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Betreft: Gemotiveerd advies van de Franse Senaat over het voorstel voor een verordening 

van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en 
Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van 
Verordening (EG) nr. 883/2004
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 
voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 
toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 
met het subsidiariteitsbeginsel.

De Franse Senaat heeft het in de bijlage opgenomen gemotiveerde advies inzake 
bovengenoemd voorstel voor een verordening aan het Parlement toegezonden.

Volgens het Reglement is de Commissie juridische zaken bevoegd voor de naleving van 
het subsidiariteitsbeginsel.
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EUROPESE RESOLUTIE

HOUDENDE GEMOTIVEERD ADVIES

inzake de overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel van het voorstel voor 
een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 
tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 

(COM(2016) 815 final)

De ontwerpresolutie van de Commissie sociale zaken is overeenkomstig 
artikel 73 octies, alinea's 4 en 5, van het Reglement van de Senaat resolutie van 
de Senaat geworden en heeft de volgende strekking:
�

  Zie de nrs: Sénat 392 (2016-2017).
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Het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en 
Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening 
(EG) nr. 883/2004 (COM(2016) 815 final) heeft met name tot doel ervoor te zorgen dat de 
nationale autoriteiten over de middelen beschikken die nodig zijn om de 
socialezekerheidsstatus van terbeschikkinggestelde werknemers te verifiëren.

Het voorstel bevat duidelijkere procedures ten aanzien van de samenwerking tussen deze 
autoriteiten om mogelijk oneerlijke praktijken of misbruik tegen te gaan.

Met het voorstel wordt ook beoogd de verplichtingen ten aanzien van de beoordeling van 
relevante informatie te versterken van de instellingen die het "Portable Document A1" afgeven, 
waarin vermeld wordt welke socialezekerheidswetgeving op de terbeschikkinggestelde 
werknemer van toepassing is, teneinde de juistheid van de in het document vermelde gegevens 
te waarborgen.

Er wordt onder meer voorzien in duidelijke termijnen voor de uitwisseling van informatie 
tussen de nationale autoriteiten.

Het voorstel is er ook op gericht de informatie-uitwisseling te vereenvoudigen tussen de 
socialezekerheidsorganen, arbeidsinspecties, belastingdiensten en immigratiediensten van 
de lidstaten met het oog op de handhaving van alle wettelijke verplichtingen in verband met 
werkgelegenheid, gezondheid en veiligheid, immigratie en belastingen.

De tekst voorziet evenwel in de toepassing van uitvoeringshandelingen voor de vaststelling 
van een standaardprocedure inclusief termijnen voor de afgifte, de vorm, de inhoud van het 
document – formulier A1 – waarin vermeld wordt welke socialezekerheidswetgeving van 
toepassing is.

De uitvoeringshandelingen hebben ook betrekking op de vaststelling van de omstandigheden 
waarin het document wordt afgegeven, alsook op de elementen die gecontroleerd moeten 
worden voordat het document kan worden afgegeven.

Voorts wordt daarin de kwestie van intrekking van het document geregeld wanneer de 
juistheid en de geldigheid ervan worden betwist door het bevoegde orgaan in de lidstaat van 
de werkzaamheden.

Gezien artikel 88, lid 6, van de Grondwet,

maakt de Senaat de volgende kanttekeningen:

– de toepassing van uitvoeringshandelingen heeft betrekking op een essentieel onderdeel 
van het voorstel voor een verordening aangezien het hier de versterking van de 
fraudebestrijding betreft;

– uitvoeringshandelingen worden niet doorgezonden naar de nationale parlementen voor 
controle op de naleving van het subsidiariteitsbeginsel;
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– gezien de toename van het aantal gevallen van vervalsing van het A1-document, lijkt het 
onvermijdelijk dat dit document beveiligd wordt, vooruitgelopen wordt op nietigverklaring 
in een rechtsgebied in geval van twijfel over zijn echtheid, en een procedure van 
voorafgaande meldingen ingevoerd wordt. Aangezien dit aanleiding is voor diepgaande 
discussies tussen medewetgevers kan van toepassing van uitvoeringshandelingen geen 
sprake zijn;

– het Hof van Justitie van de Europese Unie is van oordeel dat de lidstaten over een 
beoordelingsmarge moeten beschikken in het kader van de controle van 
detacheringsdocumenten door gastlanden; beperkingen ten aanzien van het vrij verrichten 
van diensten zijn toegestaan voor zover zij beantwoorden aan een dwingende reden van 
algemeen belang dat niet reeds wordt gewaarborgd en geschikt zijn om de verwezenlijking 
van het gestelde doel te waarborgen en op voorwaarde dat de beperkende maatregel 
evenredig is;

– de standaardisering die door de Europese Commissie wordt voorgesteld is in strijd met dit 
standpunt door een procedure op te leggen ten aanzien van de vaststelling van de 
omstandigheden waarin het document wordt afgegeven, alsook de daarin opgenomen 
elementen.

