft op verstrekkingen krachtens de wetgeving 

van twee of meer lidstaten, zijn de kosten voor rekening van het bevoegde orgaan van de 

lidstaat onder wiens wetgeving de betrokkene het langst heeft geressorteerd; indien de 

toepassing van deze regel ertoe zou leiden dat verscheidene organen de kosten voor hun 

rekening dienen te nemen, dan komen de kosten voor rekening van het orgaan dat de 

wetgeving toepast waaraan de pensioengerechtigde laatstelijk onderworpen is geweest. 

 

Artikel 25 

Pensioenen krachtens de wetgeving van een of meer andere lidstaten dan de lidstaat van de 

woonplaats in gevallen waarin er een recht op verstrekkingen 

in de lidstaat van de woonplaats  

 

Ingeval degene die een pensioen ontvangt krachtens de wetgeving van een of meer lidstaten, woont 

in een lidstaat waarvan de wetgeving voor het recht op verstrekkingen geen voorwaarden stelt 

inzake verzekering of inzake het al dan niet in loondienst verrichten van werkzaamheden, en 

waarvan de betrokkene geen enkel pensioen ontvangt, komen de kosten voor verstrekkingen voor 

de betrokkene en zijn gezinsleden voor rekening van het krachtens de regels van artikel 24, lid 2, 

aangewezen orgaan van een van de lidstaten die bevoegd zijn voor zijn pensioenen, voorzover 

genoemde pensioengerechtigde en zijn gezinsleden recht zouden hebben op deze verstrekkingen 

indien zij zouden wonen in die lidstaat. 
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Artikel 26 

Gezinsleden die in een andere lidstaat wonen dan die waar de pensioengerechtigde woont 

 

Gezinsleden van een persoon die een pensioen ontvangt krachtens de wetgeving van een of meer 

lidstaten, hebben, mits zij in een andere lidstaat wonen dan de pensioengerechtigde, recht op 

verstrekkingen van het orgaan van hun woonplaats, overeenkomstig de bepalingen van de door dit 

orgaan toegepaste wetgeving, voorzover de pensioengerechtigde recht heeft op verstrekkingen 

krachtens de wetgeving van een lidstaat. De kosten zijn voor rekening van het bevoegde orgaan dat 

verantwoordelijk is voor de aan de pensioengerechtigde in de lidstaat van zijn woonplaats verleende 

verstrekkingen. 

 

Artikel 27 

Verblijf van de pensioengerechtigde en zijn gezinsleden in een andere lidstaat dan die  

waar zij wonen - Verblijf in de bevoegde lidstaat - Toestemming voor een passende behandeling 

buiten de lidstaat van woonplaats 

 

1. Artikel 19 is van overeenkomstige toepassing op degene die pensioen ontvangt krachtens de 

wetgeving van een of meer lidstaten en die recht heeft op verstrekkingen krachtens de wet-

geving van een van de lidstaten die hem zijn pensioen verstrekt, of op zijn gezinsleden, 

wanneer zij verblijven in een andere lidstaat dan die waar zij wonen. 

 

2. Artikel 18, lid 1, is van overeenkomstige toepassing op de in lid 1 genoemde personen 

wanneer zij verblijven in de lidstaat waar zich het bevoegde orgaan bevindt dat verantwoorde-

lijk is voor de kosten van de aan de pensioengerechtigde in de lidstaat van zijn woonplaats 

verleende verstrekkingen, en genoemde lidstaat hiervoor heeft gekozen en is opgenomen in de 

lijst in bijlage IV. 
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3. Artikel 20 is van overeenkomstige toepassing op een pensioengerechtigde en zijn gezinsleden 

wanneer zij verblijven in een andere lidstaat dan die waar zij wonen, met het oogmerk om 

aldaar een voor hun gezondheidstoestand passende behandeling te ondergaan. 

 

4. Tenzij anders is bepaald in lid 5, zijn de kosten van de verstrekkingen overeenkomstig de 

leden 1 tot en met 3 voor rekening van het bevoegde orgaan dat verantwoordelijk is voor de 

kosten van de aan de pensioengerechtigde in de lidstaat van zijn woonplaats verleende 

verstrekkingen. 

 

5. De kosten van de in lid 3 bedoelde verstrekkingen zijn voor rekening van het orgaan van de 

woonplaats van de pensioengerechtigde of zijn gezinsleden, indien die personen wonen in een 

lidstaat die heeft gekozen voor vergoeding op basis van vaste bedragen. In die gevallen wordt 

voor de toepassing van lid 3 het orgaan van de woonplaats van de pensioengerechtigde of van 

zijn gezinsleden als het bevoegde orgaan beschouwd. 

 

Artikel 28 

Bijzondere voorschriften voor gepensioneerde grensarbeiders 

 

1. Een grensarbeider die met pensioen gaat, heeft in geval van ziekte recht op verdere verstrek-

kingen in de lidstaat waar hij laatstelijk werkzaamheden al dan niet in loondienst heeft 

verricht, indien het gaat om de voortzetting van een behandeling die is begonnen op het 

grondgebied van die lidstaat. Onder "voortzetting van een behandeling" wordt verstaan dat 

een ziektegeval verder wordt onderzocht, gediagnosticeerd en behandeld. 

M&D Seminars 217



30.4.2004 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 166/ 
_______________________________________________________________________________ 

38

 

2. Een pensioengerechtigde die in de laatste vijf jaar voor de ingangsdatum van een ouderdoms- 

of invaliditeitspensioen ten minste twee jaar als grensarbeider werkzaamheden al dan niet in 

loondienst heeft verricht, heeft recht op verstrekkingen in de lidstaat waar hij deze activiteiten 

als grensarbeider heeft verricht, indien deze lidstaat en de lidstaat waar zich het bevoegde 

orgaan bevindt dat verantwoordelijk is voor de kosten van de aan de pensioengerechtigde in 

de lidstaat van zijn woonplaats verleende verstrekkingen, daarvoor hebben gekozen en beide 

zijn opgenomen in de lijst in Bijlage V. 

 

3. Lid 2 is van overeenkomstige toepassing op de gezinsleden van een vroegere grensarbeider of 

op zijn nabestaanden, indien zij in de in lid 2 bedoelde periodes recht hadden op verstrek-

kingen op grond van artikel 18, lid 2, zulks ook indien de grensarbeider voor de pensionering 

overleden is, mits hij gedurende twee van de laatste vijf jaar voor zijn overlijden als grens-

arbeider werkzaamheden al dan niet in loondienst heeft verricht. 

 

4. De leden 2 en 3 zijn van toepassing totdat de betrokkene ten gevolge van de verrichting van 

een werkzaamheid in loondienst of als zelfstandige, onder de wetgeving van een lidstaat komt 

te vallen. 

 

5. De kosten van verstrekkingen overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 zijn voor rekening van 

het bevoegde orgaan dat verantwoordelijk is voor de kosten van de verstrekkingen die aan de 

pensioengerechtigde of aan zijn nabestaanden in hun respectieve lidstaat van hun woonplaats 

worden verleend. 
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Artikel 29 

Uitkeringen voor pensioengerechtigden 

 

1. Uitkeringen worden aan degene die een pensioen krachtens de wetgeving van één of meer lid-

staten ontvangt, uitbetaald door het bevoegde orgaan van de lidstaat waar zich het bevoegde 

orgaan bevindt dat verantwoordelijk is voor de kosten van verstrekkingen die aan de 

pensioengerechtigde in de lidstaat van zijn woonplaats worden verleend. Artikel 21 is van 

overeenkomstige toepassing. 

 

2. Lid 1 is ook van toepassing op de gezinsleden van een pensioengerechtigde. 

 

Artikel 30 

Premies of bijdragen ten laste van de pensioengerechtigden 

 

1. Het orgaan van een lidstaat dat krachtens de door dat orgaan toegepaste wetgeving belast is 

met het inhouden van de premies of bijdragen ter dekking van prestaties bij ziekte en van 

moederschaps- en daarmee gelijkgestelde vaderschapsuitkeringen, kan slechts deze premies 

of bijdragen, welke worden berekend overeenkomstig de door dit orgaan toegepaste wet-

geving, heffen en innen voorzover de kosten voor de verstrekkingen die moeten worden 

verleend krachtens de artikelen 23 tot en met 26, worden gedragen door een orgaan van 

genoemde lidstaat. 

 

2. Wanneer een pensioengerechtigde, in de in artikel 25 bedoelde gevallen, krachtens de 

wetgeving van de lidstaat waar hij woont, premies of bijdragen, of soortgelijke inhoudingen 

verschuldigd is voor het verkrijgen van prestaties bijziekte en van moederschaps- en daarmee 

gelijkgestelde vaderschapsuitkeringen, zijn deze niet invorderbaar uit hoofde van zijn 

woonplaats aldaar. 
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Afdeling 3 

Gemeenschappelijke bepalingen 

 

Artikel 31 

Algemene bepaling 

 

De artikelen 23 tot en met 30 zijn niet van toepassing op een pensioengerechtigde of zijn gezins-

leden die op grond van de wetgeving van een lidstaat wegens het verrichten van werkzaamheden al 

dan niet in loondienst recht hebben op prestaties. In dat geval wordt de betrokkene voor de toe-

passing van dit hoofdstuk behandeld overeenkomstig de artikelen 17t/m 21. 

 

Artikel 32 

Het recht op verstrekkingen: Prioriteitsbepaling - 

 Bijzondere voorschriften voor recht voor gezinsleden op 

 prestaties in de lidstaat van de woonplaats 

 

1. Een zelfstandig recht op verstrekkingen krachtens de wetgeving van een lidstaat of krachtens 

dit hoofdstuk heeft de voorrang boven een afgeleid recht op prestaties voor gezinsleden. Een 

afgeleid recht op verstrekkingen heeft evenwel voorrang boven zelfstandige rechten indien het 

zelfstandige recht in de lidstaat van de woonplaats rechtstreeks en alleen berust op het feit dat 

de betrokkene in deze lidstaat woont. 
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2. Indien de gezinsleden van een verzekerde wonen in een lidstaat waarvan de wetgeving voor 

het recht op verstrekkingen geen voorwaarden stelt inzake verzekering of het verrichten van 

werkzaamheden al dan niet in loondienst, worden verstrekkingen verleend voor rekening van 

het bevoegde orgaan in de lidstaat waar zij wonen, op voorwaarde dat de echtgenoot of 

degene die voor de kinderen van de verzekerde zorgt, werkzaamheden al dan niet in loon-

dienst verricht in deze lidstaat dan wel uit deze lidstaat een pensioen ontvangt krachtens het 

verrichten van werkzaamheden al dan niet in loondienst. 

 

Artikel 33 

Belangrijke verstrekkingen 

 

1. Een verzekerde wiens recht op een prothese, op hulpmiddelen van grotere omvang of op 

andere belangrijke verstrekkingen ten behoeve van zichzelf of van een van zijn gezinsleden 

door het orgaan van een lidstaat is erkend voordat hij verzekerd was krachtens de door het 

orgaan van een andere lidstaat toegepaste wetgeving, krijgt deze verstrekkingen voor rekening 

van eerstbedoeld orgaan, ook indien zij pas worden toegekend nadat hij reeds verzekerd is 

krachtens de door het tweede orgaan toegepaste wetgeving. 

 

2. De Administratieve Commissie stelt de lijst op van verstrekkingen waarop lid 1 van 

toepassing is. 
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Artikel 34 

Samenloop van prestaties bij langdurige zorg 

 

1. Indien een begunstigde van een uitkering voor langdurige zorg die moet worden behandeld als 

een ziekteprestatie en die derhalve wordt verstrekt door de lidstaat die bevoegd is ten aanzien 

van de uitkeringen krachtens artikel 21 of artikel 29, tegelijk uit hoofde van dit hoofdstuk 

aanspraak kan maken op verstrekkingen voor hetzelfde doel van het orgaan van de woon- of 

verblijfplaats in een andere lidstaat, en een orgaan in eerstbedoelde lidstaat tevens krachtens 

artikel 35 de kosten van genoemde verstrekkingen moet terugbetalen, is de in artikel 10 ter 

vervatte algemene bepaling ter voorkoming van samenloopvan prestaties van toepassing, 

behoudens uitsluitend de volgende beperking: indien de betrokkene aanspraak maakt op de 

verstrekking en die ontvangt, wordt het bedrag van de uitkering verminderd met het bedrag 

van de verstrekking waarop aanspraak is gemaakt of zou kunnen worden gemaakt bij het 

orgaan van de eerstbedoelde lidstaat dat de kosten moet terugbetalen. 

 

2. De Administratieve Commissie stelt een lijst op van de uitkeringen en de verstrekkingen 

waarop lid 1 van toepassing is. 

 

3. Twee of meer lidstaten of de bevoegde autoriteiten van deze lidstaten kunnen besluiten tot 

afwijkende of aanvullende maatregelen, die voor de betrokkenen niet minder gunstig mogen 

zijn dan de beginselen van lid 1. 
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Artikel 35 

Vergoedingen tussen organen onderling 

 

1. De krachtens dit hoofdstuk door het orgaan van een lidstaat voor rekening van het orgaan van 

een andere lidstaat verleende verstrekkingen worden onderling volledig vergoed. 

 

2. De in lid 1 bedoelde vergoedingen worden vastgesteld en uitbetaald op de wijze die is 

geregeld in de toepassingsverordening, hetzij op basis van documenten betreffende de 

werkelijk gemaakte kosten, of op basis van vaste bedragen voor lidstaten met zodanige 

juridische of administratieve structuren dat toepassing van vergoeding op grond van werkelijk 

gemaakte kosten niet passend is. 

 

3. Twee of meer lidstaten of de bevoegde autoriteiten van deze lidstaten kunnen andere wijzen 

van vergoeding vaststellen of van iedere vergoeding tussen de onder hun bevoegdheid 

vallende organen afzien. 

 

HOOFDSTUK 2 

Prestaties bij arbeidsongevallen en beroepsziekten 

 

Artikel 36 

Recht op verstrekkingen en uitkeringen 

 

1. Onverminderd gunstiger bepalingen van lid 2 zijn artikel 17, artikel 18, lid 1, artikel 19, lid 1, 

en artikel 20, lid 1, tevens van toepassing op prestaties bij arbeidsongevallen en beroeps-

ziekten. 
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2. Een persoon die door een arbeidsongeval of beroepsziekte is getroffen en die in een andere 

lidstaat dan de bevoegde lidstaat woont of verblijft, heeft recht op bijzondere verstrekkingen 

overeenkomstig het stelsel voor arbeidsongevallen en beroepsziekten, welke voor rekening 

van het bevoegde orgaan door het orgaan van de woon- of verblijfplaats worden verleend 

volgens de door dit orgaan toegepaste wetgeving, alsof de betrokkene krachtens die wet-

geving verzekerd was. 

 

3. Artikel 21 is tevens van toepassing op prestaties die onder dit hoofdstuk vallen. 

 

Artikel 37 

Kosten voor het vervoer 

 

1. Het bevoegde orgaan van een lidstaat waarvan de wetgeving voorziet in het dragen van de 

kosten van vervoer van een persoon die door een arbeidsongeval of een beroepsziekte is 

getroffen, naar zijn woonplaats of naar een ziekenhuis, neemt de kosten van vervoer van deze 

persoon naar een overeenkomstige plaats in een andere lidstaat, waar de betrokkene woont, 

voor zijn rekening, mits het orgaan vooraf toestemming tot dit vervoer heeft verleend, waarbij 

het naar behoren rekening houdt met de daarvoor geldende redenen. Ten aanzien van grens-

arbeiders is die toestemming niet vereist. 

 

2. Het bevoegde orgaan van een lidstaat waarvan de wetgeving voorziet in het dragen van de 

kosten van vervoer naar de begraafplaats van het stoffelijk overschot van een persoon die is 

overleden bij een arbeidsongeval, neemt de kosten van vervoer naar een overeenkomstige 

plaats in een andere lidstaat, waar de persoon op het tijdstip van het ongeval woonde, voor 

zijn rekening volgens de door dit orgaan toegepaste wetgeving. 
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Artikel 38 

 Prestaties wegens een beroepsziekte ontstaan door werkzaamheden in verschillende lidstaten 

 

Indien een persoon die door een beroepsziekte is getroffen, onder de wetgeving van twee of meer 

lidstaten zodanige werkzaamheden heeft verricht dat deze ziekte daardoor kan zijn ontstaan, worden 

de prestaties waarop de betrokkene of zijn nabestaanden aanspraak kunnen maken, uitsluitend 

toegekend op grond van de wetgeving aan welker voorwaarden de betrokkene laatstelijk heeft 

voldaan. 

 

Artikel 39 

Verergering van een beroepsziekte 

 

Ingeval een beroepsziekte waarvoor de getroffene op grond van de wetgeving van een lidstaat 

prestaties ontvangen heeft of ontvangt, verergert, zijn de volgende bepalingen van toepassing: 

 

a) indien de betrokkene niet, sedert hij prestaties ontvangt, onder de wetgeving van een andere 

lidstaat werkzaamheden, al dan niet in loondienst, heeft verricht die de betreffende beroeps-

ziekte kunnen veroorzaken of verergeren, dient het bevoegde orgaan van de eerste lidstaat de 

kosten van de prestaties voor zijn rekening te nemen volgens de door dit orgaan toegepaste 

wetgeving, waarbij rekening wordt gehouden met de verergering; 
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b) indien de betrokkene wel, sedert hij prestaties ontvangt, onder de wetgeving van een andere 

lidstaat dergelijke werkzaamheden heeft verricht, dient het bevoegde orgaan van de eerste lid-

staat de kosten van de prestaties voor zijn rekening te nemen volgens de door dit orgaan 

toegepaste wetgeving, waarbij het geen rekening houdt met de verergering. Het bevoegde 

orgaan van de tweede lidstaat kent de betrokkene een aanvulling toe, ter hoogte van het 

verschil tussen het bedrag van de prestaties die na de verergering verschuldigd zijn en het 

bedrag van de prestaties die vóór de verergering op grond van de door dit orgaan toegepaste 

wetgeving verschuldigd zouden zijn geweest, indien de betreffende beroepsziekte zich onder 

de wetgeving van deze lidstaat had voorgedaan; 

 

c) de wettelijke voorschriften van een lidstaat inzake vermindering, schorsing of intrekking 

mogen niet worden toegepast ten aanzien van personen die prestaties ontvangen welke 

overeenkomstig onderdeel b) door de organen van twee lidstaten worden verstrekt. 

 

Artikel 40 

Regels in verband met bijzonderheden van bepaalde wetgevingen 

 

1. Indien in de lidstaat waar de betrokkene woont of verblijft, geen verzekering tegen arbeids-

ongevallen of beroepsziekten bestaat, of indien een dergelijke verzekering wel bestaat doch 

niet voorziet in een orgaan dat belast is met het verlenen van verstrekkingen, worden deze 

verstrekkingen verleend door het orgaan van de woon- of verblijfplaats dat met het verlenen 

van verstrekkingen in geval van ziekte belast is. 
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2. Indien in de bevoegde staat geen verzekering bestaat tegen arbeidsongevallen of beroeps-

ziekten, is het bepaalde in dit hoofdstuk betreffende verstrekkingen niettemin van toepassing 

op een persoon die aanspraak kan maken op prestaties bij ziekte, en moederschaps- en 

daarmee gelijkgestelde vaderschapsuitkeringen, overeenkomstig de wetgeving van die lidstaat 

indien de betrokkene getroffen wordt door een arbeidsongeval of aan een beroepsziekte lijdt, 

terwijl hij in een andere lidstaat woont of verblijft. De kosten worden gedragen door het 

orgaan dat bevoegd is voor de verstrekkingen, overeenkomstig de wetgeving van de bevoegde 

lidstaat. 

 

3. Artikel 5 geldt voor het bevoegde orgaan van een lidstaat voor wat betreft de gelijkstelling 

van arbeidsongevallen of beroepsziekten die later op grond van de wetgeving van een andere 

lidstaat zijn ontstaan of geconstateerd bij de vaststelling van de mate van ongeschiktheid, het 

recht op prestaties of de hoogte daarvan, mits 

 

a) er ten aanzien van een arbeidsongeval dat of een beroepsziekte die vroeger is ontstaan 

of geconstateerd geen vergoeding is toegekend krachtens de wetgeving die het orgaan 

toepast, en 

 

b) er op grond van de wetgeving van de andere lidstaat waaronder het betrokken 

arbeidsongeval of de betrokken beroepsziekte is ontstaan of geconstateerd, geen 

vergoeding is toegekend ten aanzien van een arbeidsongeval dat of een beroepsziekte 

die later ontstaan of geconstateerd is. 
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Artikel 41 

Vergoedingen tussen organen onderling 

 

1. Artikel 35 is ook van toepassing op prestaties die onder dit hoofdstuk vallen, wanneer 

vergoeding op basis van de werkelijke kosten geschiedt. 

 

2. Twee of meer lidstaten of de bevoegde autoriteiten van deze lidstaten kunnen andere wijzen 

van vergoeding vaststellen of van iedere vergoeding tussen de onder hun bevoegdheid 

vallende organen afzien. 

 

 

HOOFDSTUK 3 
Uitkeringen bij overlijden 

 
Artikel 42 

Recht op uitkeringen ingeval het overlijden in een andere lidstaat dan de bevoegde lidstaat 
plaatsvindt, of ingeval de rechthebbende in een andere lidstaat dan de bevoegde lidstaat woont 

 
1. Indien een verzekerde of een van zijn gezinsleden op het grondgebied van een andere lidstaat 

dan van de bevoegde lidstaat overlijdt, wordt het overlijden geacht te hebben plaatsgevonden 
in laatstbedoelde staat. 
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2. Het bevoegde orgaan is verplicht de uitkeringen bij overlijden welke krachtens de door dit 

orgaan toegepaste wetgeving verschuldigd zijn, toe te kennen, zelfs indien de rechthebbende 
in een andere lidstaat dan de bevoegde lidstaat woont. 

 
3. De leden 1 en 2 zijn eveneens van toepassing indien het overlijden het gevolg is van een 

arbeidsongeval of een beroepsziekte. 
 

Artikel 43 
Het verlenen van uitkeringen bij overlijden van een pensioengerechtigde 

 
1. Bij overlijden van een rechthebbende op pensioen, hem verschuldigd krachtens de wetgeving 

van één lidstaat, of op pensioen, hem verschuldigd krachtens de wetgeving van twee of meer 
lidstaten, terwijl hij woonde in een andere lidstaat dan die van het orgaan dat verantwoordelijk 
is voor de kosten van de op grond van de artikelen 24 en 25 verleende verstrekkingen, worden 
de uitkeringen bij overlijden welke krachtens de door dit orgaan toegepaste wetgeving 
verschuldigd zijn, voor rekening van dat orgaan verstrekt alsof de pensioengerechtigde op het 
tijdstip van zijn overlijden woonde in de lidstaat waar dit orgaan zich bevindt. 

 
2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op de gezinsleden van een pensioengerechtigde. 
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HOOFDSTUK 4 

Uitkeringen bij invaliditeit 

 

Artikel 44 

Personen die uitsluitend onderworpen zijn aan A-wetgevingen 

 

1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder "A-wetgeving" verstaan elke wetgeving 

volgens welke het bedrag van de invaliditeitsuitkeringen onafhankelijk is van de duur van de 

tijdvakken van verzekering of wonen en die door de bevoegde lidstaat uitdrukkelijk vermeld 

is in bijlage VI, en wordt onder "B-wetgeving", elke andere wetgeving verstaan. 

 

2. De persoon die achtereenvolgens of afwisselend aan de wetgevingen van twee of meer lid-

staten onderworpen is geweest en die uitsluitend onder A-wetgevingen tijdvakken van 

verzekering of wonen heeft vervuld, heeft alleen recht op uitkeringen van het orgaan van de 

lidstaat waarvan de wetgeving van toepassing was op het tijdstip van het ontstaan van de 

arbeidsongeschiktheid, met invaliditeit als gevolg, met inachtneming, in voorkomend geval, 

van artikel 45, en hij ontvangt de betrokken uitkeringen overeenkomstig die wetgeving. 

 

3. De betrokkene die geen recht heeft op uitkeringen overeenkomstig lid 2, ontvangt de 

uitkeringen waarop hij krachtens de wetgeving van een andere lidstaat nog recht heeft, met 

inachtneming, in voorkomend geval, van artikel 45. 
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4. Indien de wetgeving als bedoeld in de leden 2 of 3 voorziet in bepalingen inzake verminde-

ring, schorsing of intrekking ingeval van samenloop met andere inkomsten of met uitkeringen 

van een verschillende aard in de zin van artikel 53, lid 2, zijn de bepalingen van de 

artikelen 53, lid 3, en 55, lid 3, van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 45 

Bijzondere bepalingen inzake samentelling van tijdvakken  

 

Het bevoegde orgaan van een lidstaat waarvan de wetgeving het verkrijgen, het behoud of het 

herstel van het recht op uitkeringen afhankelijk stelt van de vervulling van tijdvakken van 

verzekering of wonen, past indien nodig artikel 51, lid 1, overeenkomstig toe. 

 

Artikel 46 

Personen die onderworpen zijn aan hetzij  

uitsluitend B-wetgevingen, hetzij A- en B-wetgevingen 

 

1. De persoon die achtereenvolgens of afwisselend onderworpen is geweest aan de wetgevingen 

van twee of meer lidstaten waarvan er ten minste één niet van het type A is, heeft recht op 

uitkeringen op grond van hoofdstuk 5, dat van overeenkomstige toepassing is, met inacht-

neming van lid 3. 
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2. Indien de betrokkene evenwel eerder onderworpen is geweest aan een B-wetgeving en 

vervolgens getroffen wordt door arbeidsongeschiktheid, met daaropvolgende invaliditeit, 

terwijl hij onderworpen is aan een A-wetgeving, ontvangt hij uitkeringen overeenkomstig 

artikel 44, op voorwaarde dat hij: 

 

– voldoet aan de uitsluitend bij die wetgeving of andere wetgevingen van hetzelfde type 

vastgestelde voorwaarden, met inachtneming van, in voorkomend geval, artikel 45, 

zonder dat echter een beroep behoeft te worden gedaan op tijdvakken van verzekering 

of wonen welke vervuld zijn onder een B-wetgeving, en 

 

– geen enkel recht doet gelden op ouderdomsuitkeringen, met inachtneming van 

artikel 50, lid 1. 

 

3. De door het orgaan van een lidstaat genomen beslissing omtrent de mate van invaliditeit van 

de betrokkene is bindend voor het orgaan van iedere andere betrokken lidstaat, mits in 

bijlage VII is vermeld dat de voorwaarden van de wetgevingen van deze lidstaten met 

betrekking tot de mate van invaliditeit met elkaar overeenstemmen. 

 

Artikel 47 

Verergering van invaliditeit 

 

1. Ingeval de invaliditeit van een persoon die uitkeringen op grond van de wetgeving van een of 

meer lidstaten geniet, toeneemt, zijn de volgende bepalingen van toepassing, rekening 

houdende met de toeneming van de invaliditeit: 

 

a) de uitkeringen worden toegekend in overeenstemming met hoofdstuk 5, dat van 

overeenkomstige toepassing is; 

 

b) als de betrokkene echter onderworpen geweest is aan twee of meer A-wetgevingen en er 

sinds de toekenning van de prestaties geen wetgeving van een andere lidstaat op hem 

van toepassing is geweest, worden de prestaties echter toegekend overeenkomstig 

artikel 44, lid 2. 
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2. Indien het totale bedrag van de op grond van lid 1 verschuldigde uitkering of uitkeringen 

minder bedraagt dan het bedrag van de uitkering welke de betrokkene genoot voor rekening 

van het orgaan dat de uitkeringen voordien verschuldigd was, is bedoeld orgaan verplicht hem 

een aanvulling gelijk aan het verschil tussen bedoelde bedragen te verlenen. 

 

3. Indien de betrokkene geen recht op uitkering heeft voor rekening van een orgaan van een 

andere lidstaat, is het bevoegde orgaan van de voorheen bevoegde lidstaat verplicht de uit-

keringen toe te kennen overeenkomstig de door het orgaan toegepaste wetgeving, daarbij in 

voorkomend geval rekening houdend met de verergering en met artikel 45. 

 

Artikel 48 

Omzetting van invaliditeitsuitkeringen in ouderdomsuitkeringen  

 

1. Invaliditeitsuitkeringen worden in voorkomend geval omgezet in ouderdomsuitkeringen 

overeenkomstig de voorwaarden van de wetgeving of wetgevingen op grond waarvan zij zijn 

toegekend en met inachtneming van hoofdstuk 5. 

 

2. Indien een persoon die invaliditeitsuitkeringen ontvangt op grond van artikel 50 aanspraak 

kan maken op ouderdomsuitkeringen krachtens de wetgeving van een of meer andere 

lidstaten, blijft elk orgaan dat invaliditeitsuitkeringen verschuldigd is krachtens de wetgeving 

van de lidstaat, aan die persoon de invaliditeitsuitkeringen verstrekken waarop de betrokkene 

krachtens de door het betrokken orgaan toegepaste wetgeving recht heeft en wel tot het 

tijdstip waarop lid 1 door dit orgaan kan worden toegepast of, anders, zolang de betrokkene 

voldoet aan de voorwaarden voor het ontvangen van die uitkeringen. 

 

3. Indien de krachtens de wetgeving van een lidstaat overeenkomstig artikel 44 toegekende 

invaliditeitsuitkeringen worden omgezet in ouderdomsuitkeringen en de betrokkene nog niet 

voldoet aan de bij de wetgeving van een of meer andere lidstaten gestelde voorwaarden voor 

het recht op deze uitkeringen, ontvangt de betrokkene met ingang van de dag van de omzet-

ting invaliditeitsuitkeringen van laatstgenoemde lidstaat of lidstaten. 
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 De toekenning van deze invaliditeitsuitkeringen valt onder hoofdstuk 5 alsof dit hoofdstuk 

van toepassing was op het tijdstip waarop de arbeidsongeschiktheid met de daaropvolgende 

invaliditeit ontstond, tot het tijdstip waarop de betrokkene voldoet aan de bij de betrokken 

nationale wetgeving of wetgevingen gestelde voorwaarden voor het recht op ouderdoms-

uitkeringen, of, indien niet in een dergelijke omzetting is voorzien, zolang hij recht heeft op 

invaliditeitsuitkeringen krachtens die betrokken wetgeving of wetgevingen. 

 

4. De krachtens artikel 44 vastgestelde invaliditeitsuitkeringen worden overeenkomstig 

hoofdstuk 5 opnieuw berekend, zodra de rechthebbende voldoet aan de bij een B-wetgeving 

gestelde voorwaarden voor het recht op invaliditeitsuitkeringen dan wel ouderdoms-

uitkeringen krachtens de wetgeving van een andere lidstaat ontvangt. 
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Artikel 49 

Bijzondere bepalingen betreffende ambtenaren 

 

De artikelen 6 en 44, 46, 47, 48 en artikel 60, leden 2 en 3, zijn van overeenkomstige toepassing op 

personen die onderworpen zijn aan een bijzonder stelsel voor ambtenaren. 

 

 

HOOFDSTUK 5 

Ouderdoms- en nabestaandenpensioenen 

 

Artikel 50 

Algemene bepalingen  

 

1. Alle bevoegde organen stellen het recht op uitkeringvast op grond van alle wetgevingen van 

de lidstaten die op de betrokkene van toepassing zijn geweest, indien een daartoe strekkend 

verzoek is ingediend, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk verzoekt om uitstel van de toekenning 

van de ouderdomsuitkeringen krachtens de wetgeving van een of meer lidstaten. 

 

2. Indien de betrokkene op een bepaald tijdstip niet of niet meer voldoet aan de voorwaarden van 

alle wetgevingen van de lidstaten die op hem van toepassing zijn geweest, houden de organen 

die de wetgeving toepassen aan welker voorwaarden wel is voldaan, bij de berekening 

overeenkomstig artikel 52, lid 1, onder a) of b), geen rekening met de tijdvakken die zijn 

vervuld onder de wetgevingen aan welker voorwaarden niet of niet meer is voldaan, als dat 

resulteert in een lager bedrag aan uitkering. 

 

3. Lid 2 wordt dienovereenkomstig toegepast voorzover de betrokkene uitdrukkelijk verzocht 

heeft om uitstel van de toekenning van een of meer ouderdomsuitkeringen. 

 

4. Een nieuwe berekening wordt ambtshalve uitgevoerd zodra aan de in de andere wetgevingen 

gestelde voorwaarden is voldaan of indien de betrokkene verzoekt om toekenning van een 

ouderdomsuitkering welke op grond vanlid 1 is uitgesteld, tenzij met de tijdvakken die onder 

andere wetgevingen zijn vervuld reeds rekening wordt gehouden overeenkomstig de leden 2 

of 3. 
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Artikel 51 

Bijzondere bepalingen inzake samentelling van tijdvakken van verzekering of van wonen 
met het oog op het verkrijgen, het behoud of het herstel van het recht op uitkering 

 
1. Indien de wetgeving van een lidstaat de toekenning van bepaalde uitkeringenafhankelijk stelt 

van de voorwaarde dat de tijdvakken van verzekering uitsluitend zijn vervuld in specifieke al 
dan niet in loondienst of in een beroep verrichte werkzaamheden waarvoor een bijzonder 
stelsel geldt dat op personen wordt toegepast die al dan niet in loondienst die specifieke werk-
zaamheden verrichten, houdt het bevoegde orgaan van die lidstaat alleen rekening met de 
tijdvakken welke vervuld zijn onder de wetgeving van een andere lidstaat in het kader van een 
overeenkomstig stelsel of bij gebreke daarvan, in hetzelfde beroep of, in voorkomend geval, 
van dezelfde al dan niet in loondienst verrichte werkzaamheden. 
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 Indien de betrokkene, met inachtneming van de aldus vervulde tijdvakken, niet voldoet aan de 

voorwaarden om de betrokken uitkeringente ontvangen krachtens een bijzonder stelsel, 
worden deze in aanmerking genomen bij de toekenning van de uitkeringen volgens het 
algemene stelsel of, bij gebreke daarvan, het stelsel dat, naar gelang van het geval, van 
toepassing is op arbeiders, respectievelijk bedienden, op voorwaarde dat de betrokkene aan 
een van die stelsels onderworpen is geweest. 

 
2. Tijdvakken van verzekering die zijn vervuld krachtens een bijzonder stelsel van een lidstaat, 

worden in aanmerking genomenbij de toekenning van uitkeringen krachtens het algemene 
stelsel of, bij gebreke daarvan, het stelsel dat, naar gelang van het geval, van toepassing is op 
arbeiders respectievelijk bedienden van een andere lidstaat, op voorwaarde dat de betrokkene 
bij een van deze stelsels aangesloten is geweest, zelfs indien de betrokken tijdvakken in laatst-
genoemde lidstaat reeds krachtens een bijzonder stelsel in aanmerking zijn genomen. 

 
3. Indien de wetgeving van een lidstaat het verkrijgen, het behoud of het herstel van het recht op 

uitkeringenafhankelijk stelt van de voorwaarde dat de betrokkene verzekerd is op het tijdstip 
van het intreden van de verzekerde gebeurtenis, wordt deze voorwaarde geacht te zijn vervuld 
indien de betrokkene krachtens de wetgeving van de andere lidstaat verzekerd is, volgens de 
in bijlage XI vermelde procedures voor elke betrokken lidstaat. 

 
Artikel 52 

Toekenning van uitkeringen 

 

1. Het bevoegde orgaan berekent het bedrag van de verschuldigde uitkering: 

 

a) krachtens de door het orgaan toegepaste wetgeving alleen als uitsluitend op grond van 

de nationale wetgeving is voldaan aan de voorwaarden die recht geven op een uitkering 

(autonoom pensioen); 
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b) door eerst een theoretisch bedrag en vervolgens het werkelijke bedrag (uitkering 

pro rata) als volgt te berekenen: 

 

i) het theoretische bedrag van de uitkering is gelijk aan de uitkering waarop de 

betrokkene aanspraak zou kunnen maken indien alle tijdvakken van verzekering 

en/of wonen, welke krachtens de wetgevingen van de andere lidstaten vervuld 

zijn, zouden zijn vervuld overeenkomstig de wetgeving die het orgaan op de 

datum van vaststelling van de uitkering toepast. Indien het bedrag van de uitkering 

volgens deze wetgeving onafhankelijk is van de duur van de vervulde tijdvakken, 

wordt dit bedrag beschouwd als het theoretische bedrag; 

 

ii) vervolgens stelt het bevoegde orgaan het werkelijke bedrag van de pro-rata-

uitkering vast door op het theoretische bedrag het verhoudingsgetal van de duur 

van de tijdvakken van verzekering en/of van wonen, welke vóór het intreden van 

de verzekerde gebeurtenis krachtens de door het orgaan toegepaste wetgeving zijn 

vervuld, en van de totale duur van de tijdvakken van verzekering en van wonen 

welke vóór het intreden van de verzekerde gebeurtenis krachtens de wetgevingen 

van alle betrokken lidstaten zijn vervuld. 

 

2. In voorkomend geval past het bevoegde orgaan op het overeenkomstig lid 1, onder a) en b), 

berekende bedrag alle bepalingen toe inzake vermindering, schorsing of intrekking van de 

wetgeving krachtens welke deze uitkering wordt toegekend, binnen de grenzen van de 

artikelen 53 tot en met 55. 

 

3. De betrokkene is gerechtigd om van het bevoegde orgaan van elke lidstaat het hoogste 

uitkeringsbedrag te ontvangen dat overeenkomstig het bepaalde in lid 1, onder a) en b), 

berekend is. 
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4. Indien de berekening overeenkomstig lid 1, onder a), in één bepaalde lidstaat altijd als resul-

taat heeft dat het autonoom pensioen gelijk is aan of hoger is dan de overeenkomstig lid 1, 

onder b), berekende pro rata-uitkering, kan het bevoegde orgaan onder de in de uitvoerings-

verordening vastgestelde voorwaarden van de berekening pro rata afzien. Dergelijke situaties 

worden gespecificeerd in bijlage VIII. 

 

Artikel 53 

Anticumulatiebepalingen 

 

1. Samenloopvan invaliditeits-, ouderdoms- en nabestaandenuitkeringen die worden berekend of 

toegekend op basis van tijdvakken van verzekering en/of wonen welke door eenzelfde 

persoon zijn vervuld, wordt beschouwd als samenloopvan uitkeringen van dezelfde aard. 

 

Samenloop van uitkeringen die in de zin van lid 1 niet als uitkeringen van dezelfde aard 

kunnen worden aangemerkt, wordt beschouwd als samenloop van uitkeringen van verschil-

lende aard. 

 

3. De volgende bepalingen zijn van toepassing op in de wetgeving van een lidstaat opgenomen 

anticumulatiebepalingen in geval van samenloopvan een invaliditeits-, ouderdoms- of 

nabestaandenprestatie met een prestatie van dezelfde aard, een prestatie van een andere aard 

of andere inkomsten: 

 

a) het bevoegde orgaan houdt alleen rekening met de in een andere lidstaat verworven 

uitkeringen of inkomsten indien de door het orgaan toegepaste wetgeving bepaalt dat 

met in het buitenland verkregen uitkeringen of inkomsten rekening wordt gehouden; 
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b) het bevoegde orgaan houdt rekening met het door een andere lidstaat te betalen bedrag 

aan uitkeringen vóór aftrek van belastingen, socialezekerheidspremies en andere 

inhoudingen, tenzij de door het orgaan toegepaste wetgeving bepaalt dat de anticumu-

latievoorschriften na die inhoudingen moeten worden toegepast, volgens de voor-

waarden en procedures van de toepassingsverordening; 

 

c) het bevoegde orgaan houdt geen rekening met het bedrag van de krachtens de wet-

geving van een andere lidstaat verkregen uitkeringen die worden toegekend op basis van 

een vrijwillige verzekering of vrijwillig voortgezette verzekering; 

 

d) indien een enkele lidstaat anticumulatiebepalingen toepast, omdat de betrokkene hetzij 

uitkeringen van dezelfde of van verschillende aard ontvangt overeenkomstig de wet-

geving van andere lidstaten, hetzij inkomsten ontvangt die zijn verworven in een andere 

lidstaat, kan de verschuldigde uitkeringalleen worden verminderd ter hoogte van het 

bedrag van dergelijke uitkeringen of dergelijke inkomsten. 

 

Artikel 54 

Bijzondere bepalingen inzake samenloopvan prestaties van dezelfde aard 

 

1. In geval van samenloopvan uitkeringenvan dezelfde aard die verschuldigd zijn krachtens de 

wetgeving van twee of meer lidstaten, worden de anticumulatievoorschriften waarin de 

wetgeving van een lidstaat voorziet, niet toegepast op een pro rata-uitkering. 
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2. De anticumulatievoorschriften zijn alleen op een onafhankelijke prestatie van toepassing 

indien het een uitkering betreft 

 

a) waarvan het bedrag onafhankelijk is van de duur van de tijdvakken van verzekering of 

wonen, 

of 

 

b) waarvan het bedrag wordt bepaald op basis van een fictief tijdvak dat geacht wordt te 

zijn vervuld tussen de datum waarop de verzekerde gebeurtenis is ingetreden en een 

latere datum, voorzover die samenvalt: 

 

 i) met een uitkeringvan hetzelfde type, tenzij twee of meer lidstaten een overeen-

komst hebben gesloten om te voorkomen dat hetzelfde fictieve tijdvak meer dan 

één keer wordt meegerekend, of 

 

 ii) met een uitkering als bedoeld onder a). 

 

De onder a) en b) bedoelde uitkeringenen overeenkomsten zijn vermeld in bijlage IX. 
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Artikel 55 

Samenloopvan een of meer uitkeringenvan verschillende aard 

 

1. Indien het voor het ontvangen van uitkeringen van verschillende aard of andere inkomsten 

vereist is dat de in de wetgeving van de betrokken lidstaten vastgelegde anticumulatie-

bepalingen worden toegepast op: 

 

a) twee of meer onafhankelijke uitkeringen, delen de bevoegde organen de bedragen van 

de uitkering of uitkeringen of andere inkomsten, voorzover in aanmerking genomen, 

door het aantal uitkeringen dat aan die anticumulatiebepalingen is onderworpen; 

 

 de toepassing van deze bepaling mag er evenwel niet toe leiden dat de betrokkene zijn 

status van gepensioneerde wordt ontnomen voor de toepassing van de andere hoofd-

stukken van titel III, volgens de voorwaarden en procedures van de toepassings-

verordening; 

 

b) een of meer pro rata-uitkeringen, houden de bevoegde organen rekening met de 

uitkering of de uitkeringen of andere inkomsten en alle elementen die zijn vastgesteld 

voor de toepassing van de anti-cumulatiebepalingen, zulks op basis van de verhouding 

tussen de tijdvakken van verzekering en/of wonen, waarmee rekening is gehouden met 

artikel 52, lid 1, onder b), ii) ofwel 

 

c) een of meer onafhankelijke uitkeringenen op een of meer pro rata-uitkeringen, passen de 

bevoegde organen onderdeel a) dienovereenkomstig toe wat betreft de onafhankelijke 

uitkeringen, en onderdeel b) wat betreft de pro rata-uitkeringen. 

 

2. Het bevoegde orgaan gaat niet over tot de deling van onafhankelijke uitkeringen indien de 

door het orgaan toegepaste wetgeving voorziet in het in aanmerking nemen van uitkeringen 

van verschillende aard en/of andere inkomsten, alsmede van alle andere elementen voor de 

berekening van een deel van het bedrag, dat wordt berekend op basis van de verhouding 

tussen de tijdvakken van verzekering en/of wonen als bedoeld in artikel 52, lid 1, onder b), ii). 
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3. Bovengenoemde bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing indien de wetgeving van 

een of meer lidstaten bepaalt dat geen recht op uitkering bestaat indien de betrokkene een 

uitkeringvan verschillende aard krachtens de wetgeving van een andere lidstaat, of andere 

inkomsten ontvangt. 

 

Artikel 56 

Aanvullende bepalingen voor de berekening van de uitkeringen 

 

1. De berekening van het in artikel 52, lid 1, onder b), bedoelde theoretische bedrag en pro rata 

bedrag vindt als volgt plaats: 

 

a) indien de totale duur van de tijdvakken van verzekering en/of wonen welke vóór het 

intreden van de verzekerde gebeurtenis krachtens de wetgevingen van alle betrokken 

lidstaten zijn vervuld, langer is dan de maximumduur welke de wetgeving van één van 

deze lidstaten voor het recht op een volledige prestatie vereist, houdt het bevoegde 

orgaan van deze lidstaat rekening met deze maximumduur in plaats van met de totale 

duur van bedoelde tijdvakken. Deze wijze van berekening mag niet tot gevolg hebben 

dat dit orgaan een uitkering verschuldigd is welke hoger is dan de volledige uitkering 

volgens de door dit orgaan toegepaste wetgeving; het vorengaande geldt niet voor 

uitkeringen waarvan het bedrag niet afhankelijk is van de duur van de verzekering; 
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b) de wijze waarop samenvallende tijdvakken in aanmerking worden genomen, wordt in de 

toepassingsverordening geregeld; 

 

c) indien de wetgeving van een lidstaat bepaalt dat voor de berekening van de uitkeringen 

wordt uitgegaan van gemiddelde, pro rata, vaste of toegerekende inkomsten, bijdragen of 

premies, grondslagen voor premies of bijdragen, verhogingen, verdiensten, andere 

bedragen of een combinatie daarvan, wordt door het bevoegde orgaan: 

 

i) de berekeningsgrondslag van de uitkeringenuitsluitend bepaald aan de hand van de 

verzekeringstijdvakken die krachtens de door het orgaan toegepaste wetgeving zijn 

vervuld; 

 

ii) het bedrag dat op basis van de tijdvakken van verzekering en/of wonen die 

krachtens de wetgeving van de andere lidstaten zijn vervuld, bepaald aan de hand 

van dezelfde elementen, als die welke worden bepaald of geconstateerd over de 

tijdvakken van verzekering die krachtens de door het orgaan toegepaste wetgeving 

zijn vervuld, 

 

overeenkomstig de procedures die voor de betrokken lidstaat in bijlage XI zijn vast-

gelegd. 

 

2. De voorschriften van de wetgeving van een lidstaat inzake de aanpassing van de voor de 

berekening van de uitkeringen in aanmerking genomen elementen aan het loon- of prijsniveau 

zijn, in voorkomend geval, van toepassing op de elementen waarmee het bevoegde orgaan van 

die lidstaat op grond van de krachtens de wetgevingen van andere lidstaten vervulde tijd-

vakken van verzekering of van wonen overeenkomstig lid 1 rekening heeft gehouden. 
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Artikel 57 

Tijdvakken van verzekering of van wonen van minder dan één jaar 

 

1. Niettegenstaande artikel 52, lid 1, onder b), is het orgaan van een lidstaat niet verplicht 

uitkeringen toe te kennen met betrekking tot tijdvakken die krachtens de door het orgaan 

toegepaste wetgeving zijn vervuld en die in aanmerking dienen te worden genomen bij het 

intreden van de verzekerde gebeurtenis, indien 

 

– de totale duur van deze tijdvakken minder dan een jaar bedraagt 

 

en 

 

– uitsluitend rekening houdende met deze tijdvakken geen recht op uitkeringen krachtens 

die wetgeving bestaat. 

 

Voor de toepassing van dit artikel, wordt onder "tijdvakken" verstaan alle tijdvakken van 

verzekering, van werkzaamheden in loondienst, van werkzaamheden anders dan in loondienst, 

of van wonen die recht geven op een uitkering of de betrokken uitkering rechtstreeks 

verhogen. 

 

2. Voor de toepassing van artikel 52, lid 1, onder b), punt i), houdt het bevoegde orgaan van elk 

van de betrokken lidstaten rekening met de in lid 1 bedoelde tijdvakken. 

 

3. Ingeval toepassing van lid 1 ertoe zou leiden dat alle organen van de betrokken lidstaten van 

hun verplichtingen worden ontheven, worden de uitkeringenuitsluitend toegekend krachtens 

de wetgeving van de laatste van die lidstaten aan de voorwaarden waarvan is voldaan, alsof 

alle vervulde tijdvakken van verzekering en van wonen waarmee overeenkomstig artikel 6 en 

artikel 51, leden 1 en 2, rekening wordt gehouden, krachtens de wetgeving van deze lidstaat 

waren vervuld. 
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Artikel 58 

Toekenning van een aanvulling  

 

1. Degene die uitkeringen geniet waarop dit hoofdstuk van toepassing is, mag in de lidstaat waar 

hij woont en krachtens welke wetgeving hem een uitkering verschuldigd is, geen lagere 

uitkering ontvangen dan de minimumuitkering welke door de betrokken wetgeving is vast-

gesteld voor een tijdvak van verzekering of wonen dat gelijk is aan de gezamenlijke tijd-

vakken welke overeenkomstig dit hoofdstuk in aanmerking zijn genomen. 

 

2. Het bevoegde orgaan van de lidstaat betaalt de betrokkene, gedurende de tijd dat hij op het 

grondgebied van deze staat woont, een aanvullend bedrag uit dat gelijk is aan het verschil 

tussen de som van de krachtens dit hoofdstuk verschuldigde uitkeringenen het bedrag van de 

minimumuitkering. 

 

Artikel 59 

Herberekening en aanpassing van de uitkeringen 

 

1. Indien de wijze van vaststelling of de regels voor de berekening van de uitkeringen krachtens 

de wetgeving van een lidstaat worden gewijzigd, of indien een relevante wijziging plaatsvindt 

in de persoonlijke situatie van de betrokkene die krachtens die wetgeving zou leiden tot een 

aanpassing van het bedrag van de uitkering, vindt een herberekening plaats overeenkomstig 

artikel 52. 
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2. Indien echter de prestaties van de betrokken lidstaten door stijging van de kosten van levens-

onderhoud, schommelingen van het niveau van inkomsten of andere redenen voor aanpassing, 

met een bepaald percentage of een vast bedrag worden gewijzigd, wordt dit percentage of 

bedrag rechtstreeks in de overeenkomstig artikel 52 vastgestelde uitkeringen verwerkt, zonder 

dat een herberekening behoeft plaats te vinden. 

 

Artikel 60 

Bijzondere bepalingen voor ambtenaren 

 

1. Artikel 6, artikel 50, artikel 51, lid 3, en de artikelen 52 tot en met 59 zijn van overeen-

komstige toepassing op personen die onderworpen zijn aan een bijzonder stelsel voor 

ambtenaren. 

 

2. Indien evenwel de wetgeving van een lidstaat het verkrijgen, het vaststellen, het behoud of het 

herstel van het recht op prestaties krachtens een bijzonder stelsel voor ambtenaren afhankelijk 

stelt van de voorwaarde dat alle tijdvakken van verzekering zijn vervuld in het kader van een 

of meer bijzondere stelsels voor ambtenaren in die lidstaat of van de voorwaarde dat zij door 

de wetgeving van die lidstaat met dergelijke tijdvakken gelijkgesteld worden, neemt het 

bevoegde orgaan van de betrokken lidstaat uitsluitend de tijdvakken in aanmerking die 

krachtens de door het orgaan toegepaste wetgeving kunnen worden erkend. 

 

 Indien, nadat de aldus vervulde tijdvakken in aanmerking zijn genomen, de betrokkene niet 

voldoet aan de voor het recht op genoemde prestaties gestelde voorwaarden, wordt met deze 

tijdvakken rekening gehouden voor de toekenning van prestaties volgens het algemene stelsel 

of, bij gebreke daarvan, volgens het stelsel van toepassing op arbeiders respectievelijk 

bedienden. 

 

3. Indien de prestaties overeenkomstig de wetgeving van een lidstaat op grond van een bijzonder 

stelsel voor ambtenaren worden berekend op basis van het laatste salaris of de laatste 

salarissen die tijdens een referentietijdvak werden ontvangen, neemt het bevoegde orgaan van 

die lidstaat bij de berekening alleen de naar behoren geherwaardeerde salarissen in aan-

merking die werden ontvangen gedurende het tijdvak of de tijdvakken waarin de betrokkene 

onder die wetgeving viel. 
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HOOFDSTUK 6 

Werkloosheidsuitkeringen 

 

Artikel 61 

Specifieke regels voor de samentelling van tijdvakken van verzekering, van werkzaamheden in 

loondienst of van werkzaamheden anders dan in loondienst 

 

1. Het bevoegde orgaan van een lidstaat waarvan de wetgeving het verkrijgen, het behoud, het 

herstel of de duur van het recht op uitkeringafhankelijk stelt van de vervulling van tijdvakken 

van verzekering, van werkzaamheden in loondienst of van werkzaamheden anders dan in 

loondienst, houdt, voorzover nodig, rekening met de krachtens de wetgeving van elke andere 

lidstaat vervulde tijdvakken van verzekering, van werkzaamheden in loondienst of van 

werkzaamheden anders dan in loondienst, alsof deze tijdvakken overeenkomstig de door dat 

orgaan toegepaste wetgeving waren vervuld. 

 

Wanneer echter de toepasselijke wetgeving het recht op uitkeringafhankelijk stelt van de 

vervulling van tijdvakken van verzekering, worden de krachtens de wetgeving van een andere 

lidstaat vervulde tijdvakken van werkzaamheden in loondienst of van werkzaamheden anders 

dan in loondienst slechts in aanmerking genomen op voorwaarde dat deze tijdvakken als 

tijdvakken van verzekering aangemerkt zouden zijn als zij overeenkomstig de toepasselijke 

wetgeving waren vervuld. 
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2. Behoudens in de in artikel 65, lid 5, onder a), bedoelde gevallen, wordt de toepassing van lid 

1 afhankelijk gesteld van de voorwaarde dat de betrokkene laatstelijk, overeenkomstig de 

wetgeving op grond waarvan de uitkeringen worden aangevraagd, het volgende heeft vervuld: 

 

– tijdvakken van verzekering, indien deze wetgeving tijdvakken van verzekering vereist; 

– tijdvakken van werkzaamheden in loondienst, indien deze wetgeving tijdvakken van 

werkzaamheden in loondienst vereist; 

– tijdvakken van werkzaamheden anders dan in loondienst, indien deze wetgeving 

tijdvakken van werkzaamheden anders dan in loondienst vereist. 

 

Artikel 62 

Berekening van de uitkering 

 

1. Het bevoegde orgaan van een lidstaat waarvan de wetgeving bepaalt dat voor de berekening 

van de uitkering wordt uitgegaan van het vroegere loon of beroepsinkomen, houdt uitsluitend 

rekening met het loon of het beroepsinkomen dat betrokkene heeft genoten voor de laatste 

werkzaamheden, al dan niet in loondienst, die hij onder die wetgeving heeft verricht. 

 

2. Het in lid 1 bepaalde geldt ook indien de door het bevoegde orgaan toegepaste wetgeving 

voorziet in een specifieke referentieperiode voor de vaststelling van het loon dat als basis 

dient voor de berekening van de uitkeringen alsmede indien de betrokkene gedurende de 

gehele periode of een gedeelte ervan onder de wetgeving van een andere lidstaat viel. 
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3. In afwijking van de leden 1 en 2 houdt het orgaan van de woonplaats voor de in artikel 65, 

lid 5, onder a), bedoelde grensarbeiders rekening met het loon of het beroepsinkomen dat de 

betrokkene heeft genoten in de lidstaat aan de wetgeving waaraan hij tijdens het verrichten 

van zijn laatste werkzaamheden, al dan niet in loondienst, onderworpen was, overeenkomstig 

de toepassingsverordening. 

 

Artikel 63 

Bijzondere bepalingen voor de opheffing van de bepalingen inzake de woonplaats 

 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk geldt artikel 7 slechts in de gevallen bedoeld in de 

artikelen 64 en 65 en binnen de daarin vermelde limieten. 

 

Artikel 64 

Werklozen die zich naar het grondgebied van een andere lidstaat begeven 

 

1. De volledig werkloze die voldoet aan de bij de wetgeving van de bevoegde lidstaat gestelde 

voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen die zich naar een andere lidstaat begeeft om 

daar werk te zoeken, behoudt het recht op werkloosheidsuitkering onder de hieronder aan-

gegeven voorwaarden en beperkingen: 

 

a) vóór vertrek dient de werkloze gedurende ten minste vier weken na de aanvang van zijn 

werkloosheid als werkzoekende ingeschreven te zijn geweest en ter beschikking van de 

diensten voor arbeidsvoorziening van de bevoegde lidstaat te zijn gebleven. De 

bevoegde diensten of organen kunnen hem evenwel toestemming geven vóór het 

verstrijken van deze termijn te vertrekken; 
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b) de werkloze dient zich als werkzoekende in te schrijven bij de diensten voor arbeids-

voorziening van de lidstaat waar hij heen is gegaan, zich te onderwerpen aan de daar 

georganiseerde controle en zich aan de voorwaarden krachtens de wetgeving van die 

lidstaat te houden. Deze voorwaarde wordt als vervuld beschouwd voor het tijdvak dat 

aan de inschrijving voorafgaat, indien de inschrijving plaatsvindt binnen zeven dagen na 

de datum waarop hij niet meer ter beschikking stond van de diensten voor arbeids-

voorziening van de lidstaat die hij heeft verlaten. In uitzonderingsgevallen kunnen de 

bevoegde diensten of organen deze termijn verlengen; 

 

c) het recht op uitkering wordt gehandhaafd gedurende een tijdvak van drie maanden vanaf 

de datum waarop de werkloze niet langer ter beschikking stond van de diensten voor 

arbeidsvoorziening van de lidstaat die hij heeft verlaten, zonder dat de totale duur 

waarover uitkering wordt verleend, de totale duur mag overschrijden waarover hij 

krachtens de wetgeving van bedoelde lidstaat recht op uitkeringheeft. De periode van 

drie maanden kan door de bevoegde dienst of het bevoegde orgaan tot maximaal 

zes maanden worden verlengd. 

 

d) de uitkering wordt door en voor rekening van het bevoegde orgaan verleend volgens de 

door dit orgaan toegepaste wetgeving. 

 

2. Indien de betrokkene bij of vóór het verstrijken van het tijdvak waarover hij krachtens lid 1, 

onder c), recht op uitkeringheeft, naar de bevoegde lidstaat terugkeert, behoudt hij het recht 

op uitkeringovereenkomstig de wetgeving van deze lidstaat; hij verliest elk recht op uitkering 

krachtens de wetgeving van de bevoegde lidstaat, indien hij niet bij of vóór het verstrijken van 

dit tijdvak naar deze staat terugkeert, behoudens gunstiger bepalingen in die wetgeving. In 

uitzonderingsgevallen kunnen de bevoegde diensten of organen de betrokken persoon 

toestaan op een latere datum terug te keren met behoud van zijn recht op uitkering. 
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3. Behoudens gunstiger wetgeving van de bevoegde lidstaat, bedraagt het totale tijdvak tussen 

twee tijdvakken van arbeid waarin het recht op uitkeringen op grond van lid 1 wordt 

gehandhaafd ten hoogste drie maanden. Deze periode kan door de bevoegde diensten of het 

bevoegde orgaan tot maximaal zes maanden worden verlengd. 

 

4. De wijze van uitwisseling van informatie, samenwerking en wederzijdse bijstandverlening 

tussen de organen en diensten van de bevoegde lidstaat en die van de lidstaat waarheen de 

betrokkene zich begeeft om werk te zoeken, wordt vastgesteld in de toepassingsverordening. 

 

Artikel 65 

Werklozen die tijdens het verrichten van hun laatste werkzaamheden 

in een andere dan de bevoegde lidstaat woonden 

 

1. De gedeeltelijke of door onvoorziene omstandighedenwerkloos geraakte werkloze die tijdens 

het verrichten van zijn laatste werkzaamheden, al dan niet in loondienst, in een andere dan de 

bevoegde lidstaat woonde, moet zich ter beschikking van zijn werkgever of van de arbeids-

voorzieningsdiensten van de bevoegde lidstaat stellen. Hij heeft recht op uitkering volgens de 

wetgeving van de bevoegde lidstaat alsof hij in die lidstaat woonde. Deze uitkering wordt 

door het orgaan van de bevoegde lidstaat verleend. 

 

2. De volledig werkloze, die tijdens het verrichten van zijn laatste werkzaamheden, al dan niet in 

loondienst, in een andere dan de bevoegde lidstaat woonde en in die lidstaat blijft wonen of 

ernaar terugkeert, stelt zich ter beschikking van de arbeidsvoorzieningsdiensten van de lid-

staat waar hij woont. Onverminderd de toepassing van artikel 64 mag een volledig werkloze 

zich daarnaast ter beschikking stellen van de arbeidsvoorzieningsdiensten van de lidstaat waar 

hij zijn laatste werkzaamheden, al dan niet in loondienst, heeft verricht.  
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Een werkloze die geen grensarbeider is en die niet terugkeert naar de lidstaat van zijn woon-

plaats, stelt zich ter beschikking te stellen van de arbeidsvoorzieningsdiensten van de lidstaat 

aan de wetgeving waarvan hij het laatst onderworpen was. 

 

3. De in lid 2, eerste zin, bedoelde werkloze registreert zich als werkzoekende bij de bevoegde 

diensten voor arbeidsvoorziening van de lidstaat waar hij woont, wordt onderworpen aan de 

daar georganiseerde controles, en houdt zich aan de door de wetgeving van die lidstaat 

gestelde voorwaarden. Indien hij zich tevens als werkzoekende wenst in te registreren in de 

lidstaat waar hij zijn laatste werkzaamheden, al dan niet in loondienst, heeft verricht, voldoet 

hij volledig aan de in die lidstaat geldende verplichtingen. 

 

4. De uitvoering van lid 2, tweede zin, en van lid 3, tweede zin, alsmede de regelingen voor de 

uitwisseling van informatie, de samenwerking en wederzijdse bijstandverlening tussen de 

organen en diensten van de lidstaat van de woonplaats en de lidstaat waar de betrokkene het 

laatst werkzaamheden heeft verricht, worden vastgesteld in de toepassingsverordening. 

 

5. a) De in lid 2, eerste en tweede zin, bedoelde werkloze heeft recht op uitkering volgens de 

wetgeving van de lidstaat waar hij woont, alsof hij tijdens het verrichten van zijn laatste 

werkzaamheden, al dan niet in loondienst aan die wetgeving onderworpen was. Deze 

prestaties worden verleend door het orgaan van de woonplaats. 
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b) Een werknemer die geen grensarbeider is, en aan wie uitkering is verleend voor 

rekening van het bevoegde orgaan van de lidstaat aan welks wetgeving hij het laatst 

onderworpen was, heeft echter bij zijn terugkeer naar de lidstaat van de woonplaats, 

eerst recht op uitkering overeenkomstig artikel 64, waarbij het recht op uitkering 

krachtens onderdeel a) geschorst wordt, zolang hij recht op uitkering heeft krachtens de 

wetgeving waaraan hij het laatst onderworpen was. 

 

6. De door het orgaan van de woonplaats verleende uitkeringen krachtens lid 5 blijven ten laste 

van dit orgaan. Onverminderd lid 7 vergoedt het bevoegde orgaan van de lidstaat aan welks 

wetgeving de betrokkene het laatst onderworpen was, echter het orgaan van de woonplaats 

volledig voor de uitkeringen die gedurende ten hoogste de eerste drie maanden door laatst-

genoemd orgaan zijn verstrekt. De vergoeding over dit tijdvak, mag niet hoger zijn dan de 

werkloosheidsuitkeringen krachtens de wetgeving van de bevoegde lidstaat. In het in lid 5, 

onder b), bedoelde geval wordt het tijdvak waarin er uitkeringen uit hoofde van artikel 64 

worden verleend, afgetrokken van het in de tweede zin van dit lid bedoelde tijdvak. De 

bijzonderheden betreffende de vergoeding worden vastgesteld in de toepassingsverordening. 

 

7. Het in lid 6 bedoelde tijdvak van vergoeding wordt evenwel op vijf maanden gebracht 

wanneer de betrokkene tijdens de voorafgaande 24 maanden gedurende tijdvakken van ten 

minste 12 maanden al dan niet in loondienst heeft gewerkt in de lidstaten aan welks wet-

geving hij het laatst onderworpen was, indien die tijdvakken in aanmerking komen voor de 

vaststelling van het recht op werkloosheidsuitkering. 
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8. Voor de toepassing van de leden 6 en 7 kunnen twee of meer lidstaten of hun bevoegde 

autoriteiten andere wijzen van vergoeding vaststellen of van iedere vergoeding tussen de 

onder hun bevoegdheid vallende organen afzien. 

 

HOOFDSTUK 7 

Uitkeringen bij vervroegde uittreding 

 

Artikel 66 

Uitkeringen 

 

Indien de toepasselijke wetgeving het recht op uitkeringen bij vervroegde uittreding afhankelijk 

stelt van de vervulling van tijdvakken van verzekering, van werkzaamheden in loondienst of van 

werkzaamheden anders dan in loondienst, is artikel 6 niet van toepassing. 

 

HOOFDSTUK 8 

Gezinsuitkeringen 

 

Artikel 67 

Gezinsleden die in een andere lidstaat wonen 

 

Een persoon  heeftrecht op gezinsbijslag overeenkomstig de wetgeving van de bevoegde lidstaat, 

ook voor de gezinsleden die in een andere lidstaat wonen, alsof deze in eerstbedoelde lidstaat 

woonden. Een pensioengerechtigde heeft echter recht op gezinsbijslag overeenkomstig de 

wetgeving van de lidstaten die bevoegd zijn voor zijn pensioen. 
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Artikel 68 

Prioriteitsregels bij samenloop 

 

1. Indien gedurende hetzelfde tijdvak en voor dezelfde gezinsleden in uitkeringen is voorzien op 

grond van de wetgeving van meer dan een lidstaat, zijn de volgende prioriteitsregels van 

toepassing: 

 

a) Indien door meer dan een lidstaat uitkeringen verschuldigd zijn op verschillende 

gronden, is de volgorde van prioriteit de volgende: eerst de rechten verkregen op grond 

van werkzaamheden, al dan niet in loondienst, vervolgens de rechten verkregen op 

grond van een pensioen, en tenslotte de rechten op grond van de woonplaats; 

 

b) Indien door meer dan een lidstaat uitkeringen verschuldigd zijn op dezelfde grond, 

wordt de volgorde van prioriteit vastgesteld op basis van de volgende subsidiaire 

criteria: 

 

i) indien het gaat om rechten die verkregen zijn op grond van werkzaamheden, al 

dan niet in loondienst: de woonplaats van de kinderen, mits er dergelijke werk-

zaamheden worden verricht, en subsidiair, in voorkomend geval, het hoogste 

bedrag aan uitkeringen waarin de betrokken wetgevingen voorzien. In dat laatste 

geval worden de kosten van de uitkeringen verdeeld volgens in de toepassings-

verordening bepaalde criteria; 

 

ii) indien het gaat om rechten die verkregen zijn op grond van een pensioen: de 

woonplaats van de kinderen, mits op grond van deze wetgeving een pensioen 

moet worden uitgekeerd, en subsidiair, in voorkomend geval, het langste onder de 

betrokken wetgevingen vervulde tijdvak van verzekering of verblijf; 
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iii) indien het gaat om rechten die verkregen zijn op grond van de woonplaats: de 

woonplaats van de kinderen. 

 

2. Bij samenloopvan rechten worden de gezinsuitkeringen toegekend overeenkomstig de 

wetgeving die volgens lid 1 als prioritair is aangemerkt. De rechten op gezinsuitkeringen die 

verschuldigd zijn op grond van de andere betrokken wetgeving of wetgevingen, worden 

geschorst ter hoogte van het bedrag dat bij de wetgeving van de eerste lidstaat is vastgesteld 

en, zo nodig, wordt het deel dat dit bedrag overschrijdt uitbetaald in de vorm van een aan-

vullende toeslag. Als het recht op de uitkering in kwestie alleen gebaseerd is op de woon-

plaats, hoeft deze aanvullende toeslag echter niet te worden uitgekeerd voor kinderen die in 

een andere lidstaat wonen. 

 

3. Indien er uit hoofde van artikel 67 een aanvraag om gezinsuitkeringen wordt ingediend bij het 

bevoegde orgaan van de lidstaat waarvan de wetgeving toepasselijk is, maarniet op grond van 

het prioritair recht overeenkomstig de leden 1 en 2.  

 

a) zendt dat orgaan de aanvraag onverwijld door naar het bevoegde orgaan van de lidstaat 

waarvan de wetgeving prioritair van toepassing is; het stelt de betrokkene daarvan in 

kennis en betaalt, onverminderd de bepalingen van de toepassingsverordening betref-

fende de voorlopige toekenning van uitkeringen, zo nodig, de in lid 2 genoemde 

aanvullende toeslaguit; 

 

b) neemt het bevoegde orgaan van de lidstaat waarvan de wetgeving prioritair van toe-

passing is, de aanvraag in behandeling alsof het rechtstreeks bij dat orgaan was 

ingediend; de datum waarop de aanvraag bij het eerste orgaan is ingediend, wordt 

beschouwd als de datum waarop de aanvraag bij het prioritaire orgaan is ingediend. 
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Artikel 69 

Aanvullende bepalingen 

 

1. Indien er aan de op grond van de artikelen 67 en 68 aangewezen wetgeving geen enkel recht 

wordt ontleend op aanvullende of speciale gezinsuitkeringen voor wezen, worden deze 

uitkeringen, bovenop de andere op grond van de wetgeving van de hiervoor genoemde lidstaat 

verkregen gezinsuitkeringen, automatisch verleend krachtens de wetgeving van de lidstaat 

waaraan de overleden werknemer het langst onderworpen is geweest, voorzover het recht aan 

de bovengenoemde wetgeving werd ontleend. Indien aan deze wetgeving geen enkel recht 

werd ontleend, worden de voorwaarden voor het verwerven van een dergelijk recht krachtens 

de wetgeving van de overige betrokken lidstaten getoetst en worden de uitkeringen toegekend, 

en wel in afdalende volgorde volgens de duur van de krachtens de wettelijke regelingen van 

deze lidstaten vervulde tijdvakken van verzekering of van wonen. 

 

2. De uitkeringen die in de vorm van pensioenen of van aanvullende pensioenen worden 

uitgekeerd, worden toegekend en berekend overeenkomstig hoofdstuk 5. 

 

HOOFDSTUK 9 

Bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties 

 

Artikel 70 

Algemene bepaling 

 

1. Dit artikel is van toepassing op bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende 

prestaties waarop wetgeving van toepassing is die, wegens haar personele werkingssfeer, 

doelstellingen en/of de voorwaarden voor het ingaan van een recht, kenmerken heeft van 

zowel de in artikel 3, lid 1 bedoelde socialezekerheidswetgeving als van de bijstand. 
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2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder " bijzondere, niet op premie- of bijdrage-

betaling berustende prestaties" verstaan prestaties die: 

 

a) bedoeld zijn: 

 

i) voor de extra, aanvullende of bijkomende dekking van de gebeurtenissen in de in 

artikel 3, lid 1, vermelde takken van de sociale zekerheid en om de betrokken 

personen een minimum voor levensonderhoud te garanderen in verhouding tot de 

economische en sociale situatie van de betrokken lidstaat; 

 

of 

 

ii) om uitsluitend personen met een handicap een bijzondere bescherming te bieden, 

die nauw aansluit bij hun sociale omstandigheden in de betrokken lidstaat, 

 

en 

 

b) uitsluitend worden gefinancierd door de verplichte belastingen ter dekking van de 

algemene openbare uitgaven en waarvoor de voorwaarden voor de toekenning en 

berekening niet afhankelijk zijn van de betaling van enige premie of bijdrage door de 

betrokkene. Prestaties ter aanvulling van op premie- of bijdragebetaling berustende 

prestaties mogen evenwel niet alleen om die reden als op premie- of bijdragebetaling 

berustende prestaties worden beschouwd, 

 

en 

 

c) opgenomen zijn in bijlage X. 
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3. Artikel 7 en de andere hoofdstukken van titel III zijn niet van toepassing op de in lid 2 van dit 

artikel bedoelde prestaties. 

 

4. De in lid 2 bedoelde uitkeringen zullen uitsluitend worden toegekend door de lidstaat waarin 

de betreffende persoon woont, overeenkomstig de wetgeving van deze staat. Deze prestaties 

worden verstrekt door, en voor rekening van, het orgaan van de woonplaats.  

 

 

TITEL IV 

ADMINISTRATIEVE COMMISSIE EN RAADGEVEND COMITÉ 

 

Artikel 71 

Samenstelling en werkwijze van de Administratieve Commissie 

 

1. De Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, hierna 

"Administratieve Commissie" genoemd, die bij de Commissie van de Europese 

Gemeenschappen is ingesteld, is samengesteld uit een regeringsvertegenwoordiger van elk 

van de lidstaten, die eventueel door technische adviseurs wordt bijgestaan. Een vertegen-

woordiger van de Commissie van de Europese Gemeenschappen neemt als adviseur deel aan 

de vergaderingen van de Administratieve Commissie. 

 

2. De statuten van de Administratieve Commissie worden door haar leden in onderlinge 

overeenstemming opgesteld. 

 

De besluiten inzake de in artikel 726, onder a), bedoelde vraagstukken van interpretatieve 

aard worden aangenomen overeenkomstig de in het Verdrag neergelegde stemvoorschriften 

en er wordt de nodige bekendheid aan gegeven. 

 

3. Het secretariaat van de Administratieve Commissie wordt waargenomen door de diensten van 

de Commissie van de Europese Gemeenschappen. 
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Artikel 72 

Taken van de Administratieve Commissie 

 

De Administratieve Commissie heeft tot taak: 

 

a) alle vraagstukken van administratieve of interpretatieve aard, voortvloeiende uit de 

bepalingen van deze verordening, van de toepassingsverordening en van enige overeenkomst 

of regeling die in het kader daarvan tot stand zal komen, te behandelen, onverminderd het 

recht van de betrokken autoriteiten, organen en personen om gebruik te maken van de rechts-

middelen, en zich te wenden tot de rechterlijke instanties, bedoeld bij de wetgevingen van de 

lidstaten, bij deze verordening en bij het Verdrag; 

 

b) de uniforme toepassing van het Gemeenschapsrecht te vergemakkelijken, met name door de 

uitwisseling van ervaringen en goede administratieve praktijken te bevorderen; 

 
c) de samenwerking tussen de lidstaten en hun organen op het gebied van de sociale zekerheid te 

bevorderen en verder te ontwikkelen teneinde met name in te spelen op de bijzondere vraag-

stukken in verband met bepaalde categorieën personen; op het gebied van de coördinatie van 

de sociale zekerheid de verwezenlijking van activiteiten op het gebied van grensoverschrij-

dende samenwerking te bevorderen; 
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d) een zo ruim mogelijke toepassing van de nieuwe technologieën te bevorderen om het vrije 

verkeer van personen te vergemakkelijken, met name door de procedures voor de gegevens-

uitwisseling te moderniseren en de informatiestroom tussen de organen, rekening houdend 

met de stand van de ontwikkeling van de gegevensverwerking in elke lidstaat, geschikt te 

maken voor elektronische uitwisseling; de Administratieve Commissie stelt de gemeen-

schappelijke voorschriften voor de infrastructuur van de elektronische gegevensverwerking 

vast, in het bijzonder de voorschriften in verband met de beveiliging en het gebruik van de 

standaards, en zij stelt de voorschriften vast voor de werking van het gemeenschappelijk 

gedeelte van deze voorzieningen; 

 

e) alle overige werkzaamheden te verrichten die tot haar bevoegdheid behoren krachtens deze 

verordening en de toepassingsverordening of krachtens enige overeenkomst of regeling die in 

het kader daarvan tot stand zal komen; 

 

f) aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen alle voorstellen op het gebied van de 

coördinatie van de socialezekerheidsstelsels te doen teneinde het acquis communautaire te 

verbeteren en te moderniseren door de uitwerking van latere verordeningen of met behulp van 

andere door het Verdrag voorziene instrumenten; 

 

g) vast te stellen met welke gegevens rekening moet worden gehouden bij het opmaken van de 

rekeningen betreffende de lasten welke de organen van de lidstaten krachtens deze verorde-

ning moeten dragen, en de jaarlijkse afrekening tussen deze organen op te stellen op basis van 

een verslag van de in artikel 74 bedoelde rekencommissie. 
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Artikel 73 

Technische Commissie voor de gegevensverwerking 

 

1. Bij de Administratieve Commissie wordt een Technische Commissie voor de gegevens-

verwerking opgericht, hierna "Technische Commissie" genoemd. De Technische Commissie 

doet aan de Administratieve Commissie voorstellen voor de gemeenschappelijke voor-

schriften voor de infrastructuur voor het beheer van de elektronische gegevensverwerkings-

diensten, in het bijzonder de voorschriften in verband met de beveiliging en het gebruik van 

de normen; zij stelt verslagen op en brengt een met redenen omkleed advies uit op basis 

waarvan de Administratieve Commissie de in artikel 72, onder d), bedoelde beslissingen 

neemt. De Administratieve Commissie stelt de samenstelling en de regels voor de werkwijze 

van de Technische Commissie vast. 

 

2. Te dien einde heeft de Technische Commissie tot taak: 

 

a) de relevante technische documentatie te verzamelen en de voor de vervulling van haar 

taken noodzakelijke studies en werkzaamheden te verrichten; 

 

b) de in lid 1 bedoelde verslagen en met redenen omklede adviezen aan de Administratieve 

Commissie voor te leggen; 

 

c) alle andere werkzaamheden en studies uit te voeren inzake vraagstukken die de 

Administratieve Commissie haar voorlegt; 

 

d) leiding te geven aan communautaire proefprojecten voor het gebruik van elektronische 

gegevensverwerkingsdiensten en, voor het communautaire gedeelte, van de operationele 

systemen van het gebruik van die diensten. 

M&D Seminars 263



30.4.2004 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 166/ 
_______________________________________________________________________________ 

 

84

 

Artikel 74 

Rekencommissie 

 

1. Er wordt bij de Administratieve Commissie een Rekencommissie ingesteld.  

De samenstelling en de regels voor de werkwijze van deze commissie worden vastgesteld 

door de Administratieve Commissie. 

 

De Rekencommissie heeft tot taak: 

 

a) de controle te verrichten op de methode voor het bepalen en berekenen van de jaarlijkse 

gemiddelde kosten die door de lidstaten worden ingediend; 

 

b) de nodige gegevens te verzamelen en de berekeningen te maken die nodig zijn om 

jaarlijks de stand op te maken van de vorderingen van elke lidstaat; 

 

c) periodiek verslag uit te brengen aan de Administratieve Commissie over het resultaat 

van de toepassing van de onderhavige verordening en de toepassingsverordening, met 

name op financieel vlak; 

 

d) de gegevens en de verslagen te verstrekken die de Administratieve Commissie nodig 

heeft om de besluiten krachtens artikel 72, onder g), te kunnen nemen; 
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e) de Administratieve Commissie alle dienstige voorstellen te doen, inclusief over deze 

verordening, met betrekking tot de onderdelen a), b) en c); 

 

f) alle werkzaamheden, studies of taken te verrichten inzake vraagstukken die de 

Administratieve Commissie haar voorlegt. 

 

Artikel 75 

Raadgevend Comité voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels 

 

1. Er wordt een Raadgevend Comité voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels 

ingesteld, hierna "Raadgevend Comité" genoemd, dat voor elk van de lidstaten is samen-

gesteld uit  

 

a) een vertegenwoordiger van de regering; 

 

b) een vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties; 

 

c) een vertegenwoordiger van de werkgeversorganisaties. 

 

Voor elk van de hierboven genoemde categorieën wordt één plaatsvervangend lid per lidstaat 

benoemd. 

 

De leden en de plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité worden benoemd door 

de Raad. Het Raadgevend Comité wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de 

Commissie van de Europese Gemeenschappen. Het Raadgevend Comité stelt zijn reglement 

van orde vast. 
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2. Het Raadgevend Comité is gemachtigd om, op verzoek van de Commissie van de Europese 

Gemeenschappen, van de Administratieve Commissie of uit eigen beweging: 

 

a) vraagstukken van algemene of principiële aard en problemen welke rijzen bij de toe-

passing van de communautaire bepalingen  inzake de coördinatie van sociale zeker-

heidssystemen, met name in verband met bepaalde categorieën personen, te onder-

zoeken; 

 

b) ten behoeve van de Administratieve Commissie ter zake adviezen uit te brengen 

alsmede voorstellen te doen voor een eventuele herziening van die bepalingen. 

 

TITEL V 

DIVERSE BEPALINGEN 

 

Artikel 76 

Samenwerking  

 

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten verstrekken elkaar alle inlichtingen met betrekking 

tot: 

 

a) de ter uitvoering van deze verordening getroffen maatregelen; 

 

b) de wijzigingen in hun wetgeving die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van deze 

verordening. 
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2. Bij de toepassing van deze verordening zijn de autoriteiten en organen van de lidstaten elkaar 

behulpzaam als betrof het de toepassing van hun eigen wetgeving. De wederzijdse admini-

stratieve bijstand van genoemde autoriteiten en organen is in principekosteloos. De 

Administratieve Commissie bepaalt evenwel de aard van de te vergoeden uitgaven en de 

drempels waarboven een vergoeding moet plaatsvinden. 

 

3. Voor de toepassing van deze verordening kunnen de autoriteiten en de organen van de lid-

staten zich rechtstreeks met elkaar en met de belanghebbende personen of hun gemachtigden 

in verbinding stellen. 

 

4. De organen en de personen die onder deze verordening vallen, zijn met het oog op de goede 

toepassing van deze verordening verplicht elkaar inlichtingen te verstrekken en samen te 

werken. 

 

De organen reageren, overeenkomstig het beginsel van goed bestuur, binnen een redelijke 

termijn op alle aanvragen en verstrekken de betrokkenen daartoe alle informatie die nodig is 

om de hun door deze verordening verleende rechten uit te oefenen. 

 

De betrokkenen moeten de organen van de bevoegde lidstaat en van de lidstaat van de woon-

plaats zo spoedig mogelijk in kennis stellen van iedere verandering in hun persoonlijke of 

gezinssituatie die gevolgen heeft voor hun rechten op de prestaties waarin deze verordening 

voorziet. 
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5. Indien niet voldaan wordt aan de informatieplicht als bedoeld in lid 4, derde alinea, kunnen 

overeenkomstig het nationaal recht evenredige maatregelen worden getroffen. Deze maat-

regelen zijn gelijkwaardig aan de maatregelen die in soortgelijke onder de nationale rechts-

orde vallende situaties van toepassing zijn en mogen in de praktijk de uitoefening van de door 

deze verordening aan de betrokkenen verleende rechten niet onmogelijk of buitengewoon 

moeilijk maken. 

 

6. Als zich bij de uitleg en de toepassing van deze verordening moeilijkheden voordoen die de 

rechten van onder de Verordening vallende personen in gevaar kunnen brengen, neemt het 

orgaan van de bevoegde lidstaat of van de lidstaatvan de woonplaats, contact op met het 

orgaan of de organen van de andere betrokken lidstaat of lidstaten. Als er binnen een redelijke 

termijn geen oplossing wordt gevonden, kunnen de betrokken autoriteiten de Administratieve 

Commissie inschakelen. 

 

7. De autoriteiten, organen en rechterlijke instanties van een lidstaat mogen verzoekschriften of 

andere documenten die hun toegezonden worden, niet afwijzen op grond van het feit dat zij 

zijn opgesteld in een officiële taal van een andere lidstaat, die als een officiële taal van de 

instellingen van de Gemeenschap is erkend overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag. 
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Artikel 77 

Bescherming van persoonsgegevens 

 

1. Indien de autoriteiten of organen van een lidstaat op grond van deze verordening of van de 

toepassingsverordening persoonsgegevens aan de autoriteiten of organen van een andere 

lidstaat mededelen, is deze mededeling onderworpen aan de wettelijke bepalingen inzake 

gegevensbescherming van de lidstaat die de gegevens verstrekt. Voor iedere mededeling van 

de autoriteit of het orgaan van de lidstaat die de gegevens heeft ontvangen, alsmede voor de 

opslag, wijziging en vernietiging van de gegevens door die lidstaat, gelden de wettelijke 

bepalingen inzake gegevensbescherming van de lidstaat die de gegevens ontvangt. 

 

2. De verzending van de voor de toepassing van deze verordening en de toepassingsverordening 

noodzakelijke gegevens van een lidstaat naar een andere lidstaat dient te gebeuren met inacht-

neming van de communautaire voorschriften op het gebied van de bescherming van natuur-

lijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 

verkeer van die gegevens. 

 

Artikel 78 

Elektronische gegevensverwerking 

 

1. De lidstaten maken steeds meer gebruik van de nieuwe technologieën voor de uitwisseling 

van, de toegang tot en de behandeling van de voor de toepassing van deze verordening en de 

toepassingsverordening noodzakelijke gegevens. De Commissie steunt activiteiten van 

gemeenschappelijk belang zodra de lidstaten deze diensten voor elektronische gegevens-

verwerking hebben ingevoerd. 
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2. Elke lidstaat is met inachtneming van de communautaire voorschriften op het gebied van de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens 

en betreffende het vrije verkeer van die gegevens verantwoordelijk voor het beheer van zijn 

eigen gedeelte van de diensten voor elektronische gegevensverwerking. 

 

3. Een elektronisch document dat overeenkomstig de bepalingen van deze verordening en de 

toepassingsverordening door een orgaan is verstuurd of uitgebracht, mag vanaf het moment 

dat het ontvangende orgaan heeft verklaard elektronische documenten te kunnen ontvangen 

door geen enkele autoriteit of door geen enkel orgaan van een andere lidstaat geweigerd 

worden op grond van het feit dat dit document langs elektronische weg werd ontvangen. Het 

reproduceren en opslaan van deze documenten wordt geacht een juiste en nauwkeurige weer-

gave te leveren van het originele document of van de informatie waarop dat betrekking heeft, 

tenzij het tegendeel is bewezen. 

 

4. Een elektronisch document wordt als geldig beschouwd als het computersysteem waarin dit 

document is opgeslagen de noodzakelijke beveiligingen bevat tegen wijziging of openbaar-

making van, of toegang van onbevoegden tot de opgeslagen gegevens. Te allen tijde is het 

mogelijk de opgeslagen gegevens in een rechtstreeks leesbare vorm om te zetten. Bij de 

overdracht van een elektronisch document van het ene socialezekerheidsorgaan naar het 

andere worden passende beveiligingsmaatregelen genomen in overeenstemming met de 

communautaire voorschriften op het gebied van de bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens. 
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Artikel 79 

Financiering van activiteiten op het gebied van de sociale zekerheid 

 

In het kader van deze verordening en van de toepassingsverordening kan de Commissie van de 

Europese Gemeenschappen de volgende activiteitengeheel of gedeeltelijk financieren: 

 

a) activiteiten ter verbetering van de informatie-uitwisseling tussen de autoriteiten en organen 

voor de sociale zekerheid van de lidstaten, met name van elektronische gegevensuitwisseling; 

 

b) alle andere activiteiten die ten doel hebben om, met behulp van de meest geschikte middelen, 

informatie aan de onder deze verordening vallende personen en hun vertegenwoordigers te 

verstrekken over de rechten en plichten die uit deze verordening voortvloeien. 

 

Artikel 80 

Vrijstelling  

 

1. Iedere vrijstelling of verlaging van belastingen, retributies, zegelrechten, griffie- of registratie-

rechten waarin bij de wetgeving van een lidstaat is voorzien voor bescheiden of documenten 

die ter uitvoering van de wetgeving van deze staat dienen te worden overgelegd, geldt even-

eens voor overeenkomstige bescheiden of documenten die ter uitvoering van de wetgeving 

van een andere lidstaat of van deze verordening dienen te worden overgelegd. 
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2. Alle akten, documenten of bescheiden van welke aard dan ook die voor de toepassing van 

deze verordening dienen te worden overgelegd, zijn vrijgesteld van legalisatie door 

diplomatieke of consulaire autoriteiten. 

 

Artikel 81 

Aanvragen, verklaringen of beroepschriften 

 

Aanvragen, verklaringen of beroepschriften die ter uitvoering van de wetgeving van een lidstaat 

binnen een bepaalde termijn moeten worden ingediend bij een autoriteit, een orgaan of een rechter-

lijke instantie van die lidstaat, zijn ontvankelijk indien zij binnen dezelfde termijn bij een overeen-

komstige autoriteit, orgaan of rechterlijke instantie van een andere lidstaat worden ingediend. In dat 

geval zal de autoriteit, het orgaan of de rechterlijke instantie waarop aldus een beroep wordt gedaan, 

deze aanvragen, verklaringen of beroepschriften onverwijld doen toekomen aan de bevoegde auto-

riteit, het bevoegde orgaan of de bevoegde rechterlijke instantie van eerstbedoelde lidstaat, hetzij 

rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten. De 

datum waarop die aanvragen, verklaringen of beroepschriften bij een autoriteit, een orgaan of een 

rechterlijke instantie van de andere lidstaat zijn ingediend, wordt beschouwd als de datum waarop 

deze zijn ingediend bij de autoriteiten, het orgaan of de rechterlijke instantie die bevoegd is hiervan 

kennis te nemen. 
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Artikel 82 

Geneeskundige onderzoeken 

 

Bij de wetgeving van een lidstaat voorziene geneeskundige onderzoeken kunnen op verzoek van het 

bevoegde orgaan in een andere lidstaat worden verricht door het orgaan van de woon- of verblijf-

plaats van de aanvrager van of de rechthebbende op prestaties, op de wijze als bepaald bij de 

toepassingsverordening of op een tussen de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten over-

eengekomen wijze. 

 

Artikel 83 

Toepassing van wetgevingen  

 

De bijzonderheden voor de toepassing van de wetgevingen van bepaalde lidstaten staan in 

bijlage XI. 

 

Artikel 84 

Inning van premies of bijdragen  

en terugvordering van prestaties 

 

1. Premies of bijdragen die aan een orgaan van een lidstaat verschuldigd zijn, en prestaties die 

ten onrechte door een orgaan van een lidstaat zijn verleend, kunnen in een andere lidstaat 

worden geïnd, respectievelijk teruggevorderd, volgens de procedures en met de waarborgen 

en voorrechten die van toepassing zijn op de inning van premies of bijdragen die verschuldigd 

zijn aan, en de terugvordering van prestaties die ten onrechte zijn verleend door, het overeen-

komstige orgaan van laatstbedoelde lidstaat. 
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2. Voor tenuitvoerlegging vatbare beslissingen van rechterlijke en overheidsinstanties betref-

fende de inning van premies of bijdragen, renten en alle andere kosten of de terugvordering 

van krachtens de wetgeving van een lidstaat ten onrechte verleende prestaties, worden op 

verzoek van het bevoegde orgaan in een andere lidstaat erkend en ten uitvoer gelegd binnen 

de grenzen en volgens de procedures waarin de wetgeving voorziet en volgens alle andere 

procedures die van toepassing zijn op gelijkaardige beslissingen van die lidstaat. Deze beslis-

singen worden door het bevoegde orgaan uitvoerbaar in die lidstaat verklaard voorzover de 

wetgeving en alle andere procedures van die lidstaat dit vereisen. 

 

3. In geval van gedwongen tenuitvoerlegging, faillissement of akkoord genieten de vorderingen 

van het orgaan van een lidstaat in een andere lidstaat dezelfde voorrechten als die welke de 

wetgeving van laatstbedoelde lidstaat toekent aan vorderingen van dezelfde aard. 

 

4. De wijze van toepassing van dit artikel, inclusief de te vergoeden kosten, wordt geregeld bij 

de toepassingsverordening of, voor zover nodig en bij wijze van aanvulling, door middel van 

overeenkomsten tussen lidstaten. 

 

Artikel 85 

Rechten van de organen 

 
1. Indien prestaties worden genoten krachtens de wetgeving van een lidstaat naar aanleiding van 

schade die voortvloeit uit een in een andere lidstaat voorgevallen gebeurtenis, worden de 

eventuele rechten die het orgaan dat de prestaties verschuldigd is, heeft ten opzichte van een 

derde die verplicht is de schade te vergoeden als volgt geregeld: 

 

a) indien het orgaan dat de prestaties verschuldigd is krachtens de door dit orgaan toe-

gepaste wetgeving in de rechten treedt die de rechthebbende ten opzichte van die derde 

heeft, erkent elke lidstaat die subrogatie; 
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b) indien het orgaan dat de prestaties verschuldigd is, een onmiddellijk recht ten opzichte 

van de derde heeft, erkent elke lidstaat dat recht; 

 

2. indien prestaties worden genoten krachtens de wetgeving van een lidstaat naar aanlei-

ding van schade die voortvloeit uit een in een andere lidstaat voorgevallen gebeurtenis, 

gelden de in genoemde wetgeving voorkomende bepalingen die aangeven in welke 

gevallen de werkgevers of de bij hen werkzaam zijnde werknemers zijn ontheven van 

de aansprakelijkheid naar burgerlijk recht ten opzichte van de rechthebbende op 

prestaties of het bevoegde orgaan. 

 

Lid 1 is eveneens van toepassing op de eventuele rechten die het orgaan dat de prestaties 

verschuldigd is, heeft ten opzichte van werkgevers of de bij deze werkgevers werkzaam 

zijnde werknemers, in de gevallen waarin zij niet van hun aansprakelijkheid zijn ontheven. 

 

3. Indien twee of meer lidstaten of de bevoegde autoriteiten van deze lidstaten overeenkomstig 

artikel 35, lid 3, en/of artikel 41, lid 2, een overeenkomst hebben gesloten waarbij van 

vergoeding tussen de onder hun bevoegdheid vallende organen wordt afgezien, of indien de 

vergoeding niet afhangt van het bedrag van de daadwerkelijk verrichte prestaties, worden de 

eventuele rechten ten opzichte van een aansprakelijke derde als volgt geregeld: 

 

a) indien het orgaan van een lidstaat van de woon- of verblijfplaats prestaties verleent aan 

een persoon voor schade die op het grondgebied van die lidstaat is ontstaan, oefent 

bedoeld orgaan overeenkomstig de door dit orgaan toegepaste wetgeving het recht van 

subrogatie of rechtstreekse vordering uit jegens de schadeplichtige derde; 
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b) voor de toepassing van het bepaalde onder a) wordt: 

 

i) de rechthebbende op prestaties geacht te zijn aangesloten bij het orgaan van de 

woon- of verblijfplaats, en 

 

ii) bedoeld orgaan aangemerkt als het orgaan dat de prestaties verschuldigd is; 

 

c) de leden 1 en 2 blijven van toepassing ten aanzien van prestaties die niet vallen onder de 

overeenkomst waarbij wederzijds van vergoeding wordt afgezien, of waarvoor de 

vergoeding niet afhangt van het bedrag van de daadwerkelijk verrichte prestaties. 

 

Artikel 86 

Bilaterale overeenkomsten 

 

Wat betreft de betrekkingen tussen Luxemburg enerzijds, en Frankrijk, Duitsland en België ander-

zijds, wordt de toepassing en de duur van het in artikel 65, lid 7, bedoelde tijdvak afhankelijk 

gesteld van de sluiting van bilaterale overeenkomsten. 

 

TITEL VI 

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 87 

Overgangsbepalingen 

 

1. Aan deze verordening kan geen enkel recht worden ontleend voor het tijdvak dat aan de 

datum van haar toepassing voorafgaat. 
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2. Voor de vaststelling van de aan deze verordening te ontlenen rechten wordt rekening 

gehouden met elk tijdvak van verzekering, alsmede eventueel met elk tijdvak van werkzaam-

heden in loondienst, van werkzaamheden anders dan in loondienst of van wonen, dat 

krachtens de wetgeving van de betrokken lidstaat de datum van haar toepassing in deze 

lidstaat is vervuld. 

 

3. Onverminderd lid 1 ontstaat krachtens deze verordening ook dan een recht, indien dit recht in 

verband staat met een gebeurtenis die vóór de datum van haar toepassing in de betrokken 

lidstaat heeft plaatsgevonden. 

 

4. Elke prestatie die in verband met de nationaliteit van de betrokkene dan wel met diens woon-

plaats niet is toegekend dan wel is geschorst, wordt op verzoek van de betrokkene toegekend 

of hervat met ingang van de datum van toepassing van deze verordening in de betrokken 

lidstaat, mits de vroeger toegekende rechten niet in de vorm van een afkoopsom zijn 

vereffend. 

 

5. De rechten van de betrokkene wier pensioen vóór de datum van toepassing van deze 

verordening in een lidstaat werd toegekend, kunnen op verzoek van de betrokkene worden 

herzien met inachtneming van deze verordening. 

 

6. Indien het in lid 4 of lid 5 bedoelde verzoek binnen twee jaar na de datum van toepassing van 

deze verordening in een lidstaat wordt ingediend, worden de aan deze verordening te ontlenen 

rechten met ingang van die datum verkregen, zonder dat de wetgeving van enige lidstaat met 

betrekking tot het verval of de verjaring van rechten op de betrokkenen kan worden toegepast. 
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7. Indien het in lid 4 of lid 5 bedoelde verzoek na afloop van de termijn van twee jaar na de 

datum van toepassing van deze verordening in de betrokken lidstaat wordt ingediend, worden 

de niet vervallen of verjaarde rechten met ingang van de datum waarop het verzoek is 

ingediend, verkregen, tenzij gunstiger bepalingen van de wetgeving van enig lidstaat van 

toepassing zijn. 

 

8. Indien een persoon op grond van deze verordening is onderworpen aan de wetgeving van een 

andere lidstaat dan die waaraan die persoon krachtens Titel II van Verordening (EEG) 

nr. 1408/71 onderworpen is, blijft de betrokkene onderworpen aan deze wetgeving zolang de 

desbetreffende situatie voortduurt, tenzij hij een aanvraag indient om onderworpen te worden 

aan de wetgeving die krachtens deze verordening van toepassing is. Indien de aanvraag 

binnen een termijn van drie maanden vanaf de toepassingsdatum van deze verordening wordt 

ingediend bij het bevoegde orgaan van de lidstaat waarvan de wetgeving krachtens deze 

verordening van toepassing is, is deze wetgeving op betrokkene van toepassing vanaf de 

toepassingsdatum van deze verordening. Indien de aanvraag wordt ingediend nadat deze 

termijn verstreken is, is genoemde wetgeving op betrokkene van toepassing vanaf de eerste 

dag van de volgende maand. 

 

9. Artikel 55 van deze verordening is uitsluitend van toepassing op pensioenen waarop 

artikel 46 quater van Verordening (EEG) nr. 1408/71 op de toepassingsdatum van deze 

verordening niet van toepassing is. 

 

10. Artikel 65, lid 2, tweede zin, en lid 3, tweede zin, is uiterlijk twee jaar na de toepassingsdatum 

van deze verordening in Luxemburg van toepassing. 

 

11. De lidstaten zien erop toe dat passende informatie wordt verstrekt met betrekking tot de 

wijzigingen in de rechten en plichten die worden ingevoerd bij deze verordening en de 

toepassingsverordening. 
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Artikel 88 

Bijwerking van de bijlagen 

 

De bijlagen van deze verordening zullen regelmatig worden herzien. 

 

Artikel 89 

Toepassingsverordening 

 

De wijze van toepassing van deze verordening wordt bij een latere verordening vastgesteld. 

 

Artikel 90 

Intrekkingen 

 

1. Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad wordt met ingang van de toepassingsdatum van 

deze verordening ingetrokken. 

 

2. Verordening (EEG) nr. 1408/71 blijft evenwel van kracht en de rechtsgevolgen ervan worden 

gehandhaafd voor: 

 

a) Verordening (EG) nr. 859/2003 van de Raad van 14 mei 2003 tot uitbreiding van de 

bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1408/71 en Verordening (EEG) nr. 574/72 tot 

onderdanen van derde landen die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze 

bepalingen vallen 1, zulks zolang genoemde verordening niet wordt ingetrokken of 

gewijzigd; 

                                                 
1  PB L 124 van 20.5.2003, blz. 1. 
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 b) Verordening (EEG) nr. 1661/85 van 13 juni 1985 van de Raad van 13 juni 1985 tot 

vaststelling van de technische aanpassingen van de communautaire regelingen op het 

gebied van de sociale zekerheid van migrerende werknemers met betrekking tot 

Groenland 1, zulks zolang genoemde verordening niet wordt ingetrokken of gewijzigd; 

 

 c) de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte 2, de Overeenkomst 

tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse 

Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen 3 alsmede andere overeen-

komsten die een verwijzing bevatten naar Verordening (EEG) nr. 1408/71, zulks zolang 

genoemde overeenkomsten niet worden gewijzigd als gevolg van deze verordening. 

 

3. Verwijzingen naar Verordening (EEG) nr. 1408/71 in Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 

29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van 

werknemers en zelfstandigen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen 4, moeten worden 

gelezen als verwijzingen naar deze verordening. 

                                                 
1  PB L 160 van 20.6.1985, blz. 7. 
2  PB L 1 van 3.1.1994, blz. 2. 
3  PB L 114 van 30.4.2003, blz. 6. Overeenkomst zoals laatstelijk gewijzigd bij Besluit 

nr. 2/2003 van het Gemengd Comité EU-Zwitserland (PB L 187 van 26.7.2003, blz. 55). 
4  PB L 209 van 25.7.1998, blz. 46. 
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Artikel 91 

Inwerkingtreding 

 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na haar bekendmaking in het Publicatie-

blad van de Europese Unie.  

 

Zij is van toepassing met ingang van de datum van inwerkingtreding van de toepassings-

verordening. 

 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. 

 

 

Gedaan te Straatsburg, 29.4.2004. 

 

 

Voor het Europees Parlement          Voor de Raad 

De voorzitter            De voorzitter 

P. COX             M. McDOWELL 

 

________________ 
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BIJLAGE I 

 

 

Voorschotten op onderhoudsverplichtingen, bijzondere uitkeringen bij geboorte of adoptie 

(artikel 1, lid 4 z) 

 

I.  Voorschotten op onderhoudsverplichtingen 

 

A.  BELGIË 

 

Voorschotten op onderhoudsgelden als bedoeld in de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van 

een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën. 

 

B.  DENEMARKEN 

 

Voorschotbetaling voor kinderalimentatie uit hoofde van de Wet betreffende prestaties voor 

kinderen. 

 

Voorschotbetaling voor kinderalimentatie geconsolideerd door Wet nr. 765 van 11 september 2002. 

 

C.  DUITSLAND  

 

Voorschotten op de onderhoudsverplichtingen uit hoofde van de Duitse wet inzake voorschotten op 

onderhoudsverplichtingen (Unterhaltungsvorschussgesetz) van 23 juli 1979 

 

D.  FRANKRIJK 

 

Gezinssteuntoelage voor een kind van wie een van de ouders of beide ouders in gebreke blijven of 

niet in staat zijn hun onderhoudsverplichtingen te voldoen of de door een rechter opgelegde 

onderhoudsbetalingen te verrichten. 
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E.  OOSTENRIJK 

 

Voorschotten op de onderhoudsverplichtingen uit hoofde van de Wet inzake voorschotten op 

onderhoudsverplichtingen voor kinderen (Unterhaltungsvorschussgesetz 1985-UVG) 

 

F.  PORTUGAL 

 

Voorschotten op onderhoudsverplichtingen (Wet nr. 75/98, 19 november ter waarborging van de 

alimentatie voor minderjarigen) 

 

G.  FINLAND 

 

Onderhoudsverplichting overeenkomstig de Wet ter waarborging van de alimentatie voor kinderen 

(671/1998). 

 

H.  ZWEDEN 

 

Onderhoudsverplichting uit hoofde van de Wet inzake de onderhoudssteun (1996:1030). 
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II. Bijzondere uitkeringen bij geboorte of adoptie 

 

A.  BELGIË 

 

Geboorte- en adoptietoelage 

 

B.  SPANJE 

 

Eenmalige geboortetoelage 

 

C.  FRANKRIJK 

 

Geboorte- of adoptietoelage van de prestaties bij geboorte en bij adoptie ("prestations d'accueil au 

jeune enfant" (PAJE))  

 

D.  LUXEMBURG 

 

Zwangerschapstoelagen 

Geboortetoelagen 

 

E.  FINLAND 

 

Moederschapspakket, de uitkering ineens bij bevalling en de uitkering ineens ter vergoeding van de 

kosten van internationale adoptie op grond van de Wet inzake de uitkering bij bevalling. 

 

___________________
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BIJLAGE II 

 

Bepalingen van bilaterale verdragen die van toepassing blijven en die, naargelang het geval, beperkt 

zijn tot de personen die onder deze bilaterale bepalingen vallen  

(artikel 8, lid 1) 

 

De inhoud van deze bijlage zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk vóór de in artikel 91 vermelde 

datum van toepassing van deze verordening overeenkomstig het Verdrag door het Europees 

Parlement en de Raad worden vastgesteld. 

 

___________________ 
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BIJLAGE III 

 

Beperking van het recht op verstrekkingen van gezinsleden van een grensarbeider 

(artikel 18, lid 2) 

 

DENEMARKEN 

 

SPANJE 

 

IERLAND 

 

NEDERLAND 

 

FINLAND 

 

ZWEDEN 

 

VERENIGD KONINKRIJK 

 

___________________ 
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BIJLAGE IV 

 

Meer rechten voor pensioengerechtigden die naar de bevoegde lidstaat terugkeren 

(artikel 27, lid 2) 

 

 

BELGIË 

 

DUITSLAND 

 

GRIEKENLAND 

 

SPANJE 

 

FRANKRIJK 

 

ITALIË 

 

LUXEMBURG 

 

OOSTENRIJK 

 

ZWEDEN 

 

__________________ 
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BIJLAGE V 

 

Meer rechten voor voormalige grensarbeiders die terugkeren naar het land waar zij tevoren al dan 

niet in loondienst grensarbeider zijn geweest (alleen van toepassing indien de lidstaat waar zich het 

bevoegde orgaan bevindt dat verantwoordelijk is voor de kosten van de aan de pensioengerechtigde 

in de lidstaat van zijn woonplaats verleende verstrekkingen, is vermeld)  

(artikel 28, lid 2. 

 

BELGIË 

 

DUITSLAND 

 

SPANJE 

 

FRANKRIJK 

 

LUXEMBURG 

 

OOSTENRIJK 

 

PORTUGAL 

 

____________________ 
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BIJLAGE VI 

 

Vaststelling van A-wetgeving die van de bijzondere coördinatie zou moeten profiteren 

(artikel 44, lid 1) 

 

A.  GRIEKENLAND 

 

De wettelijke regeling betreffende het verzekeringsstelsel voor de landouw (OGA), uit hoofde van 

Wet nr. 4169/1961. 

 

B.  IERLAND 

 

Deel II, hoofdstuk 15 van de gecodificeerde wet van 1993 op de sociale zekerheid en de sociale 

diensten (Social Welfare (Consolidation) Act, 1993). 

 

C.  FINLAND 

 

Invaliditeitspensioenen overeenkomstig de nationale pensioenwet van 8 juni 1956, uitgekeerd 

krachtens de overgangsregeling van de nationale pensioenwet (547/93). 

 

Nationale pensioenen voor personen die gehandicapt zijn geboren of op jonge leeftijd gehandicapt 

zijn geworden (Nationale pensioenwet 574/93). 

 

D.  ZWEDEN 

 

"Sjukersättning och aktivitetsersättning" (inkomensgerelateerde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 

voor personen boven de 30 jaar, resp. voor personen van 19-30 jaar) (Wet 1962:381 zoals gewijzigd 

door Wet 2001:489). 
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E.  VERENIGD KONINKRIJK 

 

(a)  Groot-Brittannië 

 

 De artikelen 30A, lid 5, 40, 41 en 68 van de Wet inzake de socialezekerheidsbijdragen en 

-prestaties (Social Security Contributions and Benefits Act) van 1992.  

 

b) Noord-Ierland 

De artikelen 30 A, lid 5, 40, 41 en 68 van de Wet inzake de socialezekerheidsbijdragen en 

-prestaties voor Noord-Ierland (Contributions and Benefits Act (Northern Ireland) Act) 

van 1992. 

 

 

______________________ 
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BIJLAGE VII 

 

OVEREENSTEMMING TUSSEN DE WETTELIJKE REGELINGEN VAN DE LIDSTATEN INZAKE DE 
VOORWAARDEN OMTRENT DE MATE VAN INVALIDITEIT 

(Artikel 46, lid 3 van de verordening) 

BELGIË 

Regelingen, toegepast door de Belgische organen waarvoor de beslissing bij overeenstemming 
bindend is 

Regeling voor mijnwerkers 

Lidstaten Regelingen, toegepast door de 
organen der lidstaten die de 

beslissing ter erkenning van de mate 
van invaliditeit hebben genomen Algemene 

regeling 
Algemene 
invaliditeit 

Beroeps-
invaliditeit 

Regeling voor 
zeelieden 

DOSZ (Dienst 
voor overzeese 

sociale zekerheid) 

FRANKRIJK 1. Algemene regeling:      

  – groep III (hulpbehoevendheid) Overeenstemming Overeenstemming Overeenstemming Overeenstemming Geen 
overeenstemming 

  – groep II Overeenstemming Overeenstemming Overeenstemming Overeenstemming Geen 
overeenstemming 

  – groep I Overeenstemming Overeenstemming Overeenstemming Overeenstemming Geen 
overeenstemming 

 2. Regeling voor de landbouw      

  – algehele algemene invaliditeit Overeenstemming Overeenstemming Overeenstemming Overeenstemming Geen 
overeenstemming 

 –twee derde algemene invaliditeit Overeenstemming Overeenstemming Overeenstemming Overeenstemming Geen 
overeenstemming 

 – hulpbehoevendheid Overeenstemming Overeenstemming Overeenstemming Overeenstemming Geen 
overeenstemming 

 3. Regeling voor mijnwerkers      

  – gedeeltelijke algemene 
invaliditeit  

Overeenstemming Overeenstemming Overeenstemming Overeenstemming Geen 
overeenstemming  

  – hulpbehoevendheid Overeenstemming Overeenstemming Overeenstemming Overeenstemming Geen 
overeenstemming 

  – beroepsinvaliditeit Geen 
overeenstemming 

Geen 
overeenstemming 

Overeenstemming Geen 
overeenstemming 

Geen 
overeenstemming 

 4. Regeling voor zeelieden      

  – algemene invaliditeit Overeenstemming Overeenstemming Overeenstemming Overeenstemming Geen 
overeenstemming  

  – hulpbehoevendheid Overeenstemming Overeenstemming Overeenstemming Overeenstemming Geen 
overeenstemming 

  – beroepsinvaliditeit Geen 
overeenstemming 

Geen 
overeenstemming 

Geen 
overeenstemming 

Geen 
overeenstemming 

Geen 
overeenstemming 

ITALIË 1. Algemene regeling      

  – invaliditeit van arbeiders Geen 
overeenstemming 

Overeenstemming Overeenstemming Overeenstemming Geen 
overeenstemming 

  – invaliditeit van bedienden Geen 
overeenstemming 

Overeenstemming Overeenstemming Overeenstemming Geen 
overeenstemming 

 2. Zeelieden      

  – ongeschiktheid voor de 
scheepvaart 

Geen 
overeenstemming 

Geen 
overeenstemming 

Geen 
overeenstemming 

Geen 
overeenstemming 

Geen 
overeenstemming 

LUXEM-
BURG (1) 

Invaliditeit van arbeiders Overeenstemming Overeenstemming Overeenstemming Overeenstemming Geen 
overeenstemming 

 Invaliditeit van bedienden Overeenstemming Overeenstemming Overeenstemming Overeenstemming Geen 
overeenstemming 

(1) De gegevens over de overeenstemming tussen Luxemburg enerzijds en Frankrijk en België anderzijds, zullen aan een technisch 
heronderzoek worden onderworpen, waarbij rekening zal worden gehouden met wijzigingen van de nationale Luxemburgse 
wetgeving. 
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ITALIË 

Regelingen, toegepast door de Italiaanse organen waarvoor de beslissing bij 
overeenstemming bindend is 

Algemene regeling 

Lidstaten Regelingen, toegepast door de organen 
der lidstaten die de beslissing ter 

erkenning van de mate van invaliditeit 
hebben genomen 

Arbeiders Bedienden 

Zeelieden - 
Ongeschiktheid voor de 

scheepvaart 

BELGIË 1. Algemene regeling Geen overeenstemming Geen overeenstemming Geen overeenstemming 

 2. Regeling voor mijnwerkers    

  – gedeeltelijke algemene 
invaliditeit 

Overeenstemming Overeenstemming Geen overeenstemming 

  – beroepsinvaliditeit Geen overeenstemming Geen overeenstemming Geen overeenstemming 

 3. Regeling voor zeelieden Geen overeenstemming Geen overeenstemming Geen overeenstemming 

FRANKRIJK 1. Algemene regeling    

  – Groep III (hulpbehoevendheid) Overeenstemming Overeenstemming Geen overeenstemming 

  – Groep II Overeenstemming Overeenstemming Geen overeenstemming 

  – Groep I Overeenstemming Overeenstemming Geen overeenstemming 

 2. Regeling voor de landbouw    

  – algehele algemene invaliditeit Overeenstemming Overeenstemming Geen overeenstemming 

  – gedeeltelijke algemene 
invaliditeit 

Overeenstemming Overeenstemming Geen overeenstemming 

  – hulpbehoevendheid Overeenstemming Overeenstemming Geen overeenstemming 

 3. Regeling voor mijnwerkers    

  – gedeeltelijke algemene 
invaliditeit 

Overeenstemming Overeenstemming Geen overeenstemming 

  –hulpbehoevendheid Overeenstemming Overeenstemming Geen overeenstemming 

  –beroepsinvaliditeit Geen overeenstemming Geen overeenstemming Geen overeenstemming 

 4. Regeling voor zeelieden    

  –gedeeltelijke algemene invaliditeit Geen overeenstemming Geen overeenstemming Geen overeenstemming 

  – hulpbehoevendheid Geen overeenstemming Geen overeenstemming Geen overeenstemming 

  – beroepsinvaliditeit    
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LUXEMBURG 1 
Regelingen, toegepast door de Luxemburgse organen 
waarvoor de beslissing bij overeenstemming bindend is 

Lidstaten Regelingen, toegepast door de organen der 
lidstaten die de beslissing ter erkenning 

van de mate van invaliditeit hebben 
genomen 

Invaliditeit van arbeiders Invaliditeit van bedienden 

BELGIË 1. Algemene regeling 

 

2. Regeling voor mijnwerkers 

 - gedeeltelijke algemene invaliditeit 

 - beroepsinvaliditeit 

 

3. Regeling voor zeelieden 

Overeenstemming 

 

 

Geen overeenstemming 

Geen overeenstemming 

 

Overeenstemming (1) 

Overeenstemming 

 

 

Geen overeenstemming 

Geen overeenstemming 

 

Geen overeenstemming (1) 

FRANKRIJK 1. Algemene regeling : 

 - Groep III (hulpbehoevendheid) 

  - Groep II 

 - Groep I  

 

2. Regeling voor de landbouw 

 - algehele algemene invaliditeit 

 - twee derde algemene invaliditeit  

 - hulpbehoevendheid 

 

3. Regeling voor mijnwerkers 

  twee derde algemene invaliditeit 

- hulpbehoevendheid 

- algehele algemene invaliditeit 

 

4. Regeling voor zeelieden 

 - gedeeltelijke algemene invaliditeit 

 - hulpbehoevendheid 

 - beroepsinvaliditeit 

 

Overeenstemming 

Overeenstemming 

Overeenstemming 

 

 

Overeenstemming 

Overeenstemming  

Overeenstemming 

  

 

Overeenstemming 

Overeenstemming 

Geen overeenstemming 

 

 

Overeenstemming 

Overeenstemming 

Geen overeenstemming 

 

Overeenstemming 

Overeenstemming  

Overeenstemming 

 

 

Overeenstemming 

Overeenstemming  

Overeenstemming 

  

 

Overeenstemming 

Overeenstemming 

Geen overeenstemming 

 

 

Overeenstemming 

Overeenstemming 

Geen overeenstemming 

(1) Voorzover de door het Belgische orgaan erkende invaliditeit algemeen is. 

 

                                                 
1  De gegevens over de overeenstemming tussen Luxemburg enerzijds en Frankrijk en België 

anderzijds, zullen aan een technisch heronderzoek worden onderworpen, waarbij rekening zal 
worden gehouden met wijzigingen van de nationale Luxemburgse wetgeving. 
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BIJLAGE VIII 

 

Gevallen waarin de onafhankelijke prestatie even hoog of hoger is dan de prestatie pro rata 

(artikel 52, lid 4) 

 

A. DENEMARKEN 

 

Alle aanvragen om pensioenen als bedoeld in de wet op het sociaal pensioen, met uitzondering van 

de in bijlage IX vermelde pensioenen. 

 

B. FRANKRIJK 

 

Alle aanvragen voor ouderdoms- of nabestaandenpensioenen als bedoeld in de stelsels voor aan-

vullende ouderdomspensioenen voor werknemers of zelfstandigen, met uitzondering van aanvragen 

voor ouderdoms- of nabestaandenpensioenen zoals bedoeld in de regeling voor aanvullende 

pensioenen voor burgerluchtvaartpersoneel. 

 

C. IERLAND 
 

Alle aanvragen om bejaardenpensioenen, (op bijdrage- of premiebetaling berustende) ouderdoms-

pensioenen, weduwepensioenen en (op bijdrage of premiebetaling berustende) weduwnaars-

pensioenen 

 

D. NEDERLAND 

 

Alle aanvragen om ouderdomspensioenen krachtens de Algemene Ouderdomswet (AOW). 
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E. PORTUGAL 

 

Alle aanvragen om invaliditeits-, ouderdoms- en nabestaandenpensioenen, met uitzondering van de 

gevallen waarin het totale aantal verzekeringstijdvakken die krachtens de wetgeving van meer dan 

een lidstaat zijn vervuld, 21 kalenderjaren of meer bedragen, de nationale tijdvakken van ver-

zekering 20 jaar of minder bedragen en de berekening is gebaseerd op artikel 11 van Wetsdecreet 

nr. 35/2002 van 19 februari, dat de regels voor de vaststelling van het pensioenbedrag bevat. In deze 

gevallen kan, door de toepassing van gunstiger parameters voor de vorming van de pensioenen, het 

resultaat van de pro-rata-berekening hoger uitvallen dan dat van de onafhankelijke berekening.  

 

F. ZWEDEN 

 

Inkomensgerelateerde ouderdomspensioenen (Wet 1998:674), inkomensgerelateerde nabestaanden-

pensioenen in de vorm van een aanpassingspensioen en pensioentoeslag voor kinderen wanneer het 

overlijden voor 1 januari 2003 plaatsvond en het weduwepensioen (Wet 2000:461 en 

Wet 2000:462).  
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G. VERENIGD KONINKRIJK  

 

Alle aanvragen om rust- en weduwepensioenen en uitkeringen bij overlijden op grond van titel III, 

hoofdstuk 5, van de verordening, met uitzondering van de aanvragen waarvoor: 

 

a) tijdens een belastingjaar aanvangende op of na 6 april 1975: 

 

i) de betrokkene krachtens de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk en een andere lid-

staat tijdvakken van verzekering, van arbeid of van wonen heeft vervuld, en 

 

ii) één (of meer) onder i) bedoelde belastingjaren niet beschouwd wordt (worden) als een 

rechtverstrekkend jaar in de zin van de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk; 

 

b) de krachtens de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk vóór 5 juli 1948 vervulde ver-

zekeringstijdvakken in aanmerking zouden worden genomen om artikel 47, lid 1, onder b), 

toe te passen, door rekening te houden met tijdvakken van verzekering, van arbeid of van 

wonen die vervuld zijn krachtens de wetgeving van een andere lidstaat. 

 

 

_____________________ 
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BIJLAGE IX 

 

Prestaties en overeenkomsten waarbij artikel 49 kan worden toegepast 

 

I. Prestaties als bedoeld in artikel 54, lid 2, onder a), van de verordening waarvan het bedrag 

onafhankelijk is van de duur van de vervulde tijdvakken van verzekering of van wonen 

 

A. BELGIË 

 

Uitkeringen krachtens de algemene invaliditeitsregeling, de bijzondere invaliditeitsregeling voor 

mijnwerkers en de bijzondere regeling voor zeelieden ter koopvaardij. 

 

Uitkeringen krachtens de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. 

 

Uitkeringen in verband met invaliditeit krachtens het overzeese socialezekerheidsstelsel en de 

invaliditeitsregeling van gewezen werknemers van Belgisch Kongo en Rwanda-Oeroendi. 

 

B. DENEMARKEN 

 

Het volledige Deense nationale ouderdomspensioen, verworven na tien jaar wonen door personen 

aan wie uiterlijk vanaf 1 oktober 1989 een pensioen wordt toegekend. 

 

C. GRIEKENLAND 

 

Uitkeringen krachtens Wet nr. 4169/1961 – bepalingen betreffende het verzekeringsstelsel voor de 

landbouw (OGA) 

 

D. SPANJE 

 

De Spaanse nabestaandenpensioenen, toegekend krachtens de algemene en bijzondere stelsels, met 

uitzondering van het bijzondere stelsel voor ambtenaren. 
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E. FRANKRIJK 

 

Invaliditeitspensioen krachtens het algemene socialezekerheidsstelsel of krachtens het stelsel voor 

werknemers in de landbouw. 

 

Het invalide-, weduwen of -weduwnaarspensioen van het Franse algemene socialezekerheidsstelsel 

of van het stelsel voor werknemers in de landbouw, wanneer dit wordt berekend op basis van een 

invaliditeitspensioen van de overleden echtgenoot, vastgesteld op grond van artikel 47, lid 1, 

onder a). 

 

F. IERLAND 

 

Invaliditeitspensioen van het type A. 

 

G. NEDERLAND 

 

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) van 18 februari 1966, zoals gewijzigd. 

 

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) van 24 april 1997, zoals gewijzigd. 

 

Algemene Nabestaandenwet (ANW) van 21 december 1995. 

 

H. FINLAND 

 

Nationale pensioenen voor personen die gehandicapt zijn geboren of op jonge leeftijd gehandicapt 

zijn geworden (nationale pensioenwet (547/93)). 

 

Nationale pensioenen overeenkomstig de nationale pensioenwet van 8 juni 1956, uitgekeerd 

krachtens de overgangsregeling van de nationale pensioenwet (547/93). 

 

Het aanvullende bedrag van het pensioen voor kinderen, in overeenstemming met de wet op het 

nabestaandenpensioen van 17 januari 1969. 
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I. ZWEDEN 

 

Inkomensgerelateerde nabestaandenpensioen in de vorm van een pensioentoeslag voor kinderen en 

een aanpassingspensioen wanneer het overlijden plaatsvond op 1 januari 2003 of later en de over-

ledene was geboren in 1938 of later (Wet 2000:461). 

 

II. Uitkeringen als bedoeld in artikel 54, lid 2, onder b), waarvan het bedrag wordt bepaald op 

basis van een fictief tijdvak dat geacht wordt te zijn vervuld tussen de datum waarop de 

verzekerde gebeurtenis is ingetreden en een latere datum 

 

A. DUITSLAND 

 

De Duitse invaliditeits- en nabestaandenpensioenen, waarvoor rekening is gehouden met een aan-

vullend tijdvak ("Zurechnungszeit"). 

 

De Duitse ouderdomspensioenen, waarvoor rekening is gehouden met een reeds verworven fictief 

tijdvak. 

 

B. SPANJE 

 

De rustpensioenen of pensioenen  bij blijvende arbeidsongeschiktheid (invaliditeit) krachtens het 

bijzondere stelsel voor ambtenaren die zijn verschuldigd krachtens Titel I van de Wet op de 

staatspensioengerechtigden, indien de begunstigde op het tijdstip van de intreding van de ver-

zekerde gebeurtenis een ambtenaar in actieve dienst was of een daarmee gelijkgesteld persoon; 

overlijdens- en nabestaandenpensioenen (weduwen-/weduwnaarspensioen, wezenpensioen en 

ouderpensioen) die verschuldigd zijn krachtens Titel I van de geconsolideerde tekst van de Wet op 

de staatspensioengerechtigden, indien de begunstigde op het tijdstip van overlijden een ambtenaar 

in actieve dienst was of een daarmee gelijkgesteld persoon. 

 

C. ITALIË 

 
De Italiaanse pensioenen bij algehele arbeidsongeschiktheid (inabilità). 
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D. LUXEMBURG 

 

De Luxemburgse invaliditeits- en nabestaandenpensioenen. 

 

E. FINLAND 

 

Het Finse werknemerspensioen waarvoor rekening wordt gehouden met toekomstige tijdvakken 

overeenkomstig de nationale wettelijke regeling. 

 

F. ZWEDEN 

 

"Sjukersättnung och aktivitetsersätning" (arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor personen boven 

de 30 jaar respectievelijk voor personen van 19 – 30 jaar) in de vorm van een gegarandeerde uit-

kering (Wet 1962:381). 

 

Nabestaandenpensioen berekend op basis van fictieve tijdvakken van verzekering (Wet 2000:461 en 

Wet 2000:462). 

 

Ouderdomspensioenen in de vorm van een gegarandeerd pensioen berekend op basis van eerder 

meegetelde fictieve tijdvakken (Wet 1998:702). 

 

III. Overeenkomsten als bedoeld in artikel 54, lid 2, onder b), i), van de verordening teneinde te 

voorkomen dat hetzelfde fictieve tijdvak meermaals in aanmerking wordt genomen 

 

Het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 28 april 1997 tussen de Republiek Finland en de 

Bondsrepubliek Duitsland. 

 

Het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 10 november 2000 tussen de Republiek Finland 

en het Groothertogdom Luxemburg. 

 

Noordse Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 15 juni 1992.  

 

___________________ 
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BIJLAGE X 

 

Bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties 

(Artikel 70, lid 2, onder c) 

 

 

De inhoud van deze bijlage zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk voor de in artikel 91 vermelde 

datum van toepassing van deze verordening overeenkomstig het Verdrag door het Europees 

Parlement en de Raad worden vastgesteld. 

 

 

__________________ 
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BIJLAGE XI 

 

Bijzondere bepalingen betreffende de toepassing van de wetgeving van de lidstaten 

(artikelen 51, lid 3; 56, lid 1 en 83) 

 

 

De inhoud van deze bijlage zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk voor de in artikel 91 vermelde 

datum van toepassing van deze verordening overeenkomstig het Verdrag door het Europees 

Parlement en de Raad worden vastgesteld. 

 

 

_______________ 
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RICHTLIJN 2011/98/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 
van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure 
voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde 
landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een 

lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor 
werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven 
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I 

(Wetgevingshandelingen) 

RICHTLIJNEN 

RICHTLIJN 2011/98/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 13 december 2011 

betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen 
van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede 
inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een 

lidstaat verblijven 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, en met name artikel 79, lid 2, onder a) en b), 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal 
Comité ( 1 ), 

Gezien het advies van het Comité van de Regio’s ( 2 ), 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure ( 3 ), 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Met het oog op de geleidelijke totstandbrenging van een 
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht is in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) 
bepaald dat maatregelen moeten worden aangenomen 
op het gebied van asiel, immigratie en de bescherming 
van de rechten van onderdanen van derde landen. 

(2) De Europese Raad heeft tijdens zijn speciale bijeenkomst 
van 15 en 16 oktober 1999 in Tampere de noodzaak 
erkend van onderlinge afstemming van nationale rechts
regels over de voorwaarden voor toelating en verblijf van 
onderdanen van derde landen. In dit verband heeft de 
Europese Raad verklaard dat de Unie moet zorgen voor 
een billijke behandeling van onderdanen van derde lan
den die legaal op het grondgebied van de lidstaten ver
blijven en dat een krachtiger integratiebeleid erop gericht 

moet zijn hun rechten te verlenen en verplichtingen op 
te leggen die vergelijkbaar zijn met die van de burgers 
van de Unie. Hiertoe heeft de Europese Raad de Raad 
verzocht rechtsinstrumenten vast te stellen op basis van 
voorstellen van de Commissie. Het programma van 
Stockholm, door de Europese Raad aangenomen tijdens 
zijn bijeenkomst van 10 en 11 december 2009, heeft 
nog eens bevestigd dat het noodzakelijk is om de in 
Tampere vastgelegde doelstellingen te bereiken. 

(3) De invoering van één enkele aanvraagprocedure die leidt 
tot een gecombineerde titel, die zowel een verblijfs- als 
een arbeidsvergunning omvat, in het kader van één ad
ministratieve handeling, zal bijdragen tot de vereenvou
diging en harmonisering van de regels die thans in de 
lidstaten van toepassing zijn. Een aantal lidstaten heeft 
reeds een vereenvoudiging van de procedures ingevoerd, 
hetgeen zowel voor de migranten als voor hun werk
gevers tot een efficiëntere procedure heeft geleid en het 
gemakkelijker heeft gemaakt te controleren of de betrok
kenen legaal in de lidstaat verblijven en werken. 

(4) Om de eerste binnenkomst in hun grondgebied mogelijk 
te maken, moeten de lidstaten een gecombineerde ver
gunning kunnen verstrekken of, indien zij uitsluitend na 
binnenkomst gecombineerde vergunningen verstrekken, 
een visum. De lidstaten moeten tijdig dergelijke gecom
bineerde vergunningen of visa verstrekken. 

(5) Er moeten procedurevoorschriften worden vastgesteld 
voor het behandelen van de aanvraag van een gecom
bineerde vergunning. Deze procedure moet niet alleen 
doeltreffend zijn en naast de normale werklast van de 
overheidsinstanties van de lidstaten kunnen worden afge
wikkeld, maar zij moet ook doorzichtig en billijk zijn, 
teneinde de betrokken personen voldoende rechtszeker
heid te bieden. 

(6) De bepalingen in deze richtlijn mogen geen afbreuk doen 
aan de bevoegdheid van de lidstaten om de toelating te 
reguleren van onderdanen van derde landen, met in
begrip van het aantal ervan, dat zij toelaten met het 
oog op werk.

NL 23.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 343/1 

( 1 ) PB C 27 van 3.2.2009, blz. 114. 
( 2 ) PB C 257 van 9.10.2008, blz. 20. 
( 3 ) Standpunt van het Europees Parlement van 24 maart 2011 (nog niet 

bekendgemaakt in het Publicatieblad) en standpunt van de Raad in 
eerste lezing van 24 november 2011 (nog niet bekendgemaakt in 
het Publicatieblad). Standpunt van het Europees Parlement van 
13 december 2011 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
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(7) Ter beschikking gestelde werknemers mogen niet vallen 
onder deze richtlijn. Desondanks dienen onderdanen van 
derde landen die legaal in een lidstaat verblijven en daar 
legaal tewerkgesteld zijn, en in een andere lidstaat ter 
beschikking zijn gesteld, voor de duur van hun terbe
schikkingstelling, dezelfde behandeling te blijven genieten 
als onderdanen van de lidstaat van herkomst inzake die 
arbeidsvoorwaarden die onverlet gelaten worden door de 
toepassing van Richtlijn 96/71/EG van het Europees Par
lement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op 
het verrichten van diensten ( 1 ). 

(8) Onderdanen van derde landen die de status van langdurig 
ingezetene hebben verworven overeenkomstig Richtlijn 
2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003 be
treffende de status van langdurig ingezeten onderdanen 
van derde landen ( 2 ), mogen niet vallen onder deze richt
lijn gezien hun meer bevoorrechte status en het speci
fieke type verblijfstitel, de „EU-verblijfsvergunning voor 
langdurig ingezetenen”, waarover zij beschikken. 

(9) Onderdanen van derde landen die tot het grondgebied 
van een lidstaat zijn toegelaten om seizoenwerk te ver
richten, vallen gezien hun tijdelijke verblijfsstatus niet 
onder de richtlijn. 

(10) De plicht van de lidstaten om te bepalen of de aanvraag 
door een onderdaan van een derde land dan wel door 
zijn werkgever moet worden ingediend, dient regelingen 
waarbij vereist is dat de beide partijen bij de procedure 
betrokken zijn, onverlet te laten. De lidstaten dienen te 
bepalen of de gecombineerde vergunning in de lidstaat 
van bestemming of in een derde land dient te worden 
aangevraagd. In gevallen waarin de onderdaan van een 
derde land geen aanvraag vanuit een derde land mag 
indienen, dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat de 
werkgever in de lidstaat van bestemming de aanvraag 
mag indienen. 

(11) De bepalingen in deze richtlijn over de enkele aanvraag
procedure en de gecombineerde vergunning mogen niet 
van toepassing zijn op eenvormige visa of visa voor ver
blijf van langere duur. 

(12) De aanwijzing van de bevoegde instantie overeenkomstig 
deze richtlijn dient de rol en de taken die met betrekking 
tot de behandeling van en het besluit over de aanvraag 
door andere instanties en, in voorkomend geval, door de 
sociale partners worden vervuld, onverlet te laten. 

(13) De termijn voor het nemen van een besluit over de aan
vraag mag niet de tijd omvatten die nodig is voor de 
erkenning van de beroepskwalificaties of voor de ver
strekking van een visum. Deze richtlijn laat de nationale 
procedures betreffende de erkenning van diploma’s on
verlet. 

(14) De gecombineerde vergunning moet opgesteld worden 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1030/2002 van 

de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van 
een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen 
van derde landen ( 3 ), die de lidstaten de mogelijkheid 
geeft verdere informatie op te nemen, met name of de 
betrokken persoon al dan niet arbeid mag verrichten. Een 
lidstaat moet — onder andere met het oog op een betere 
beheersing van de migratie — niet alleen in de gecom
bineerde vergunning, maar tevens in alle verstrekte ver
blijfstitels de informatie in verband met de vergunning 
tot het verrichten van arbeid vermelden, ongeacht het 
type vergunning of verblijfstitel op grond waarvan de 
onderdaan van het derde land tot het grondgebied van 
die lidstaat is toegelaten en hem toegang tot de arbeids
markt van die lidstaat is verleend. 

(15) De bepalingen van deze richtlijn betreffende verblijfsver
gunningen voor andere doeleinden dan werk dienen uit
sluitend betrekking te hebben op het model van derge
lijke vergunningen en dienen de voorschriften van de 
Unie of van de lidstaten betreffende toelatingsprocedures 
en procedures voor de verstrekking van dergelijke ver
gunningen, onverlet te laten. 

(16) De bepalingen van deze richtlijn over de gecombineerde 
vergunning en over de voor andere doeleinden dan werk 
verstrekte verblijfsvergunning mogen de lidstaten niet 
beletten te werken met een aanvullend papieren docu
ment waarin ze nauwkeuriger informatie kunnen ver
strekken over de arbeidsrelatie, waarvoor op het model 
voor verblijftitels onvoldoende ruimte is. Een dergelijk 
document kan nuttig zijn om te voorkomen dat onder
danen van derde landen worden uitgebuit en om illegale 
tewerkstelling te bestrijden, maar dient voor de lidstaten 
facultatief te zijn en mag niet gaan dienen als vervanging 
voor een werkvergunning, aangezien daardoor het idee 
van de gecombineerde vergunning zou worden uitgehold. 
Ook kan, om dergelijke informatie elektronisch op te 
slaan, gebruik worden gemaakt van de technische moge
lijkheden uit hoofde van artikel 4 van Verordening (EG) 
nr. 1030/2002 en punt a), onder 16, van de bijlage daar
bij. 

(17) De voorwaarden en criteria op grond waarvan een aan
vraag voor de verstrekking, de wijziging of de verlenging 
van een gecombineerde vergunning kan worden afgewe
zen, of op grond waarvan de gecombineerde vergunning 
kan worden ingetrokken, dienen objectief te zijn en die
nen in het nationale recht te worden vastgesteld, met 
inbegrip van de verplichting het beginsel van de prefe
rentie van de Unie te eerbiedigen zoals dit met name is 
vastgelegd in de toepasselijke bepalingen van de akten 
van toetreding van 2003 en van 2005. Besluiten tot 
afwijzing en tot intrekking moeten worden gemotiveerd. 

(18) Onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van 
een geldig reisdocument en van een gecombineerde ver
gunning die is verstrekt door een lidstaat die het Schen
genacquis volledig toepast, zou moeten worden toe
gestaan in het grondgebied van de lidstaten die het 
Schengenacquis volledig toepassen binnen te komen en 
zich daar vrij te verplaatsen gedurende een periode van 
ten hoogste drie maanden per periode van zes maanden,
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overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) 
nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad 
van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communau
taire code betreffende de overschrijding van de grenzen 
door personen (Schengengrenscode) ( 1 ) en het bepaalde 
in artikel 21 van de Overeenkomst ter uitvoering van 
het tussen de regeringen van de lidstaten van de Benelux 
Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de 
Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten 
akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de 
controles aan de gemeenschappelijke grenzen ( 2 ) (het Ak
koord van Schengen). 

(19) Omdat horizontale wetgeving van de Unie ontbreekt, 
verschillen de rechten van de onderdanen van derde lan
den naar gelang van de lidstaat waar zij werken en naar
gelang van hun nationaliteit. Met het oog op een verdere 
ontwikkeling van een samenhangend immigratiebeleid en 
om de verschillen in rechtspositie tussen burgers van de 
Unie en in een lidstaat legaal werkende onderdanen van 
derde landen te verkleinen en de bestaande voorschriften 
inzake immigratie aan te vullen, zou een pakket rechten 
moeten worden vastgelegd om, in het bijzonder, de ge
bieden te specificeren waarop een gelijke behandeling 
geldt van nationale onderdanen en dergelijke onderdanen 
van derde landen, die nog niet de status van langdurig 
ingezetene hebben. Dergelijke bepalingen zijn bedoeld 
om binnen de Unie een minimum aan gelijke voorwaar
den te scheppen en te onderstrepen dat dergelijke onder
danen van derde landen, door hun werk en belasting
afdrachten bijdragen aan de economie van de Unie; bo
vendien kunnen zij dienen als waarborg om oneerlijke 
concurrentie tussen onderdanen van een lidstaat en on
derdanen van derde landen als gevolg van de mogelijke 
uitbuiting van de laatstgenoemden te verkleinen. De de
finitie van „werknemer uit een derde land” in deze richt
lijn betekent, onverminderd de uitleg van het begrip ar
beidsrelatie in het overige recht van de Unie: iedere on
derdaan van een derde land die tot het grondgebied van 
een lidstaat is toegelaten, aldaar legaal verblijft en er, in 
het kader van een arbeidsrelatie in loondienst, mag wer
ken overeenkomstig de bepalingen van het nationale 
recht of de nationale praktijk. 

(20) Alle onderdanen van derde landen die legaal in een lidstaat 
verblijven en werken, moeten ten minste een gemeenschap
pelijk pakket rechten gebaseerd op gelijke behandeling heb
ben met de onderdanen van hun gastlidstaat, ongeacht het 
oorspronkelijke doel van de toelating of de oorspronkelijke 
toelatingsgrond. Het recht op gelijke behandeling op de in 
deze richtlijn genoemde gebieden moet niet alleen worden 
verleend aan die onderdanen van derde landen die in een 
lidstaat zijn toegelaten om er te werken, maar ook aan 
diegenen die voor andere doeleinden zijn toegelaten en 
aan wie toegang tot de arbeidsmarkt van die lidstaat is 
verleend overeenkomstig andere bepalingen uit het recht 
van de Unie of het nationale recht, met inbegrip van de 
gezinsleden van werknemers uit derde landen die tot de 
lidstaat zijn toegelaten overeenkomstig Richtlijn 
2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake 
het recht op gezinshereniging ( 3 ), van onderdanen van 
derde landen die tot het grondgebied van een lidstaat zijn 
toegelaten overeenkomstig Richtlijn 2004/114/EG van de 

Raad van 13 december 2004 betreffende de voorwaarden 
voor de toelating van onderdanen van derde landen met het 
oog op studie, scholierenuitwisseling, onbezoldigde oplei
ding of vrijwilligerswerk ( 4 ), en van onderzoekers die zijn 
toegelaten overeenkomstig Richtlijn 2005/71/EG van de 
Raad van 12 oktober 2005 betreffende een specifieke pro
cedure voor de toelating van onderdanen van derde landen 
met het oog op wetenschappelijk onderzoek ( 5 ). 

(21) Het recht op gelijke behandeling op bepaalde gebieden 
dient strikt gekoppeld te zijn aan het legale verblijf van 
de onderdaan van een derde land en aan de tot de arbeids
markt van een bepaalde lidstaat verleende toegang, die wor
den vastgelegd in de gecombineerde verblijfs- en werkver
gunning, en in voor andere doeleinden verstrekte verblijfs
vergunningen die de informatie inzake de vergunning tot 
het verrichten van arbeid bevatten. 

(22) De arbeidsvoorwaarden als bedoeld in deze richtlijn moeten 
ten minste salaris, ontslag, gezondheid en veiligheid op het 
werk, arbeidstijden en een verlofregeling omvatten, met in
achtneming van de geldende collectieve arbeidsovereenkom
sten. 

(23) De lidstaten moeten beroepskwalificaties die door onder
danen van derde landen in een andere lidstaat zijn verwor
ven, erkennen op dezelfde wijze als die van burgers van de 
Unie en moeten rekening houden met in een derde land 
verworven kwalificaties overeenkomstig Richtlijn 
2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
7 september 2005 betreffende de erkenning van beroeps
kwalificaties ( 6 ). Het recht van werknemers uit derde landen 
op gelijke behandeling voor wat betreft de erkenning van 
diploma’s, certificaten en andere beroepskwalificaties over
eenkomstig de van toepassing zijnde nationale procedures 
mag geen afbreuk doen aan de bevoegdheid van de lid
staten om dergelijke werknemers uit derde landen toe te 
laten tot hun arbeidsmarkt. 

(24) Werknemers uit derde landen dienen op het gebied van 
sociale zekerheid op dezelfde manier te worden behandeld 
als nationale onderdanen. De takken van de sociale zeker
heid worden gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 883/2004 
van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstel
sels ( 7 ). De bepalingen inzake gelijke behandeling op het 
gebied van de sociale zekerheid die in deze richtlijn zijn 
opgenomen, moeten ook gelden voor werknemers die 
rechtreeks vanuit een derde land tot een lidstaat zijn toe
gelaten. Niettemin mag deze richtlijn aan werknemers uit 
derde landen niet meer rechten toekennen dan die welke 
krachtens het bestaande recht van de Unie op het gebied 
van de sociale zekerheid reeds gelden voor onderdanen van 
derde landen die zich in een grensoverschrijdende situatie 
bevinden. Voorts mag deze richtlijn geen rechten verlenen 
met betrekking tot situaties die niet onder het recht van de 
Unie vallen, zoals met betrekking tot gezinsleden die in een 
derde land verblijven. Aan de onderhavige richtlijn zouden 
door gezinsleden alleen rechten mogen worden ontleend 
indien dezen zich bij de werknemer uit een derde land 
voegen om in een lidstaat te verblijven in het kader van 
gezinshereniging of indien de gezinsleden reeds legaal in de 
betrokken lidstaat verblijven.
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(25) De lidstaten dienen ten minste in te staan voor een 
gelijke behandeling van die onderdanen van derde landen 
die in loondienst zijn of die na een minimumperiode in 
loondienst als werkloos geregistreerd staan. Bij eventuele 
beperkingen uit hoofde van deze richtlijn op de gelijke 
behandeling op het gebied van de sociale zekerheid mag 
geen inbreuk gemaakt worden op de rechten die zijn 
toegekend krachtens Verordening (EU) nr. 1231/2010 
van het Europees Parlement en de Raad van 
24 november 2010 tot uitbreiding van Verordening 
(EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009 
tot onderdanen van derde landen die enkel door hun 
nationaliteit nog niet onder deze verordeningen vallen ( 1 ). 

(26) Het recht van de Unie houdt geen beperking in van de 
bevoegdheid van de lidstaten om hun socialezekerheids
stelsels te organiseren. Bij gebreke van harmonisatie op 
het niveau van de Unie moet elke lidstaat de voorwaar
den vaststellen waaronder socialezekerheidsuitkeringen 
worden toegekend, alsook de hoogte van deze uitkerin
gen en de periode gedurende welke zij worden verstrekt. 
Bij de uitoefening van die bevoegdheid moeten de lid
staten evenwel het recht van de Unie naleven. 

(27) De gelijke behandeling van werknemers uit derde landen 
mag zich niet uitstrekken tot maatregelen op het gebied 
van beroepsopleidingen die gefinancierd worden in het 
kader van socialebijstandsregelingen. 

(28) Bij de toepassing van deze richtlijn mag geen inbreuk 
worden gemaakt op voor de betrokkene gunstigere be
palingen in het recht van de Unie en in de toepasselijke 
internationale instrumenten. 

(29) De lidstaten dienen de bepalingen van deze richtlijn toe 
te passen zonder onderscheid te maken naar geslacht, ras, 
huidskleur, etnische of sociale afkomst, genetische ken
merken, taal, godsdienst of overtuigingen, politieke of 
andere denkbeelden, het behoren tot een nationale min
derheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of 
seksuele geaardheid, in het bijzonder overeenkomstig 
Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 
houdende toepassing van het beginsel van gelijke behan
deling van personen ongeacht ras of etnische afstam
ming ( 2 ) en Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 
27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader 
voor gelijke behandeling in arbeid en beroep ( 3 ). 

(30) Aangezien de doelstellingen van deze richtlijn, namelijk 
het bepalen van één enkele aanvraagprocedure voor de 
verstrekking van een gecombineerde vergunning voor 
onderdanen van derde landen om op het grondgebied 
van een lidstaat te werken alsmede een gemeenschappe
lijk pakket rechten van werknemers uit derde landen die 
legaal in een lidstaat verblijven, niet voldoende door de 
lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve, we
gens de omvang en de gevolgen van het optreden, beter 
op het niveau van de Unie kunnen worden verwezenlijkt, 
kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) neergelegde 

subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkom
stig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheids
beginsel gaat deze richtlijn niet verder dan wat nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken. 

(31) Deze richtlijn neemt de grondrechten in acht en is in 
overeenstemming met de beginselen van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie, in overeen
stemming met artikel 6, lid 1, VEU. 

(32) Overeenkomstig de gezamenlijke politieke verklaring van 
de lidstaten en de Commissie over toelichtende stukken 
van 28 september 2011, hebben de lidstaten zich ertoe 
verbonden om in gerechtvaardigde gevallen de kennisge
ving van hun omzettingsmaatregelen vergezeld te doen 
gaan van één of meer stukken waarin het verband tussen 
de onderdelen van een richtlijn en de overeenkomstige 
delen van de nationale omzettingsinstrumenten wordt 
toegelicht. Met betrekking tot deze richtlijn acht de wet
gever de toezending van dergelijke stukken gerechtvaar
digd. 

(33) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 21 
betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en 
Ierland, gehecht aan het VEU en het VWEU, en onver
minderd artikel 4 van genoemd protocol, nemen het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland niet deel aan de vaststel
ling van deze richtlijn, die derhalve niet bindend is voor, 
noch van toepassing is in het Verenigd Koninkrijk en 
Ierland. 

(34) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 22 
betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het 
VEU en het VWEU, neemt Denemarken niet deel aan de 
vaststelling van deze richtlijn, die derhalve niet bindend is 
voor, noch van toepassing is in Denemarken, 

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: 

HOOFDSTUK I 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 

Onderwerp 

1. Deze richtlijn bepaalt: 

a) één enkele aanvraagprocedure voor het verstrekken van een 
gecombineerde vergunning aan onderdanen van derde lan
den om op het grondgebied van een lidstaat te verblijven 
met het oog op werk, teneinde de procedures in verband 
met hun toelating te vereenvoudigen en de controle van hun 
status gemakkelijker te maken; en 

b) een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit 
derde landen die legaal in een lidstaat verblijven, ongeacht de 
doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk tot het grondgebied 
van die lidstaat waren toegelaten, gebaseerd op gelijke be
handeling ten opzichte van de onderdanen van deze lidstaat. 

2. Deze richtlijn laat de bevoegdheden van de lidstaten ten 
aanzien van het toelaten van onderdanen van derde landen tot 
hun arbeidsmarkt, onverlet.
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Artikel 2 

Definities 

In deze richtlijn wordt verstaan onder: 

a) „onderdaan van een derde land”: eenieder die geen burger 
van de Unie is in de zin van artikel 20, lid 1, VWEU; 

b) „werknemer uit een derde land”: een onderdaan van een 
derde land die tot het grondgebied van een lidstaat is toe
gelaten, aldaar legaal verblijft en er, in het kader van een 
arbeidsrelatie in loondienst, mag werken overeenkomstig 
het nationale recht of de nationale praktijk; 

c) „gecombineerde vergunning”: een door de autoriteiten van 
een lidstaat aan een onderdaan van een derde land ver
strekte verblijfsvergunning om legaal op het grondgebied 
van de betrokken lidstaat te verblijven met het oog op werk; 

d) „één enkele aanvraagprocedure”: procedure die op grond 
van één enkele aanvraag van een onderdaan van een derde 
land of van diens werkgever, om op het grondgebied van 
een lidstaat te mogen verblijven en te werken, tot een be
sluit over deze aanvraag van een gecombineerde vergunning 
leidt. 

Artikel 3 

Toepassingsgebied 

1. Deze richtlijn is van toepassing op: 

a) onderdanen van derde landen die verzoeken te mogen ver
blijven in een lidstaat met het oog op werk; 

b) onderdanen van derde landen die overeenkomstig het recht 
van de Unie of het nationale recht zijn toegelaten tot een 
lidstaat voor andere doeleinden dan werk, die mogen werken 
en die beschikken over een verblijfsvergunning overeenkom
stig Verordening (EG) nr. 1030/2002; en 

c) onderdanen van derde landen die overeenkomstig het recht 
van de Unie of het nationale recht zijn toegelaten tot een 
lidstaat met het oog op werk. 

2. Deze richtlijn is niet van toepassing op onderdanen van 
derde landen: 

a) die gezinsleden zijn van burgers van de Unie die hun recht 
van vrij verkeer binnen de Unie uitoefenen of hebben uitge
oefend overeenkomstig Richtlijn 2004/38/EG van het Euro
pees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende 
het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van 
de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familie
leden ( 1 ); 

b) die, evenals hun gezinsleden en ongeacht hun nationaliteit, 
krachtens overeenkomsten tussen de Unie en haar lidstaten, 

enerzijds, of de Unie en derde landen, anderzijds, rechten 
van vrij verkeer genieten die gelijkwaardig zijn aan die van 
de burgers van de Unie; 

c) die ter beschikking zijn gesteld, voor de duur van de terbe
schikkingstelling; 

d) die als binnen een onderneming overgeplaatste personen 
toelating tot het grondgebied van een lidstaat hebben aange
vraagd of verkregen; 

e) die als seizoenwerkers of au pair toelating tot het grond
gebied van een lidstaat hebben aangevraagd of verkregen; 

f) die in een lidstaat mogen verblijven op basis van tijdelijke 
bescherming of die een aanvraag hebben ingediend om al
daar op die basis te mogen verblijven en in afwachting zijn 
van een besluit over hun status; 

g) die krachtens Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 
29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning 
van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchte
ling of als persoon die anderszins internationale bescherming 
behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming ( 2 ), 
internationale bescherming genieten of die krachtens die 
richtlijn een aanvraag hebben ingediend voor internationale 
bescherming en over wier verzoek nog geen definitief besluit 
is genomen; 

h) die internationale bescherming genieten overeenkomstig het 
nationale recht, internationale verplichtingen of de recht
spraktijk van een lidstaat, of die een aanvraag hebben in
gediend voor bescherming overeenkomstig het nationale 
recht, internationale verplichtingen of rechtspraktijk van 
een lidstaat en over wier verzoek nog geen definitief besluit 
is genomen; 

i) die langdurig ingezetene zijn overeenkomstig Richtlijn 
2003/109/EG; 

j) wier verwijdering op feitelijke of juridische gronden is opge
schort; 

k) die toelating tot het grondgebied van een lidstaat als zelf
standige hebben aangevraagd of verkregen; 

l) die als zeevarende toelating hebben aangevraagd of verkre
gen, of in enige functie werken op een schip dat in een 
lidstaat geregistreerd is of dat de vlag van een lidstaat voert. 

3. De lidstaten mogen besluiten dat hoofdstuk II niet van 
toepassing is op onderdanen van derde landen die toestemming 
hebben gekregen om voor een periode van ten hoogste zes 
maanden op het grondgebied van een lidstaat te werken dan 
wel voor studiedoeleinden tot een lidstaat zijn toegelaten.
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4. Hoofdstuk II is niet van toepassing op onderdanen van 
derde landen die op basis van een visum toestemming hebben 
om te werken. 

HOOFDSTUK II 

EÉN ENKELE AANVRAAGPROCEDURE EN EEN 
GECOMBINEERDE VERGUNNING 

Artikel 4 

Eén enkele aanvraagprocedure 

1. Een aanvraag tot verstrekking, wijziging of verlenging van 
een gecombineerde vergunning wordt via één enkele aanvraag
procedure ingediend. De lidstaten bepalen of aanvragen voor 
een gecombineerde vergunning moeten worden ingediend 
door de onderdaan van een derde land of door diens werkgever. 
De lidstaten kunnen ook besluiten dat een aanvraag naar keuze 
door een van beide kan worden gedaan. Indien de aanvraag 
door de onderdaan van een derde land moet worden gedaan, 
staan de lidstaten toe dat de aanvraag vanuit een derde land 
wordt ingediend, of, indien het nationale recht daarin voorzien, 
vanaf het grondgebied van de lidstaat waar de onderdaan van 
een derde land legaal aanwezig is. 

2. De lidstaten onderzoeken een aanvraag ingediend krach
tens lid 1 en nemen een besluit tot verstrekking, wijziging of 
verlenging van de gecombineerde vergunning indien de aanvra
ger aan de in het recht van de Unie of het nationale recht 
vastgelegde voorwaarden voldoet. Een besluit tot verstrekking, 
wijziging of verlenging van een gecombineerde vergunning 
vormt één enkele administratieve handeling die zowel een ver
blijfsvergunning als een arbeidsvergunning behelst. 

3. De enkele aanvraagprocedure laat de visumprocedure die 
voor een eerste binnenkomst vereist kan zijn, onverlet. 

4. Na de inwerkingtreding van de nationale uitvoeringsbepa
lingen verstrekken de lidstaten, wanneer aan de gestelde voor
waarden wordt voldaan, een gecombineerde vergunning aan de 
onderdanen van derde landen die een aanvraag om toelating 
hebben ingediend en aan de reeds toegelaten onderdanen van 
derde landen die een aanvraag hebben ingediend om hun ver
blijfsvergunning te verlengen of te wijzigen. 

Artikel 5 

Bevoegde instantie 

1. De lidstaten wijzen de instantie aan die bevoegd is om de 
aanvraag in ontvangst te nemen en de gecombineerde vergun
ning te verstrekken. 

2. De bevoegde instantie neemt zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk vier maanden na de datum van indiening van de aan
vraag, een besluit over de volledige aanvraag. 

In bijzondere omstandigheden die verband houden met het 
complexe karakter van de behandeling van de aanvraag, kan 
de in de eerste alinea genoemde tijdslimiet worden verlengd. 

Indien binnen de in dit lid bepaalde tijdslimiet geen besluit is 
genomen, bepaalt het nationale recht welke gevolgen het uit
blijven van een besluit heeft. 

3. Het besluit wordt door de bevoegde instantie schriftelijk 
ter kennis van de aanvrager gebracht overeenkomstig de ken
nisgevingsprocedures van het toepasselijke nationale recht. 

4. Indien de gegevens of documenten die de aanvraag staven, 
volgens de criteria van de het nationale recht onvolledig zijn, 
deelt de bevoegde instantie de aanvrager schriftelijk mee welke 
aanvullende gegevens of documenten vereist zijn en stelt hij een 
redelijke termijn vast om ze te overleggen. De in lid 2 ge
noemde tijdslimiet wordt opgeschort totdat de bevoegde instan
tie of andere relevante instanties de vereiste aanvullende infor
matie hebben ontvangen. Indien de aanvullende gegevens of 
documenten niet binnen de gestelde termijn worden overgelegd, 
kan de bevoegde instantie de aanvraag afwijzen. 

Artikel 6 

Gecombineerde vergunning 

1. De door de lidstaten verstrekte gecombineerde vergunning 
beantwoordt aan het uniforme model dat is vastgelegd in Ver
ordening (EG) nr. 1030/2002 en bevat de gegevens in verband 
met de vergunning tot het verrichten van arbeid overeenkomstig 
punt a), onder 7.5-9, van de bijlage daarbij. 

De lidstaten kunnen aanvullende informatie opnemen in ver
band met de arbeidsrelatie van de onderdaan van een derde land 
(zoals naam en adres van de werkgever, de plaats van de te
werkstelling, de aard van het werk, de werkuren, loon); dit kan 
op papier dan wel in een elektronisch formaat, als bedoeld in 
artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1030/2002 en in punt a), 
onder 16, van de bijlage daarbij. 

2. Bij de verstrekking van de gecombineerde vergunning ge
ven de lidstaten geen aanvullende vergunningen af als bewijs 
van het feit dat toegang is verleend tot de arbeidsmarkt. 

Artikel 7 

Voor andere doeleinden dan werk verstrekte 
verblijfsvergunningen 

1. Wanneer de lidstaten overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1030/2002 een verblijfsvergunning verstrekken, vermelden 
zij de gegevens die verband houden met de vergunning tot 
het verrichten van arbeid, ongeacht het type vergunning. 

De lidstaten kunnen aanvullende informatie opnemen in ver
band met de arbeidsrelatie van de onderdaan van een derde land 
(zoals naam en adres van de werkgever, de plaats van de te
werkstelling, de aard van het werk, de werkuren, het loon); dit 
kan op papier dan wel in een elektronisch formaat, als bedoeld 
in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1030/2002 en in punt a), 
onder 16, van de bijlage daarbij. 

2. Wanneer de lidstaten overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1030/2002 een verblijfsvergunning verstrekken, geven zij 
geen aanvullende vergunningen af als bewijs van het feit dat 
toegang is verleend tot de arbeidsmarkt.
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Artikel 8 

Procedurele waarborgen 

1. Beslissingen tot afwijzing van een aanvraag tot verstrek
king, wijziging of verlenging van een gecombineerde vergun
ning, of beslissingen tot intrekking van een gecombineerde ver
gunning op grond van in het recht van de Unie of het nationale 
recht bepaalde criteria, worden in de schriftelijke kennisgeving 
gemotiveerd. 

2. Beslissingen tot afwijzing van een aanvraag tot verstrek
king, wijziging, verlenging of tot intrekking van een gecom
bineerde vergunning kunnen in de betrokken lidstaat langs juri
dische weg worden aangevochten, overeenkomstig het nationale 
recht. In de in lid 1 bedoelde schriftelijke kennisgeving wordt 
vermeld bij welke rechtbank of administratieve instantie de be
trokkene in beroep kan gaan en welke tijdslimiet daarvoor staat. 

3. Een aanvraag kan als niet-ontvankelijk worden beschouwd 
op grond van toelatingsquota voor onderdanen van derde lan
den die willen komen werken en behoeft, op die grond, niet te 
worden behandeld. 

Artikel 9 

Toegang tot informatie 

De lidstaten verstrekken de onderdaan van een derde land en 
diens toekomstige werkgever desgevraagd adequate informatie 
over de documenten die zij nodig hebben om een volledige 
aanvraag te kunnen indienen. 

Artikel 10 

Vergoedingen 

De lidstaten kunnen in voorkomend geval van de aanvragers 
vergoedingen verlangen voor de behandeling van hun aanvraag 
overeenkomstig deze richtlijn. De hoogte van dergelijke vergoe
dingen is evenredig en kan gebaseerd worden op de feitelijke 
diensten die voor de verwerking van de aanvraag en de ver
strekking van de vergunning werden geleverd. 

Artikel 11 

Rechten op grond van de gecombineerde vergunning 

Wanneer een gecombineerde vergunning is verstrekt overeen
komstig het nationale recht heeft de houder gedurende de gel
digheidsduur daarvan ten minste recht op: 

a) toegang tot en verblijf op het grondgebied van de lidstaat die 
de gecombineerde vergunning verstrekt, mits de houder vol
doet aan alle voorwaarden voor toelating overeenkomstig het 
nationale recht; 

b) vrije toegang tot het hele grondgebied van de lidstaat die de 
gecombineerde vergunning verstrekt, binnen de beperkingen 
die door het nationale recht worden opgelegd; 

c) het verrichten van de specifieke loondienstwerkzaamheden 
die zijn toegestaan krachtens de gecombineerde vergunning 
overeenkomstig het nationale recht; 

d) informatie over de aan de vergunning verbonden rechten 
van de houder die door deze richtlijn en/of door het natio
nale recht zijn toegekend. 

HOOFDSTUK III 

RECHT OP GELIJKE BEHANDELING 

Artikel 12 

Recht op gelijke behandeling 

1. Werknemers uit derde landen als bedoeld in artikel 3, lid 
1, onder b) en c), worden in de lidstaten waar zij verblijven op 
dezelfde manier behandeld als nationale onderdanen, op het 
vlak van: 

a) arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, ontslag en veiligheid en 
gezondheid op het werk; 

b) vrijheid van vereniging en aansluiting bij en lidmaatschap 
van een werkgevers- of werknemersorganisatie, of een andere 
organisatie waarvan de leden een bepaald beroep uitoefenen, 
met inbegrip van de door dergelijke organisaties verschafte 
voordelen, zonder dat wordt geraakt aan de nationale bepa
lingen inzake openbare orde en openbare veiligheid; 

c) onderwijs en beroepsopleiding; 

d) erkenning van diploma’s, certificaten en andere beroepskwa
lificaties, overeenkomstig de geldende nationale procedures; 

e) de takken van de sociale zekerheid als omschreven in Ver
ordening (EG) nr. 883/2004; 

f) belastingvoordelen, voor zover de werknemer geacht wordt 
in de betrokken lidstaat zijn fiscale woonplaats te hebben; 

g) toegang tot goederen en diensten, en de levering van voor 
het publiek beschikbare goederen en diensten, waaronder 
procedures voor het verkrijgen van huisvesting overeenkom
stig het nationale recht, zonder afbreuk te doen aan de 
vrijheid om contracten af te sluiten overeenkomstig het recht 
van de Unie en het nationale recht; 

h) door arbeidsbureaus verleende adviesdiensten. 

2. De lidstaten mogen beperkingen stellen aan de gelijke 
behandeling: 

a) in lid 1, onder c), door: 

i) de toepassing daarvan te beperken tot werknemers uit 
een derde land die in loondienst zijn of in loondienst 
geweest zijn en die als werkloos geregistreerd staan; 

ii) die werknemers uit derde landen uit te sluiten die tot 
hun grondgebied zijn toegelaten overeenkomstig Richt
lijn 2004/114/EG; 

iii) studie- en onderhoudstoelagen en -leningen of andere 
toelagen en leningen uit te sluiten;
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iv) voor toegang tot universitair en postsecundair onderwijs 
en tot beroepsopleidingen die niet rechtstreeks met de 
specifieke beroepsactiviteit verband houden, specifieke 
eisen te stellen onder andere ten aanzien van talenkennis 
en de betaling van school- of collegegeld, overeenkom
stig het nationale recht; 

b) door de rechten die in lid 1, onder e), aan werknemers uit 
derde landen worden toegekend, te beperken, waarbij zij 
deze rechten evenwel niet mogen beperken voor werk
nemers uit derde landen die in loondienst zijn of ten minste 
gedurende zes maanden in loondienst zijn geweest en die als 
werkloos geregistreerd staan. 

Tevens kunnen de lidstaten besluiten dat lid 1, onder e), 
waar het om gezinsbijslagen gaat, niet van toepassing is op 
onderdanen van derde landen die toestemming hebben voor 
een periode van ten hoogste zes maanden op hun grond
gebied te werken, op onderdanen van derde landen die voor 
studiedoeleinden zijn toegelaten en op onderdanen van derde 
landen die mogen werken omdat ze een visum bezitten; 

c) in lid 1, onder f), ten aanzien van belastingvoordelen, door 
de toepassing daarvan te beperken tot gevallen waarin de 
officiële of gebruikelijke woonplaats van de gezinsleden 
van de werknemer uit een derde land voor wie deze op 
uitkeringen aanspraak maakt, op het grondgebied van de 
betrokken lidstaat gelegen is; 

d) in lid 1, onder g), door: 

i) de toepassing ervan te beperken tot werknemers uit derde 
landen die in loondienst zijn; 

ii) de toegang tot huisvesting te beperken. 

3. Het bij lid 1 vastgestelde recht van gelijke behandeling 
doet geen afbreuk aan het recht van de lidstaat om de op grond 
van deze richtlijn verstrekte verblijfsvergunning, de voor andere 
doeleinden dan werk verstrekte verblijfsvergunning of enige an
dere vergunning om in een lidstaat arbeid te verrichten, in te 
trekken of niet te verlengen. 

4. Werknemers uit derde landen die naar een derde land 
verhuizen, of hun nagelaten betrekkingen die in een derde 
land wonen en rechten aan die werknemers ontlenen, ontvan
gen onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde tarieven als 
onderdanen van de betrokken lidstaten wanneer die naar een 
derde land verhuizen, bij ouderdom, invaliditeit of overlijden 
wettelijke prestaties, gebaseerd op de vroegere arbeid van de 
werknemer en verworven overeenkomstig de in artikel 3 van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 bedoelde wetgeving. 

HOOFDSTUK IV 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 13 

Gunstiger bepalingen 

1. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan gunstiger bepalingen 
van: 

a) het recht van de Unie, met inbegrip van bilaterale en mul
tilaterale overeenkomsten tussen de Unie of de Unie en haar 
lidstaten enerzijds, en een of meer derde landen anderzijds; 
en 

b) bilaterale of multilaterale overeenkomsten tussen een of meer 
lidstaten en een of meer derde landen. 

2. Deze richtlijn laat onverlet dat de lidstaten bepalingen 
kunnen invoeren of handhaven die gunstiger zijn voor de per
sonen die onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen. 

Artikel 14 

Informatie aan het publiek 

Iedere lidstaat stelt aan het publiek regelmatig bijgewerkte in
formatie ter beschikking betreffende de voorwaarden voor de 
toelating en het verblijf van onderdanen van derde landen tot, 
respectievelijk op, zijn grondgebied met het oog op werk. 

Artikel 15 

Verslaglegging 

1. De Commissie brengt op gezette tijden, en voor het eerst 
uiterlijk op 25 december 2016, aan het Europees Parlement en 
de Raad verslag uit over de toepassing van deze richtlijn in de 
lidstaten en stelt, in voorkomend geval, de wijzigingen voor die 
zij noodzakelijk acht. 

2. Jaarlijks, en de eerste maal uiterlijk op 25 december 2014, 
verstrekken de lidstaten met inachtneming van het bepaalde in 
Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en 
de Raad van 11 juli 2007 betreffende communautaire statistie
ken over migratie en internationale bescherming ( 1 ), aan de 
Commissie statistische gegevens met betrekking tot de aantallen 
werknemers uit derde landen aan wie gedurende het afgelopen 
kalenderjaar een gecombineerde vergunning is verstrekt. 

Artikel 16 

Omzetting 

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechte
lijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 25 december 
2013 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de 
tekst van die bepalingen onverwijld mee. 

Wanneer de lidstaten deze bepalingen vaststellen, wordt in die 
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar de 
onderhavige richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing 
worden vastgesteld door de lidstaten. 

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belang
rijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder 
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
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Artikel 17 

Inwerkingtreding 

Deze richtlijn treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. 

Artikel 18 

Adressaten 

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten overeenkomstig de Verdragen. 

Gedaan te Straatsburg, 13 december 2011. 

Voor het Europees Parlement 
De voorzitter 

J. BUZEK 

Voor de Raad 
De voorzitter 

M. SZPUNAR
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HvJ (Grote Kamer) nr. C-784/19, 3 juni 2021 („TEAM POWER EUROPE” EOOD /
Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna)

HvJ (Grote Kamer) nr. C-784/19, 3 juni 2021 („TEAM POWER EUROPE” EOOD / Direktor na Teritorialna direktsia na
Natsionalna agentsia za prihodite – Varna) Dr.pén.entr. 2021, afl. 3, 221, noot MORSA, M.; http://curia.europa.eu (3
juni 2021), concl. CAMPOS SANCHEZ-BORDONA, M.; Pb C 19 juli 2021 (dispositief), afl. 289, 8 en http://eur-
lex.europa.eu (20 juli 2021)
Samenvatting
Artikel 14, lid 2, van verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009
tot vaststelling van de wijze van toepassing van verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de
socialezekerheidsstelsels, moet aldus worden uitgelegd dat een in een lidstaat gevestigd uitzendbureau slechts kan
worden geacht „zijn werkzaamheden normaliter [in diezelfde lidstaat] te verrichten” in de zin van artikel 12, lid 1, van
verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie
van de socialezekerheidsstelsels, zoals gewijzigd bij verordening (EU) nr. 465/2012 van het Europees Parlement en
de Raad van 22 mei 2012, als het een aanzienlijk deel van zijn werkzaamheden bestaande in de
terbeschikkingstelling van uitzendkrachten verricht voor inlenende ondernemingen die eveneens in die lidstaat zijn
gevestigd en aldaar hun activiteiten uitoefenen.

Commentaar:

Website Hof van Justitie en Gerecht van de EU

Trefwoorden:
Vaststelling van de toe te passen wetgeving (sociale zekerheid migrerende werknemers)
Uitzendarbeid, algemeen

Volledige tekst
„Prejudiciële verwijzing – Migrerende werknemers – Sociale zekerheid – Toepasselijke wetgeving – Verordening (EG)
nr. 883/2004 – Artikel 12, lid 1 – Detachering – Uitzendkrachten – Verordening (EG) nr. 987/2009 – Artikel 14, lid 2 –
A1-verklaring – Bepaling van de lidstaat waar de werkgever zijn werkzaamheden normaliter verricht – Begrip
‚substantiële werkzaamheden die verder gaan dan louter intern beheer’ – Geen terbeschikkingstelling van
uitzendkrachten op het grondgebied van de lidstaat waar de werkgever is gevestigd”
In zaak C-784/19,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de
Administrativen sad – Varna (bestuursrechter in eerste aanleg Varna, Bulgarije) bij beslissing van 4 oktober 2019,
ingekomen bij het Hof op 22 oktober 2019, in de procedure

„TEAM POWER EUROPE” EOOD

tegen

Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna,

wijst

HET HOF (Grote kamer),
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samengesteld als volgt: K. Lenaerts, president, R. Silva de Lapuerta, vicepresident, J.-C. Bonichot, M. Vilaras, E.
Regan (rapporteur), M. Ilešič, L. Bay Larsen, N. Piçarra en A. Kumin, kamerpresidenten, T. von Danwitz, C. Toader,
M. Safjan, L. S. Rossi, I. Jarukaitis en N. Jääskinen, rechters,

advocaat-generaal: M. Campos Sánchez-Bordona,

griffier: M. Aleksejev, hoofd van een administratieve eenheid,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 13 oktober 2020,

gelet op de opmerkingen van:

„TEAM POWER EUROPE” EOOD, vertegenwoordigd door K. Todorova, advokat, en T. Höhn, Rechtsanwalt,
de Bulgaarse regering, vertegenwoordigd door E. Petranova, T. Tsingileva en T. Mitova als gemachtigden,
de Belgische regering, vertegenwoordigd door L. Van den Broeck, S. Baeyens en B. De Pauw als
gemachtigden,
de Estse regering, vertegenwoordigd door N. Grünberg als gemachtigde,
de Franse regering, vertegenwoordigd door C. Mosser, A. Desjonquères en E. de Moustier als gemachtigden,
de Poolse regering, vertegenwoordigd door A. Siwek-Ślusarek, D. Lutostańska en B. Majczyna als
gemachtigden,
de Finse regering, vertegenwoordigd door M. Pere als gemachtigde,
de Europese Commissie, vertegenwoordigd door D. Martin en Y. G. Marinova als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 10 december 2020,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 14, lid 2, van verordening (EG) nr.
987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van
toepassing van verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PB 2009,
L 284, blz. 1).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen „TEAM POWER EUROPE” EOOD (hierna: „Team
Power Europe”), een te Varna (Bulgarije) gevestigde vennootschap naar Bulgaars recht, en de direktor na Teritorialna
direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna (directeur van de regionale directie van het nationaal
agentschap voor overheidsinkomsten van de stad Varna, Bulgarije; hierna: „directeur”) over de weigering van
laatstgenoemde om een verklaring af te geven waaruit blijkt dat de Bulgaarse socialezekerheidswetgeving van
toepassing is op een door deze vennootschap tewerkgestelde uitzendkracht gedurende de periode waarin deze ter
beschikking wordt gesteld van een inlenende onderneming in Duitsland.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

Verordening nr. 883/2004

3 Bij verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PB 2004, L 166, blz. 1, met rectificatie in PB 2004, L 200, blz. 1), zoals
gewijzigd bij verordening (EU) nr. 465/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 (PB 2012, L
149, blz. 4) (hierna: „verordening nr. 883/2004”), is verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971
betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun
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gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, in de versie zoals gewijzigd en bijgewerkt bij verordening
(EG) nr. 118/97 van de Raad van 2 december 1996 (PB 1997, L 28, blz. 1) (hierna: „verordening nr. 1408/71”), met
ingang van 1 mei 2010 ingetrokken.

4 De overwegingen 1 en 45 van verordening nr. 883/2004 zijn als volgt verwoord:

“(1) De voorschriften ter coördinatie van de nationale socialezekerheidsstelsels behoren tot de
regelingen betreffende het vrije verkeer van personen en moeten bijdragen aan de verhoging van de
levensstandaard en de verbetering van de arbeidsomstandigheden.

[...]

(45) Aangezien de doelstelling van het voorgenomen optreden, namelijk coördinerende maatregelen
om te waarborgen dat het recht van vrij verkeer van personen daadwerkelijk kan worden uitgeoefend,
niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve, wegens de omvang en de
gevolgen van dit optreden, beter op communautair niveau kan worden verwezenlijkt, kan de
Gemeenschap maatregelen treffen, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel van artikel 5 van het
Verdrag. [...]”

5 Artikel 2 van deze verordening heeft als opschrift „Personele werkingssfeer” en is opgenomen in titel I, „Algemene
bepalingen”. Dit artikel bepaalt in lid 1:

“Deze verordening is van toepassing op onderdanen van een lidstaat, staatlozen en vluchtelingen, die
in een van de lidstaten wonen, en op wie de wetgeving van een of meer lidstaten van toepassing is of
geweest is, alsmede op hun gezinsleden en hun nabestaanden.”

6 Titel II van die verordening heeft als opschrift „Vaststelling van de toepasselijke wetgeving” en omvat de artikelen 11
tot en met 16.

7 Artikel 11, met als opschrift „Algemene regels”, bepaalt:

“1. Degenen op wie deze verordening van toepassing is, zijn slechts aan de wetgeving van één
lidstaat onderworpen. Welke die wetgeving is, wordt overeenkomstig deze titel vastgesteld.

[...]

3. Behoudens de artikelen 12 tot en met 16:

a) geldt voor degene die werkzaamheden al dan niet in loondienst verricht in een lidstaat, de
wetgeving van die lidstaat;

[...]”

8Artikel 12 van verordening nr. 883/2004 heeft als opschrift „Bijzondere regels” en bepaalt in lid 1:

“Degene die werkzaamheden in loondienst verricht in een lidstaat voor rekening van een werkgever
die daar zijn werkzaamheden normaliter verricht, en die door deze werkgever wordt gedetacheerd om
voor zijn rekening werkzaamheden in een andere lidstaat te verrichten, blijft onderworpen aan de
wetgeving van de eerstbedoelde lidstaat, mits de te verwachten duur van die werkzaamheden niet
meer dan 24 maanden bedraagt en de betrokkene niet wordt uitgezonden om een andere
gedetacheerde persoon te vervangen.”

9 Deze bepaling is in de plaats gekomen van artikel 14, punt 1, onder a), van verordening nr. 1408/71, waarin was
bepaald:

“Op degene die op het grondgebied van een lidstaat werkzaamheden in loondienst verricht voor een
onderneming waaraan hij normaal verbonden is, en door deze onderneming gedetacheerd wordt op
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het grondgebied van een andere lidstaat teneinde aldaar voor haar rekening arbeid te verrichten, blijft
de wetgeving van eerstbedoelde lidstaat van toepassing, mits de te verwachten duur van die arbeid
niet meer dan twaalf maanden bedraagt en hij niet wordt uitgezonden ter vervanging van een andere
persoon wiens detachering beëindigd is.”

Verordening nr. 987/2009

10 Titel II van verordening nr. 987/2009 heeft als opschrift „Vaststelling van de toepasselijke wetgeving” en bevat de
artikelen 14 tot en met 21.

11 Artikel 14 van deze verordening heeft als opschrift „Verduidelijkingen bij de artikelen 12 en 13 van [verordening nr.
883/2004]” en bepaalt in lid 2:

“Voor de toepassing van artikel 12, lid 1, van [verordening nr. 883/2004] hebben de woorden,die daar
zijn werkzaamheden normaliter verricht’ betrekking op een werkgever die normaliter op het
grondgebied van de lidstaat waar hij is gevestigd substantiële werkzaamheden verricht die verder
gaan dan louter intern beheer. Dit wordt vastgesteld aan de hand van alle criteria die de door de
werkgever uitgevoerde werkzaamheden kenmerken. De ter zake dienende criteria moeten zijn
toegesneden op de specifieke kenmerken van elke werkgever en de ware aard van de
werkzaamheden.”

12Artikel 19 van verordening nr. 987/2009, met als opschrift „Verstrekking van informatie aan betrokkenen en
werkgevers”, bepaalt in lid 2:

“Op verzoek van de betrokkene of de werkgever verstrekt het bevoegde orgaan van de lidstaat
waarvan de wetgeving op grond van een bepaling van titel II van [verordening nr. 883/2004] van
toepassing is, een verklaring dat die wetgeving van toepassing is en vermeldt het eventueel tot welke
datum en onder welke voorwaarden.”

13 Deze verklaring wordt vastgelegd in een document dat de „A1-verklaring” wordt genoemd.

Richtlijn 2008/104

14Artikel 3 van richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende
uitzendarbeid (PB 2008, L 327, blz. 9) bepaalt in lid 1:

“In deze richtlijn wordt verstaan onder:

[...]

b) ‚uitzendbureau’: iedere natuurlijke of rechtspersoon die, overeenkomstig het nationale recht, een
arbeidsovereenkomst of een arbeidsverhouding aangaat met uitzendkrachten teneinde deze ter
beschikking te stellen van inlenende ondernemingen om daar onder toezicht en leiding van deze
ondernemingen tijdelijk te werken;

c) ‚uitzendkracht’: een werknemer met een arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding met een
uitzendbureau teneinde ter beschikking te worden gesteld van een inlenende onderneming om daar
onder toezicht en leiding van laatstgenoemde onderneming tijdelijk te werken;

[...]”

Bulgaars recht

15 In artikel 107p van de Kodeks na truda (wetboek arbeidsrecht) wordt bepaald:

“(1) In de met een uitzendbureau gesloten arbeidsovereenkomst moet worden bepaald dat de
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werknemer wordt uitgezonden naar een inlenende onderneming om daar tijdelijk onder het toezicht en
de leiding van die onderneming te werken.

[...]

(7) Uitzendbureaus oefenen hun activiteit uit overeenkomstig de in de wet ter bevordering van de
werkgelegenheid (zakon za nasarchvane na zaetostta) vastgestelde voorwaarden en nadere regels
nadat ze zijn geregistreerd bij het arbeidsbureau (Agentsia po zaetostta).”

Hoofdgeding en prejudiciële vraag

16 De onderneming Team Power Europe is sinds 22 mei 2017 geregistreerd in het handelsregister van de Republiek
Bulgarije en heeft als statutair doel het verrichten van werkzaamheden op het gebied van uitzendwerk en
arbeidsbemiddeling in deze lidstaat en in andere landen.

17 Deze onderneming is overeenkomstig een door het ministerie van Arbeid en Sociale Zaken afgegeven verklaring
bij het Bulgaarse arbeidsbureau geregistreerd als uitzendbureau en heeft officiële toestemming om in Duitsland
personeel ter beschikking te stellen op grond van een vergunning die is afgegeven door de Agentur für Arbeit
Düsseldorf (plaatselijk arbeidsbureau Düsseldorf, Duitsland), die deel uitmaakt van de Bundesagentur für Arbeit
(federaal arbeidsbureau, Duitsland).

18 Op 8 oktober 2018 heeft Team Power Europe een arbeidsovereenkomst gesloten met een Bulgaars staatsburger
die op grond daarvan ter beschikking is gesteld van een in Duitsland gevestigde inlenende onderneming. In de
uitzendbrief van diezelfde dag werd toegelicht dat betrokkene zijn werkzaamheden in de periode van 15 oktober tot
en met 21 december 2018 onder leiding en toezicht van deze Duitse onderneming zou verrichten.

19 Op 9 mei 2019 heeft Team Power Europe de dienst ontvangsten van de Teritorialna direktsia na Natsionalna
agentsia za prihodite – Varna (regionale directie van het nationaal agentschap voor overheidsinkomsten van de stad
Varna, Bulgarije) verzocht om een A1-verklaring waarmee werd bevestigd dat de betrokken werknemer tijdens zijn
terbeschikkingstelling onder de Bulgaarse wetgeving viel.

20 Bij besluit van 30 mei 2019 heeft deze dienst het verzoek afgewezen op de grond dat de situatie in het
hoofdgeding niet binnen de werkingssfeer van artikel 12, lid 1, van verordening nr. 883/2004 viel. Volgens deze dienst
werd namelijk ten eerste de rechtstreekse relatie tussen Team Power Europe en de betrokken werknemer verbroken
en verrichtte die onderneming ten tweede geen substantiële werkzaamheden op Bulgaars grondgebied.

21 De dienst ontvangsten heeft zich bij deze vaststelling op verschillende factoren gebaseerd. Ten eerste is de
overeenkomst tussen Team Power Europe en de betrokken inlenende onderneming gesloten volgens de
voorwaarden en de bewoordingen van het Duitse recht. Ten tweede wordt Team Power Europe in deze
overeenkomst niet aangeduid op basis van haar registratie bij het Bulgaarse arbeidsbureau, maar wordt verwezen
naar de haar door de bevoegde Duitse autoriteiten afgegeven vergunning om personeel ter beschikking te stellen.
Ten derde heeft zij, met uitzondering van administratief en leidinggevend personeel, geen werknemers in dienst op
Bulgaars grondgebied. Ten vierde is de totale omzet van Team Power Europe afkomstig van de werkzaamheden van
in Duitsland ter beschikking gestelde uitzendkrachten. Ten vijfde heeft Team Power Europe voor de belasting over de
toegevoegde waarde (btw) enkel aangifte gedaan van diensten die zijn verricht op het grondgebied van een andere
lidstaat dan die waar zij is gevestigd. Ten zesde, ten slotte, is er geen enkele overeenkomst overgelegd met
ondernemers die op Bulgaars grondgebied actief zijn, en is daar geen enkele dienst op het gebied van uitzendwerk
verricht.

22 Bij besluit van 11 juni 2019 heeft de directeur het bestuurlijke bezwaar van Team Power Europe tegen het besluit
van 30 mei 2019 van de dienst ontvangsten afgewezen.

23 Daarop heeft Team Power Europe bij de Administrativen sad – Varna (bestuursrechter in eerste aanleg Varna,
Bulgarije) beroep in rechte ingesteld tot nietigverklaring van het besluit van de directeur.

24 Ter ondersteuning van dit beroep heeft Team Power Europe aangevoerd dat de werknemer in het hoofdgeding
binnen de werkingssfeer van artikel 12, lid 1, van verordening nr. 883/2004 valt en voldoet aan de in die bepaling
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gestelde voorwaarden voor de afgifte van een A1-verklaring. Wat meer in het bijzonder de vraag betreft of zij haar
werkzaamheden gewoonlijk op Bulgaars grondgebied uitoefent, betoogt Team Power Europe dat zij daar substantiële
werkzaamheden uitoefent op het gebied van werving en selectie van uitzendkrachten en hun aansluiting bij de
sociale zekerheid. Deze activiteit kan niet worden gelijkgesteld met het vervullen van zuiver interne administratieve
taken. Bovendien betekent het feit dat zij haar omzet behaalt uit transacties met inlenende ondernemingen die zijn
gevestigd in een andere lidstaat dan zij zelf, niet dat zij haar werkzaamheden buiten haar lidstaat van vestiging
verricht.

25 De directeur stelt dat de situatie die in het hoofdgeding aan de orde is, niet onder artikel 12, lid 1, van die
verordening valt. In dit verband wijst hij er met name op dat Team Power Europe op het Bulgaarse grondgebied
uitsluitend administratief en leidinggevend personeel in dienst heeft, dat al haar inkomsten afkomstig zijn uit in
Duitsland verrichte werkzaamheden in loondienst en dat zij in haar btw-aangifte enkel diensten heeft vermeld die
werden verricht op het grondgebied van laatstgenoemde lidstaat.

26 De Administrativen sad – Varna, die in socialezekerheidszaken in laatste instantie uitspraak doet, stelt vast dat de
partijen in het hoofdgeding het met name oneens zijn over de vraag of Team Power Europe substantiële
werkzaamheden op Bulgaars grondgebied uitoefent, en dat artikel 12, lid 1, van verordening nr. 883/2004 alleen op
die zaak van toepassing is als aan dat vereiste is voldaan. Zijn eigen rechtspraak bevat – naargelang van de
rechtsprekende formatie – uiteenlopende beslissingen over de uitlegging van dit vereiste, zoals dat is uitgewerkt in
artikel 14, lid 2, van verordening nr. 987/2009. De verschillen tussen deze beslissingen betreffen vooral de vraag aan
de hand van welke criteria moet worden bepaald of een uitzendbureau normaliter „substantiële werkzaamheden”
verricht op het grondgebied van de lidstaat waar het is gevestigd in de zin van laatstgenoemde bepaling.

27 Volgens een eerste stroming in de rechtspraak moet een onderneming die zich in de situatie van Team Power
Europe bevindt, worden geacht dergelijke substantiële werkzaamheden in Bulgarije uit te oefenen. Het werven,
selecteren en ter beschikking stellen van uitzendkrachten, wat toch de kernactiviteiten van een uitzendbureau
vormen, vindt immers in die lidstaat plaats. Daarnaast worden de arbeidsovereenkomsten tussen dit uitzendbureau
en deze werknemers in overeenstemming met de Bulgaarse wetgeving aldaar gesloten. De overeenkomsten tussen
het uitzendbureau en de inlenende ondernemingen waaraan die werknemers ter beschikking worden gesteld, worden
ook op Bulgaars grondgebied gesloten. Bovendien ontvangt het uitzendbureau al zijn inkomsten op dat grondgebied,
ook al vloeit de omzet voort uit transacties met inlenende ondernemingen die in andere lidstaten zijn gevestigd.
Tevens is het uitzendbureau overeenkomstig de Bulgaarse wetgeving als vennootschap ingeschreven en voor btw-
doeleinden geregistreerd.

28 Volgens een tweede stroming in de rechtspraak kan een onderneming die zich in de situatie van Team Power
Europe bevindt, niet worden geacht normaliter substantiële werkzaamheden in Bulgarije te verrichten. Ook al heeft
een dergelijke onderneming haar zetel en haar directie op Bulgaars grondgebied, dan nog heeft zij op dit grondgebied
immers uitsluitend administratief en leidinggevend personeel in dienst. Dat alleen al volstaat om de toepassing van de
Unierechtelijke detacheringsregels uit te sluiten. Bovendien zijn alle betrokken uitzendkrachten aangenomen om ter
beschikking te worden gesteld van inlenende ondernemingen in Duitsland, en heeft Team Power Europe in de
periode van 22 mei 2017 tot en met 29 mei 2019 geen uitzenddiensten op Bulgaars grondgebied verricht. Daaruit
volgt dat alle inkomsten en de omzet die deze onderneming in die periode heeft behaald, uitsluitend voortvloeien uit
in Duitsland verrichte werkzaamheden. Daarnaast is op de overeenkomsten met de inlenende ondernemingen het
Duitse recht van toepassing en worden ze in Duitsland uitgevoerd.

29 Volgens de verwijzende rechter kan uit de rechtspraak van het Hof die voortvloeit uit de arresten van 17 december
1970, Manpower (35/70, EU:C:1970:120), en 10 februari 2000, FTS (C-202/97, EU:C:2000:75), niet worden afgeleid
welke van die beide stromingen in de rechtspraak de voorkeur heeft. In het bijzonder kan op basis daarvan geen
antwoord worden gegeven op de vraag of, gelet op de door het Hof in de punten 42 tot en met 45 van het
laatstgenoemde arrest vermelde criteria, de in artikel 12, lid 1, van verordening nr. 883/2004 vastgelegde en in artikel
14, lid 2, van verordening nr. 987/2009 verduidelijkte regel dat een werkgever normaliter op het grondgebied van de
lidstaat waar hij is gevestigd substantiële werkzaamheden moet verrichten die verder gaan dan louter intern beheer,
alleen is nageleefd als het uitzendbureau een substantieel deel van zijn werkzaamheden bestaande in de
terbeschikkingstelling van uitzendkrachten verricht voor inlenende ondernemingen die zijn gevestigd en hun
activiteiten uitoefenen in dezelfde lidstaat als die waar dit uitzendbureau zelf is gevestigd, dan wel of het volstaat dat
dit uitzendbureau enkel in deze lidstaat is geregistreerd en aldaar arbeidsovereenkomsten sluit met de bedoeling die
uitzendkrachten ter beschikking te stellen van inlenende ondernemingen die in andere lidstaten zijn gevestigd.
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30 Daarop heeft de Administrativen sad – Varna de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een
prejudiciële beslissing over de volgende vraag:

“Moet artikel 14, lid 2, van [verordening nr. 987/2009] aldus worden uitgelegd dat een uitzendbureau
een aanzienlijk deel van zijn uitzendactiviteiten moet verrichten voor inlenende ondernemingen die in
dezelfde lidstaat zijn gevestigd, om te kunnen aannemen dat dit uitzendbureau zijn werkzaamheden
normaliter verricht op het grondgebied van de lidstaat waar het is gevestigd?”

Beantwoording van de prejudiciële vraag

31 Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in essentie te vernemen of artikel 14, lid 2, van verordening nr.
987/2009 aldus moet worden uitgelegd dat een in een lidstaat gevestigd uitzendbureau slechts kan worden geacht
„zijn werkzaamheden normaliter [in diezelfde lidstaat] te verrichten” in de zin van artikel 12, lid 1, van verordening nr.
883/2004, als het een aanzienlijk deel van zijn werkzaamheden bestaande in de terbeschikkingstelling van
uitzendkrachten verricht voor inlenende ondernemingen die eveneens in die lidstaat zijn gevestigd en aldaar hun
activiteiten uitoefenen.

32 In dit verband zij eraan herinnerd dat de bepalingen van titel II van verordening nr. 883/2004, waarvan artikel 12,
lid 1, deel uitmaakt, volgens vaste rechtspraak van het Hof een volledig en eenvormig stelsel van conflictregels
vormen. Deze bepalingen hebben namelijk niet alleen tot doel om de gelijktijdige toepassing van verschillende
nationale wettelijke regelingen en de mogelijkerwijs daaruit voortvloeiende complicaties te voorkomen, maar ook om
te beletten dat binnen de werkingssfeer van die verordening vallende personen geen socialezekerheidsbescherming
genieten bij gebreke van een wettelijke regeling die op hen van toepassing is (zie in die zin arrest van 16 juli 2020,
AFMB e.a., C-610/18, EU:C:2020:565, punt 40 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

33 Zodra iemand binnen de personele werkingssfeer van verordening nr. 883/2004 valt, zoals die is omschreven in
artikel 2 van deze verordening, geldt dan ook in beginsel de in artikel 11, lid 1, van die verordening geformuleerde
regel dat slechts één wetgeving toepassing vindt, en wordt de toepasselijke nationale wetgeving vastgesteld
overeenkomstig de bepalingen van titel II van die verordening (arrest van 16 juli 2020, AFMB e.a., C-610/18,
EU:C:2020:565, punt 41 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

34 Daartoe is in artikel 11, lid 3, onder a), van verordening nr. 883/2004 het beginsel neergelegd dat op degene die op
het grondgebied van een lidstaat werkzaamheden in loondienst verricht, de wetgeving van die staat van toepassing is
(arrest van 16 juli 2020, AFMB e.a., C-610/18, EU:C:2020:565, punt 42).

35 Dit beginsel geldt evenwel „[b]ehoudens de artikelen 12 tot en met 16” van verordening nr. 883/2004. In een aantal
bijzondere gevallen zou een strikte toepassing van de in artikel 11, lid 3, onder a), van die verordening neergelegde
algemene regel immers ertoe kunnen leiden dat zowel voor de werknemer als voor de werkgever en de
socialezekerheidsorganen juist administratieve complicaties worden geschapen in plaats van vermeden, waardoor de
uitoefening van het vrije verkeer door de onder die verordening vallende personen zou kunnen worden belemmerd
(arrest van 16 juli 2020, AFMB e.a., C-610/18, EU:C:2020:565, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

36 Tot die bijzondere gevallen behoort met name de situatie die wordt beschreven in artikel 12 van verordening nr.
883/2004. Volgens lid 1 van dat artikel blijft degene die in een lidstaat werkzaamheden in loondienst verricht voor
rekening van een werkgever „die daar zijn werkzaamheden normaliter verricht” en die door deze werkgever wordt
gedetacheerd om voor zijn rekening werkzaamheden in een andere lidstaat te verrichten, onderworpen aan de
wetgeving van de eerstbedoelde lidstaat, mits de te verwachten duur van die werkzaamheden niet meer dan 24
maanden bedraagt en de betrokkene niet wordt uitgezonden om een andere gedetacheerde persoon te vervangen.

37 Die bepaling kan dus van toepassing zijn op een gedetacheerde werknemer wiens werkgever een bijzondere band
heeft met de lidstaat waar hij is gevestigd omdat hij „zijn werkzaamheden normaliter [in die lidstaat] verricht”.

38 In artikel 14, lid 2, van verordening nr. 987/2009 wordt verduidelijkt dat onder deze laatste woorden een werkgever
moet worden verstaan „die normaliter op het grondgebied van de lidstaat waar hij is gevestigd substantiële
werkzaamheden verricht die verder gaan dan louter intern beheer”, hetgeen moet worden vastgesteld „aan de hand
van alle criteria die de door de werkgever uitgevoerde werkzaamheden kenmerken” en die „moeten zijn toegesneden
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op de specifieke kenmerken van elke werkgever en de ware aard van de werkzaamheden”.

39 In de punten 42 en 43 van het arrest van 10 februari 2000, FTS (C-202/97, EU:C:2000:75), heeft het Hof bij de
uitlegging van artikel 14, punt 1, onder a), van verordening nr. 1408/71, welke bepaling is vervangen door artikel 12,
lid 1, van verordening nr. 883/2004, geoordeeld dat alleen een uitzendbureau dat doorgaans werkzaamheden van
betekenis verricht in de lidstaat waar het is gevestigd, onder de bijzondere regel van artikel 14, punt 1, onder a), kan
vallen en dat het bevoegde orgaan van die lidstaat, om te bepalen of dat het geval is, alle criteria moet onderzoeken
die de activiteiten van deze onderneming kenmerken. Volgens de verduidelijking van het Hof behoren tot die criteria
onder meer de plaats waar de onderneming is gevestigd en waar zij haar hoofdkantoor heeft, het aantal
administratieve personeelsleden dat in de lidstaat van vestiging respectievelijk de andere lidstaat werkzaam is, de
plaats waar de gedetacheerde werknemers worden geworven en de plaats waar het merendeel van de
overeenkomsten met de klanten wordt gesloten, het recht dat van toepassing is op de arbeidsovereenkomsten van
de onderneming met enerzijds haar werknemers en anderzijds haar klanten, alsmede de omzet die gedurende een
voldoende representatieve periode in elk van de betrokken lidstaten is behaald, waarbij moet worden aangetekend
dat deze lijst niet uitputtend is, aangezien de keuze van de criteria op elk specifiek geval moet worden afgestemd.

40 Zoals de advocaat-generaal in de punten 54 en 55 van zijn conclusie in essentie heeft opgemerkt, kan met deze
criteria echter geen nauwkeurig antwoord worden gegeven op de in de onderhavige zaak door de verwijzende rechter
gestelde vraag.

41 Zoals met name blijkt uit de punten 11 en 15 van het arrest van 10 februari 2000, FTS (C-202/97, EU:C:2000:75),
heeft het Hof die criteria immers in een andere context vastgesteld dan die van het hoofdgeding. De zaak die tot dat
arrest heeft geleid, had namelijk betrekking op een uitzendbureau waarvan vaststond dat het uitzendkrachten ter
beschikking stelde in zowel de lidstaat waar het was gevestigd als een andere lidstaat. In die optiek hadden de in
punt 39 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte criteria tot doel om de lidstaat aan te wijzen waarmee
deze onderneming het nauwst verbonden was en zo vast te stellen welke socialezekerheidswetgeving van
toepassing was.

42 Daarentegen blijkt uit het dossier waarover het Hof in deze zaak beschikt dat Team Power Europe uitsluitend
uitzendkrachten ter beschikking stelt van inlenende ondernemingen die zijn gevestigd in een andere lidstaat dan die
waar zij zelf is gevestigd. In deze context rijst de onderhavige prejudiciële vraag, die erop is gericht te bepalen welke
werkzaamheden een uitzendbureau in zijn vestigingslidstaat in noemenswaardige mate moet uitvoeren om te worden
geacht in die lidstaat „substantiële werkzaamheden [te verrichten] die verder gaan dan louter intern beheer” in de zin
van artikel 14, lid 2, van verordening nr. 987/2009 en dus om binnen de werkingssfeer van artikel 12, lid 1, van
verordening nr. 883/2004 te vallen.

43 Volgens vaste rechtspraak van het Hof moet bij de uitlegging van een Unierechtelijke bepaling niet alleen rekening
worden gehouden met de bewoordingen van die bepaling, maar ook met de context ervan en met de doelstellingen
van de regeling waarvan zij deel uitmaakt (zie met name arrest van 6 oktober 2020, Jobcenter Krefeld, C-181/19,
EU:C:2020:794, punt 61 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

44 Wat in de eerste plaats de bewoordingen van artikel 14, lid 2, van verordening nr. 987/2009 betreft, daaruit blijkt
dat bij de vaststelling of een onderneming normaliter „op het grondgebied van de lidstaat waar [zij] is gevestigd
substantiële werkzaamheden verricht die verder gaan dan louter intern beheer”, zoals is opgemerkt in punt 38 van het
onderhavige arrest, rekening moet worden gehouden met alle aspecten van de door die onderneming uitgevoerde
werkzaamheden en wel op een manier die toegesneden is op de specifieke kenmerken van elke werkgever en de
ware aard van de uitgevoerde werkzaamheden.

45 In dit verband staat voor alle belanghebbenden die hebben deelgenomen aan de procedure bij het Hof vast dat
kenmerkend is voor een uitzendbureau als dat in het hoofdgeding dat het werkzaamheden verricht die erin bestaan
uitzendkrachten te werven, te selecteren en ter beschikking te stellen van inlenende ondernemingen.

46 Er moet op worden gewezen dat deze werkzaamheden, met name die betreffende de werving en de selectie van
uitzendkrachten, niet kunnen worden aangemerkt als werkzaamheden op het gebied van „louter intern beheer” in de
zin van artikel 14, lid 2, van verordening nr. 987/2009. Onder dit begrip vallen namelijk uitsluitend werkzaamheden
van zuiver administratieve aard die worden verricht om de onderneming intern goed te laten functioneren.
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47 Gelet hierop moet worden vastgesteld of een uitzendbureau reeds binnen de werkingssfeer van deze bepaling valt
als het in de lidstaat waar het is gevestigd in noemenswaardige mate werkzaamheden op het gebied van werving en
selectie van uitzendkrachten verricht, dan wel of het ook in noemenswaardige mate uitzendkrachten in die lidstaat ter
beschikking moet stellen.

48 In dit verband is het van belang op te merken dat de werkzaamheden op het gebied van werving en selectie van
uitzendkrachten weliswaar zeker van belang zijn voor uitzendbureaus, maar enkel tot doel hebben die
uitzendkrachten later ter beschikking te stellen van inlenende ondernemingen.

49 In het bijzonder moet worden opgemerkt dat de werving en de selectie van uitzendkrachten weliswaar bijdragen
aan de omzet van een uitzendbureau, aangezien deze werkzaamheden een noodzakelijke voorwaarde vormen om
die werknemers later ter beschikking te kunnen stellen, maar dat deze omzet pas daadwerkelijk wordt behaald
wanneer zij ter beschikking worden gesteld van inlenende ondernemingen op basis van de daartoe met deze
ondernemingen gesloten overeenkomsten. Zoals Team Power Europe in haar schriftelijke opmerkingen en ter
terechtzitting heeft aangegeven, zijn de inkomsten van een dergelijk uitzendbureau immers afhankelijk van de hoogte
van de vergoeding die wordt betaald aan uitzendkrachten die ter beschikking zijn gesteld van inlenende
ondernemingen.

50 Hieruit volgt dat een uitzendbureau zoals Team Power Europe, dat zijn werkzaamheden op het gebied van
werving en selectie van uitzendkrachten verricht in de lidstaat waar het is gevestigd, slechts kan worden geacht in die
lidstaat „substantiële werkzaamheden” te verrichten in de zin van artikel 14, lid 2, van verordening nr. 987/2009,
gelezen in samenhang met artikel 12, lid 1, van verordening nr. 883/2004, indien het deze uitzendkrachten aldaar ook
in noemenswaardige mate ter beschikking stelt van inlenende ondernemingen die zijn gevestigd en hun activiteiten
uitoefenen in diezelfde lidstaat.

51 Deze uitlegging vindt in de tweede plaats steun in de context van artikel 14, lid 2, van verordening nr. 987/2009.

52 Er zij immers aan herinnerd dat deze bepaling ertoe strekt de werkingssfeer te verduidelijken van artikel 12, lid 1,
van verordening nr. 883/2004 – welke laatste bepaling een afwijking vormt van de algemene regel van artikel 11, lid 3,
onder a), van verordening nr. 883/2004 – en daarom strikt moet worden uitgelegd (zie in die zin arrest van 6
september 2018, Alpenrind e.a., C-527/16, EU:C:2018:669, punt 95).

53 In die omstandigheden kan deze afwijkende regel niet worden toegepast op een uitzendbureau dat in de lidstaat
waar het is gevestigd weliswaar werkzaamheden uitoefent op het gebied van werving en selectie van
uitzendkrachten, maar er geen of slechts relatief weinig uitzendkrachten ter beschikking stelt van eveneens aldaar
gevestigde inlenende ondernemingen. Indien die afwijkende regel op een dergelijk uitzendbureau zou worden
toegepast, zou dit immers tot gevolg hebben dat de door dit uitzendbureau geworven en geselecteerde werknemers
die hun werkzaamheden hoofdzakelijk of zelfs uitsluitend verrichten in een andere lidstaat dan die waar die
onderneming is gevestigd, binnen de werkingssfeer van die afwijkende regel zouden vallen, terwijl die regel enkel
geldt voor situaties waarin een werknemer zijn werkzaamheden gedurende een beperkte periode verricht in een
andere lidstaat dan die waar zijn werkgever zijn werkzaamheden gewoonlijk verricht.

54 Voorts moet worden opgemerkt dat richtlijn 2008/104, die specifiek betrekking heeft op uitzendwerk, in artikel 3, lid
1, onder b), „uitzendbureau” omschrijft als iedere natuurlijke of rechtspersoon die overeenkomstig het nationale recht
een arbeidsovereenkomst of een arbeidsverhouding aangaat met uitzendkrachten „teneinde” deze ter beschikking te
stellen van inlenende ondernemingen om daar onder toezicht en leiding van deze ondernemingen tijdelijk te werken.

55 Artikel 3, lid 1, onder c), van deze richtlijn omschrijft „uitzendkracht” als een werknemer met een
arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding met een uitzendbureau „teneinde” ter beschikking te worden gesteld van
een inlenende onderneming om daar onder toezicht en leiding van laatstgenoemde onderneming tijdelijk te werken.

56 Deze definities brengen duidelijk tot uitdrukking wat de doelstelling is van de werkzaamheden van een
uitzendbureau, namelijk uitzendkrachten ter beschikking stellen van inlenende ondernemingen, en bevestigen
daarom ook de uitlegging dat een uitzendbureau slechts kan worden geacht in zijn vestigingslidstaat „substantiële
werkzaamheden” in de zin van artikel 14, lid 2, van verordening nr. 987/2009 te verrichten indien het deze
uitzendkrachten aldaar in noemenswaardige mate ter beschikking stelt van inlenende ondernemingen die zijn
gevestigd en hun activiteiten uitoefenen in diezelfde lidstaat.
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57 De voorgaande uitlegging wordt in de derde plaats bevestigd door de doelstelling van zowel artikel 14, lid 2, van
verordening nr. 987/2009 als de Unieregeling waarvan deze bepaling deel uitmaakt.

58 In dit verband zij eraan herinnerd dat verordening nr. 883/2004, waarvan verordening nr. 987/2009 de
uitvoeringsbepalingen vaststelt, blijkens de overwegingen 1 en 45 ervan en artikel 42 EG, thans artikel 48 VWEU, op
basis waarvan deze verordening met name is vastgesteld, beoogt het vrije verkeer van werknemers binnen de
Europese Unie te waarborgen zonder afbreuk te doen aan de eigen kenmerken van de nationale
socialezekerheidswetgevingen, en te zorgen voor de coördinatie van de nationale socialezekerheidsstelsels van de
lidstaten, zodat het recht op vrij verkeer van personen daadwerkelijk kan worden uitgeoefend, en aldus bij te dragen
tot de verhoging van de levensstandaard en de verbetering van de arbeidsomstandigheden van personen die zich
binnen de Unie verplaatsen (zie in die zin arrest van 16 juli 2020, AFMB e.a., C-610/18, EU:C:2020:565, punt 63 en
aldaar aangehaalde rechtspraak).

59Artikel 12, lid 1, van verordening nr. 883/2004, waarvan de strekking wordt verduidelijkt in artikel 14, lid 2, van
verordening nr. 987/2009, heeft weliswaar met name tot doel de in de artikelen 56 tot en met 62 VWEU gewaarborgde
vrijheid van dienstverrichting te bevorderen ten behoeve van ondernemingen die daarvan gebruikmaken door
werknemers naar andere lidstaten te sturen dan die waar zij zijn gevestigd, maar, zoals uit de punten 34 tot en met
36 van het onderhavige arrest blijkt, wordt met die bepaling ook de in het vorige punt genoemde doelstelling
nagestreefd. Dit artikel 12, lid 1, voorziet namelijk in een uitzondering op de in artikel 11, lid 3, onder a), van
verordening nr. 883/2004 neergelegde regel dat de wetgeving van de werklidstaat van toepassing is, teneinde
eventueel daaruit voortvloeiende complicaties te voorkomen en aldus mogelijke belemmeringen voor het vrije verkeer
van werknemers weg te nemen (zie in die zin arrest van 25 oktober 2018, Walltopia, C-451/17, EU:C:2018:861,
punten 37 en 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

60 Om te vermijden dat een op het grondgebied van een lidstaat gevestigde onderneming zich verplicht ziet om haar
normaliter aan de socialezekerheidsregeling van die lidstaat onderworpen werknemers aan te sluiten bij de
socialezekerheidsregeling van een andere lidstaat waarnaar deze worden uitgezonden om werkzaamheden van
beperkte duur te verrichten, biedt artikel 12, lid 1, van verordening nr. 883/2004 een dergelijke onderneming in het
bijzonder de mogelijkheid om de aansluiting van haar werknemers bij de socialezekerheidsregeling van de eerste
lidstaat te handhaven (zie arrest van 25 oktober 2018, Walltopia, C-451/17, EU:C:2018:861, punt 39 en aldaar
aangehaalde rechtspraak).

61 Door in een dergelijke afwijking te voorzien, heeft de Uniewetgever ondernemingen die gebruikmaken van de door
het VWEU gewaarborgde vrijheid van dienstverrichting, een voordeel op het gebied van de sociale zekerheid
geboden dat niet uit de enkele uitoefening van deze vrijheid voortvloeit.

62 Zouden uitzendbureaus die gebruikmaken van de vrijheid van dienstverrichting voor dit voordeel in aanmerking
komen wanneer zij zich bij de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten uitsluitend of hoofdzakelijk richten op een of
meer andere lidstaten dan die waarin zij zijn gevestigd, dan zou dat deze uitzendbureaus er weleens toe kunnen
aanzetten om op basis van de socialezekerheidswetgeving van de lidstaten te kiezen in welke lidstaat zij zich willen
vestigen met als enig doel te profiteren van de voor hen op dat gebied gunstigste wetgeving, en aldus „forum
shopping” mogelijk maken.

63 Het is juist dat verordening nr. 883/2004 enkel een stelsel voor de coördinatie van de
socialezekerheidswetgevingen van de lidstaten invoert zonder deze wetgevingen te harmoniseren, en dat het
inherent is aan een dergelijk stelsel dat er verschillen blijven bestaan tussen de socialezekerheidsregelingen van de
lidstaten, met name wat betreft de hoogte van de sociale bijdragen die moeten worden betaald voor de uitoefening
van een bepaalde werkzaamheid (arrest van 16 juli 2020, AFMB e.a., C-610/18, EU:C:2020:565, punt 68 en aldaar
aangehaalde rechtspraak).

64 Het door deze verordening nagestreefde doel om het vrije verkeer van werknemers en, in het geval van
detachering van werknemers, de vrijheid van dienstverrichting te bevorderen door ondernemingen die deze vrijheid
uitoefenen een voordeel te bieden op socialezekerheidsgebied, dreigt echter in gevaar te worden gebracht indien de
uitlegging van artikel 14, lid 2, van verordening nr. 987/2009 erop uitloopt dat deze ondernemingen de Unieregeling
ter zake kunnen gebruiken enkel om voordeel te halen uit de verschillen tussen de nationale
socialezekerheidsstelsels. In het bijzonder zou een dergelijk gebruik van de Unieregeling kunnen leiden tot een
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neerwaartse druk op de socialezekerheidsstelsels van de lidstaten en zelfs tot gevolg kunnen hebben dat deze
stelsels minder bescherming bieden.

65 Een uitlegging van artikel 12, lid 1, van verordening nr. 883/2004 en artikel 14, lid 2, van verordening nr. 987/2009
volgens welke de door uitzendbureaus geworven uitzendkrachten aangesloten blijven bij de
socialezekerheidsregeling van de lidstaat waar zij zijn gevestigd, terwijl die bureaus deze krachten niet in
noemenswaardige mate ter beschikking stellen van eveneens aldaar gevestigde inlenende ondernemingen zou,
doordat wordt toegestaan dat uitzendbureaus voordeel trekken uit de verschillen tussen de socialezekerheidsstelsels
van de lidstaten, bovendien tot gevolg hebben dat er een onevenwichtigheid ontstaat tussen de verschillende
beschikbare tewerkstellingsvormen, waarbij het voor ondernemingen voordeliger uitvalt om uitzendkrachten in te
zetten dan om rechtstreeks werknemers aan te trekken, die moeten worden aangesloten bij het
socialezekerheidsstelsel van de lidstaat waar zij werken.

66 Hieruit volgt dat een uitzendbureau dat uitzendkrachten uitsluitend of hoofdzakelijk ter beschikking stelt van
inlenende ondernemingen die zijn gevestigd in een andere lidstaat dan die waar het zelf is gevestigd, zich weliswaar
kan beroepen op de door het VWEU gewaarborgde vrijheid van dienstverrichting, maar niet in aanmerking komt voor
het door artikel 12, lid 1, van verordening nr. 883/2004 op socialezekerheidsgebied geboden voordeel, dat bestaat in
het behoud van de aansluiting van die werknemers bij het socialezekerheidsstelsel van de lidstaat waar dit bureau is
gevestigd, aangezien dit voordeel afhankelijk is van de voorwaarde dat dit laatste een aanzienlijk deel van zijn
werkzaamheden bestaande in de terbeschikkingstelling van werknemers verricht voor inlenende ondernemingen die
zijn gevestigd en hun activiteiten uitoefenen in de lidstaat waar dit uitzendbureau zelf is gevestigd.

67 Bijgevolg volstaat het als zodanig niet dat een uitzendbureau zijn werkzaamheden op het gebied van werving en
selectie van uitzendkrachten – hoe belangrijk die ook mogen zijn – uitoefent in de lidstaat waar het is gevestigd om
het te kunnen beschouwen als een uitzendbureau dat „zijn werkzaamheden normaliter [in die lidstaat] verricht” in de
zin van artikel 12, lid 1, van verordening nr. 883/2004, zoals verduidelijkt in artikel 14, lid 2, van verordening nr.
987/2009, en dat zich dus kan beroepen op de uitzonderingsregeling van eerstgenoemde bepaling.

68 Gelet op een en ander moet artikel 14, lid 2, van verordening nr. 987/2009 aldus worden uitgelegd dat een in een
lidstaat gevestigd uitzendbureau slechts kan worden geacht „zijn werkzaamheden normaliter [in diezelfde lidstaat] te
verrichten” in de zin van artikel 12, lid 1, van verordening nr. 883/2004 als het een aanzienlijk deel van zijn
werkzaamheden bestaande in de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten verricht voor inlenende ondernemingen
die eveneens in die lidstaat zijn gevestigd en aldaar hun activiteiten uitoefenen.

Kosten

69 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen,
zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun
opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Grote kamer) verklaart voor recht:

Artikel 14, lid 2, van verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009
tot vaststelling van de wijze van toepassing van verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de
socialezekerheidsstelsels, moet aldus worden uitgelegd dat een in een lidstaat gevestigd uitzendbureau slechts kan
worden geacht „zijn werkzaamheden normaliter [in diezelfde lidstaat] te verrichten” in de zin van artikel 12, lid 1, van
verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie
van de socialezekerheidsstelsels, zoals gewijzigd bij verordening (EU) nr. 465/2012 van het Europees Parlement en
de Raad van 22 mei 2012, als het een aanzienlijk deel van zijn werkzaamheden bestaande in de
terbeschikkingstelling van uitzendkrachten verricht voor inlenende ondernemingen die eveneens in die lidstaat zijn
gevestigd en aldaar hun activiteiten uitoefenen.

Volledige tekst, Website Hof van Justitie en Gerecht van de EU
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Recueil de la jurisprudence  

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre) 

20 mai 2021 * 

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Détermination de la législation applicable – Règlement (CEE) 
no 1408/71 – Article 13, paragraphe 2, sous a) – Article 14, paragraphe 2 – Personne qui exerce 

normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou de plusieurs États membres – Contrat de 
travail unique – Employeur établi dans l’État membre de résidence du travailleur – Activité salariée 

exercée exclusivement dans d’autres États membres – Travail effectué dans différents États membres 
pendant des périodes successives – Conditions » 

Dans l’affaire C-879/19, 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le 
Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), par décision du 19 septembre 2019, parvenue à la Cour le 
2 décembre 2019, dans la procédure 

FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe 

contre 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie, 

en présence de : 

UA, 

LA COUR (huitième chambre), 

composée de M. N. Wahl, président de chambre, M. F. Biltgen (rapporteur) et Mme L. S. Rossi, juges, 

avocat général : M. E. Tanchev, 

greffier : M. A. Calot Escobar, 

vu la procédure écrite, 

considérant les observations présentées : 

–  pour FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe, par Me W. Barański, adwokat, 

–  pour le Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie, par M. M. Drewnowski, radca 
prawny, 

–  pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, 

* Langue de procédure : le polonais. 

FR 
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–  pour le gouvernement belge, par Mme L. Van den Broeck et M. S. Baeyens, en qualité d’agents, 

–  pour la Commission européenne, par M. D. Martin et Mme A. Szmytkowska, en qualité d’agents, 

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions, 

rend le présent 

Arrêt 

1  La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14, paragraphe 2, sous b), du 
règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité 
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se 
déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement 
(CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement 
(CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 (JO 1998, L 209, p. 1) (ci-après le « règlement 
no 1408/71 »). 

2  Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société FORMAT Urządzenia i 
Montaże Przemysłowe (ci-après « Format ») au Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w 

1reWarszawie (Institut des assurances sociales, division de Varsovie, Pologne) au sujet de la 
détermination de la législation applicable à UA, salarié de Format (ci-après l’« intéressé »), en matière 
de sécurité sociale. 

Le cadre juridique 

3  Selon le sixième considérant du règlement no 1408/71, les règles de coordination doivent assurer aux 
travailleurs qui se déplacent à l’intérieur de l’Union, ainsi qu’à leurs ayants droit et à leurs survivants, 
le maintien des droits et des avantages acquis et en cours d’acquisition. 

4  Il ressort du huitième considérant de ce règlement que les dispositions de celui-ci visent à ce que les 
intéressés soient, en principe, soumis au régime de la sécurité sociale d’un seul État membre, et ce 
afin d’éviter les cumuls de législations applicables et les complications qui peuvent en résulter. 

5 L’article 1er, sous h), dudit règlement prévoit que, aux fins de l’application de ce règlement, le terme 
« résidence » signifie le séjour habituel. 

6  Sous le titre II de ce même règlement, intitulé « Détermination de la législation applicable », 
l’article 13, intitulé « Règles générales », dispose : 

« 1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est 
applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée 
conformément aux dispositions du présent titre. 

2. Sous réserve des articles 14 à 17 : 

a)  la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la 
législation de cet État membre, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si 
l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État 
membre ; 

[...] » 
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7  Sous ce même titre, l’article 14 du règlement no 1408/71, intitulé « Règles particulières applicables aux 
personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité salariée », prévoit : 

« La règle énoncée à l’article 13, paragraphe 2, point a), est appliquée compte tenu des exceptions et 
particularités suivantes : 

1) a)  la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre au service d’une 
entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire 
d’un autre État membre afin d’y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure 
soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce 
travail n’excède pas douze mois et qu’elle ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre 
personne parvenue au terme de la période de son détachement : 

[...] 

2)  la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États 
membres est soumise à la législation déterminée comme suit : 
a) la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise effectuant, pour le 

compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de 
marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le 
territoire d’un État membre est soumise à la législation de ce dernier État. [...] 

[...]  
b) la personne autre que celle visée au point a) est soumise :  

i)  à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie 
de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs 
employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents États membres ; 

ii)  à la législation de l’État membre sur le territoire duquel l’entreprise ou l’employeur qui 
l’occupe a son siège ou son domicile, si elle ne réside pas sur le territoire de l’un des États 
membres où elle exerce son activité ; 

[...] » 

8  En vertu de l’article 12 bis du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les 
modalités d’application du règlement no 1408/71 (JO 1972, L 74, p. 1), dans sa version modifiée et 
mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel 
que modifié par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 
(JO 2005, L 117, p. 1), les autorités de l’État membre compétent, au sens du règlement no 1408/71, sont 
tenues de remettre à la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux 
ou de plusieurs États membres, au sens de l’article 14, paragraphe 2, sous b), de ce dernier règlement, 
un certificat attestant que cette personne est soumise à la législation dudit État membre compétent. 

9  Ce certificat, dont le modèle figure dans la décision no 202 de la Commission administrative des 
Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, du 17 mars 2005, 
concernant les modèles de formulaires nécessaires à l’application des règlements no 1408/71 et 
no 574/72 du Conseil (E 001, E 101, E 102, E 103, E 104, E 106, E 107, E 108, E 109, E 112, E 115, E 
116, E 117, E 118, E 120, E 121, E 123, E 124, E 125, E 126 et E 127) (JO 2006, L 77, p. 1), est 
communément dénommé « formulaire E 101 » ou « certificat E 101 ». 

ECLI:EU:C:2021:409 3 

M&D Seminars 337



ARRÊT DU 20. 5. 2021 – AFFAIRE C-879/19  
FORMAT  

Le litige au principal et la question préjudicielle 

10  L’intéressé, ressortissant polonais résidant en Pologne, a travaillé pour Format, dont le siège est situé 
en Pologne, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour la période allant du 
20 octobre 2006 au 31 décembre 2009. Durant cette période, il a travaillé en France à partir du 
23 octobre 2006, au Royaume-Uni du 5 novembre 2007 au 6 janvier 2008, puis de nouveau en France 
à compter du 7 janvier 2008. 

11  Par décision du 13 février 2008, fondée sur l’article 14, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, sous b), 
du règlement no 1408/71, l’Institut des assurances sociales, 1re division de Varsovie, a refusé de délivrer 
à l’intéressé un certificat E 101 attestant que, du 23 décembre 2007 au 31 décembre 2009, ce dernier 
relevait du régime de sécurité sociale polonais au titre du travail qu’il avait effectué pour le compte de 
Format. 

12  Format et l’intéressé ont introduit un recours contre cette décision devant le Sąd Okręgowy w 
Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), qui a été rejeté. Cette juridiction a considéré que, 
dans la mesure où l’intéressé avait travaillé pour le compte de Format pendant plusieurs mois sur le 
territoire de deux États membres, de manière successive, il relevait non pas du champ d’application de 
l’article 14, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1408/71, mais de celui de l’article 13, paragraphe 2, 
sous a), de ce règlement. 

13  Format a interjeté appel de la décision de ladite juridiction devant le Sad Apelacyjny w Warszawie 
(cour d’appel de Varsovie, Pologne), lequel a été rejeté par décision du 23 janvier 2018. 

14  Cette juridiction a relevé qu’il ressort de l’arrêt du 4 octobre 2012, Format Urządzenia i Montaże 
Przemysłowe (C-115/11, EU:C:2012:606), que la notion de « personne qui exerce normalement une 
activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres », au sens de l’article 14, 
paragraphe 2, sous b), ii), du règlement no 1408/71, ne couvre pas les situations dans lesquelles la 
réalisation d’une activité salariée sur le territoire d’un seul État membre constitue la situation 
habituelle de la personne concernée. Ladite juridiction a considéré que, compte tenu du fait que le 
travail que l’intéressé a effectué dans chaque État membre a duré plusieurs mois, de la nature de son 
travail, à savoir des travaux de construction, ainsi que du profil d’activité de Format, à savoir la 
réalisation de travaux de construction dans plusieurs États membres, l’intéressé exerçait, en réalité, un 
travail habituel sur le territoire d’un seul État membre et relevait donc du champ d’application de 
l’article 13, paragraphe 2, sous a), de ce règlement. 

15  Format a introduit un pourvoi en cassation contre cette décision devant la juridiction de renvoi. 

16  Cette juridiction considère que l’arrêt du 4 octobre 2012, Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe 
(C-115/11, EU:C:2012:606), qui concernait une affaire au principal impliquant également Format et 
visant des faits qui s’étaient déroulés durant la période en cause au principal, ne dissipe pas les doutes 
relatifs à l’interprétation de l’article 14, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 soulevés par la présente 
affaire. En effet, par cet arrêt, la Cour aurait, certes, dit pour droit que cette disposition devait être 
interprétée en ce sens qu’une personne qui, dans le cadre de contrats de travail successifs précisant 
comme lieu de travail le territoire de plusieurs États membres, n’exerce, dans les faits, pendant la 
durée de chacun de ces contrats, son activité salariée que sur le territoire d’un seul de ces États à la 
fois, ne relève pas de la notion de « personne qui exerce normalement une activité salariée sur le 
territoire de deux ou plusieurs États membres », au sens de ladite disposition. Toutefois, les faits en 
cause dans l’affaire au principal ayant donné lieu à cet arrêt, à savoir que l’intéressé avait, sur la base 
de contrats de travail successifs, travaillé dans plusieurs États membres et avait exercé, pendant la 
durée de chacun de ces contrats, son activité salariée exclusivement sur le territoire d’un de ces États 
membres, se distingueraient de ceux en cause dans la présente affaire au principal dans la mesure où 
l’intéressé a, en vertu d’un seul contrat de travail, effectué une activité salariée, au cours de deux 
périodes qui se succédaient directement, sur le territoire de deux États membres différents. 
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17  En outre, il ressortirait de l’arrêt du 12 juillet 1973, Hakenberg (13/73, EU:C:1973:92, point 19), que la 
notion de « personne qui exerce normalement une activité salariée », au sens de l’article 14, 
paragraphe 2, du règlement no 1408/71, vise les personnes qui se trouvent dans une relation de travail 
cohérente et continue qui couvre en même temps ou dans le cadre de périodes successives le territoire 
de plusieurs États membres, mais ne vise pas les personnes qui, au cours de la période en cause, 
exercent effectivement en vertu d’un contrat de travail, un emploi dans un seul État membre et 
effectuent, au cours de l’année suivante, un travail dans un autre État membre en vertu d’un autre 
contrat de travail. 

18  La juridiction de renvoi, qui indique avoir interprété différemment cette notion dans deux affaires dont 
elle a été saisie, estime qu’il est nécessaire d’interroger la Cour afin de dissiper les doutes existants à cet 
égard. 

19  Dans ces conditions, le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) a décidé de surseoir à statuer et de 
poser à la Cour la question préjudicielle suivante : 

« La notion de personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou 
plusieurs États membres, utilisée à l’article 14, paragraphe 2, première phrase du règlement 
[no 1408/71], doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle vise la personne qui, dans le cadre d’un seul 
et même contrat de travail conclu avec un seul et même employeur, effectue, au cours de la période 
couverte par ce contrat, un travail sur le territoire de chacun d’au moins deux États membres, non 
pas de manière concomitante ou parallèlement, mais au cours de périodes de plusieurs mois qui se 
succèdent directement ? » 

Sur la question préjudicielle 

20  Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 14, paragraphe 2, du 
règlement no 1408/71 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une personne qui, dans le cadre 
d’un seul contrat de travail conclu avec un seul employeur prévoyant l’exercice d’une activité 
professionnelle dans plusieurs États membres, travaille, durant plusieurs mois successifs, uniquement 
sur le territoire de chacun de ces États membres. 

21  À cet égard, il importe de rappeler que, pour relever de l’article 14, paragraphe 2, du règlement 
no 1408/71, une personne doit exercer normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou 
de plusieurs États membres (arrêt du 4 octobre 2012, Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe, 
C-115/11, EU:C:2012:606, point 39). 

22  Selon la jurisprudence de la Cour, pour apprécier si une personne doit être considérée comme exerçant 
normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou de plusieurs États membres, ou, au 
contraire, s’il s’agit d’activités réparties sur le territoire de plusieurs États membres de façon 
simplement ponctuelle, il y a lieu d’avoir égard, en particulier, à la durée des périodes d’activité et à la 
nature du travail salarié telles que définies dans les documents contractuels, ainsi que, le cas échéant, à 
la réalité des activités exercées, à savoir, notamment, la manière dont les contrats de travail conclus 
entre l’employeur et le travailleur concernés ont été exécutés en pratique dans le passé, les 
circonstances entourant la conclusion de ces contrats et, plus généralement, les caractéristiques et les 
modalités des activités exercées par l’entreprise concernée (arrêt du 13 septembre 2017, X, C-570/15, 
EU:C:2017:674, point 21 et jurisprudence citée). 

23  En l’occurrence, la décision de renvoi ne précise pas quelles sont les indications figurant dans le 
contrat de travail conclu entre l’intéressé et Format, s’agissant notamment des lieux d’exécution du 
travail effectué par l’intéressé et la durée de ce travail. 
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24  Toutefois, il apparaît, à la lecture du dossier soumis à la Cour que, dans le cadre du contrat de travail 
conclu entre Format et l’intéressé, pour la période allant du 20 octobre 2006 au 31 décembre 2009, 
l’intéressé aurait travaillé en France à partir du 23 octobre 2006, puis au Royaume–Uni du 
5 novembre 2007 au 6 janvier 2008, et de nouveau en France à compter du 7 janvier 2008. 

25  Si tel est effectivement le cas, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, il y aurait lieu de 
considérer que l’intéressé a exercé son activité salariée de manière successive dans deux États 
membres mais que les durées de travail ininterrompues effectuées dans le premier État membre 
étaient, respectivement, d’environ treize mois et de presque deux années, avec une période 
intermédiaire d’environ deux mois exercée dans le second État membre. Ainsi, il conviendrait de 
retenir que, dans le cadre de son contrat de travail conclu pour la période allant du 20 octobre 2006 au 
31 décembre 2009, l’intéressé a effectué la quasi-totalité de son activité salariée sur le territoire d’un 
seul État membre. 

26  Certes, en ce qui concerne les éventuelles périodes successives d’activité exercées sur le territoire de 
plus d’un État membre, l’article 14, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 n’établit pas de limites 
temporelles. 

27  Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, si l’exercice d’une activité salariée sur le 
territoire d’un seul État membre constitue le régime normal de la personne concernée, celle-ci ne 
peut relever du champ d’application de l’article 14, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 (voir, en ce 
sens, arrêt du 4 octobre 2012, Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe, C-115/11, EU:C:2012:606, 
point 40). 

28  Dès lors, il ne saurait être admis qu’une personne qui exerce une activité salariée dans des conditions 
telles que celles en cause au principal, décrites aux points 24 et 25 du présent arrêt, relève de la 
notion de « personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou 
plusieurs États membres », au sens de l’article 14, paragraphe 2, du règlement no 1408/71. 

29  En effet, une telle interprétation aurait pour effet d’étendre le champ d’application de cette disposition 
à des situations dans lesquelles, en réalité, la durée pendant laquelle la personne concernée exerce son 
activité salariée sur le territoire d’un seul État membre est si longue que cette activité devrait être 
considérée comme le régime d’activité normal de la personne concernée. 

30  Il importe, d’ailleurs, de souligner que les dispositions du titre II du règlement no 1408/71, dont fait 
partie l’article 14 de ce règlement, constituent, selon une jurisprudence constante, un système complet 
et uniforme de règles de conflit de lois dont le but est de soumettre les travailleurs qui se déplacent à 
l’intérieur de l’Union au régime de la sécurité sociale d’un seul État membre, de sorte que les cumuls 
de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités (voir, 
en ce sens, arrêts du 16 février 1995, Calle Grenzshop Andresen, C-425/93, EU:C:1995:37, point 9 ; du 
13 septembre 2017, X, C-570/15, EU:C:2017:674, point 14, et du 8 mai 2019, Inspecteur van de 
Belastingdienst, C-631/17, EU:C:2019:381, point 33). 

31  À cette fin, l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71 pose le principe selon lequel un 
travailleur salarié est soumis, en matière de sécurité sociale, à la législation de l’État membre dans 
lequel il travaille (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2017, X, C-570/15, EU:C:2017:674, point 15 
et jurisprudence citée). 

32  Ce principe est cependant formulé « [s]ous réserve des articles 14 à 17 » du règlement no 1408/71. En 
effet, dans certaines situations particulières, l’application pure et simple de la règle générale visée à 
l’article 13, paragraphe 2, sous a), de ce règlement risquerait non pas d’éviter mais, au contraire, de 
créer, tant pour le travailleur que pour l’employeur et les organismes de sécurité sociale, des 
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complications administratives dont l’effet pourrait être d’entraver l’exercice de la libre circulation des 
personnes couvertes par ledit règlement (arrêt du 4 octobre 2012, Format Urządzenia i Montaże 
Przemysłowe, C-115/11, EU:C:2012:606, point 31 et jurisprudence citée). 

33  Ainsi, le paragraphe 2 de l’article 14 du règlement no 1408/71 constitue, au même titre que le 
paragraphe 1, sous a), de cet article, une dérogation au principe général prévu à l’article 13, 
paragraphe 2, sous a), de ce règlement. L’article 14, paragraphe 2, dudit règlement doit donc être 
interprété de manière stricte (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2007, Perez Naranjo, C-265/05, 
EU:C:2007:26, point 29). 

34  Or, il y a lieu de tenir compte du fait que, aux fins de l’exception prévue à l’article 14, paragraphe 1, 
sous a), du règlement no 1408/71, le législateur de l’Union a manifestement considéré que le 
détachement temporaire et de courte durée d’un travailleur dans un autre État membre pendant une 
durée maximale de douze mois justifie une exception à la règle de l’État membre du lieu d’exercice de 
l’activité prévue à l’article 13, paragraphe 2, sous a), de ce règlement (voir, en ce sens, conclusions de 
l’avocat général Mazák dans l’affaire Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe, C-115/11, 
EU:C:2012:267, point 55). 

35  Il s’ensuit que, pour assurer une interprétation cohérente des dispositions de l’article 14, paragraphe 1, 
sous a), et paragraphe 2, du règlement no 1408/71, il convient de considérer qu’une personne qui 
exerce, durant des périodes successives de travail, une activité salariée dans différents États membres 
doit être considérée comme exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou de 
plusieurs États membres, au sens de l’article 14, paragraphe 2, du règlement no 1408/71, pour autant 
que la durée des périodes ininterrompues de travail effectuée dans chacun de ces États membres 
n’excède pas douze mois. Seule une telle interprétation est de nature à éviter un contournement du 
principe prévu à l’article 13, paragraphe 2, sous a), de ce règlement. 

36  Force est, dès lors, de constater que l’article 14, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1408/71, sous 
réserve de vérification par le juge national, n’est pas applicable à une situation telle que celle en cause 
au principal. 

37  Il y a lieu d’ajouter qu’une telle situation ne relève, a priori, pas non plus de l’article 14, paragraphe 1, 
sous a), du règlement no 1408/71. En effet, seule une entreprise qui exerce habituellement des activités 
significatives sur le territoire de l’État membre d’établissement peut bénéficier de l’avantage offert par 
l’exception prévue à cette disposition (arrêt du 10 février 2000, FTS, C-202/97, EU:C:2000:75, 
point 40). Or, en l’occurrence, la décision de renvoi ne précise pas si, pendant la période allant du 
20 octobre 2006 au 31 décembre 2009, Format aurait exercé habituellement des activités significatives 
en Pologne, qui est l’État membre dans lequel elle est établie. En outre, il découle de l’arrêt du 
4 octobre 2012, Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe (C-115/11, EU:C:2012:606, point 32), qui 
concernait une affaire au principal impliquant également Format et visant des faits qui s’étaient 
déroulés durant la période en cause au principal, que cette société n’exerce habituellement pas 
d’activités significatives en Pologne. Il n’apparaît donc pas, a priori, que cette condition soit remplie 
en l’occurrence, ce qu’il incombe néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier. 

38  En revanche, une telle situation est susceptible de relever du principe énoncé à l’article 13, 
paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71. 

39  Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 14, 
paragraphe 2, du règlement no 1408/71 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à une 
personne qui, dans le cadre d’un seul contrat de travail conclu avec un seul employeur prévoyant 
l’exercice d’une activité professionnelle dans plusieurs États membres, travaille, durant plusieurs mois 
successifs, uniquement sur le territoire de chacun de ces États membres, lorsque la durée des périodes 
ininterrompues de travail effectuées par cette personne dans chacun de ces États membres dépasse 
douze mois, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. 
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ARRÊT DU 20. 5. 2021 – AFFAIRE C-879/19  
FORMAT  

Sur les dépens 

40  La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la 
juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour 
soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un 
remboursement. 

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit : 

L’article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à 
l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non 
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans 
sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 
1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, doit être 
interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à une personne qui, dans le cadre d’un seul contrat 
de travail conclu avec un seul employeur prévoyant l’exercice d’une activité professionnelle dans 
plusieurs États membres, travaille, durant plusieurs mois successifs, uniquement sur le territoire 
de chacun de ces États membres, lorsque la durée des périodes ininterrompues de travail 
effectuées par cette personne dans chacun de ces États membres dépasse douze mois, ce qu’il 
appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. 

Signatures 

ECLI:EU:C:2021:409 8 
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ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre) 

17 décembre 2019 (*) 

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Travail à durée déterminée – Accord-cadre 
CES, UNICE et CEEP – Notion de “travailleur à durée déterminée” – Juges de paix – 

Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Irrecevabilité 
manifeste » 

Dans l’affaire C-618/18, 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, 
introduite par le Giudice di pace di L’Aquila (juge de paix de L’Aquila, Italie), par décision 
du 19 septembre 2018, parvenue à la Cour le 1er octobre 2018, dans la procédure 

Gabriele Di Girolamo 

contre 

Ministero della Giustizia, 

en présence de : 

Unione Nazionale Giudici di Pace (Unagipa), 

LA COUR (septième chambre), 

composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, M. A. Arabadjiev (rapporteur), 
président de la deuxième chambre, et M. T. von Danwitz, juge, 

avocat général : Mme J. Kokott, 

greffier : M. A. Calot Escobar, 

vu la procédure écrite, 

considérant les observations présentées : 

–        pour M. Di Girolamo, par Mes B. Caruso, G. Fontana, S. Giubboni, D. Mesiti, V. De 
Michele, et S. Galleano, avvocati, 

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de 
Mme L. Fiandaca et de M. F. Sclafani, avvocati dello Stato, 

–        pour la Commission européenne, par MM. G. Gattinara et M. van Beek, en qualité 
d’agents, 

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance 
motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la 
Cour, 

rend la présente 
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Ordonnance 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 267 TFUE et 
de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la 
« Charte »), des principes de primauté du droit de l’Union, de protection de la confiance 
légitime et d’effectivité de la protection juridictionnelle, lus à la lumière de la 
jurisprudence de la Cour en matière de responsabilité des États membres pour violation 
du droit de l’Union par les juridictions nationales statuant en dernier ressort, ainsi que 
sur l’interprétation de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, 
conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre »), qui figure à l’annexe de la directive 
1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et 
CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43). 

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Gabriele Di 
Girolamo, juge de paix, au Ministero della Giustizia (ministère de la Justice, Italie), son 
employeur, au sujet d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à ce dernier de lui 
verser une somme de 4 500 euros. 

 Le cadre juridique 

 Le droit de l’Union 

3        En vertu de la clause 1 de l’accord-cadre, celui-ci a pour objet, d’une part, d’améliorer 
la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-
discrimination et, d’autre part, d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de 
l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs. 

4        La clause 2 de l’accord-cadre, intitulée « Champ d’application », dispose, à son point 1 : 

« Le présent accord s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou 
une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques 
en vigueur dans chaque État membre ». 

5        La clause 4 de l’accord-cadre énonce : 

« 1.      Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée 
ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée 
indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à 
moins qu’un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives. 

2.      Lorsque c’est approprié, le principe du “pro rata temporis” s’applique.  

[...] » 

 Le droit italien 

6        Intitulé « Institution et fonctions du juge de paix », l’article 1er de la legge n. 374 – 
Istituzione del giudice di pace (loi no 374, instituant le juge de paix), du 21 novembre 
1991 (supplément ordinaire à la GURI no 278, du 27 novembre 1991), dans sa version 
applicable aux faits en cause au principal (GURI no 244, du 19 octobre 2001) (ci-après 
la « loi no 374/1991 »), dispose : 
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« 1.      Il est institué un juge de paix, qui exerce la fonction juridictionnelle en matière 
civile et pénale et exerce la fonction de conciliation en matière civile selon les règles 
prévues à la présente loi. 

2.      La fonction de juge de paix est exercée par un magistrat honoraire appartenant à 
l’ordre judiciaire. 

[...] » 

7        L’article 3 de la loi no 374/1991, intitulé « Cadre organique et tableau des effectifs des 
justices de paix », énonce, à son paragraphe 1 : 

« Le cadre organique des magistrats honoraires affectés aux justices de paix est fixé à 
4 700 postes ; [...] » 

8        L’article 4 bis de cette loi, intitulé « Stage et nomination », prévoit, à son paragraphe 1 : 

« Les magistrats honoraires appelés à exercer la fonction de juge de paix sont nommés, 
à l’issue de la période de stage et de l’évaluation d’aptitude prévue au paragraphe 7, par 
décret du ministre de la Justice, après délibération du Consiglio superiore della 
magistratura [(Conseil supérieur de la magistrature, Italie)]. » 

9        L’article 5 de ladite loi, intitulé « Conditions de la nomination », dispose : 

« 1.      Pour être nommé juge de paix, il faut répondre aux conditions suivantes : 

[...] 

d)      être titulaire d’un diplôme (master) en droit ; 

[...] 

g)      avoir mis fin ou s’engager à mettre fin, avant d’accéder à la fonction de juge de 
paix, à l’exercice de toute activité de travail salarié, dans le secteur public ou le 
secteur privé ; 

h)      avoir réussi l’examen d’aptitude à l’exercice de la profession d’avocat. 

2.      La condition prévue au paragraphe 1, sous h), n’est pas exigée des candidats qui 
ont exercé : 

a)      des fonctions juridictionnelles, y compris en qualité de magistrat honoraire, 
pendant au moins deux ans ; 

b)      des fonctions notariales ; 

c)      l’enseignement de matières juridiques dans les universités ; 

d)      des fonctions inhérentes aux qualifications de direction et à l’ancienne carrière de 
direction des greffes et secrétariats judiciaires. 

[...] » 

10      Aux termes de l’article 7 de la même loi, intitulé « Durée du mandat et confirmation du 
juge de paix » : 
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« 1.      Dans l’attente de la réforme globale de l’organisation des juges de paix, le 
magistrat honoraire qui exerce les fonctions de juge de paix reste en fonction pendant 
quatre ans et peut être confirmé pour un deuxième mandat de quatre ans et pour un 
troisième mandat de deux ans. [...] 

[...] » 

11      L’article 8 de la loi no 374/1991, intitulé « Incompatibilités », dispose : 

« [...]  

1 bis. Les avocats ne peuvent pas exercer les fonctions de juge de paix dans le ressort 
du tribunal dans lequel ils exercent la profession d’avocat [...] 

1 ter. Les avocats qui exercent les fonctions de juge de paix ne peuvent pas exercer la 
profession d’avocat devant la justice de paix à laquelle ils appartiennent et ne peuvent 
représenter, assister ou défendre, lors des instances ultérieures, les parties à des 
procédures qui se sont déroulées devant ladite justice de paix. [...] » 

12      L’article 9 de cette loi, intitulé « Déchéance, dispense et sanctions disciplinaires », 
prévoit, à son paragraphe 1 : 

« Le juge de paix est déchu de ses fonctions s’il ne remplit plus l’une des conditions 
nécessaires pour être admis aux fonctions de juge de paix, par démission volontaire ou 
lorsque survient un motif d’incompatibilité. » 

13      L’article 10 de ladite loi, intitulé « Devoirs du juge de paix », énonce : 

« 1.      Le juge de paix est tenu aux devoirs qui incombent aux magistrats ordinaires. Il 
doit en outre s’abstenir, en sus des cas prévus à l’article 51 du code de procédure civile, 
dans tous les cas où il a entretenu ou entretient des rapports de travail indépendant ou 
de collaboration avec une des parties. 

[...] » 

14      Aux termes de l’article 11 de la même loi, intitulé « Indemnités dues au juge de paix » : 

« 1.      Les fonctions de juge de paix sont honoraires. 

2.      Les magistrats honoraires qui exercent les fonctions de juge de paix perçoivent 
une indemnité de 36,15 euros pour chaque audience civile ou pénale, même s’il ne s’agit 
pas d’une audience de plaidoiries, et pour l’apposition de scellés, et de 56,81 euros pour 
toute autre procédure attribuée et clôturée ou radiée du rôle. 

[...] » 

15      L’article 8 bis de la legge n. 97 – Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul 
trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della 
giustizia militare e degli avvocati dello Stato (loi no 97 – Règles concernant le statut 
juridique des magistrats et le traitement économique des magistrats ordinaires et 
administratifs, des magistrats de la justice militaire et des avocats de l’État), du 2 avril 
1979 (GURI no 97, du 6 avril 1979), dans sa version applicable à la date des faits en 
cause au principal, dispose : 
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« [...] [L]es magistrats ordinaires, administratifs, comptables et militaires, ainsi que les 
avocats et procureurs de l’État ont un congé annuel de 30 jours. » 

 Le litige au principal et les questions préjudicielles 

16      M. Di Girolamo exerce des fonctions de Giudice di pace (juge de paix) à l’Ufficio di 
Avezzano (justice de paix d’Avezzano, Italie), à l’Ufficio di Castel di Sangro (justice de 
paix de Castel di Sangro, Italie) et à l’Ufficio di Pescina (justice de paix de Pescina, Italie) 
depuis le mois d’avril 2002. Dans le cadre de ces fonctions, il a tranché 3 039 litiges 
civils entre l’année 2003 et l’année 2017, et a traité 356 affaires pénales depuis l’année 
2002. Il a tenu, pendant la période correspondant aux années 2015 à 2017, au minimum 
trois audiences par semaine, sauf durant le mois d’août, pendant lequel les délais de 
procédure sont suspendus. 

17      Il ressort de la demande de décision préjudicielle que la rémunération des juges de paix 
est liée au travail effectué et calculée par rapport au nombre d’actes prononcés. En 
conséquence, pendant la période de congé du mois d’août, le requérant au principal n’a 
perçu aucune indemnité. À cet égard, la juridiction de renvoi relève que, à la différence 
des juges de paix, dont le mandat est à durée déterminée, les magistrats ordinaires, 
employés à durée indéterminée, ont droit à des congés payés de 30 jours par an. 

18      Le 28 juillet 2017, M. Di Girolamo a saisi le Giudice di Pace di L’Aquila (juge de paix de 
L’Aquila, Italie) d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au ministère de la Justice 
de lui verser une somme de 4 500 euros. Selon le requérant au principal, cette somme 
lui serait due, à titre d’indemnité, pour le mois d’août 2016. Celle-ci correspondrait au 
montant auquel pourrait prétendre un magistrat professionnel disposant de la même 
ancienneté que lui, à titre d’indemnité pour congé annuel payé. 

19      Dans le cadre de ce recours, le juge de renvoi avait, par une décision du 31 juillet 2017, 
saisi la Cour d’une première demande de décision préjudicielle portant, notamment, sur 
l’interprétation de la clause 4 de l’accord-cadre. Dans cette demande, ledit juge avait 
expressément reconnu qu’il n’était pas compétent pour connaître de la demande 
d’indemnité pour congé annuel payé dont il était saisi, celle-ci relevant, en vertu du droit 
national, de la compétence des juridictions du travail ou, selon la qualification qu’il 
convient de donner à la relation d’emploi liant les juges de paix au ministère de la Justice, 
des juridictions administratives. 

20      Par l’ordonnance du 6 septembre 2018, Di Girolamo (C-472/17, non publiée, 
EU:C:2018:684), la Cour a rejeté cette première demande de décision préjudicielle 
comme étant irrecevable, en considérant que la coopération entre la Cour et les 
juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE suppose que la juridiction de renvoi 
soit compétente pour statuer sur le litige au principal, afin que celui-ci ne soit pas 
considéré comme purement hypothétique. 

21      Il ressort de la présente demande de décision préjudicielle que le juge de renvoi est 
toujours, à la suite du renvoi de l’affaire devant lui à l’issue de la procédure préjudicielle 
ayant donné lieu à ladite ordonnance de la Cour, appelé à statuer sur la demande 
introduite par M. Di Girolamo le 28 juillet 2017. Dans cette demande de décision 
préjudicielle, le juge de de renvoi indique qu’« il convient de qualifier le recours en 
injonction de payer formé par le requérant [...] d’action en réparation en nature des 
dommages résultant du défaut d’application du droit de l’Union », action qui pourrait 
relever de la compétence des juges de paix. 
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22      Dans ces conditions, le Giudice di pace di L’Aquila (juge de paix de L’Aquila) a décidé 
de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes : 

« 1)      Convient-il d’interpréter les principes généraux du droit de l’Union en vigueur, 
relatifs à la primauté du droit de l’Union, à la sécurité juridique, à la protection de 
la confiance légitime, à l’égalité des armes dans le procès, à la protection 
juridictionnelle effective, au droit à un tribunal indépendant et plus généralement à 
un procès équitable, visés à l’article 47 de la [Charte], lu en combinaison avec 
l’article 267 TFUE, à la lumière de la jurisprudence de la Cour en matière de 
responsabilité de l’État italien pour violation manifeste de la réglementation 
communautaire par la juridiction de dernière instance, ressortant des arrêts [du 
30 septembre 2003, Köbler (C-224/01, EU:C:2003:513), du 13 juin 2006, Traghetti 
del Mediterraneo (C-173/03, EU:C:2006:391), et du 24 novembre 2011, 
Commission/Italie (C-379/10, non publié, EU:C:2011:775)], en ce sens que ces 
dispositions et la jurisprudence citée de la Cour de justice s’opposent à l’adoption 
par un État membre, à son propre bénéfice et au bénéfice de ses administrations 
publiques, comme dans l’affaire en cause en l’espèce, d’une législation telle que 
celle introduite par la legge n. 18/2015 (loi no 18/2015) avec l’intention déclarée de 
mettre en œuvre les arrêts précités de la Cour de justice, mais en substance dans 
l’objectif d’en réduire les effets à néant et d’influencer la juridiction nationale qui, 
conformément au nouveau texte de l’article 2, paragraphes 3 et 3 bis, de la legge 
13 aprile 1988, n. 117 (loi no 117 du 13 avril 1988), sur la responsabilité civile des 
magistrats, prévoit une notion de responsabilité du juge pour dol ou faute grave 
“en cas de violation manifeste de la loi ainsi que du droit de l’Union européenne”. 
En effet, cette réglementation interne place la juridiction nationale devant une 
alternative – dans laquelle, quelle que soit l’option qu’il choisit, le juge engage sa 
responsabilité civile et disciplinaire envers l’État dans les affaires auxquelles les 
pouvoirs publics sont parties au fond – dont les termes sont, comme en l’espèce, 
d’enfreindre la législation interne en la laissant inappliquée et en appliquant le droit 
de l’Union européenne, tel qu’il est interprété par la Cour, ou au contraire 
d’enfreindre le droit de l’Union européenne, en appliquant les règles du droit 
interne qui s’opposent à la reconnaissance de la protection effective et sont 
contraires à l’article 1er, paragraphe 3, et à l’article 7 de la directive 2003/88, aux 
clauses 2 et 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée et à l’article 31, 
paragraphe 2, de la [Charte], tel qu’il est interprété par la Cour dans les arrêts [du 
1er mars 2012, O’Brien (C-393/10, EU:C:2012:110), et du 29 novembre 2017, King 
(C-214/16, EU:C:2017:914)] ?  

2)      En cas seulement de réponse affirmative à la première question, et compte tenu 
de la position adoptée par la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie) 
[dans l’arrêt] no 269/2017 du 14 décembre 2017, après l’arrêt [du 5 décembre 
2017, M.A.S. et M. B. (C-42/17, EU:C:2017:936)], à la lumière de l’article 31, 
paragraphe 2, de l’article 47 de la [Charte], de l’article 267 TFUE et de 
l’article 4 TUE, la décision que la Cour devrait adopter dans la présente affaire 
préjudicielle, constatant que le droit de l’Union s’oppose à l’article 2, paragraphes 3 
et 3 bis, de la legge 13 aprile 1988 n. 117, dans le cadre d’une procédure au 
principal dans laquelle la partie défenderesse est une administration publique de 
l’État, peut-elle être assimilée à une règle du droit de l’Union d’effet direct et devant 
être appliquée par la juridiction nationale, permettant d’écarter l’application de la 
disposition interne contraire ?  

3)      En cas seulement de réponse affirmative à la première question, le magistrat 
ordinaire ou “togato” peut-il être considéré comme un travailleur à durée 
indéterminée comparable au travailleur à durée déterminée qu’est le juge de paix, 
ayant la même ancienneté professionnelle que le magistrat ordinaire, aux fins de 
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l’application de la clause 4 de [l’accord-cadre], si les fonctions judiciaires exercées 
sont les mêmes, mais les procédures de concours pour accéder aux fonctions 
différentes, entre les magistrats ordinaires (sur titres et épreuves, avec 
recrutement permanent et inamovibilité substantielle de la relation de travail à 
durée indéterminée, sauf dans les cas peu fréquents de manquement grave aux 
devoirs de la fonction) et les juges de paix (sur titres, avec recrutement à terme, 
renouvelable discrétionnairement à l’issue de l’évaluation positive périodique par 
le conseil supérieur de la magistrature, révocable immédiatement en cas 
d’évaluation négative de l’action du juge honoraire) ? » 

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle 

23      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une 
demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général 
entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans 
poursuivre la procédure. 

24      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire. 

25      Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à 
l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions 
nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation 
du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont 
appelées à trancher (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 1992, Meilicke, C-83/91, 
EU:C:1992:332, point 22, ainsi que ordonnances du 8 septembre 2016, Caixabank et 
Abanca Corporación Bancaria, C-91/16 et C-120/16, non publiée, EU:C:2016:673, 
point 13, et du 6 septembre 2018, Di Girolamo, C-472/17, non publiée, EU:C:2018:684, 
point 22). 

26      Dans le cadre de cette coopération, les questions portant sur le droit de l’Union 
bénéficient d’une présomption de pertinence. Cependant, une demande formée par une 
juridiction nationale doit être rejetée lorsqu’il apparaît de manière manifeste que 
l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du 
litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la 
Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon 
utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a., 
C-621/18, EU:C:2018:999, point 27 ainsi que jurisprudence citée). 

27      Un tel rejet est également possible lorsqu’il apparaît de manière manifeste que la 
procédure prévue à l’article 267 TFUE a été détournée de son objet et tend, en réalité, 
à amener la Cour à statuer par le biais d’un litige construit (voir, en ce sens, arrêts du 
8 novembre 1990, Gmurzynska-Bscher, C-231/89, EU:C:1990:386, point 23 ; du 
5 décembre 1996, Reisdorf, C-85/95, EU:C:1996:466, point 16, et du 7 décembre 2010, 
VEBIC, C-439/08, EU:C:2010:739, point 42, ainsi que ordonnance du 16 avril 2008, Club 
Náutico de Gran Canaria, C-186/07, non publiée, EU:C:2008:227, point 19). 

28      Par ailleurs, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, 
la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives 
sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution 
effective d’un litige (arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a., C-621/18, 
EU:C:2018:999, point 28 ainsi que jurisprudence citée). 
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29      En l’occurrence, il convient de relever, en premier lieu, que, selon les indications figurant 
dans la demande de décision préjudicielle, le juge de renvoi est toujours saisi, à la suite 
du renvoi de l’affaire devant lui à l’issue de la procédure préjudicielle ayant donné lieu à 
l’ordonnance du 6 septembre 2018, Di Girolamo (C-472/17, non publiée, 
EU:C:2018:684), de la demande introduite le 28 juillet 2017 par M. Di Girolamo, tendant 
à ce qu’il soit enjoint au ministère de la Justice de lui verser une indemnité pour congé 
annuel non payé. 

30      À cet égard, il convient de rappeler que la juridiction de renvoi avait clairement indiqué, 
dans le cadre de cette première procédure préjudicielle, qu’elle n’était pas compétente 
pour statuer sur une telle demande d’indemnité pour congé annuel payé (ordonnance 
du 6 septembre 2018, Di Girolamo, C-472/17, non publiée, EU:C:2018:684, point 30), 
celle-ci relevant, selon la qualification qu’il convient de donner, en vertu du droit national, 
à la relation d’emploi liant le requérant au principal à son employeur, de la compétence 
soit des juridictions du travail, soit des juridictions administratives. 

31      Or, la Cour a considéré que la coopération entre la Cour et les juridictions nationales 
instituée à l’article 267 TFUE suppose que la juridiction de renvoi soit compétente pour 
statuer sur le litige au principal, afin que celui-ci ne soit pas considéré comme purement 
hypothétique, au sens de la jurisprudence citée au point 26 de la présente ordonnance 
(ordonnance du 6 septembre 2018, Di Girolamo, C-472/17, non publiée, EU:C:2018:684, 
point 31). 

32      Dans ces conditions, la Cour a jugé que la demande de décision préjudicielle dont elle 
était alors saisie était manifestement irrecevable (ordonnance du 6 septembre 2018, Di 
Girolamo, C-472/17, non publiée, EU:C:2018:684, point 32). 

33      En second lieu, dans la présente demande de décision préjudicielle, le juge de renvoi 
indique qu’« il convient de qualifier le recours en injonction de payer formé par le 
requérant [...] d’une action en réparation en nature des dommages en raison du défaut 
d’application du droit de l’Union », action qui pourrait relever de la compétence des juges 
de paix. 

34      Or, cette nouvelle qualification, par la juridiction de renvoi, de la demande à fin 
d’injonction de payer demeurée inchangée, sur laquelle elle est appelée à statuer, ne 
saurait suffire à modifier, dans le contexte de la présente affaire, l’appréciation portée 
par la Cour sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle ayant donné lieu 
à l’ordonnance du 6 septembre 2018, Di Girolamo (C-472/17, non publiée, 
EU:C:2018:684). 

35      Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier dont dispose la Cour que cette demande 
à fin d’injonction de verser une indemnité pour congé annuel payé a été introduite par 
M. Di Girolamo contre le ministère de la Justice, en qualité d’employeur de l’intéressé. 

36      En réponse à une demande d’information adressée au juge de renvoi par la Cour, celui-
ci a indiqué que, en vertu du droit italien, la partie défenderesse dans une action tendant 
à la mise en jeu de la responsabilité de l’État est, en général, le gouvernement italien et 
a confirmé que le recours au principal est dirigé contre le ministère de la Justice en tant 
qu’employeur public. 

37      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de revenir sur l’appréciation de la recevabilité de 
la demande de décision préjudicielle à laquelle s’est livrée la Cour dans le cadre du 
renvoi préjudiciel ayant donné lieu à l’ordonnance du 6 septembre 2018, Di Girolamo 
(C-472/17, non publiée, EU:C:2018:684), étant donné que le juge de renvoi n’a pas 
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relevé de fait nouveau justifiant une appréciation nouvelle par la Cour de sa compétence 
(voir, par analogie, arrêt du 16 décembre 1981, Foglia, 244/80, EU:C:1981:302, 
point 34). 

38      Partant, il convient de constater, en application de l’article 53, paragraphe 2, du 
règlement de procédure, que la présente demande de décision préjudicielle est 
manifestement irrecevable. 

 Sur les dépens 

39      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident 
soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. 
Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites 
parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. 

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit : 

La demande de décision préjudicielle introduite par le Giudice di pace di L’Aquila 
(juge de paix de L’Aquila, Italie), par décision du 19 septembre 2018, est 
manifestement irrecevable. 

Signatures 
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Hof van Cassatie van België  

Arrest 

Nr. P.14.1858.N 

INTERMEAT SERVICES sa, met zetel te 3402 Dudelange (Groothertogdom 

Luxemburg), rue Jean Jaurès 2 PB 120, 

beklaagde, 

eiseres, 

met als raadsman mr. Thierry Radelet, advocaat bij de balie te Nijvel. 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF  

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, cor-

rectionele kamer, van 6 november 2014.  

De eiseres voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd. 
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II.  BESLISSING VAN HET HOF  

Beoordeling 

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 

1. Het arrest spreekt de eiseres geheel of gedeeltelijk vrij voor sommige telast-

leggingen.  

In zoverre ook gericht tegen die beslissing, is het cassatieberoep van de eiseres bij 

gebrek aan belang niet ontvankelijk. 

Middel 

2. Het middel voert schending aan van artikel 14, lid 2, b), ii, van de Verorde-

ning (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing 

van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich 

binnen de Gemeenschap verplaatsen (voor de periode tot 1 mei 2010), artikel 13, 

lid 1, b), van de Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de 

Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstel-

sels (voor de periode vanaf 1 mei 2010), artikel 21 RSZ-wet, artikel 33, § 3, eerste 

lid, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet, de artikelen 4 tot 8 en 9 van het koninklijk be-

sluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van te-

werkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot mo-

dernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de 

wettelijke pensioenstelsels: het arrest oordeelt onwettig dat de werknemers van de 

eiseres dienden te worden aangegeven in het Belgische socialezekerheidsstelsel, 

aangezien ze niet alleen geen gedetacheerde werknemers waren, maar bovendien 

alternerend waren tewerkgesteld in verschillende lidstaten en ze in regel waren in 

het socialezekerheidsstelsel van het Groothertogdom Luxemburg, wat bindend is 

vastgesteld met de formulieren E 101 en A1, die niet definitief waren ingetrokken, 

maar enkel opgeschort. 

3. De E 101 en A 1–verklaringen creëren een vermoeden dat de betrokken 

werknemer regelmatig is aangesloten bij de socialezekerheidsregeling van de lid-

staat waarin hij is gevestigd. Zij zijn bindend voor het bevoegde orgaan van de 
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lidstaat waarin die werknemer arbeid verricht, zolang die verklaringen niet zijn 

ingetrokken of ongeldig verklaard.   

4. Het arrest stelt vast dat de voor de betrokken werknemers uitgereikte formu-

lieren E 101 en A 1 door het bevoegde orgaan in Luxemburg (de CCSS) werden 

ingetrokken en, op eisers aanvoering dat de A 1-formulieren niet definitief werden 

ingetrokken, dat er over de betrokken periode geen A 1 of E 101-formulieren 

voorliggen, alsook dat het gegeven dat die formulieren zijn opgeschort meebrengt 

dat zij geen bewijswaarde hebben aangaande de plaats van tewerkstelling. 

Met die redenen stelt het arrest naar recht vast dat er geen A 1 of E 101-

formulieren voorliggen op grond waarvan bindend moet worden aangenomen dat 

de bedoelde werknemers regelmatig zijn aangesloten bij de socialezekerheidsrege-

ling van de lidstaat waarin de eiseres is gevestigd. 

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 

5. In zoverre het middel aanvoert dat die formulieren nooit werden ingetrok-

ken door de bevoegde Luxemburgse autoriteit, maar enkel zijn opgeschort, vereist 

het een onderzoek van feiten waarvoor het Hof geen bevoegdheid heeft en is het 

bijgevolg niet ontvankelijk. 

6. Krachtens artikel 13, lid 1, Verordening (EEG) nr. 1408/71, zoals hier toe-

passelijk, zijn, onder voorbehoud van de artikelen 14quater en 14septies, degenen 

op wie deze verordening van toepassing is, slechts aan de wetgeving van één en-

kele lidstaat onderworpen. De toe te passen wetgeving wordt overeenkomstig de 

bepalingen van deze titel vastgesteld. 

Krachtens artikel 13, lid 2, a), Verordening (EEG) nr. 1408/71, zoals hier toepas-

selijk, is, onder voorbehoud van de artikelen 14 tot en met 17, op degene die op 

het grondgebied van een lidstaat werkzaamheden in loondienst uitoefent, de wet-

geving van die Staat van toepassing (lex loci laboris), zelfs indien hij op het 

grondgebied van een andere lidstaat woont of indien de zetel van de onderneming 

of het domicilie van de werkgever waarbij hij werkzaam is, zich bevindt op het 

grondgebied van een andere lidstaat. 

Op de in artikel 13, lid 2, a), neergelegde regel geldt krachtens het hier toepasse-

lijke artikel 14, lid 2, b), ii, Verordening (EEG) nr. 1408/71 de volgende uitzonde-

ring: op degenen die op het grondgebied van twee of meer lidstaten werkzaamhe-
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den in loondienst plegen uit te oefenen, wordt de toepasselijke wetgeving als volgt 

vastgesteld: b) op andere personen dan die bedoeld onder a) (rijdend, varend of 

vliegend personeel) is van toepassing: ii) de wetgeving van de lidstaat op het 

grondgebied waarvan de zetel van de onderneming of het domicilie van de werk-

gever waarbij zij werkzaam zijn, zich bevindt, voor zover zij niet wonen op het 

grondgebied van een der staten waar zij hun werkzaamheden uitoefenen. 

7. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie moet artikel 14, lid 2, Ver-

ordening (EEG) nr. 1408/71 zo worden uitgelegd dat: 

- een werknemer in elk geval werkzaamheden in loondienst moet plegen uit te 

oefenen op het grondgebied van twee of meer lidstaten om onder artikel 14, lid 

2, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 te vallen; 

- hoewel de verordening dit begrip niet nader definieert, dit doelt op werkzaam-

heden die zich niet beperken tot het grondgebied van een en dezelfde lidstaat, 

maar op werkzaamheden die zich normaliter uitstrekken tot het grondgebied 

van meerdere lidstaten, wat wil zeggen “in de regel” in plaats van “bij 

uitzondering of op tijdelijke basis”, of met andere woorden dat in die meerdere 

lidstaten doorgaans activiteiten van betekenis moeten worden verricht; 

- wanneer de betrokken persoon gewoonlijk werkzaamheden in loondienst ver-

richt op het grondgebied van slechts één lidstaat, hij niet onder de werkings-

sfeer van artikel 14, lid 2, valt. 

8. Krachtens artikel 11, lid 3, a), Verordening (EG) nr. 883/2004 geldt, behou-

dens de artikelen 12 tot en met 16, voor degene die werkzaamheden al dan niet in 

loondienst verricht in een lidstaat, de wetgeving van die lidstaat. 

Krachtens artikel 13, lid 1, b), Verordening (EG) nr. 883/2004 is op degene die in 

twee of meer lidstaten werkzaamheden in loondienst pleegt te verrichten, de wet-

geving van toepassing van de lidstaat waar de zetel van de onderneming of het 

domicilie van de werkgever waarbij hij voornamelijk werkzaam is zich bevindt, 

indien hij geen substantieel gedeelte van zijn werkzaamheden verricht in de lid-

staat waar hij woont.  

Krachtens artikel 14, lid 5, b), Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van 

toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de 
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socialezekerheidsstelsels, zoals hier toepasselijk, wordt voor de toepassing van ar-

tikel 13, lid 1, van de basisverordening onder degene die “in twee of meer lidsta-

ten werkzaamheden in loondienst pleegt te verrichten” verstaan, iemand die per-

manent in twee of meer lidstaten elkaar afwisselende werkzaamheden uitoefent, 

met uitzondering van marginale werkzaamheden, ongeacht de frequentie of het al 

dan niet regelmatige karakter van de afwisseling. 

9. Uit het voorgaande volgt dat krachtens de Verordening (EEG) nr. 1408/71 

en de Verordening (EG) nr. 883/2004, telkens in de hier toepasselijke versie, een 

werknemer enkel kan worden beschouwd als een persoon die in twee of meer lid-

staten werkzaamheden in loondienst pleegt te verrichten en aldus onder de wer-

kingssfeer valt van artikel 14, lid 2, Verordening (EEG) nr. 1408/71 en artikel 13, 

lid 1, b), Verordening (EG) nr. 883/2004, indien hij gewoonlijk werkzaamheden 

in loondienst verricht op het grondgebied van meerdere lidstaten, wat inhoudt dat 

hij in die meerdere lidstaten doorgaans activiteiten van betekenis verricht en dus 

geen activiteiten met slechts een marginale betekenis. 

In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht. 

10. De rechter oordeelt in feite, mitsdien onaantastbaar of een werknemer ge-

woonlijk werkzaamheden in loondienst verricht op het grondgebied van meerdere 

lidstaten, wat inhoudt dat hij in die meerdere lidstaten doorgaans activiteiten van 

betekenis verricht en dus geen activiteiten met slechts een marginale betekenis. 

11. Met de redenen die het bevat, oordeelt het arrest (p. 15 tot 23) naar recht dat 

voor 26 betrokken werknemers geen bewijzen voorliggen van tewerkstelling in 

verschillende lidstaten in de zin van beide verordeningen en die werknemers on-

der de Belgische socialezekerheidsregeling hoorden te vallen. 

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering  

12. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing bevat geen onwettigheden die de eiseres 

kunnen schaden. 
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Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiseres tot de kosten. 

Bepaalt de kosten op 140,31 euro. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, 

samengesteld uit raadsheer Filip Van Volsem, als waarnemend voorzitter, de 

raadsheren Alain Bloch, Antoine Lievens, Erwin Francis en Ilse Couwenberg, en 

op de openbare rechtszitting van 18 april 2017 uitgesproken door waarnemend 

voorzitter Filip Van Volsem, in aanwezigheid van advocaat-generaal Luc 

Decreus, met bijstand van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky. 

 

 

 

 

V. Kosynsky 

 

I. Couwenberg E. Francis 

A. Lievens A. Bloch F. Van Volsem 
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ECLI:EU:C:2012:606 1

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)

4 oktober 2012 

Procestaal: Pools.

„Sociale zekerheid — Vaststelling van toepasselijke wetgeving — Verordening (EEG) nr. 1408/71 — 
Artikel 14, lid 2, sub b — Persoon die op grondgebied van twee of meer lidstaten werkzaamheden in 
loondienst pleegt uit te oefenen — Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten — In lidstaat van normale 

verblijfplaats van werknemer gevestigde werkgever — Uitsluitend in andere lidstaten verrichte 
werkzaamheden in loondienst”

In zaak C-115/11,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de 
Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie (Polen) bij beslissing van 
15 december 2010, ingekomen bij het Hof op 2 maart 2011, in de procedure

Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe sp. z o.o.

tegen

Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

wijst HET HOF (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: J. N. Cunha Rodrigues, kamerpresident, A. Rosas, A. Ó Caoimh (rapporteur), 
A. Arabadjiev en C. G. Fernlund, rechters,

advocaat-generaal: J. Mazák,

griffier: R. Şereş, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 29 februari 2012,

gelet op de opmerkingen van:

— Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe sp. z o.o., vertegenwoordigd door W. Barański, 
adwokat,

— de Zakład Ubezpieczeń Społecznych, vertegenwoordigd door J. Czarnowski en M. Drewnowski, 
radcowie prawni,

— W. Kita, vertegenwoordigd door W. Barański, adwokat,

— de Poolse regering, vertegenwoordigd door M. Szpunar, A. Siwek-Ślusarek en J. Fałdyga als 
gemachtigden,
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— de Belgische regering, vertegenwoordigd door M. Jacobs en L. Van den Broeck als gemachtigden,

— de Duitse regering, vertegenwoordigd door T. Henze, J. Möller en A. Wiedmann als gemachtigden,

— de Europese Commissie, vertegenwoordigd door V. Kreuschitz en M. Owsiany-Hornung als 
gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 3 mei 2012,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 14, lid 2, sub b, van 
verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de 
socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich 
binnen de Gemeenschap verplaatsen, zoals gewijzigd en bijgewerkt bij verordening (EG) nr. 118/97 
van de Raad van 2 december 1996 (PB 1997, L 28, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) 
nr. 1992/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 (PB L 392, blz. 1; 
hierna: „verordening nr. 1408/71”).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen de vennootschap Format Urządzenia i 
Montaże Przemysłowe sp. z o.o. (hierna: „Format”) en een van haar werknemers, W. Kita, enerzijds, 
en de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (instituut voor sociale zekerheid; hierna: „ZUS”) anderzijds, 
over de vaststelling van de krachtens die verordening op Kita toepasselijke wetgeving.

Toepasselijke bepalingen

3 Volgens de zesde overweging van de considerans van verordening nr. 1408/71 moeten de 
coördinatievoorschriften de werknemers die zich binnen de Europese Gemeenschap verplaatsen, 
alsmede hun rechthebbenden en nabestaanden, de handhaving van de verworven en in wording zijnde 
rechten en voordelen waarborgen.

4 Die doelstelling moet luidens de zevende overweging van de considerans van die verordening met 
name worden bereikt door het samentellen van alle tijdvakken die door de verschillende nationale 
wetgevingen in aanmerking worden genomen voor het verkrijgen en behouden van het recht op 
prestaties.

5 Blijkens de achtste overweging van de considerans van die verordening beoogt deze te waarborgen dat 
de belanghebbenden in beginsel aan het socialezekerheidsstelsel van één enkele lidstaat zijn 
onderworpen, om samenloop van toepasbare nationale wetgevingen en de verwikkelingen die daaruit 
ontstaan, te vermijden.

6 Artikel 1, sub h, van verordening nr. 1408/71 bepaalt dat voor de toepassing van die verordening onder 
„woonplaats” de normale verblijfplaats wordt verstaan.

7 Onder titel II van die verordening, „Vaststelling van de toe te passen wetgeving”, bepaalt artikel 13, 
„Algemene regels”:

„1. Onder voorbehoud van de artikelen 14 quater en 14 septies zijn degenen op wie deze verordening 
van toepassing is, slechts aan de wetgeving van één enkele lidstaat onderworpen. De toe te passen 
wetgeving wordt overeenkomstig de bepalingen van deze titel vastgesteld.
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2. Onder voorbehoud van de artikelen 14 tot en met 17:

a) is op degene die op het grondgebied van een lidstaat werkzaamheden in loondienst uitoefent, de 
wetgeving van die staat van toepassing zelfs indien hij op het grondgebied van een andere lidstaat 
woont of indien de zetel van de onderneming of het domicilie van de werkgever waarbij hij 
werkzaam is, zich bevindt op het grondgebied van een andere lidstaat;

[...]

f) is op degene die ophoudt onderworpen te zijn aan de wettelijke regeling van een lidstaat zonder 
dat hij op grond van één van de in de voorgaande punten genoemde regels of van één van de in de 
artikelen 14 tot en met 17 bedoelde uitzonderingen of bijzondere regels aan de wettelijke regeling 
van een andere lidstaat wordt onderworpen, de wettelijke regeling van toepassing van de lidstaat 
op het grondgebied waarvan hij woont overeenkomstig de bepalingen van deze wettelijke regeling 
alleen.”

8 Onder diezelfde titel bepaalt artikel 14 van verordening nr. 1408/71, „Bijzondere regels voor personen 
in loondienst, met uitzondering van zeelieden”:

„Ten aanzien van de toepassing van de in artikel 13, lid 2, sub a, neergelegde regel gelden de volgende 
uitzonderingen en bijzonderheden:

1) a) Op degene die op [het] grondgebied van een lidstaat werkzaamheden in loondienst verricht 
voor een onderneming waaraan hij normaal verbonden is, en door deze onderneming 
gedetacheerd wordt op het grondgebied van een andere lidstaat teneinde aldaar voor haar 
rekening arbeid te verrichten, blijft de wetgeving van eerstbedoelde lidstaat van toepassing, 
mits de te verwachten duur van die arbeid niet meer dan twaalf maanden bedraagt en hij 
niet wordt uitgezonden ter vervanging van een andere persoon wiens detachering beëindigd 
is.

[...]

2) Op degene die op het grondgebied van twee of meer lidstaten werkzaamheden in loondienst 
pleegt uit te oefenen, wordt de toepasselijke wetgeving als volgt vastgesteld:

a) op degene die behoort tot het rijdend, varend of vliegend personeel van een onderneming 
welke voor rekening van anderen of voor eigen rekening internationaal vervoer van personen 
of goederen per spoor, over de weg, door de lucht of over de binnenwateren verricht en op 
het grondgebied van een lidstaat haar zetel heeft, is de wetgeving van laatstbedoelde staat van 
toepassing. [...]

b) op andere personen dan die bedoeld sub a is van toepassing:

i) de wetgeving van de lidstaat op het grondgebied waarvan zij wonen, indien zij een deel 
van hun werkzaamheden op dit grondgebied uitoefenen of indien zij verbonden zijn aan 
meer dan één onderneming of meer dan één werkgever die hun zetel of domicilie op het 
grondgebied van verschillende lidstaten hebben;

ii) de wetgeving van de lidstaat op het grondgebied waarvan de zetel van de onderneming 
of het domicilie van de werkgever waarbij zij werkzaam zijn, zich bevindt, indien zij niet 
wonen op het grondgebied van een der staten waar zij hun werkzaamheden uitoefenen.”

9 Het samentellen waarvan sprake is in de zevende overweging van de considerans van verordening 
nr. 1408/71 wordt in het bijzonder geregeld in de artikelen 10 bis, lid 2, 18, 38, 45, 64 en 72 daarvan.
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10 Krachtens artikel 12 bis, punten 2 en 4, van verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 
1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van verordening (EEG) nr. 1408/71, zoals gewijzigd 
en bijgewerkt bij verordening (EG) nr. 118/97 van de Raad van 2 december 1996 (PB 1997, L 28, 
blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 311/2007 van de Commissie van 19 maart 2007 
(PB L 82, blz. 6), moeten de autoriteiten van de krachtens verordening nr. 1408/71 bevoegde lidstaat 
aan degene die werkzaamheden in loondienst op het grondgebied van twee of meer lidstaten pleegt 
uit te oefenen in de zin van artikel 14, lid 2, sub b, van die laatste verordening, een bewijs verstrekken 
waarin wordt verklaard dat hij aan de wetgeving van die bevoegde lidstaat is onderworpen.

11 Dat bewijs, waarvan het model is vastgelegd in besluit nr. 202 van de Administratieve Commissie van 
de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers van 17 maart 
2005 betreffende modelformulieren voor de toepassing van de verordeningen (EEG) nr. 1408/71 
en (EEG) nr. 574/72 van de Raad (E 001, E 101, E 102, E 103, E 104, E 106, E 107, E 108, E 109, 
E 112, E 115, E 116, E 117, E 118, E 120, E 121, E 123, E 124, E 125, E 126 en E 127) (PB 2006, L 77, 
blz. 1), wordt doorgaans aangeduid als „E 101-formulier” of „E 101-verklaring”.

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

12 Blijkens de verwijzingsbeslissing is Format een te Warschau (Polen) gevestigde onderaannemer die 
actief is in de bouwsector in een aantal lidstaten. In 2008 was zij bij ongeveer 15 tot 18 
bouwprojecten tegelijk betrokken in vijf of zes lidstaten. De werkwijze van Format was, in Polen 
gerekruteerde werknemers in dienst te nemen en deze afhankelijk van de behoeften van het bedrijf en 
de aard van de uit te voeren werkzaamheden in te zetten op in de verschillende lidstaten lopende 
bouwprojecten.

13 Wanneer Format een werknemer op een andere bouwlocatie wenste in te zetten, kreeg deze een 
reisinstructie. Wanneer een bouwcontract afliep of er geen werk voor die werknemer was, keerde deze 
terug naar Polen, waarbij hij onbetaald verlof kreeg of de arbeidsovereenkomst werd beëindigd. In 
beginsel moest de werknemer in de landen van de Europese Unie werken.

14 Blijkens de vaststellingen van de verwijzende rechter bleef Polen de „woonplaats” van Kita in de zin van 
artikel 1, sub h, van verordening nr. 1408/71 tijdens de tijdvakken die in het hoofdgeding aan de orde 
zijn.

15 Format heeft Kita driemaal voltijds tewerkgesteld op basis van arbeidsovereenkomsten van bepaalde 
duur.

16 De eerste overeenkomst werd gesloten voor het tijdvak van 17 juli 2006 tot en met 31 januari 2007 en 
bij een aanhangsel verlengd tot en met 22 december 2007. Deze overeenkomst is echter op 
30 november 2006 beëindigd. Als plaats van tewerkstelling vermeldde de overeenkomst „bouwplaatsen 
in Polen en op het grondgebied van de Europese Unie (Ierland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, 
Finland), volgens de instructies van de werkgever”. Kita heeft in het kader van deze overeenkomst 
uitsluitend in Frankrijk gewerkt. Op grond van artikel 14, lid 2, sub b, van verordening nr. 1408/71 
heeft ZUS aan Kita een E 101-verklaring voor de toepasselijke wetgeving afgegeven voor het tijdvak van 
17 juli 2006 tot en met 22 december 2007. Na de beëindiging van de overeenkomst op 30 november 
2006 is de verklaring gewijzigd en gold zij van 17 juli tot en met 30 november 2006.

17 De tweede overeenkomst werd gesloten voor het tijdvak van 4 januari 2007 tot en met 21 december 
2008. De plaats van tewerkstelling was in identieke bewoordingen geformuleerd als in de eerste 
overeenkomst. In het kader van deze tweede overeenkomst heeft Kita in Frankrijk gewerkt. Op grond 
van dezelfde bepalingen als voor de eerste overeenkomst heeft ZUS hem een E 101-verklaring 
afgegeven voor het tijdvak van 4 januari 2007 tot en met 21 december 2008. Van 22 augustus 2007
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tot en met 31 december 2007 heeft Kita niet kunnen werken wegens ziekte, en deze tweede 
overeenkomst is op 5 april 2008 beëindigd. ZUS heeft derhalve de E 101-verklaring gewijzigd en deze 
gold van 4 januari tot en met 22 augustus 2007.

18 Bij besluit van 23 juli 2008, gericht tot Format en Kita (hierna: „bestreden besluit”), heeft ZUS op 
grond van de Poolse wetgeving en van artikel 14, lid 1, sub a, en lid 2, sub b, van verordening 
nr. 1408/71 geweigerd een E 101-formulier met betrekking tot de toepasselijke wetgeving af te geven 
met de verklaring dat Kita gedurende de tijdvakken van 1 januari 2008 tot en met 21 december 2008 
en van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 aan de Poolse socialezekerheidsregeling was 
onderworpen. Volgens dat besluit was Kita geen „[persoon] die op het grondgebied van twee of meer 
lidstaten werkzaamheden in loondienst pleegt uit te oefenen” in de zin van artikel 14, lid 2, sub b, van 
verordening nr. 1408/71, maar een werknemer die, afhankelijk van de situatie van de werkgever, op een 
bouwplaats wordt tewerkgesteld.

19 Op 24 juli 2008, dus nadat het bestreden besluit was gegeven, is voor het tijdvak van 30 juli 2008 tot en 
met 31 december 2012 een derde overeenkomst gesloten, die voor de plaats van tewerkstelling dezelfde 
bepaling bevatte als de twee voorgaande overeenkomsten. In een aanhangsel bij de overeenkomst van 
24 juli 2008 was evenwel gepreciseerd dat de plaats van tewerkstelling de kerncentrale van Olkiluoto 
in Finland was. Na in Finland te hebben gewerkt kreeg Kita onbetaald verlof van 1 november 2008 tot 
en met 30 september 2009. De arbeidsovereenkomst is in onderlinge overeenstemming op 16 maart 
2009 beëindigd.

20 Bij beslissing van 12 februari 2009 heeft de Sąd Okręgowy – Sąd Ubezpieczeń Społecznych w 
Warszawie (arrondissementsrechtbank – rechtbank voor arbeids- en 
socialezekerheidsaangelegenheden te Warschau) het beroep van Format tegen het bestreden besluit 
verworpen op grond dat niet was voldaan aan de voorwaarden om te spreken van een gedetacheerde 
werknemer in de zin van artikel 14, lid 1, sub a, van verordening nr. 1408/71, aangezien Format haar 
activiteiten niet voornamelijk uitoefende in de staat waar zij is gevestigd. Die rechter was voorts van 
oordeel dat Kita zijn werkzaamheden niet op het grondgebied van twee of meer lidstaten placht uit te 
oefenen, maar gedurende enkele of meer dan tien maanden permanent op het grondgebied van één 
lidstaat (eerst Frankrijk en vervolgens Finland) werkte, hetgeen betekende dat hij viel onder de 
algemene coördinatieregel dat de toepasselijke wetgeving wordt bepaald volgens het beginsel van de 
plaats waar de werkzaamheden worden verricht.

21 Format en Kita hebben tegen de beslissing van 12 februari 2009 bij de verwijzende rechter hoger 
beroep ingesteld.

22 Volgens Format verrichten haar werknemers hun werkzaamheden onder het stelsel dat wordt 
aangewezen door artikel 14, lid 2, sub b-ii, van verordening nr. 1408/71, dat geen gelijktijdige 
tewerkstelling op het grondgebied van twee of meer lidstaten vereist, net zo min als het verwijst naar 
referentieperioden of de frequentie waarmee een werknemer van arbeidslocatie verandert of grenzen 
overschrijdt.

23 Kita sluit zich aan bij de mening van Format en voert in hoger beroep aan dat in zijn geval toepassing 
van artikel 14, lid 2, sub b-ii, van verordening nr. 1408/71 is aangewezen, omdat hij in het kader van 
zijn arbeidsverhouding met Format reeds „op het grondgebied van twee of meer lidstaten 
werkzaamheden in loondienst [placht] uit te oefenen”, te weten op basis van overeenkomsten voor het 
verrichten van werkzaamheden op het grondgebied van zes lidstaten, ook al zijn deze tot nu toe slechts 
op het grondgebied van twee lidstaten (Frankrijk en Finland) uitgevoerd. Bovendien, indien Kita zou 
worden overgeplaatst naar een bouwlocatie in Polen, zou artikel 14, lid 2, sub b-i, van die verordening 
ook van toepassing zijn.
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24 Volgens de verwijzende rechter zijn de bewoordingen „degene die op het grondgebied van twee of 
meer lidstaten werkzaamheden in loondienst pleegt uit te oefenen” van artikel 14, lid 2, sub b, van 
verordening nr. 1408/71 niet ondubbelzinnig.

25 In deze omstandigheden heeft de Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie 
de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Betekent het feit dat onder de persoonlijke werkingssfeer van artikel 14, lid 2, eerste volzin, van 
verordening [nr. 1408/71 valt] ‚degene die op het grondgebied van twee of meer lidstaten 
werkzaamheden in loondienst pleegt uit te oefenen’ – waarvan in artikel 14, lid 2, sub b, wordt 
gepreciseerd dat het gaat om een andere persoon dan die bedoeld sub a – in het geval van een 
werknemer die op basis van een arbeidsverhouding voor één werkgever werkzaam is,

a) dat hij als zodanig is te beschouwen wanneer hij, in aanmerking genomen de aard van de 
arbeidsverhouding in dezelfde tijd (tegelijkertijd), met inbegrip van betrekkelijk korte 
perioden, in verschillende lidstaten werkzaam is en in verband daarmee vaak de grens 
overschrijdt,

en betekent het

b) dat hij ook als zodanig is te beschouwen wanneer hij in het kader van een en dezelfde 
arbeidsverhouding verplicht is, zijn werkzaamheden permanent (gewoonlijk) in meerdere 
lidstaten te verrichten, daaronder begrepen in de staat op het grondgebied waarvan hij 
woont, of in meerdere andere lidstaten dan die van zijn woonplaats,

ongeacht de duur van de opeenvolgende perioden waarin de verplichtingen in elk der lidstaten 
worden vervuld en de onderbrekingen daartussen, dan wel met een beperking in de tijd?

2) Indien de uitlegging sub b hierboven wordt aanvaard, kan artikel 14, lid 2, sub b-ii, van 
verordening nr. 1408/71 dan worden toegepast in het geval waarin de verplichting in het kader 
van een arbeidsverhouding die de werknemer aan één werkgever verbindt, om permanent in 
meerdere lidstaten werkzaamheden te verrichten, de vervulling van verplichtingen omvat in de 
woonstaat van de werknemer hoewel die situatie – werkzaamheden in juist die staat – ten tijde 
van het aangaan van de arbeidsverhouding uitgesloten lijkt, en kan bij een ontkennend antwoord 
dan artikel 14, lid 2, sub b-i, van verordening nr. 1408/71 worden toegepast?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Ontvankelijkheid

26 Volgens de Belgische regering betreft het hoofdgeding een werknemer die in het kader van 
opeenvolgende overeenkomsten heeft gewerkt in één lidstaat, te weten in Frankrijk en vervolgens in 
Finland. Aanvaarding van de aan de prejudiciële vragen ten grondslag liggende stelling zou ertoe 
leiden dat niet langer een onderscheid wordt gemaakt tussen een gedetacheerde werknemer in de zin 
van verordening nr. 1408/71 en een werknemer die op het grondgebied van twee of meer lidstaten 
werkzaamheden in loondienst pleegt uit te oefenen zoals bedoeld in diezelfde verordening. Door een 
werknemer die door zijn werkgever meermaals is gedetacheerd achteraf te beschouwen als iemand die 
in werkelijkheid in meerdere staten elkaar „afwisselende” werkzaamheden heeft verricht, zou 
rechtsonzekerheid kunnen ontstaan, zowel voor de betrokken werknemers en werkgevers als voor de 
bevoegde organen die in dergelijke gevallen moeten beslissen. De Belgische regering concludeert dat 
de prejudiciële vragen niet-ontvankelijk zijn.
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27 Die argumenten van de Belgische regering raken in werkelijkheid niet de ontvankelijkheid van het 
verzoek om een prejudiciële beslissing, maar de gegrondheid ervan. De ontvankelijkheid van het 
verzoek om een prejudiciële beslissing hoeft dus niet te worden onderzocht.

Ten gronde

28 Met zijn twee vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te 
vernemen of artikel 14, lid 2, sub b, van verordening nr. 1408/71 aldus moet worden uitgelegd dat in 
omstandigheden zoals in het hoofdgeding een persoon die in het kader van opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten die het grondgebied van meerdere lidstaten als plaats van tewerkstelling 
vermelden, in werkelijkheid voor de duur van elke overeenkomst telkens slechts op het grondgebied 
van een van die staten werkt, onder het begrip „degene die op het grondgebied van twee of meer 
lidstaten werkzaamheden in loondienst pleegt uit te oefenen” in de zin van die bepaling kan vallen en 
zo ja, of de situatie van een dergelijke persoon dan onder lid 2, sub b-i of -ii, van dat artikel valt.

29 In dat verband zij herinnerd aan de vaste rechtspraak dat de bepalingen van titel II van verordening 
nr. 1408/71, waartoe dat artikel 14, lid 2, behoort, een volledig en eenvormig stelsel van conflictregels 
vormen, dat tot doel heeft, de werknemers die zich binnen de Unie verplaatsen onder het 
socialezekerheidsstelsel van één lidstaat te brengen, teneinde te voorkomen dat meerdere nationale 
wettelijke regelingen toepasselijk zijn en dat daaruit complicaties voortvloeien (zie in die zin onder 
meer arresten van 23 september 1982, Kuijpers, 276/81, Jurispr. blz. 3027, punt 10; 10 februari 2000, 
FTS, C-202/97, Jurispr. blz. I-883, punt 20 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 9 november 2000, 
Plum, C-404/98, Jurispr. blz. I-9379, punt 18).

30 Daartoe is in artikel 13, lid 2, sub a, van verordening nr. 1408/71 het algemene beginsel neergelegd dat 
op de werknemer de socialezekerheidsregeling van toepassing is van de lidstaat waar hij werkt (zie 
arrest van 17 mei 1984, Brusse, 101/83, Jurispr. blz. 2223, punt 15).

31 Dat beginsel geldt echter „[o]nder voorbehoud van het bepaalde in de artikelen 14 tot en met 17” van 
verordening nr. 1408/71. In een aantal bijzondere gevallen zou een strikte toepassing van de in 
artikel 13, lid 2, sub a, van die verordening neergelegde algemene regel immers ertoe kunnen leiden 
dat zowel voor de werknemer als voor de werkgever en de socialezekerheidsorganen juist 
administratieve complicaties worden geschapen in plaats van vermeden, waardoor de uitoefening van 
het vrije verkeer door de onder die verordening vallende personen zou kunnen worden belemmerd 
(zie in die zin arrest Brusse, reeds aangehaald, punt 16). Voor dergelijke gevallen voorziet in het 
bijzonder artikel 14 van verordening nr. 1408/71 in bijzondere regels.

32 Blijkens de stukken gaat de verwijzende rechter uit van de veronderstelling dat artikel 14, lid 1, sub a, 
van verordening nr. 1408/71, betreffende de tijdelijke detachering van werknemers, niet van toepassing 
is op de situatie van Kita, omdat Format, zijn werkgever, doorgaans geen werkzaamheden van 
betekenis verricht in Polen, haar lidstaat van vestiging, zoals een juiste toepassing van die bepaling 
vereist (zie in die zin arrest van 17 december 1970, Manpower, 35/70, Jurispr. blz. 1251, punt 16; 
reeds aangehaalde arresten FTS, punten 23 en 45, en Plum, punt 22). Die veronderstelling wordt niet 
betwist voor het Hof.

33 Zoals de verwijzende rechter in wezen opmerkt en zoals voortvloeit uit artikel 14, lid 2, sub a, van 
verordening nr. 1408/71, kan voorts een persoon die min of meer gelijktijdig of naast elkaar op het 
grondgebied van meer dan één lidstaat werkzaamheden in loondienst pleegt uit te oefenen onder het 
begrip „degene die op het grondgebied van twee of meer lidstaten werkzaamheden in loondienst 
pleegt uit te oefenen” in de zin van dat artikel 14, lid 2, vallen (zie naar analogie arrest van 16 februari 
1995, Calle Grenzshop Andresen, C-425/93, Jurispr. blz. I-269, punt 15).
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34 Het staat echter vast dat een dergelijke situatie feitelijk niet overeenstemt met die in het hoofdgeding, 
niettegenstaande de bepalingen in de overeenkomsten vermeld in de punten 16, 17 en 19 van het 
onderhavige arrest.

35 In die omstandigheden vraagt de verwijzende rechter zich af of het begrip „degene die op het 
grondgebied van twee of meer lidstaten werkzaamheden in loondienst pleegt uit te oefenen” in de zin 
van artikel 14, lid 2, van verordening nr. 1408/71 niet alleen betrekking heeft op werknemers die naast 
elkaar werkzaamheden in loondienst verrichten op het grondgebied van meer dan één lidstaat, maar 
ook op degenen die, althans volgens de bepalingen van hun arbeidsovereenkomst, in meerdere 
lidstaten moeten werken, zonder dat dit werk in meerdere lidstaten tegelijk of nagenoeg tegelijk moet 
worden verricht.

36 In dat verband merkt de verwijzende rechter op dat artikel 14, lid 2, van verordening nr. 1408/71 geen 
beperkingen in de tijd stelt voor de eventuele opeenvolgende tijdvakken waarin werkzaamheden 
worden verricht op het grondgebied van meer dan een lidstaat.

37 Op dat punt meent de Europese Commissie dat tegen de achtergrond van artikel 14, lid 1, sub a, van 
die verordening een tijdvak van twaalf maanden als bovengrens kan worden beschouwd. ZUS en de 
Duitse regering daarentegen betogen in wezen dat de opeenvolgende tijdvakken van werkzaamheden 
slechts onder artikel 14, lid 2, van die verordening kunnen vallen wanneer geen enkel tijdvak langer 
duurt dan een maand. Volgens de Poolse regering kan, zonder criteria op grond waarvan de gevallen 
onder artikel 14, lid 2, sub b, van verordening nr. 1408/71 kunnen worden onderscheiden van die 
waarin artikel 13, lid 2, sub a, van die verordening moet worden toegepast, het begrip „degene die op 
het grondgebied van twee of meer lidstaten werkzaamheden in loondienst pleegt uit te oefenen” niet 
ruim worden uitgelegd vanuit het oogpunt van de praktische toepassing van die verordening. Format 
voert aan dat, wanneer het moeilijk is de betrokken plaats van de werkzaamheden in loondienst vast te 
stellen, het criterium van de woonplaats van de werknemer in elk geval voorrang moet krijgen, met 
name om allerlei administratieve beslommeringen door veelvuldige verandering van 
socialezekerheidsstelsel te vermijden.

38 Daarover hoeft echter geen uitspraak te worden gedaan om de verwijzende rechter een nuttig 
antwoord te geven.

39 Zoals de Commissie heeft benadrukt moet een werknemer immers in elk geval werkzaamheden in 
loondienst „plegen” uit te oefenen op het grondgebied van twee of meer lidstaten om onder artikel 14, 
lid 2, van verordening nr. 1408/71 te vallen.

40 Wanneer de betrokken persoon gewoonlijk werkzaamheden in loondienst verricht op het grondgebied 
van één lidstaat, kan hij dus niet onder de werkingssfeer van dat artikel 14, lid 2, vallen.

41 In deze omstandigheden moet er, voor een nuttig antwoord aan de verwijzende rechter, rekening mee 
worden gehouden dat in het hoofdgeding de aan de orde zijnde arbeidsovereenkomsten en de daarin 
bepaalde plaatsen van de werkzaamheden – op basis waarvan Format E 101-verklaringen heeft 
aangevraagd – verschillen van de wijze waarop de verplichtingen in de praktijk in het kader van die 
overeenkomsten zijn uitgevoerd.

42 In dat verband zij eraan herinnerd dat het orgaan dat een E 101-verklaring afgeeft de feiten die voor de 
toepassing van de regels betreffende de vaststelling van de geldende socialezekerheidsregeling relevant 
zijn, correct dient te beoordelen en derhalve dient in te staan voor de juistheid van de gegevens in de 
E 101-verklaring (zie in die zin arrest FTS, reeds aangehaald, punt 51, en arrest van 30 maart 2000, 
Banks e.a., C-178/97, Jurispr. blz. I-2005, punt 38).
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43 Aangezien de E 101-verklaring in de regel wordt afgegeven vóór of bij de aanvang van het tijdvak 
waarop zij betrekking heeft, worden voornoemde feiten meestal beoordeeld op dat ogenblik, op grond 
van de verwachte arbeidssituatie van de betrokken werknemer. De omschrijving van de aard van de 
werkzaamheden in de contractdocumenten is dus in de praktijk van bijzonder belang voor die 
beoordeling.

44 In die optiek moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de aard van de werkzaamheden in 
loondienst zoals omschreven in de contractdocumenten, om te beoordelen of de te verwachten 
werkzaamheden werkzaamheden in loondienst zijn die – niet louter incidenteel – op het grondgebied 
van meerdere lidstaten worden verricht, voor zover de bewoordingen van die documenten evenwel 
overeenkomen met de betrokken te verwachten werkzaamheden op het ogenblik van de aanvraag van 
de E 101-verklaring of, in voorkomend geval, de vóór of na een dergelijke aanvraag daadwerkelijk 
uitgeoefende werkzaamheden.

45 Bij de beoordeling van de feiten voor de vaststelling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving in 
het kader van de afgifte van een E 101-verklaring, kan het betrokken orgaan in voorkomend geval, 
behalve met de bewoordingen van de contractdocumenten, rekening houden met diverse factoren, 
zoals de wijze waarop overeenkomsten tussen de betrokken werkgever en werknemer voorheen werden 
uitgevoerd, de omstandigheden waarin deze overeenkomsten zijn gesloten en, meer algemeen, de 
kenmerken en uitvoeringswijzen van de door de betrokken onderneming verrichte werkzaamheden, 
voor zover die factoren licht kunnen werpen op de werkelijke aard van de werkzaamheden in kwestie.

46 Wanneer uit andere relevante factoren dan contractdocumenten blijkt dat de arbeidssituatie van een 
werknemer feitelijk afwijkt van de omschrijving ervan in die documenten, brengt de in punt 42 van 
het onderhavige arrest genoemde verplichting tot juiste toepassing van verordening nr. 1408/71 mee 
dat het betrokken orgaan zijn bevindingen, niettegenstaande de bewoordingen van de 
contractdocumenten, moet baseren op de werkelijke situatie van de werknemer en in voorkomend 
geval moet weigeren de E 101-verklaring af te geven.

47 Bovendien moet volgens de rechtspraak het orgaan dat al een E 101-verklaring heeft afgegeven, de 
juistheid van die afgifte opnieuw onderzoeken en de verklaring zo nodig intrekken, wanneer het 
bevoegde orgaan van de lidstaat waarin de werknemer zijn werk verricht twijfels uit over de juistheid 
van de feiten die aan die verklaring ten grondslag liggen en/of over het naleven van de vereisten van 
titel II van verordening nr. 1408/71 (zie naar analogie in verband met artikel 14, lid 1, van verordening 
nr. 1408/71, reeds aangehaalde arresten FTS, punt 56, en Banks e.a., punt 43).

48 De in de punten 16 en 17 van het onderhavige arrest genoemde overeenkomsten die in het 
hoofdgeding aan de orde zijn, omschreven de plaats van de werkzaamheden als „bouwplaatsen in 
Polen en op het grondgebied van de Europese Unie (Ierland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, 
Finland), volgens de instructies van de werkgever”. Zoals echter blijkt uit de niet-betwiste inlichtingen 
die aan het Hof zijn verstrekt door de verwijzende rechter, Format en ZUS, verrichtte Kita op basis van 
de betreffende overeenkomsten op permanente basis werkzaamheden gedurende meerdere maanden of 
meer dan tien maanden op het grondgebied van één lidstaat, te weten Frankrijk. Voorts werkte Kita in 
het kader van de volgende overeenkomst, die hij opnieuw voor bepaalde duur met Format sloot, enkel 
op Fins grondgebied. Blijkens de stukken kreeg Kita in de context van alledrie de overeenkomsten na 
beëindiging van de werkzaamheden onbetaald verlof, waarna de betrokken overeenkomst in 
onderlinge overeenstemming voortijdig werd beëindigd.

49 In die omstandigheden kan gelet op de in de punten 39 en 40 van het onderhavige arrest bedoelde 
ontwikkelingen niet worden geoordeeld dat een werknemer in de situatie van Kita onder het begrip 
„degene die op het grondgebied van twee of meer lidstaten werkzaamheden in loondienst pleegt uit te 
oefenen” in de zin van artikel 14, lid 2, van verordening nr. 1408/71 kan vallen.
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50 Daarentegen kan in dergelijke omstandigheden het in artikel 13, lid 2, sub a, van verordening 
nr. 1408/71 neergelegde beginsel toepassing vinden en in voorkomend geval, gedurende tijdvakken 
van onderbreking tussen arbeidsovereenkomsten, het beginsel dat voortvloeit uit diezelfde bepaling, 
sub f.

51 Het staat aan de verwijzende rechter om uit de punten 49 en 50 van dit arrest de gevolgen te trekken 
voor het hoofdgeding.

52 Gelet op een en ander moet op de prejudiciële vragen worden geantwoord dat artikel 14, lid 2, sub b, 
van verordening nr. 1408/71 aldus moet worden uitgelegd dat in omstandigheden zoals in het 
hoofdgeding een persoon die in het kader van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten die het 
grondgebied van meerdere lidstaten als plaats van de werkzaamheden vermelden, feitelijk voor de 
duur van elke overeenkomst telkens slechts op het grondgebied van één van die staten werkt, niet 
onder het begrip „degene die op het grondgebied van twee of meer lidstaten werkzaamheden in 
loondienst pleegt uit te oefenen” in de zin van die bepaling kan vallen.

Kosten

53 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te 
beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door 
anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor 
vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht:

Artikel 14, lid 2, sub b, van verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 
betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, 
alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, zoals gewijzigd en 
bijgewerkt bij verordening (EG) nr. 118/97 van de Raad van 2 december 1996, zoals gewijzigd 
bij verordening (EG) nr. 1992/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 
2006, moet aldus worden uitgelegd dat in omstandigheden zoals in het hoofdgeding een persoon 
die in het kader van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten die het grondgebied van meerdere 
lidstaten als plaats van de werkzaamheden vermelden, feitelijk voor de duur van elke 
overeenkomst telkens slechts op het grondgebied van één van die staten werkt, niet onder het 
begrip „degene die op het grondgebied van twee of meer lidstaten werkzaamheden in loondienst 
pleegt uit te oefenen” in de zin van die bepaling kan vallen.

ondertekeningen
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ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer)

27 september 2012 (*)

„Sociale zekerheid van migrerende werknemers – Verordening (EEG) nr. 1408/71 – Artikelen 13 en 14 quater – Toepasselijke
wetgeving – Zelfstandigen – Socialezekerheidsregeling – Aansluiting – Persoon die werkzaamheden in loondienst of geen

werkzaamheden verricht in ene lidstaat – Werkzaamheden anders dan in loondienst in andere lidstaat – Mandataris van
vennootschap – Verblijf in andere lidstaat dan die van zetel van vennootschap – Besturen van vennootschap vanuit staat van
verblijf – Nationale regeling die onweerlegbaar vermoeden bevat dat beroepsbezigheid als zelfstandige wordt uitgeoefend in

lidstaat van zetel van vennootschap – Verplichte aansluiting bij sociaal statuut van zelfstandigen van die lidstaat”

In zaak C‑137/11,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Arbeidshof te Brussel
(België) bij beslissing van 11 maart 2011, ingekomen bij het Hof op 21 maart 2011, in de procedure

Partena VZW

tegen

Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA,

wijst

HET HOF (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: J.‑C. Bonichot, kamerpresident, K. Schiemann, L. Bay Larsen (rapporteur), C. Toader en E. Jarašiūnas,
rechters,

advocaat-generaal: J. Mazák,

griffier: R. Şereş, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 22 maart 2012,

gelet op de opmerkingen van:

–        Partena VZW, vertegenwoordigd door M. Lauwers, avocate,

–        Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA, vertegenwoordigd door A. Moyaerts en É. Piret, avocats,

–        de Belgische regering, vertegenwoordigd door L. Van den Broeck en J.‑C. Halleux als gemachtigden,

–        de Europese Commissie, vertegenwoordigd door V. Kreuschitz en G. Rozet als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 26 juni 2012,

het navolgende

Arrest

1        Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 13 en 14 quater van verordening (EEG)
nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en
zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (PB L 149, blz. 2), zoals gewijzigd bij
verordening (EG) nr. 1606/98 van de Raad van 29 juni 1998 (PB L 209, blz. 1; hierna: „verordening nr. 1408/71”), en van
artikel 21 VWEU.

2        Het verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Partena VZW (hierna: „Partena”), de socialeverzekeringskas voor
zelfstandigen, en Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA (hierna: „vennootschap Les Tartes de Chaumont-Gistoux”) over de
bedragen die door Partena van haar worden ingevorderd als socialezekerheidsbijdragen en toeslagen voor het tijdvak van het eerste
kwartaal van 1999 tot en met het vierde kwartaal van 2007.

 Toepasselijke bepalingen

 Unierecht

3        De achtste tot en met de elfde overweging van de considerans van verordening nr. 1408/71 luiden:
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„Overwegende dat de werknemers en zelfstandigen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen aan de wetgeving van één enkele
lidstaat onderworpen moeten zijn, om de samenloop van toepasbare nationale wetgevingen en de verwikkelingen die daaruit
ontstaan, te vermijden;

Overwegende dat het aantal en de draagwijdte van de gevallen waarin een persoon, als uitzondering op de algemene regel,
tegelijkertijd onderworpen is aan de wetgeving van twee lidstaten, zo veel mogelijk moeten worden beperkt;

Overwegende dat de gelijke behandeling van alle werknemers die op het grondgebied van een lidstaat werken het best
gegarandeerd wordt door, als algemene regel, de wetgeving van de lidstaat op het grondgebied waarvan de persoon zijn
beroepswerkzaamheden als loontrekkende of zelfstandige uitoefent als toepasbare wetgeving aan te wijzen;

Overwegende dat er in specifieke situaties die een ander aanknopingscriterium rechtvaardigen, van deze algemene regel kan
worden afgeweken”.

4        Artikel 13 van verordening nr. 1408/71, met het opschrift „Algemene regels”, luidt:

„1.      Onder voorbehoud van de artikelen 14 quater en 14 septies zijn degenen op wie deze verordening van toepassing is, slechts
aan de wetgeving van één enkele lidstaat onderworpen. De toe te passen wetgeving wordt overeenkomstig de bepalingen van deze
titel vastgesteld.

2.      Onder voorbehoud van de artikelen 14 tot en met 17:

a)      is op degene die op het grondgebied van een lidstaat werkzaamheden in loondienst uitoefent, de wetgeving van die staat van
toepassing zelfs indien hij op het grondgebied van een andere lidstaat woont of indien de zetel van de onderneming of het
domicilie van de werkgever waarbij hij werkzaam is, zich bevindt op het grondgebied van een andere lidstaat;

b)      is op degene die op het grondgebied van een lidstaat werkzaamheden anders dan in loondienst uitoefent, de wetgeving van die
staat van toepassing zelfs indien hij op het grondgebied van een andere lidstaat woont;

[...]”

5        Artikel 14 bis, punt 2, van verordening nr. 1408/71, met als opschrift „Bijzondere regels voor personen die anders dan in
loondienst werkzaam zijn, met uitzondering van zeelieden”, bepaalt het volgende:

„Ten aanzien van de in artikel 13, lid 2, sub b, neergelegde regel gelden de volgende uitzonderingen en bijzonderheden:

[...]

2.      Op degene die gewoonlijk op het grondgebied van twee of meer lidstaten werkzaamheden anders dan in loondienst uitoefent,
is de wetgeving van de lidstaat van toepassing op het grondgebied waarvan hij woont, indien hij een deel van zijn
werkzaamheden op het grondgebied van die lidstaat uitoefent. Indien hij geen werkzaamheden uitoefent op het grondgebied
van de lidstaat waar hij woont, is de wetgeving van de lidstaat van toepassing op het grondgebied waarvan hij zijn
hoofdwerkzaamheden verricht. [...]”

6        Artikel 14 quater van deze verordening, met als opschrift „Bijzondere regels voor personen die gelijktijdig werkzaamheden in
loondienst en werkzaamheden anders dan in loondienst op het grondgebied van verschillende lidstaten uitoefenen”, bepaalt:

„Op degene die gelijktijdig werkzaamheden in loondienst en werkzaamheden anders dan in loondienst op het grondgebied van
verschillende lidstaten uitoefent:

a)      is, onder voorbehoud van het bepaalde sub b, de wetgeving van toepassing van de lidstaat op het grondgebied waarvan hij
werkzaamheden in loondienst uitoefent of, wanneer hij dergelijke werkzaamheden op het grondgebied van twee of meer
lidstaten uitoefent, de wetgeving [naargelang het geval, van de lidstaat van de zetel of van het domicilie van de onderneming
of van de werkgever, van de plaats waar een filiaal of een permanente vertegenwoordiging van de onderneming is gelegen of
van de verblijfplaats van betrokkene];

b)      zijn in de in bijlage VII genoemde gevallen van toepassing:

–      de wetgeving van de lidstaat op het grondgebied waarvan hij werkzaamheden in loondienst uitoefent [...]

en

–      de wetgeving van de lidstaat op het grondgebied waarvan hij werkzaamheden anders dan in loondienst uitoefent [...].”

7        Bijlage VII bij verordening nr. 1408/71 somt 18 gevallen op van cumulatieve toepassing van de wetgevingen van twee lidstaten, te
weten situaties waarin een persoon enerzijds een werkzaamheid anders dan in loondienst uitoefent op het grondgebied van een van
de 17 in deze bijlage met naam genoemde lidstaten en anderzijds een werkzaamheid in loondienst in een andere lidstaat.

8        Punt 1 van de bijlage luidt:

„Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in België en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat.”

 Belgisch recht
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9        Naar Belgisch recht wordt de onderwerping aan het sociaal statuut van zelfstandigen specifiek geregeld bij Koninklijk Besluit
nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (Belgisch Staatsblad van 29 juli 1967), dat is
gewijzigd, met name bij Koninklijk Besluit van 18 november 1996 houdende financiële en diverse bepalingen met betrekking tot
het sociaal statuut der zelfstandigen, met toepassing van titel VI van de wet van 26 juli 1996 houdende modernisering van de
sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3 van de wet van 26 juli
1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire
Unie (Belgisch Staatsblad van 12 december 1996; hierna: „koninklijk besluit nr. 38”).

10      Artikel 3, § 1, van koninklijk besluit nr. 38, dat in hoofdstuk I met als opschrift „Het toepassingsgebied” is opgenomen, bepaalt:

„Dit besluit verstaat onder zelfstandige ieder natuurlijk persoon, die in België een beroepsbezigheid uitoefent uit hoofde waarvan
hij niet door een arbeidsovereenkomst of door een statuut verbonden is.

Wordt geacht, tot bewijs van het tegendeel, zich in de in het vorig lid bedoelde voorwaarden tot onderwerping te bevinden, ieder
persoon die in België een beroepsbezigheid uitoefent, die inkomsten kan opleveren bedoeld in [een aantal bepalingen van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992].

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt een beroepsbezigheid geacht uitgeoefend te zijn krachtens een arbeidsovereenkomst,
wanneer de belanghebbende, voor de toepassing van een der stelsels inzake de maatschappelijke zekerheid der loontrekkenden,
vermoed wordt uit dien hoofde door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden.

[...] worden personen benoemd tot mandataris in een aan de Belgische vennootschapsbelasting of belasting der niet-inwoners
onderworpen vennootschap of vereniging, op onweerlegbare wijze, vermoed in België een zelfstandige beroepsbezigheid uit te
oefenen.”

11      Volgens artikel 15, § 1, derde alinea, van koninklijk besluit nr. 38 zijn vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling
van de bijdragen van hun mandatarissen.

12      Bij arrest nr. 176/2004 van 3 november 2004 heeft het Arbitragehof, dat nadien het Grondwettelijk Hof is geworden, artikel 3, § 1,
vierde alinea, van koninklijk besluit nr. 38 ongrondwettig verklaard met name ten aanzien van mandatarissen van aan de Belgische
vennootschapsbelasting of belasting der niet-inwoners onderworpen vennootschappen die de betrokken vennootschap niet vanuit
het buitenland besturen. Dit Hof heeft geoordeeld dat het vermoeden wegens het onweerlegbare karakter ervan, algemeen en
absoluut van aard is, wat onevenredig is ten aanzien van deze personen, daar het een mandataris die zijn activiteit had stopgezet,
verhinderde die stopzetting op een andere wijze aan te tonen dan door ontslag te nemen en een einde te maken aan de
verplichtingen die voortvloeien uit het sociaal statuut van zelfstandigen.

13      Het Grondwettelijk Hof beschouwde artikel 3, § 1, vierde alinea, van koninklijk besluit nr. 38 evenwel niet ongrondwettig ten
aanzien van mandatarissen die vennootschappen met zetel in België vanuit het buitenland besturen. Dat Hof oordeelde dat het
onweerlegbare karakter van het vermoeden noodzakelijk kon worden geacht teneinde te waarborgen dat dergelijke mandatarissen
aan het sociaal statuut van zelfstandigen waren onderworpen, aangezien de nationale overheid ten aanzien van die personen niet
over de inlichtingen en bevoegdheden beschikt waarover zij beschikt ten aanzien van de mandatarissen die in België dergelijke
vennootschappen besturen.

14      Uit dit arrest van het Arbitragehof volgt dat momenteel naar Belgisch recht het vermoeden onweerlegbaar blijft voor de personen
die vanuit het buitenland een vennootschap met zetel in België besturen zodat deze personen, ongeacht de daadwerkelijke
uitoefening van een dergelijke bezigheid, in België aan het sociaal statuut van zelfstandigen zijn onderworpen.

 Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

15      De vennootschap Les Tartes de Chaumont-Gistoux is opgericht op 17 april 1993.

16      Deze vennootschap is aan Belgische vennootschapsbelasting onderworpen, aangezien zij haar zetel in België heeft.

17      Op de algemene vergadering van 12 oktober 1995 waren de heren Rombouts en Van Acker elk in het bezit van de helft van het
kapitaal van de vennootschap. De algemene vergaderingen van 7 juni 2000 en van 7 juni 2006 hebben hun mandaat van bestuurder
vernieuwd.

18      Rombouts woont sinds eind 1999 in Portugal.

19      Hij heeft er in loondienst gewerkt of er werkloosheidsuitkeringen ontvangen van 1 januari 2001 tot en met juli 2005.

20      De verwijzende rechter stelt vast dat Rombouts vanaf november 2007 in Portugal als zelfstandige heeft gewerkt, maar voegt
daaraan toe dat deze werkzaamheid volgens de vennootschap Les Tartes de Chaumont-Gistoux in november 2005 is begonnen.

21      Op 28 mei 2008 heeft Partena aan Rombouts en aan de vennootschap Les Tartes de Chaumont-Gistoux een dwangbevel laten
betekenen met een bevel tot betaling van een bedrag van 125 696,50 EUR overeenstemmend met de door Rombouts verschuldigde
bijdragen, en driemaandelijkse en jaarlijkse toeslagen voor de periode van het eerste kwartaal van 1999 tot en met het vierde
kwartaal van 2007.

22      Bij dagvaarding van 5 augustus 2008 heeft de vennootschap Les Tartes de Chaumont-Gistoux bij de Arbeidsrechtbank te Nijvel
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tegen dit dwangbevel verzet aangetekend.

23      Bij vonnis van 14 september 2009 heeft de Arbeidsrechtbank te Nijvel het verzet ontvankelijk verklaard en het vervolgens bij
vonnis van 14 december 2009 gegrond verklaard.

24      Op 29 januari 2010 is Partena tegen deze vonnissen opgekomen.

25      In de loop van de procedure heeft Partena verduidelijkt dat, gelet op Rombouts’ status van werknemer in Portugal sinds 1 januari
2001, hij enkel nog aan het Belgische sociaal statuut van zelfstandigen kon worden onderworpen als zelfstandige in bijberoep. Zij
heeft dus de gevorderde hoofdsom teruggebracht tot 68 317,61 EUR, te verhogen met interesten, in plaats van het bedrag van
125 696,50 EUR.

26      De vennootschap Les Tartes de Chaumont-Gistoux heeft betwist dat Rombouts aan het sociaal statuut van zelfstandigen in België
is onderworpen. Zij heeft aangevoerd dat artikel 3, § 1, vierde alinea, van koninklijk besluit nr. 38 in strijd is met het Unierecht en
met name met artikel 18 EG, voor zover het ertoe leidt dat de Belgische wetgeving van toepassing is.

27      Daarop heeft het Arbeidshof te Brussel de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing
over de volgende vragen:

„1)      Mag een lidstaat, voor de toepassing van de artikelen 13 en volgende van verordening nr. 1408/71 en, in het bijzonder voor
de toepassing van artikel 14 quater, in het kader van de hem toekomende bevoegdheid om de voorwaarden vast te stellen voor
onderwerping aan het socialezekerheidsstelsel dat hij voor zelfstandigen invoert, het ‚bestuur vanuit het buitenland van een
aan de belasting van die staat onderworpen vennootschap’ gelijkstellen met de uitoefening van een werkzaamheid op zijn
grondgebied?

2)      Is artikel 3, § 1, vierde alinea, van koninklijk besluit nr. 38 [...] verenigbaar met het recht van de [...] Unie en in het bijzonder
met de door artikel 21 [VWEU] gewaarborgde vrijheid van verkeer en van verblijf, wanneer het een persoon, die in een
andere lidstaat woont en vanuit het buitenland een aan de Belgische belasting onderworpen vennootschap bestuurt, niet de
mogelijkheid biedt het vermoeden van onderwerping aan het sociaal statuut van zelfstandigen te weerleggen, terwijl de
mandataris die in België woont en niet vanuit het buitenland een dergelijke vennootschap bestuurt, wel de mogelijkheid heeft
dit vermoeden te weerleggen en het bewijs te leveren dat hij geen werkzaamheid als zelfstandige in de zin van artikel 3, § 1,
eerste alinea, van koninklijk besluit nr. 38 uitoefent?”

 Beantwoording van de prejudiciële vragen

 Eerste vraag

 Bevoegdheid

28      Volgens de Belgische regering is het Hof niet bevoegd om de eerste vraag te beantwoorden voor zover deze vraag inhoudt dat het
Hof artikel 3, § 1, vierde alinea, van koninklijk besluit nr. 38 moet uitleggen of de verenigbaarheid van dit artikel met
artikel 14 quater van verordening nr. 1408/71 moet toetsen.

29      In dit verband volstaat de vaststelling dat deze eerste vraag blijkens de formulering ervan de uitlegging van bepalingen van het
Unierecht beoogt, in casu de artikelen 13 en volgende van verordening nr. 1408/71 en niet de uitlegging van een bepaling van
nationaal recht of de beoordeling van de verenigbaarheid van die bepaling met het Unierecht.

30      Volgens vaste rechtspraak (zie met name arrest van 27 januari 2011, Vandoorne, C‑489/09, Jurispr. blz. I‑225, punt 25 en aldaar
aangehaalde rechtspraak) is het Hof bevoegd om de nationale rechter alle uitleggingselementen betreffende het Unierecht te
verschaffen, aan de hand waarvan hij zelf de verenigbaarheid van een bepaling van nationaal recht ter beslechting van de voor hem
aanhangige zaak kan beoordelen.

31      Het Hof is dus bevoegd om de eerste vraag te behandelen.

 Ontvankelijkheid

32      De Belgische regering voert aan dat de eerste vraag niet-ontvankelijk is, op grond dat de uitlegging van artikel 14 quater, sub b,
van verordening nr. 1408/71 irrelevant is voor de beslechting van het hoofdgeding.

33      Het is immers niet nodig toepassing te geven aan het onweerlegbare vermoeden van artikel 3, § 1, vierde alinea, van koninklijk
besluit nr. 38 voor de onderwerping van Rombouts aan het Belgische sociaal statuut van zelfstandigen.

34      Dit vermoeden beoogt de onderwerping aan het sociaal statuut van zelfstandigen van mandatarissen die vennootschappen met zetel
in België vanuit het buitenland besturen en die geen inkomen als bestuurder van een vennootschap in deze staat aangeven met een
beroep op de niet-bezoldigde aard van hun mandaat, om uit te sluiten dat is voldaan aan de voorwaarde van uitoefening van een
beroepsbezigheid, waarvan de onderwerping afhankelijk is.

35      Volgens de Belgische regering was Rombouts gedurende het voor het hoofdgeding relevante tijdvak aan Belgische belasting
onderworpen als niet-inwoner vanwege zijn werkzaamheid als mandataris van de vennootschap, als bestuurder ervan, krachtens de
artikelen 2, § 1, 1°, sub a, 227, 1°, en 228, § 1, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en artikel 16 van de
Overeenkomst tussen België en Portugal tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere
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aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen, die is ondertekend te Brussel op 16 juli 1969 (Recueil des traités des
Nations unies, deel 787, blz. 4), is gewijzigd door een aanvullende overeenkomst, ondertekend te Brussel op 6 maart 1995 (Recueil
des traités des Nations unies, deel 2155, blz. 76) en in werking is getreden op 5 april 2001.

36      De Belgische regering voegt daaraan toe dat Rombouts de onderwerping aan het sociaal statuut van zelfstandigen nooit heeft
betwist en dat de sociale bijdragen die in het hoofdgeding aan de orde zijn, zijn berekend op basis van het door de
belastingsadministratie in aanmerking genomen inkomen als bestuurder van een vennootschap.

37      Noch Rombouts noch de vennootschap Les Tartes de Chaumont-Gistoux kan zich dus beroepen op de niet-bezoldigde aard van het
mandaat om te betwisten dat is voldaan aan de voorwaarde van uitoefening van een beroepswerkzaamheid.

38      In dit verband volstaat het vast te stellen dat de Belgische regering in haar schriftelijke opmerkingen heeft uitgelegd dat het
vermoeden van artikel 3, § 1, vierde alinea, van koninklijk besluit nr. 38 bepaalt dat mandatarissen van vennootschappen op
onweerlegbare wijze aan het Belgische statuut van zelfstandigen zijn onderworpen, „zelfs” indien zij geen enkel inkomen met
betrekking tot dit mandaat hebben aangegeven.

39      Dit betekent volgens de Belgische regering dat dit vermoeden tevens van toepassing is op mandatarissen van een vennootschap,
zoals de mandataris op wie het hoofdgeding betrekking heeft, die vanwege hun werkzaamheid als mandataris van de vennootschap,
in België aan de belasting der niet-inwoners zijn onderworpen.

40      De eerste vraag is dus niet irrelevant voor zover zij artikel 14 quater, sub b, van verordening nr. 1408/71 betreft.

41      Deze vraag is dus ontvankelijk.

 Ten gronde

42      Vooraf zij opgemerkt dat de verwijzende rechter het geding dat bij hem aanhangig is, heeft beperkt tot de situatie betreffende de
tijdvakken tijdens welke de betrokken mandataris van de vennootschap in Portugal woonde en er werkzaamheden in loondienst
verrichtte of er geen andere werkzaamheden verrichtte. Volgens de verwijzende rechter lijken verordening nr. 1408/71 en
bijlage VII daarbij voor dergelijke tijdvakken een onderwerping aan het Belgische sociaal statuut van zelfstandigen niet uit te
sluiten. Het Hof dient zijn onderzoek tot deze situatie te beperken.

43      Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het Unierecht, met name de artikelen 13, lid 2, sub b,
en 14 quater, sub b, van verordening nr. 1408/71 en bijlage VII daarbij, zich verzet tegen een nationale regeling die, zoals artikel 3,
§ 1, vierde alinea, van koninklijk besluit nr. 38, toestaat dat een lidstaat er op onweerlegbare wijze van uitgaat dat het besturen,
vanuit een andere lidstaat, van een aan de belasting van die eerste staat onderworpen vennootschap, een uitoefening van
bestuurswerkzaamheden op zijn grondgebied is.

44      Met deze vraag wenst de verwijzende rechter dus te vernemen in hoeverre een lidstaat, met het oog op de onderwerping aan zijn
socialezekerheidsstelsel voor zelfstandigen, vrij is om de plaats van uitoefening van de werkzaamheid van de betrokken
zelfstandigen te bepalen.

45      In dit verband zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak de bepalingen van titel II van verordening nr. 1408/71 die
aanwijzen welke wettelijke regeling toepasselijk is op werknemers die zich binnen de Europese Unie verplaatsen, met name tot
doel hebben die werknemers in beginsel slechts aan de socialezekerheidsregeling van één enkele lidstaat te onderwerpen, om de
samenloop van toepasbare nationale wettelijke regelingen en de verwikkelingen die daaruit ontstaan te vermijden. Dit beginsel
vindt met name toepassing in artikel 13, lid 1, van deze verordening (zie met name arrest van 12 juni 2012, Hudzinski en
Wawrzyniak, C‑611/10 en C‑612/10, punt 41).

46      Ook zij in herinnering gebracht dat de bepalingen van verordening nr. 1408/71 moeten worden uitgelegd met inachtneming van het
doel van artikel 48 VWEU, namelijk bijdragen tot het tot stand brengen van een zo groot mogelijke vrijheid van verkeer voor
migrerende werknemers (zie arrest Hudzinski en Wawrzyniak, reeds aangehaald, punt 53).

47      De achtste overweging van de considerans van verordening nr. 1408/71 preciseert dat de betrokken werknemers en zelfstandigen
aan het socialezekerheidsstelsel van één enkele lidstaat moeten worden onderworpen. De negende overweging van de considerans
van die verordening voegt daaraan toe dat het aantal en de draagwijdte van de gevallen waarin een persoon, als uitzondering op de
algemene regel, tegelijkertijd onderworpen is aan de wetgeving van twee lidstaten, zo veel mogelijk moeten worden beperkt.

48      Volgens de tiende overweging van de considerans van die verordening is het passende criterium om de toepasbare wetgeving aan
te wijzen, als algemene regel, de plaats van uitoefening van de beroepswerkzaamheden als loontrekkende of als zelfstandige. De
elfde overweging van de considerans van verordening nr. 1408/71 bepaalt dat alleen van deze algemene regel kan worden
afgeweken in specifieke situaties die een ander aanknopingscriterium rechtvaardigen.

49      Uit de opzet en het stelsel van verordening nr. 1408/71 volgt dat het criterium „plaats van uitoefening” van de werkzaamheden in
loondienst of anders dan in loondienst van de betrokkene het belangrijkste criterium is om de enige toepasbare wetgeving aan te
wijzen en dat slechts in specifieke situaties van dit criterium kan worden afgeweken aan de hand van subsidiaire
aanknopingscriteria zoals de staat van woonplaats van betrokkene, de staat van de zetel van de onderneming die hem tewerkstelt of
van de plaats van een filiaal of een permanente vertegenwoordiging ervan, of van de plaats van de hoofdbezigheid van betrokkene,
welke zijn voorzien in de artikelen 14, punten 2 en 3, 14 bis, punten 2 en 3, alsook 14 quater, sub a, in fine, van verordening
nr. 1408/71.
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50      Onder de begrippen „werkzaamheden in loondienst” en „werkzaamheden anders dan in loondienst” in de zin van de artikelen 13
en volgende van verordening nr. 1408/71 dienen te worden verstaan de werkzaamheden die als zodanig worden beschouwd voor de
toepassing van de socialezekerheidswetgeving van de lidstaat op het grondgebied waarvan deze werkzaamheden worden
uitgeoefend (zie met name arresten van 30 januari 1997, de Jaeck, C‑340/94, Jurispr. blz. I‑461, punt 34, alsook Hervein en
Hervillier, C‑221/95, Jurispr. blz. I‑609, punt 22).

51      De inhoud van deze begrippen wordt dus bepaald in de wetgevingen van de lidstaten op het grondgebied waarvan de
werkzaamheden in loondienst of anders dan in loondienst worden uitgeoefend.

52      Voor de toepassing van de artikelen 13 en volgende van verordening nr. 1408/71 gaat de bepaling van de plaats van uitoefening
van de beroepswerkzaamheid van betrokkene, welke, zoals uit de tiende overweging van de considerans van deze verordening
volgt, als algemene regel beslissend is voor de aanwijzing van de toepasbare wetgeving, dus vooraf aan de kwalificatie van de
werkzaamheden als werkzaamheden in loondienst of als werkzaamheden anders dan in loondienst.

53      Anders dan de begrippen „werkzaamheden in loondienst” en „werkzaamheden anders dan in loondienst”, wordt het begrip „plaats
van uitoefening” van een werkzaamheid niet bepaald door de wetgevingen van de lidstaten, maar door het recht van de Unie en
bijgevolg door de uitlegging die het Hof eraan geeft.

54      Indien dit begrip namelijk ook in de wetgevingen van de lidstaten zou worden bepaald, zou het criterium dat het vormt, door de
betrokken lidstaten op tegenstrijdige wijze kunnen worden omschreven en uitgelegd en ertoe kunnen leiden dat voor een bepaalde
persoon op eenzelfde werkzaamheid verschillende wetgevingen cumulatief worden toegepast. Een dergelijke cumulatieve
toepassing houdt het gevaar in dat de betrokkene voor eenzelfde inkomen tweemaal socialezekerheidsbijdragen zou moeten betalen
en zou dan degene die zijn in het Unierecht verankerde recht van vrij verkeer heeft uitgeoefend, benadelen. Dit zou dus kennelijk in
strijd zijn met de doelstellingen van verordening nr. 1408/71.

55      Zoals het Hof met betrekking tot artikel 14 quinquies, lid 2, van deze verordening heeft geoordeeld, legt deze bepaling de lidstaten
de verplichting op om werknemers en zelfstandigen op wie artikel 14 quater, sub b, van toepassing is, niet te discrimineren ten
opzichte van degenen die al hun werkzaamheden in één lidstaat uitoefenen (zie arrest van 9 maart 2006, Piatkowski, C‑493/04,
Jurispr. blz. I‑2369, punt 27).

56      Voor de uitlegging van het begrip „plaats van uitoefening” als begrip van het Unierecht, zij eraan herinnerd dat volgens vaste
rechtspraak de betekenis en de draagwijdte van begrippen waarvoor het recht van de Unie geen definitie geeft, moeten worden
bepaald in overeenstemming met hun in de omgangstaal gebruikelijke betekenis, met inachtneming van de context waarin zij
worden gebruikt en de doeleinden die worden beoogd door de regeling waarvan zij deel uitmaken (zie met name arrest van
10 maart 2005, easyCar, C‑336/03, Jurispr. blz. I‑1947, punt 21 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

57      In dit verband moet het begrip „plaats van uitoefening” van een werkzaamheid, overeenkomstig de primaire betekenis van de
gebruikte woorden, worden opgevat als de aanduiding van de plaats waar de betrokken persoon concreet de aan die werkzaamheid
verbonden handelingen verricht.

58      Door aan te nemen dat de personen benoemd tot mandataris in een aan de Belgische vennootschapsbelasting of belasting der niet-
inwoners onderworpen vennootschap of vereniging, op onweerlegbare wijze worden vermoed in België een zelfstandige
beroepsbezigheid uit te oefenen, bestaat het gevaar dat de betrokken nationale bepalingen leiden tot een definitie van de plaats van
uitoefening van de werkzaamheid die niet overeenstemt met die welke uit het vorige punt van het onderhavige arrest volgt, en dat
zij dus in strijd met het Unierecht zijn.

59      Hoewel het Unierecht de bevoegdheid van de lidstaten om hun socialezekerheidsstelsels in te richten onverlet laat en het bij
gebreke van harmonisatie op communautair niveau een aangelegenheid van de wetgever van elke betrokken lidstaat is, de
voorwaarden waaronder een persoon zich kan of moet aansluiten bij een stelsel van sociale zekerheid vast te stellen, is het evenwel
van belang dat de betrokken lidstaat bij de uitoefening van zijn bevoegdheid het Unierecht eerbiedigt (zie met name arrest
Piatkowski, reeds aangehaald, punten 32 en 33).

60      Zoals de Belgische regering aanvoert, kan het in het hoofdgeding aan de orde zijnde vermoeden weliswaar de
socialezekerheidsfraude tegengaan die erin bestaat zich aan het verplichte sociaal statuut van zelfstandigen te onttrekken door de
activiteit van mandataris van een vennootschap met zetel in België kunstmatig elders te vestigen. Door dit vermoeden evenwel een
onweerlegbaar karakter te verlenen, gaat de betrokken nationale regeling verder dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de
legitieme doelstelling van fraudebestrijding, aangezien de betrokkenen hierdoor op algemene wijze de mogelijkheid wordt
ontnomen om voor de nationale rechter aan te tonen dat hun werkzaamheid daadwerkelijk wordt uitgeoefend op het grondgebied
van een andere lidstaat, waar zij concreet de aan die werkzaamheid verbonden handelingen verrichten.

61      Op de eerste vraag moet dus worden geantwoord dat het Unierecht, met name de artikelen 13, lid 2, sub b, en 14 quater, sub b, van
verordening nr. 1408/71 en bijlage VII daarbij, zich verzet tegen een nationale regeling zoals die welke in het hoofdgeding aan de
orde is, voor zover deze toestaat dat een lidstaat er op onweerlegbare wijze van uitgaat dat het besturen, vanuit een andere lidstaat,
van een aan de belasting van die eerste staat onderworpen vennootschap, een uitoefening van bestuurswerkzaamheden op zijn
grondgebied is.

 Tweede vraag

62      Gelet op het antwoord op de eerste vraag, behoeft de tweede vraag niet te worden beantwoord.
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 Kosten

63      Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale
rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof
gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart voor recht:

Het Unierecht, met name de artikelen 13, lid 2, sub b, en 14 quater, sub b, van verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad
van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op
hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1606/98 van de
Raad van 29 juni 1998, en bijlage VII daarbij, verzet zich tegen een nationale regeling zoals die welke in het hoofdgeding
aan de orde is, voor zover deze toestaat dat een lidstaat er op onweerlegbare wijze van uitgaat dat het besturen, vanuit een
andere lidstaat, van een aan de belasting van die eerste staat onderworpen vennootschap, een uitoefening van
bestuurswerkzaamheden op zijn grondgebied is.

ondertekeningen

*Procestaal: Frans.
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ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer)

9 november 2000 (1)

„Sociale zekerheid van migrerende werknemers - Vaststelling van toe te passen wetgeving - In andere lidstaat gedetacheerde
werknemers”

In zaak C-404/98,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EG-Verdrag (thans artikel 234 EG) van het Bundesgerichtshof (Duitsland), in
het aldaar aanhangige geding tussen

J. Plum

en

Allgemeine Ortskrankenkasse Rheinland, Regionaldirektion Köln,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van de artikelen 13, lid 2, sub a, en 14, lid 1, sub a, van verordening (EEG) nr. 1408/71
van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op
hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, in de bij verordening (EEG) nr. 2001/83 van de Raad van 2 juni 1983
gewijzigde en bijgewerkte versie (PB L 230, blz. 6),

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),

samengesteld als volgt: C. Gulmann, kamerpresident, V. Skouris, J.-P. Puissochet (rapporteur), R. Schintgen en F. Macken, rechters,

advocaat-generaal: F. G. Jacobs

griffier: R. Grass

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

-    Allgemeine Ortskrankenkasse Rheinland, Regionaldirektion Köln, vertegenwoordigd door R. Nirk en N. J. Gross, advocaten bij het
Bundesgerichtshof,

-    de Duitse regering, vertegenwoordigd door W.-D. Plessing, Ministerialrat bij het Bondsministerie van Financiën, en C.-D.
Quassowski, Regierungsdirektor bij dat ministerie, als gemachtigden,

-    de Belgische regering, vertegenwoordigd door A. Snoecx, adviseur bij de directie-generaal juridische zaken van het Ministerie van
Buitenlandse zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking, als gemachtigde,

-    de Franse regering, vertegenwoordigd door K. Rispal-Bellanger, onderdirecteur bij de directie juridische zaken van het Ministerie van
Buitenlandse zaken, en C. Chavance, secretaris buitenlandse zaken bij die directie, als gemachtigden,

-    de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door M. A. Fierstra, hoofd van de afdeling Europees recht bij het Ministerie van
Buitenlandse zaken, als gemachtigde,

-    de Portugese regering, vertegenwoordigd door L. Fernandes, directeur van de juridische dienst van het directoraat-generaal Europese
Gemeenschappen van het Ministerie van Buitenlandse zaken, en S. Emídio de Almeida, jurist bij de directie migratiediensten en sociale
bijstand van de algemene directie consulaire zaken en Portugese gemeenschappen van dat ministerie, als gemachtigden,

-    de regering van het Vorstendom Liechtenstein, vertegenwoordigd door C. Büchtel, directeur van de afdeling „Europese economische
ruimte” van de regering, als gemachtigde,

-    de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door P. Hillenkamp, juridisch adviseur, als gemachtigde,
bijgestaan door C. Jacobs en R. Karpenstein, advocaten te Hamburg,

gezien het rapport van de rechter-rapporteur,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 15 juni 2000,

het navolgende

Arrest

1.
    Bij beschikking van 29 oktober 1998, ingekomen bij het Hof op 16 november daaraanvolgend, heeft het Bundesgerichtshof
krachtens artikel 177 EG-Verdrag (thans artikel 234 EG), twee prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de artikelen 13,
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lid 2, sub a, en 14, lid 1, sub a, van verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de
socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap
verplaatsen, in de bij verordening (EEG) nr. 2001/83 van de Raad van 2 juni 1983 gewijzigde en bijgewerkte versie (PB L 230, blz.
6; hierna: „verordening nr. 1408/71”).

2.
    Die vragen zijn gerezen in een geding tussen J. Plum en de Allgemeine Ortskrankenkasse Rheinland, Regionaldirektion Köln
(hierna: „AOK Rheinland”), over door laatstgenoemde krachtens het Duitse socialezekerheidsstelsel gevorderde
socialezekerheidspremies.

De gemeenschapsregeling

3.
    Titel II van verordening nr. 1408/71, die de artikelen 13 tot en met 17 omvat, bevat de regels betreffende de vaststelling van de
op het gebied van de sociale zekerheid toe te passen wetgeving.

4.
    Artikel 13, lid 2, van deze verordening luidt als volgt:

„Onder voorbehoud van de artikelen 14 tot en met 17:

a)    is op degene die op het grondgebied van een lidstaat werkzaamheden in loondienst uitoefent, de wetgeving van die staat van
toepassing zelfs indien hij op het grondgebied van een andere lidstaat woont of indien de zetel van de onderneming of het
domicilie van de werkgever waarbij hij werkzaam is, zich bevindt op het grondgebied van een andere lidstaat;

(...)”

5.
    Artikel 14, lid 1, van de verordening bepaalt:

„Ten aanzien van de toepassing van de in artikel 13, lid 2, onder a, neergelegde regel gelden de volgende uitzonderingen en
bijzonderheden:

a)    Op degene die op het grondgebied van een lidstaat werkzaamheden in loondienst verricht voor een onderneming waaraan hij
normaal verbonden is, en door deze onderneming gedetacheerd wordt op het grondgebied van een andere lidstaat teneinde aldaar
voor haar rekening arbeid te verrichten, blijft de wetgeving van eerstbedoelde lidstaat van toepassing, mits de te verwachten duur
van die arbeid niet meer dan twaalf maanden bedraagt en hij niet wordt uitgezonden ter vervanging van een andere persoon wiens
detachering beëindigd is;

(...)”

Het hoofdgeding

6.
    Plum is eigenaar van twee te Geilenkirchen (Duitsland) gevestigde bouwondernemingen, de Plum Bauträger- und
Bauunternehmung GmbH en de Plum Bauunternehmung GmbH.

7.
    In 1989 stichtte hij Aannemersbedrijf B3 Senator BV (hierna: „Senator”), een te Heerlen (Nederland) gevestigde vennootschap
naar Nederlands recht. De oprichting van die vennootschap had tot doel het hoofd te bieden aan de in Duitsland steeds sterker
wordende concurrentie van Nederlandse bouwondernemingen, waarvan de loonkosten en de sociale lasten lager zijn dan die van de
Duitse ondernemingen.

8.
    In de daaraanvolgende jaren ontving Senator al haar opdrachten van de twee Duitse ondernemingen van Plum. Zij verrichtte met
door haar in dienst genomen werknemers die in Nederland of in Duitsland wonen, alleen bouwwerkzaamheden in laatstgenoemde
lidstaat. De te verwachten duur van de werkzaamheden voor elk bouwproject bedroeg nooit meer dan twaalf maanden.

9.
    Senator had in haar vestigingsplaats een kantoor dat werd bemand door de verhuurder van de kantoorruimte, die tevens voorman
bij die vennootschap was. Hij nam de telefoon op en ontving de post, die hij zelf behandelde of voor beantwoording naar de Duitse
ondernemingen van Plum doorstuurde. In dat kantoor werd de boekhouding van de onderneming gevoerd en vonden de
sollicitatiegesprekken plaats.

10.
    Van 1989 tot februari 1993 betaalde Senator socialezekerheidspremies aan de AOK Rheinland. Nadat de Nederlandse
belastingdienst van haar betaling van socialezekerheidspremies had gevorderd, betaalde zij die premies evenwel in Nederland en
niet langer aan het Duitse orgaan. Eind 1994 staakte Senator haar activiteiten.

11.
    Aangezien Plum borg stond voor alle verplichtingen van Senator jegens AOK Rheinland, vorderde deze laatste van hem betaling
van socialezekerheidspremies ten bedrage van 100 430,02 DEM, vermeerderd met rente, over de periode van maart 1993 tot en
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met april 1994. Nadat de vordering van AOK Rheinland tegen Plum ineerste aanleg en in hoger beroep was toegewezen, stelde
deze laatste „Revision” in bij het Bundesgerichtshof. Hij voerde aan, dat hij overeenkomstig artikel 14, lid 1, sub a, van
verordening nr. 1408/71 alleen in Nederland socialezekerheidspremies verschuldigd was.

12.
    In zijn verwijzingsbeschikking merkt de nationale rechter op, dat het lot van Plums beroep afhangt van het antwoord op de vraag
of de werknemers van Senator onder de Duitse dan wel onder de Nederlandse socialezekerheidswetgeving vielen.

13.
    Van mening dat het antwoord op die vraag afhing van de uitlegging van de artikelen 13, lid 2, sub a, en 14, lid 1, sub a, van
verordening nr. 1408/71, schorste het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak en stelde het het Hof de volgende twee
prejudiciële vragen:

„1)    Is een persoon die in loondienst is bij een onderneming (in casu een besloten vennootschap naar Nederlands recht) die haar
zetel en een kantoor in een lidstaat (in casu Nederland) heeft, doch hoofdzakelijk op het grondgebied van een andere lidstaat
werkzaam is en in het verleden uitsluitend in laatstgenoemde lidstaat heeft gewerkt (in casu bouwprojecten in Duitsland heeft
uitgevoerd), op het grondgebied van eerstgenoemde lidstaat werkzaam (artikel 13, lid 2, sub a, van verordening nr. 1408/71 in de
versie van 2 juni 1983, PB L 230, blz. 8, e.v.)?

2)    Voor het geval dat de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, is er sprake van detachering in de zin van artikel 14, lid 1,
sub a, van deze verordening wanneer een in een lidstaat gevestigde bouwonderneming haar werknemers hoofdzakelijk bij
bouwprojecten in een andere lidstaat inzet en ze in het verleden meerdere jaren uitsluitend daar heeft ingezet, doch de te
verwachten duur van de werkzaamheden voor elk bouwproject niet meer dan twaalf maanden bedraagt?”

De eerste vraag

14.
    Vooraf zij eraan herinnerd, dat artikel 14, lid 1, sub a, van verordening nr. 1408/71 een uitzondering vormt op de regel van
artikel 13, lid 2, sub a, krachtens hetwelk op de werknemer de wetgeving van toepassing is van de lidstaat op wiens grondgebied
hij werkzaamheden in loondienst uitoefent (arrest van 10 februari 2000, FTS, C-202/97, Jurispr. blz. I-883, punt 30).

15.
    De artikelen 14 tot en met 17 van verordening nr. 1408/71 bevatten weliswaar andere uitzonderingen op die regel van de staat
van werkzaamheid, doch uit de verwijzingsbeschikking blijkt, dat de onderwerping van de werknemers van Senator aan de
socialezekerheidswetgeving van de lidstaat waar die vennootschap is gevestigd, in plaats van aan de overeenkomstige wetgeving
van de lidstaat waar die werknemers daadwerkelijk hun werkzaamheden uitoefenen, onderstelt dat die werknemers onder artikel
14, lid 1, sub a, van die verordening vallen.

16.
    Bijgevolg wenst de verwijzende rechter met zijn eerste vraag in feite te vernemen, of artikel 14, lid 1, sub a, van verordening nr.
1408/71 aldus moet worden uitgelegd, dat het van toepassing is op werknemers van een in een lidstaat gevestigde
bouwonderneming die worden ingezet voor bouwwerkzaamheden op het grondgebied van een andere lidstaat waar die
onderneming al haar werkzaamheden, behoudens zuiver interne beheerswerkzaamheden, verricht.

17.
    AOK Rheinland, de Belgische, de Duitse, de Franse, de Nederlandse en de Portugese regering, de regering van het Vorstendom
Liechtenstein alsmede de Commissie betogen, dat artikel 14, lid 1, sub a, van de verordening in een dergelijke situatie niet van
toepassing is, omdat de betrokken onderneming geen substantiële economische werkzaamheden uitoefent in de lidstaat waar zij is
gevestigd. Bijgevolg vallen de loontrekkenden van die onderneming overeenkomstig artikel 13, lid 2, sub a, van verordening nr.
1408/71 onder de socialezekerheidswetgeving van de lidstaat waarin zij daadwerkelijk werkzaam zijn.

18.
    Er zij eraan herinnerd, dat volgens vaste rechtspraak van het Hof de bepalingen van titel II van verordening nr. 1408/71, waarvan
artikel 14 deel uitmaakt, een volledig en eenvormig stelsel van conflictregels vormen, dat tot doel heeft, de werknemers die zich
binnen de Gemeenschap verplaatsen, onder het socialezekerheidsstelsel van één lidstaat te brengen, teneinde te voorkomen dat
meerdere nationale wettelijke regelingen toepasselijk zijn en dat daaruit complicaties voortvloeien (zie, met name, arrest FTS,
reeds aangehaald, punt 20).

19.
    Artikel 14, lid 1, sub a, van verordening nr. 1408/71 heeft met name tot doel, het vrije verkeer van diensten te bevorderen ten
behoeve van ondernemingen die daarvan gebruik maken door werknemers uit te zenden naar andere lidstaten dan de lidstaat waarin
zij zijn gevestigd. Het beoogt namelijk mogelijke belemmeringen voor het vrije verkeer van werknemers weg te nemen en de
economische interpenetratie te bevorderen met vermijding van administratieve complicaties, in het bijzonder voor de werknemers
en de ondernemingen (arrest van 17 december 1970, Manpower, 35/70, Jurispr. blz. 1251, punt 10 en arrest FTS, reeds aangehaald,
punt 28).

20.
    Zoals het Hof in punt 11 van het reeds aangehaalde arrest Manpower heeft vastgesteld, biedt artikel 14, lid 1, sub a, van
verordening nr. 1408/71 de onderneming de mogelijkheid, teneinde te vermijden dat een op het grondgebied van een lidstaat
gevestigde onderneming verplicht is haar normaliter aan de socialezekerheidswetgeving van die staat onderworpen werknemers
aan te sluiten bij het socialezekerheidsstelsel van een andere lidstaat waarin zij zijn gedetacheerd om werkzaamheden van beperkte
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duur te verrichten - hetgeen het vrij verrichten van diensten moeilijker zou maken - de aansluiting van haar werknemers bij het
socialezekerheidsstelsel van de eerste lidstaat te handhaven voor zover die onderneming de voorwaarden voor deze vrijheid van
dienstverrichting in acht neemt (arrest FTS, reeds aangehaald, punt 29).

21.
    In de punten 33 en 45 van het reeds aangehaalde arrest FTS heeft het Hof daaruit afgeleid, dat een uitzendbureau dat
werknemers vanuit een lidstaat ter beschikking steltvan op het grondgebied van een andere lidstaat gevestigde ondernemingen, om
in aanmerking te komen voor het voordeel van artikel 14, lid 1, sub a, van verordening nr. 1408/71 zijn werkzaamheden normaliter
in eerstgenoemde lidstaat moet verrichten, dat wil zeggen dat zij daar gewoonlijk activiteiten van betekenis moet verrichten.

22.
    Daaruit volgt, dat een in een lidstaat gevestigde bouwonderneming die haar werknemers detacheert op het grondgebied van een
andere lidstaat waar zij al haar werkzaamheden, behoudens zuiver interne beheerswerkzaamheden, verricht, geen beroep kan doen
op artikel 14, lid 1, sub a, van verordening nr. 1408/71.

23.
    Op de eerste vraag moet dus worden geantwoord, dat artikel 14, lid 1, sub a, van verordening nr. 1408/71 aldus moet worden
beantwoord, dat het niet van toepassing is op werknemers van een in een andere lidstaat gevestigde bouwonderneming die worden
ingezet voor bouwwerkzaamheden op het grondgebied van een andere lidstaat waar die onderneming al haar werkzaamheden,
behoudens zuiver interne beheerswerkzaamheden, verricht. Overeenkomstig artikel 13, lid 2, sub a, van die verordening vallen die
werknemers onder de socialezekerheidswetgeving van de lidstaat op het grondgebied waarvan zij daadwerkelijk werkzaam zijn.

De tweede vraag

24.
    Gelet op het antwoord op de eerste vraag behoeft de tweede vraag niet te worden beantwoord.

Kosten

25.
    De kosten door de Duitse, de Belgische, de Franse, de Nederlandse en de Portugese regering, de regering van het Vorstendom
Liechtenstein alsmede door de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, komen niet voor
vergoeding in aanmerking. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is deprocedure als een aldaar gerezen incident te
beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten dient te beslissen.

HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),

uitspraak doende op de door het Bundesgerichtshof bij beschikking van 29 oktober 1998 gestelde vragen, verklaart voor recht:

Artikel 14, lid 1, sub a, van verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de
socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap
verplaatsen, in de bij verordening (EEG) nr. 2001/83 van de Raad van 2 juni 1983 gewijzigde en bijgewerkte versie, moet
aldus worden uitgelegd, dat het niet van toepassing is op werknemers van een in een andere lidstaat gevestigde
bouwonderneming die worden ingezet voor bouwwerkzaamheden op het grondgebied van een andere lidstaat waar die
onderneming al haar werkzaamheden, behoudens zuiver interne beheerswerkzaamheden, verricht. Overeenkomstig artikel
13, lid 2, sub a, van die verordening vallen die werknemers onder de socialezekerheidswetgeving van de lidstaat op het
grondgebied waarvan zij daadwerkelijk werkzaam zijn.

Gulmann
Skouris

Puissochet

            Schintgen                        Macken

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 9 november 2000.

De griffier

De president van de Zesde kamer

R. Grass

C. Gulmann

1: Procestaal: Duits.
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ARREST VAN HET HOF

10 februari 2000 (1)

„Sociale zekerheid van migrerende werknemers - Vaststelling van toepasselijke wetgeving - In een andere lidstaat tewerkgestelde
uitzendkrachten”

In zaak C-202/97,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EG-Verdrag (thans artikel 234 EG) van de Arrondissementsrechtbank te
Amsterdam (Nederland), in het aldaar aanhangig geding tussen

Fitzwilliam Executive Search Ltd, handeldrijvend onder de naam „Fitzwilliam Technical Services (FTS)”,

en

Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 14, lid 1, sub a, van verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni
1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die
zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van artikel 11, lid 1, sub a, van verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart
1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van verordening nr. 1408/71, in hun gecodificeerde versie van verordening (EEG) nr.
2001/83 van de Raad van 2 juni 1983 (PB L 230, blz. 6), en bijgewerkt tot aan de dag van de feiten,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt: G. C. Rodríguez Iglesias, president, J. C. Moitinho de Almeida, L. Sevón en R. Schintgen, kamerpresidenten, P.
J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch (rapporteur) en M. Wathelet, rechters,

advocaat-generaal: F. G. Jacobs

griffier: H. A. Rühl, hoofdadministrateur

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

-    Fitzwilliam Executive Search Ltd, handeldrijvend onder de naam „Fitzwilliam Technical Services (FTS)”, vertegenwoordigd door P.
C. Vas Nunes en G. van der Wal, advocaten te 's-Gravenhage, en R. A. M. Blaakman, belastingadviseur te Rotterdam,

-    het Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen, vertegenwoordigd door C. R. J. A. M. Brent, manager productcluster
Bezwaar en Beroep van de uitvoeringsinstelling GAK Nederland BV, als gemachtigde,

-    de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door J. G. Lammers, waarnemend juridisch adviseur bij het Ministerie van Buitenlandse
zaken, als gemachtigde,

-    de Belgische regering, vertegenwoordigd door J. Devadder, adviseur-generaal bij de juridische dienst van het Ministerie van
Buitenlandse zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking, als gemachtigde,

-    de Duitse regering, vertegenwoordigd door E. Röder, Ministerialrat bij het Bondsministerie van Economische zaken, en C.-D.
Quassowski, Regierungsdirektor bij dat ministerie, als gemachtigden,

-    de Franse regering, vertegenwoordigd door M. Perrin de Brichambaut, directeur Juridische zaken bij het Ministerie van Buitenlandse
zaken, en C. Chavance, adviseur Buitenlandse zaken bij de directie juridische zaken van dit Ministerie, als gemachtigden,

-    de Ierse regering, vertegenwoordigd door A. Buckley, Chief State Solicitor, als gemachtigde,

-    de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, als gemachtigde,
bijgestaan door M. Hoskins, Barrister,

-    de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door P. J. Kuijper en P. Hillenkamp, juridisch adviseurs, als
gemachtigden.

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van Fitzwilliam Executive Search Ltd, handeldrijvend onder de naam „Fitzwilliam Technical
Services (FTS)”, vertegenwoordigd door P. C. Vas Nunes, advocaat, en R. A. M. Blaakman, het Bestuur van het Landelijk instituut
sociale verzekeringen, vertegenwoordigd door M. F. G. H. Beckers, juridisch medewerkster bij het GAK Nederland BV, als gemachtigde,
de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door M. A. Fierstra, hoofd van de afdeling „Europees recht” van het Ministerie van
Buitenlandse zaken, als gemachtigde, de Duitse regering, vertegenwoordigd door C.-D. Quassowski, de Franse regering,
vertegenwoordigd door C. Chavance, de Ierse regering, vertegenwoordigd door A. O'Caoimh, SC, en E. Barrington, BL, de regering van
het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door J. E. Collins, bijgestaan door M. Hoskins, en de Commissie, vertegenwoordigd door P.
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J. Kuijper, ter terechtzitting van 24 november 1998,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 28 januari 1999,

het navolgende

Arrest

1.
    Bij uitspraak van 22 mei 1997, binnengekomen bij het Hof op 27 mei daaraanvolgend, heeft de Arrondissementsrechtbank te
Amsterdam krachtens artikel 177 EG-Verdrag (thans artikel 234 EG) twee prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van
artikel 14, lid 1, sub a, van verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de
socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap
verplaatsen, en van artikel 11, lid 1, sub a, van verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling van
de wijze van toepassing van verordening nr. 1408/71, in hun gecodificeerde versie van verordening (EEG) nr. 2001/83 van de Raad
van 2 juni 1983 (PB L 230, blz. 6; hierna: „verordening nr. 1408/71” en „verordening nr. 574/72”), en bijgewerkt tot aan de dag
van de feiten.

2.
    Die vragen zijn gerezen in een geding tussen Fitzwilliam Executive Search Ltd, handeldrijvend onder de naam Fitzwilliam
Technical Services (hierna: „FTS”), een in Dublin gevestigde vennootschap naar Iers recht die werkzaam is als uitzendbureau, en
het Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (hierna: „LISV”), over het werkgeversaandeel in de krachtens de
Nederlandse socialezekerheidsregeling verschuldigde bijdragen voor de uitzendkrachten die voor rekening van FTS in Nederland
zijn tewerkgesteld.

Het gemeenschapsrecht

Verordening nr. 1408/71

3.
    Titel II van verordening nr. 1408/71, die de artikelen 13 tot en met 17 bis omvat, bevat regels over de vaststelling van de
wettelijke regeling die op het gebied van de sociale zekerheid moet worden toegepast.

4.
    Artikel 13, lid 2, van deze verordening luidt:

„Onder voorbehoud van de artikelen 14 tot en met 17:

a)    is op degene die op het grondgebied van een lidstaat werkzaamheden in loondienst uitoefent, de wetgeving van die staat van
toepassing zelfs indien hij op het grondgebied van een andere lidstaat woont of indien de zetel van de onderneming of het
domicilie van de werkgever waarbij hij werkzaam is, zich bevindt op het grondgebied van een andere lidstaat.”

5.
    Artikel 14, lid 1, van de verordening bepaalt:

„Ten aanzien van de toepassing van de in artikel 13, lid 2, onder a, neergelegde regel gelden de volgende uitzonderingen en
bijzonderheden:

1. a)        Op degene die op het grondgebied van een lidstaat werkzaamheden in loondienst verricht voor een onderneming waaraan
hij normaal verbonden is, en door deze onderneming gedetacheerd wordt op het grondgebied van een andere lidstaat teneinde
aldaar voor haar rekening arbeid te verrichten, blijft de wetgeving van eerstbedoelde lidstaat van toepassing, mits de te verwachten
duur van die arbeid niet meer dan twaalf maanden bedraagt en hij niet wordt uitgezonden ter vervanging van een andere persoon
wiens detachering beëindigd is.”

6.
    Deze bepaling is in de plaats gekomen van artikel 13, sub a, van verordening nr. 3 van de Raad van 25 september 1958 inzake de
sociale zekerheid van migrerende werknemers (PB 1958, 30, blz. 561), in de versie voortvloeiende uit wijzigingsverordening nr.
24/64/EEG van de Raad van 10 maart 1964 (PB 1964, 47, blz. 746; hierna: „verordening nr. 3”), volgens welke, onder bepaalde
omstandigheden, „op de werknemer of daarmede gelijkgestelde, die, in dienst zijnde van een onderneming die op het grondgebied
van een lidstaat een bedrijf heeft, waaraan hij gewoonlijk verbonden is, door deze onderneming wordt uitgezonden naar het
grondgebied van een andere lidstaat om aldaar arbeid voor deze onderneming teverrichten, (...) de wetgeving van eerstgenoemde
lidstaat van toepassing [blijft] alsof hij op zijn grondgebied werkzaam bleef (...)”.

Besluit nr. 128 van de Administratieve Commissie

7.
    Krachtens artikel 81, sub a, van verordening nr. 1408/71 heeft de Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van
migrerende werknemers (hierna: „Administratieve Commissie”), die is ingesteld overeenkomstig titel IV van die verordening en
met name belast is met alle vraagstukken van administratieve of interpretatieve aard voortvloeiende uit de bepalingen van de
verordening, besluit nr. 128 van 17 oktober 1985 vastgesteld betreffende de toepassing van de artikelen 14, lid 1, sub a, en 14 ter,
lid 1, van verordening nr. 1408/71 (PB 1986, C 141, blz. 6), dat gold ten tijde van de feiten van het hoofdgeding. Dit besluit is
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vervangen door besluit nr. 162 van 31 mei 1996 (PB L 241, blz. 28), dat na die feiten in werking is getreden.

8.
    Volgens punt 1 van besluit nr. 128 zijn de bepalingen van artikel 14, lid 1, sub a, van verordening nr. 1408/71 eveneens van
toepassing op „een aan de wettelijke regeling van een lidstaat onderworpen werknemer die in deze lidstaat waar de onderneming
haar zetel of vaste inrichting heeft, in dienst wordt genomen, met het oogmerk om te worden gedetacheerd hetzij op het
grondgebied van een andere lidstaat (...), mits:

a)    er gedurende zijn detachering een organische band tussen deze onderneming en de werknemer bestaat;

b)    deze onderneming haar activiteiten gewoonlijk uitoefent op het grondgebied van de eerste lidstaat, dat wil zeggen dat, in het
geval van een onderneming waarvan de activiteiten bestaan in het tijdelijk ter beschikking stellen van personeel aan andere
ondernemingen, dit personeel doorgaans ter beschikkingvan op het grondgebied van die lidstaat gevestigde exploitanten wordt
gesteld, met het oog op tewerkstelling op dat grondgebied.”

Verordening nr. 574/72

9.
    Artikel 11, lid 1, van verordening nr. 574/72, opgenomen in titel III, „Toepassing van de bepalingen van de verordening
betreffende de vaststelling van de toe te passen wetgeving”, luidt:

„Het orgaan dat is aangewezen door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarvan de wetgeving van toepassing blijft, verstrekt
een bewijs waarin wordt verklaard dat de werknemer aan deze wettelijke regeling onderworpen blijft en tot welke datum dit het
geval is:

a)    op verzoek van de werknemer of zijn werkgever in de gevallen als bedoeld in artikel 14, punt 1, (...) van de verordening”.

10.
    Het hierboven bedoelde bewijs is bekend onder de naam „detacheringsbewijs” of „E 101-verklaring”.

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

11.
    In haar hoedanigheid van uitzendbureau stelt FTS zowel in Ierland als in Nederland uitzendkrachten te werk. Alle door haar
tewerkgestelde werknemers - daaronder begrepen die welke worden aangeworven om direct te worden uitgezonden naar in
Nederland gevestigde ondernemingen - zijn in Ierland woonachtige Ierse onderdanen. De naar Nederland uitgezonden werknemers
worden voornamelijk in de land- en tuinbouwsector tewerkgesteld, terwijl de werknemers die ter beschikking van in Ierland
gevestigde ondernemingen worden gesteld, werkzaamheden in andere sectoren uitoefenen.

12.
    FTS verricht al haar activiteiten op het gebied van de arbeidsbemiddeling vanuit Ierland, zodat alle arbeidsovereenkomsten,
daaronder begrepen die betreffende haar Nederlandse klantenkring, door haar kantoor in Dublin worden gesloten. In dit kantoor
werken twintig personen, en in haar kantoor te Delft (Nederland) slechts twee.

13.
    De werknemers worden aangeworven op basis van arbeidsovereenkomsten naar Iers recht en zijn, ook gedurende de periode van
detachering in Nederland, bij de Ierse socialezekerheidsregeling aangesloten. FTS houdt de betrokken bijdragen, te weten die voor
de „pay related social insurance”, op de brutosalarissen van de werknemers in en draagt die bijdragen, dat wil zeggen het
werkgeversaandeel en de loonbelasting, aan de Ierse belastingdienst af.

14.
    Voor de in Nederland gedetacheerde werknemers worden bij het Ministerie van Sociale zaken (Department of Social Welfare,
hierna: „DSW”) E 101- en E 111-verklaringen aangevraagd, deze laatste ten behoeve van de ziektekostenverzekering.

15.
    Ofschoon FTS in de jaren 1993-1996 in Nederland meer omzet heeft behaald dan in Ierland, verschilde de verhouding tussen de
in de twee lidstaten behaalde omzet naar gelang de economische conjunctuur in de ene of de andere lidstaat.

16.
    Gelet op de omvang van de activiteiten van FTS in Nederland, heeft de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (hierna: „NAB”),
de voorgangster van het LISV, zich op het standpunt gesteld, dat de door FTS naar Nederland uitgezonden werknemers ten
onrechte bij de Ierse socialezekerheidsregeling waren aangesloten. Ofschoon FTS dit standpunt betwistte, werd deze uitlegging na
een hoorzitting door NAB bevestigd in een besluit van 31 maart 1996, waarbij zij alle in Nederland werkzame werknemers van
FTS aan de Nederlandse socialezekerheidsregeling onderwierp en derhalve overging tot heffing van de uit dien hoofde
verschuldigde werkgeverspremies.

17.
    FTS stelde bij de verwijzende rechter beroep in tegen laatstgenoemd besluit en betoogde, dat de afgifte van E 101-verklaringen
door het DSW aan de uitgezonden werknemers beslissend moest worden geacht en dat aan alle voorwaarden van artikel 14, lid 1,
sub a, van verordening nr. 1408/71 en van besluit nr. 128 was voldaan.
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18.
    Van mening dat de beslechting van het geding afhing van zowel de uitlegging van de toepassingscriteria voor artikel 14, lid 1,
sub a, van verordening nr. 1408/71, als van de in de rechtspraak nog niet gepreciseerde gevolgen van de E 101-verklaring, heeft de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende twee prejudiciële vragen
voorgelegd:

„1.a)        Mag aan het in artikel 14, eerste lid, sub a, van verordening (EEG) nr. 1408/71 genoemde begrip .onderneming waaraan
hij normaal verbonden is‘ invulling worden gegeven door middel van het stellen van nadere, niet expliciet in deze bepaling
genoemde eisen c.q. voorwaarden?

b)        Zo ja,

        i) kunnen de autoriteiten van een lidstaat deze eisen c.q. voorwaarden zelfstandig formuleren?

        ii) mogen voor de invulling van het in artikel 14, eerste lid, sub a, van verordening (EEG) nr. 1408/71 genoemde begrip
.onderneming waaraan hij normaal verbonden is‘ - al dan niet op besluit nr. 128 gebaseerde - kwantitatieve eisen worden gesteld
met betrekking tot de in de verschillende lidstaten uitgevoerde activiteiten, behaalde omzet en tewerkgestelde personen?

        iii) mag in dit verband de eis worden gesteld dat de door de werkgeefster in de verschillende lidstaten uitgeoefende
activiteiten exact dezelfde activiteiten betreffen?

        iv) indien de onder ii) en iii) genoemde eisen niet gesteld mogen worden, welke (soort) eisen dan wel?

        v) dienen deze - eventueel - te stellen eisen vóór de aanvang van de werkzaamheden aan de werkgeefster te worden
medegedeeld?

c)        Zo nee,

        i) komt aan de uitvoeringsorganen gelet op uw arresten in de zaken C 19/67 (Van der Vecht) en C 35/70 (Manpower) nog
enige interpretatieruimte toe ten aanzien van het in artikel 14, eerste lid, onder a, van verordening (EEG) nr. 1408/71 genoemde
begrip .onderneming waaraan hij normaal verbonden is‘?

        ii) zo ja, welke?

2.a)         Is een door het daartoe bevoegde orgaan van een lidstaat afgelegde verklaring als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onder a,
van verordening (EEG) nr. 574/72 voor wat betreft de daarin vastgestelde juridische gevolgen onder alle omstandigheden bindend
voor de autoriteiten van een andere lidstaat?

b)        Zo nee,

        i) onder welke omstandigheden is dat niet het geval?

        ii) kan de bewijskracht van de verklaring door de autoriteiten van een lidstaat opzij worden gezet zonder inschakeling van het
orgaan dat de verklaring heeft afgegeven?

        iii) zo nee, wat dient inschakeling van het orgaan dat de verklaring heeft afgegeven te omvatten?”

Het eerste onderdeel van de eerste vraag

19.
    Met het eerste onderdeel van zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in het kader van de uitlegging van het begrip
„onderneming waaraan hij normaal verbonden is” in artikel 14, lid 1, sub a, van verordening nr. 1408/71, in wezen te vernemen, of
een onderneming die vanuit een lidstaat werknemers tijdelijk ter beschikking stelt van op het grondgebied van een andere lidstaat
gevestigde ondernemingen, slechts aanspraak heeft op het voordeel van die bepaling, wanneer haar banden met eerstgenoemde
lidstaat van die aard zijn, dat zij daar gewoonlijk haar activiteiten verricht.

20.
    Om te beginnen moet eraan worden herinnerd, dat de bepalingen van titel II van verordening nr. 1408/71, waarvan artikel 14
deel uitmaakt, een volledig en eenvormig stelsel van conflictregels vormen, dat tot doel heeft, de werknemers die zich binnen de
Gemeenschap verplaatsen, onder de socialezekerheidsregeling van één lidstaat te brengen, teneinde te voorkomen dat meerdere
nationale wettelijke regelingen toepasselijk zijn en dat daaruit complicaties kunnen voortvloeien (zie arresten van 3 mei 1990, Kits
van Heijningen, C-2/89, Jurispr. blz. I-1755, punt 12; 16 februari 1995, Calle Grenzshop Andresen, C-425/93, Jurispr. blz. I-269,
punt 9; 13 maart 1997, Huijbrechts, C-131/95, Jurispr. blz. I-1409, punt 17, en 11 juni 1998, Kuusijärvi, C-275/96, Jurispr. blz. I-
3419, punt 28).

21.
    Blijkens de arresten van 5 december 1967, Van Der Vecht (19/67, Jurispr. blz. 445), en 17 december 1970, Manpower (35/70,
Jurispr. blz 1251), betreffende artikel 13,sub a, van verordening nr. 3, zowel in zijn oorspronkelijke versie als in de versie
voortvloeiende uit verordening nr. 24/64, die voorafging aan de bepalingen van artikel 14, lid 1, sub a, van verordening nr.
1408/71, kan de uitzondering op de regel, dat de werknemer onderworpen is aan de wettelijke regeling van de lidstaat op wiens
grondgebied hij een werkzaamheid in loondienst verricht (hierna: „regel van de werkstaat”), thans neergelegd in artikel 13, lid 2,
sub a, van verordening nr. 1408/71, enkel op uitzendbureaus worden toegepast, indien, onder meer, aan de volgende twee
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voorwaarden is voldaan.

22.
    Gelijk met name FTS in haar schriftelijke opmerkingen stelt, betreft de eerste voorwaarde het bestaan en de aard van een
noodzakelijke band tussen het uitzendbureau en de gedetacheerde werknemer, aangezien deze werknemer gewoonlijk moet
verbonden zijn aan de onderneming die hem op het grondgebied van een andere lidstaat heeft gedetacheerd.

23.
    De tweede voorwaarde heeft betrekking op de relatie tussen het uitzendbureau en de lidstaat waarin het is gevestigd.
Dienaangaande oordeelde het Hof in punt 16 van het arrest Manpower (reeds aangehaald), dat de uitzondering op grond waarvan in
het geval van gedetacheerde uitzendkrachten kan worden afgeweken van de regel van de werkstaat, alleen van toepassing is op
werknemers in dienst genomen door ondernemingen die normaliter werkzaam zijn op het grondgebied van de staat waarin zij zijn
gevestigd.

Het begrip „onderneming waaraan hij normaal verbonden is”

24.
    Gelijk uit alle ingediende opmerkingen blijkt, vereist dit begrip, overeenkomstig besluit nr. 128, dat er gedurende de
detacheringsperiode een organische band blijft bestaan tussen de in een lidstaat gevestigde onderneming en de werknemers die zij
op het grondgebied van een andere lidstaat heeft gedetacheerd. Voor de vaststelling van het bestaan van een dergelijke organische
band, moet uit de omstandigheden van detewerkstelling blijken dat de werknemer gedurende de detacheringsperiode onder het
gezag van die onderneming staat (zie supra reeds aangehaalde arresten Van der Vecht, blz. 457, en Manpower, punten 18 en 19).

25.
    Ook al is de nationale rechter bij uitsluiting bevoegd om na te gaan, of dit in het bij hem aanhangig geding het geval is, moet
worden vastgesteld, dat noch partijen in het hoofdgeding noch de lidstaten die krachtens artikel 20 van 's Hofs Statuut-EG
opmerkingen hebben ingediend, het bestaan van een dergelijke organische band in de hoofdzaak in twijfel hebben getrokken.

Het vereiste dat de onderneming banden moet hebben met de lidstaat van vestiging

26.
    Afgezien van FTS, die daaraan twijfelt, stellen alle andere partijen, dat het zowel onder de regeling van verordening nr. 1408/71
als onder die van verordening nr. 3 noodzakelijk is, dat de betrokken onderneming banden heeft met haar lidstaat van vestiging.
Ter rechtvaardiging van de noodzaak van dergelijke banden baseren de meeste partijen zich op het arrest Manpower (reeds
aangehaald). In punt 16 van dit arrest heeft het Hof vastgesteld, dat de ondernemingen waaraan de werknemers verbonden zijn,
normaliter hun werkzaamheid op het grondgebied van hun lidstaat van vestiging moeten uitoefenen.

27.
    Om te onderzoeken, of de voorwaarde voortvloeiende uit het arrest Manpower (reeds aangehaald) nog steeds geldt, moet worden
gekeken naar de doelstellingen van de uitzondering die bij artikel 14, lid 1, sub a, van verordening nr. 1408/71 op de regel van de
werkstaat is ingevoerd.

28.
    Artikel 14, lid 1, sub a, van verordening nr. 1408/71 heeft met name tot doel, het vrije verkeer van diensten te bevorderen ten
behoeve van ondernemingen die daarvan gebruik maken door werknemers uit te zenden naar andere lidstaten dan de lidstaat waarin
zij zijn gevestigd. Met de uitzondering wordt immers beoogd, mogelijke belemmeringen voor het vrije verkeer van werknemers
weg te nemen en deeconomische interpenetratie te begunstigen met vermijding van administratieve complicaties, met name voor
werknemers en ondernemingen (arrest Manpower, reeds aangehaald, punt 10).

29.
    Gelijk het Hof in punt 11 van het arrest Manpower (reeds aangehaald) vaststelde, biedt artikel 14, lid 1, sub a, van verordening
nr. 1408/71 de onderneming de mogelijkheid, teneinde te vermijden dat een op het grondgebied van een lidstaat gevestigde
onderneming verplicht zou zijn haar normaliter aan de socialezekerheidsregeling van die staat onderworpen werknemers aan te
sluiten bij de socialezekerheidsregeling van een andere lidstaat waarin zij zijn gedetacheerd om werkzaamheden van beperkte duur
te verrichten - hetgeen het vrij verrichten van diensten moeilijker zou maken -, de aansluiting van haar werknemers bij de
socialezekerheidsregeling van de eerste lidstaat te handhaven, voor zover die onderneming de voorwaarden voor deze vrijheid van
dienstverrichting in acht neemt.

30.
    Hieruit volgt, dat de bepaling van artikel 14, lid 1, sub a, van verordening nr. 1408/71 een uitzondering blijft op de regel van de
werkstaat (zie arrest Manpower, punt 10), zodat het uitzendbureau dat grensoverschrijdende diensten wil aanbieden, van het door
deze bepaling geboden voordeel alleen kan profiteren, indien het zijn activiteiten gewoonlijk uitoefent in de lidstaat van vestiging.

31.
    Mitsdien moet worden vastgesteld, dat de voorwaarde die in punt 16 van het arrest Manpower (reeds aangehaald) in de context
van verordening nr. 3 is genoemd, ook in het kader van verordening nr. 1408/71 blijft gelden.

32.
    Deze conclusie vindt bevestiging in punt 1, sub b, van besluit nr. 128, ook al kan een dergelijk besluit, dat een hulpmiddel kan
zijn voor de met de toepassing van het gemeenschapsrecht op dit gebied belaste socialezekerheidsorganen, die organen niet
verplichten bij de toepassing van de communautaire voorschriften een bepaalde methode of een bepaalde uitlegging te volgen (zie
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arresten van 14 mei 1981, Romano,98/80, Jurispr. blz. 1241, punt 20, en van 8 juli 1992, Knoch, C-102/91, Jurispr. blz. I-4341,
punt 52). Overigens erkennen alle partijen voor het Hof, dat in de tekst van dit punt slechts de in het arrest Manpower (reeds
aangehaald) geformuleerde voorwaarde wordt herhaald.

33.
    Uit een en ander volgt, dat artikel 14, lid 1, sub a, van verordening nr. 1408/71 aldus moet worden uitgelegd, dat een
uitzendbureau dat werknemers vanuit een lidstaat ter beschikking stelt van op het grondgebied van een andere lidstaat gevestigde
ondernemingen, slechts aanspraak heeft op het voordeel van die bepaling, wanneer het zijn activiteiten gewoonlijk verricht in de
eerste lidstaat.

Het tweede onderdeel van de eerste vraag

34.
    Met het tweede onderdeel van zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen welke criteria hij dient te
hanteren om vast te stellen, in de eerste plaats of een uitzendbureau zijn activiteiten gewoonlijk verricht in zijn lidstaat van
vestiging en, in de tweede plaats, of een dergelijke onderneming aan die voorwaarde voldoet.

35.
    FTS, de Ierse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie stellen, dat een onderneming haar
werkzaamheid gewoonlijk verricht in een lidstaat, indien zij daar een daadwerkelijke activiteit uitoefent. FTS en de Ierse regering
baseren zich voor de uitlegging van dit begrip zowel op het arrest Manpower (reeds aangehaald) als op besluit nr. 128, en meer in
het bijzonder op de uitlegging van het woord „gewoonlijk” in artikel 1, sub b, van dit besluit. Huns inziens beoogt deze
voorwaarde uitsluitend misbruik te bestrijden en met name te verhinderen, dat „brievenbusfirma's” profiteren van artikel 14, lid 1,
sub a, van verordening nr. 1408/71.

36.
    FTS, de twee eerdergenoemde regeringen en de Commissie stellen met name, dat het LISV niet kan verlangen, dat een
onderneming in de dienstensector in haar lidstaat van vestiging activiteiten verricht die een bepaalde omvang hebben ten opzichte
van haaractiviteiten in de lidstaat waarin de werknemers zijn gedetacheerd. De beoordeling van de respectieve omvang van de
activiteit op basis van bepaalde kwantitatieve gegevens - zoals de omzet, het aantal gewerkte uren en de aard van de
werkzaamheden - is in strijd met het gemeenschapsrecht, inzonderheid met punt 1, sub b, van besluit nr. 128.

37.
    In die context beklagen zij zich ook over de onvoorspelbaarheid van de door de Nederlandse autoriteiten gehanteerde methode.
Op grond van die methode konden immers noch de gedetacheerde werknemers noch de betrokken onderneming vooraf weten, bij
welke regeling de werknemers moesten zijn aangesloten.

38.
    Het betoog van het LISV wordt ondersteund door de Nederlandse, de Belgische, de Duitse en de Franse regering. Het LISV
verzet zich tegen de zienswijze van FTS, dat de voorwaarde inzake de activiteiten enkel beoogt te verhinderen, dat
„brievenbusfirma's” misbruik zouden maken van de uitzondering voorzien in artikel 14, lid 1, sub a, van verordening nr. 1408/71.
Volgens het LISV moeten de activiteiten van een uitzendbureau op het grondgebied van zijn lidstaat van vestiging een zekere
omvang hebben en een substantieel deel van zijn totale activiteiten vertegenwoordigen.

39.
    Om te bepalen of FTS overeenkomstig punt 1, sub b, van besluit nr. 128 haar activiteiten gewoonlijk op het grondgebied van de
lidstaat van vestiging uitoefent, moet volgens het LISV het volume van de activiteiten van deze onderneming in die lidstaat dus
worden vergeleken met het volume van haar activiteiten in de lidstaat waarin zij werknemers detacheert.

40.
    Dienaangaande blijkt uit de systematiek van titel II van verordening nr. 1408/71 en uit de doelstelling van artikel 14, lid 1, sub a,
dat alleen een onderneming die op het grondgebied van de lidstaat van vestiging doorgaans activiteiten van betekenis verricht, in
aanmerking komt voor het voordeel van de in die bepaling voorziene uitzondering.

41.
    Alleen deze uitlegging kan de algemene regel van artikel 13, lid 2, sub a, van verordening nr. 1408/71, dat werknemers in
beginsel onderworpen zijn aan de socialezekerheidsregeling van de lidstaat waarin zij werken, in overeenstemming brengen met de
bijzondere regel van artikel 14, lid 1, sub a, van die verordening, die geldt voor werknemers die slechts voor een beperkte periode
in een andere lidstaat zijn gedetacheerd.

42.
    Om te bepalen, of een uitzendbureau op het grondgebied van zijn lidstaat van vestiging doorgaans activiteiten van betekenis
verricht, moet het bevoegde orgaan van die lidstaat alle criteria onderzoeken die de activiteiten van die onderneming kenmerken.

43.
    Tot die criteria behoren onder meer de plaats waar de onderneming is gevestigd en waar zij haar hoofdkantoor heeft, het aantal
administratieve personeelsleden dat in de lidstaat van vestiging respectievelijk de andere lidstaat werkzaam is, de plaats waar de
gedetacheerde werknemers worden aangeworven en de plaats waar het merendeel van de contracten met de klanten wordt gesloten,
het recht dat op de arbeidscontracten van de onderneming met haar werknemers enerzijds, en de contracten met haar klanten
anderzijds van toepassing is, alsmede de omzet die gedurende een voldoende representatieve periode in elk van de betrokken
lidstaten is behaald. Deze lijst is niet uitputtend, aangezien de keuze van de criteria aan elk specifiek geval moet worden aangepast.
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44.
    Uit het arrest Van der Vecht (reeds aangehaald) volgt echter, dat de aard van de werkzaamheden van de werknemers die ter
beschikking zijn gesteld van ondernemingen op het grondgebied van de lidstaat van vestiging van het uitzendbureau,
respectievelijk van de werknemers die op het grondgebied van een andere lidstaat zijn gedetacheerd, niet tot die criteria behoort.
Het Hof oordeelde dienaangaande immers, dat het van weinig belang is, dat de verrichte werkzaamheden verschillen van die welke
gewoonlijk in dat bedrijf worden verricht.

45.
    Mitsdien moet op het tweede onderdeel van de eerste vraag worden geantwoord, dat een uitzendbureau zijn activiteiten
gewoonlijk verricht in zijn lidstaat van vestiging, wanneer het op het grondgebied van die staat doorgaans activiteiten van
betekenis verricht.

De tweede vraag

46.
    Met deze vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of en in welke mate een bewijs, afgegeven door het door de
bevoegde autoriteit van een lidstaat aangewezen orgaan in de zin van artikel 11, lid 1, sub a, van verordening nr. 574/72, de
socialezekerheidsorganen van een andere lidstaat bindt.

47.
    Anders dan de andere regeringen, stellen FTS, de Ierse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk onder verwijzing
naar de conclusie van de advocaat-generaal bij het arrest Calle Grenzshop Andresen (reeds aangehaald), dat de E 101-verklaring
het bevoegde orgaan van een andere lidstaat dan die onder wiens gezag zij is afgegeven bindt, zolang zij niet door het afgevende
orgaan is ingetrokken.

48.
    Vaststaat, dat het Hof zich over het rechtskarakter van de E 101-verklaring nog niet heeft uitgesproken. Uit het arrest van 11
maart 1982, Knoeller (93/81, Jurispr. blz. 951, punt 9) volgt echter, dat een verklaring als in het hoofdgeding aan de orde is -
evenals de regeling van materieel recht van artikel 14, lid 1, sub a, van verordening nr. 1408/71 - ertoe strekt het vrije verkeer van
werknemers en het vrij verrichten van diensten te vergemakkelijken.

49.
    Met deze verklaring bevestigt het bevoegde orgaan van de lidstaat waar het uitzendbureau is gevestigd, dat de gedetacheerde
werknemers gedurende de detacheringsperiode aan zijn eigen socialezekerheidsregeling onderworpen blijven. Nu in beginsel de
werknemers bij één enkele socialezekerheidsregeling moeten zijnaangesloten, impliceert deze verklaring, dat de regeling van de
andere lidstaat niet van toepassing kan zijn.

50.
    De bewijskracht van de E 101-verklaring blijft echter beperkt tot de vaststelling door het bevoegde orgaan van de toepasselijke
wettelijke regeling, doch kan niet afdoen aan de vrijheid van de lidstaten om hun eigen regeling van sociale bescherming te
organiseren, noch aan de wijze waarop zij de aansluitingsvoorwaarden bij de verschillende socialezekerheidsstelsels regelen.
Gelijk de Franse regering opmerkt, blijft dit tot de uitsluitende bevoegdheid van de betrokken lidstaat behoren.

51.
    Op grond van het beginsel van loyale samenwerking, neergelegd in artikel 5 EG-Verdrag (thans artikel 10 EG), is het bevoegde
orgaan verplicht, de feiten die voor de toepassing van de regels betreffende de vaststelling van de geldende
socialezekerheidsregeling relevant zijn, juist te beoordelen en, derhalve de juistheid van de gegevens in de E 101-verklaring te
garanderen.

52.
    Wat de bevoegde organen betreft van de lidstaat waarin de werknemers zijn gedetacheerd, volgt uit de
samenwerkingsverplichting van artikel 5 van het Verdrag, dat aan die verplichting niet is voldaan - en dat de doelstellingen van
artikel 14, lid 1, sub a, van verordening nr. 1408/71 en artikel 11, lid 1, sub a, van verordening nr. 574/72 zijn miskend -, indien de
organen van die lidstaat zich op het standpunt stellen, dat zij niet gebonden zijn aan de gegevens in de verklaring, en die
werknemers dus ook aan hun eigen socialezekerheidsregeling onderwerpen.

53.
    De E 101-verklaring creëert een vermoeden, dat de gedetacheerde werknemers regelmatig zijn aangesloten bij de
socialezekerheidsregeling van de lidstaat waarin het uitzendbureau is gevestigd, en is dus bindend voor het bevoegde orgaan van de
lidstaat waarin die werknemers zijn gedetacheerd.

54.
    Zo niet zou inbreuk worden gemaakt op het beginsel, dat werknemers slechts bij één socialezekerheidsregeling zijn aangesloten,
alsmede op de voorzienbaarheid van detoepasselijke regeling en, dientengevolge, op de rechtszekerheid. Indien moeilijk te bepalen
was welke de toepasselijke regeling is, zou elk van de bevoegde organen van de twee betrokken lidstaten immers geneigd zijn aan
te nemen, dat zijn eigen socialezekerheidsregeling van toepassing is, met alle nadelige gevolgen van dien voor de betrokken
werknemers.

55.
    Zolang de E 101-verklaring niet is ingetrokken of ongeldig verklaard, dient het bevoegde orgaan van de lidstaat waarin de
werknemers zijn gedetacheerd er dus rekening mee te houden, dat de werknemers reeds zijn aangesloten bij de
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socialezekerheidsregeling van de lidstaat waar de onderneming die hen tewerkstelt is gevestigd, zodat het hen niet aan zijn eigen
socialezekerheidsregeling mag onderwerpen.

56.
    Het bevoegde orgaan van de lidstaat die de E 101-verklaring heeft afgegeven, dient echter de juistheid van die afgifte opnieuw te
onderzoeken en de verklaring zo nodig in te trekken, wanneer het bevoegde orgaan van de lidstaat waarin de werknemers zijn
gedetacheerd twijfels uit over de juistheid van de feiten die aan die verklaring ten grondslag liggen en dus van de daarin
opgenomen gegevens, met name wanneer zij niet voldoen aan de vereisten van artikel 14, lid 1, sub a, van verordening nr. 1408/71.

57.
    Indien de betrokken organen het niet eens worden over, met name, de beoordeling van de concrete feiten van een specifieke
situatie, en derhalve over de vraag of die situatie onder artikel 14, lid 1, sub a, van verordening nr. 1408/71 valt, staat het hun vrij
de zaak voor te leggen aan de Administratieve Commissie.

58.
    Slaagt de Administratieve Commissie er niet in, de standpunten van de bevoegde organen over de in het betrokken geval
toepasselijke wettelijke regeling met elkaar te verzoenen, dan staat het de lidstaat op het grondgebied waarvan de betrokken
werknemers zijn gedetacheerd in ieder geval vrij, met behoud van eventuele mogelijkheden van beroep in rechte in de lidstaat van
het afgevende orgaan, een niet-nakomingsprocedure in de zin van artikel 170 van het Verdrag (thans artikel 227 EG) in te leiden,
en aldus het Hof de mogelijkheid te bieden in een dergelijk beroep de vraag betreffende de op die werknemers toepasselijke
wettelijke regeling en dus ook de juistheid van de gegevens in de E 101-verklaring te onderzoeken.

59.
    Uit een en ander volgt, dat artikel 11, lid 1, sub a, van verordening nr. 574/72 aldus moet worden uitgelegd, dat de verklaring,
afgegeven door het orgaan dat door de bevoegde autoriteit van een lidstaat is aangewezen, de socialezekerheidsorganen van andere
lidstaten bindt, voor zover daarin wordt verklaard, dat de door een uitzendbureau gedetacheerde werknemers zijn aangesloten bij
de socialezekerheidsregeling van de lidstaat waarin dit uitzendbureau is gevestigd. Wanneer de organen van andere lidstaten echter
twijfels uiten over de juistheid van de feiten waarop de verklaring berust of over de juridische beoordeling van die feiten, en dus
over de overeenstemming van de gegevens van die verklaring met verordening nr. 1408/71 en met name met artikel 14, lid 1, sub
a, ervan, dient het afgevende orgaan de gegrondheid van die verklaring opnieuw te onderzoeken en deze zo nodig in te trekken.

Kosten

60.
    De kosten door de Nederlandse, de Belgische, de Duitse, de Franse en de Ierse regering alsmede door de regering van het
Verenigd Koninkrijk en de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding
in aanmerking komen. Ten aanzien van partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen,
zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten dient te beslissen.

HET HOF VAN JUSTITIE,

uitspraak doende op de door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitspraak van 22 mei 1997 gestelde vragen, verklaart
voor recht:

1)    Artikel 14, lid 1, sub a, van verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing
van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de
Gemeenschap verplaatsen, zoals gewijzigd bij verordening (EEG) nr. 2001/83 van de Raad van 2 juni 1983, en bijgewerkt
tot aan de dag van de feiten, moet aldus worden uitgelegd, dat een uitzendbureau dat werknemers vanuit een lidstaat ter
beschikking stelt van op het grondgebied van een andere lidstaat gevestigde ondernemingen, slechts aanspraak heeft op het
voordeel van die bepaling, wanneer het zijn activiteiten gewoonlijk verricht in de eerste lidstaat.

2)    Een uitzendbureau verricht zijn activiteiten gewoonlijk in zijn lidstaat van vestiging, wanneer het op het grondgebied
van die staat doorgaans activiteiten van betekenis verricht.

3)    Artikel 11, lid 1, sub a, van verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze
van toepassing van verordening (EEG) nr. 1408/71, in de gecodificeerde versie van verordening nr. 2001/83 en bijgewerkt
tot aan de dag van de feiten, moet aldus worden uitgelegd, dat de verklaring, afgegeven door het orgaan dat door de
bevoegde autoriteit van een lidstaat is aangewezen, de socialezekerheidsorganen van andere lidstaten bindt, voor zover
daarin wordt verklaard, dat de door een uitzendbureau gedetacheerde werknemers zijn aangesloten bij de
socialezekerheidsregeling van de lidstaat waarin dit uitzendbureau is gevestigd. Wanneer de organen van andere
lidstatenechter twijfels uiten over de juistheid van de feiten waarop de verklaring berust of over de juridische beoordeling
van die feiten, en dus over de overeenstemming van de gegevens van die verklaring met verordening nr. 1408/71 en met
name met artikel 14, lid 1, sub a, ervan, dient het afgevende orgaan de gegrondheid van die verklaring opnieuw te
onderzoeken en deze zo nodig in te trekken.
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