Om deze redenen is de Senaat van oordeel dat het voorstel voor een verordening in 
COM(2016) 815 final niet beantwoordt aan het subsidiariteitsbeginsel en verzoekt daarmee 
rekening te houden.

Aldus de resolutie van de Senaat van woensdag 8 maart 2017.

De voorzitter,
Getekend: Gérard LARCHER
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Vergadering van de Commissie Europese aangelegenheden op donderdag 9 februari 2017

Vragen sociale en gezondheidszaken – coördinatie van socialezekerheidsregelingen: 
gemotiveerd advies van de heer Alain Vasselle

De heer Alain Vasselle, rapporteur. – De Europese Commissie heeft in december jl. een 
voorstel ingediend tot herziening van de verordeningen betreffende de coördinatie van 
socialezekerheidsstelsels van 2004 en 2009. De tekst heeft tot doel de mobiliteit van 
werknemers te vergemakkelijken, een faire behandeling tussen bijdrageplichtigen en mobiele 
werknemers te waarborgen, en de samenwerking tussen de administratieve autoriteiten van 
de lidstaten te verbeteren. De voorgestelde wijzigingen nemen met name de arresten Dano en 
Alimanovic in aanmerking die het Hof van Justitie van de Europese Unie in 2014 en 2015 
heeft gewezen en die het licht hebben geworpen op het door verschillende landen aan de kaak 
gestelde "uitkeringstoerisme": onderdanen van lidstaten die zich in andere lidstaten vestigen 
om een beroep te doen op sociale uitkeringen.

Ik wijs erop dat, overeenkomstig artikel 48 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, in het kader van de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels niet wordt 
bepaald wie beroep kan doen op de in de nationale wetgeving vastgestelde sociale 
verzekeringen, noch welke uitkeringen worden verstrekt. Voor deze kwesties zijn de 
lidstaten bevoegd. De tussenkomst van de Unie maakt het uitsluitend mogelijk om de 
criteria vast te stellen voor het systeem dat voor elke mobiele burger geldt.

Het voorstel voor een verordening dat door de Europese Commissie is ingediend heeft tot doel 
ervoor te zorgen dat de nationale autoriteiten over de middelen beschikken die nodig zijn om de 
socialezekerheidsstatus van terbeschikkinggestelde werknemers te verifiëren. Het voorstel bevat 
een bepaling betreffende de zogeheten A1-verklaringen. Deze documenten leveren het bewijs 
van de aansluiting van de terbeschikkinggestelde werknemer bij het socialezekerheidsstelsel van 
de uitzendende lidstaat. In de verschillende verslagen van onze commissie met betrekking tot dit 
onderwerp is de fraudegevoeligheid van deze verklaringen aan de orde gesteld.

Het voorstel van de Commissie voorziet in een standaardisering van de afgifteprocedure en 
de inhoud van de A1-formulieren. Deze procedure wordt vastgesteld door middel van 
uitvoeringshandelingen van de Commissie. De toepassing van uitvoeringshandelingen heeft 
in beginsel betrekking op niet-essentiële onderdelen van een voorstel voor een Europese tekst. 
Daarvan is geen sprake aangezien het hier de bevordering van de fraudebestrijding betreft. Ik 
wijs er onder meer op dat uitvoeringshandelingen niet worden doorgezonden naar de nationale 
parlementen voor controle op de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Gezien de toename van het aantal gevallen van vervalsing van het A1-document, lijkt het 
onvermijdelijk dat dit document beveiligd wordt, vooruitgelopen wordt op nietigverklaring in 
een rechtsgebied in geval van twijfel over zijn echtheid, en een procedure van voorafgaande 
meldingen ingevoerd wordt. Aangezien dit alles aanleiding is voor diepgaande discussies 
tussen medewetgevers kan van toepassing van uitvoeringshandelingen geen sprake zijn. Dit 
houdt ook een controle in van de naleving van het subsidiariteitsbeginsel door de nationale 
parlementen.
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Het Hof van Justitie van de Europese Unie is bovendien van oordeel dat de lidstaten over een 
beoordelingsmarge moeten beschikken in het kader van de controle van detacheringsdocumenten 
door gastlanden. Beperkingen ten aanzien van het vrij verrichten van diensten zijn toegestaan 
voor zover zij beantwoorden aan een dwingende reden van algemeen belang dat niet reeds wordt 
gewaarborgd en geschikt zijn om de verwezenlijking van het gestelde doel te waarborgen en op 
voorwaarde dat de beperkende maatregel evenredig is. De standaardisering die door de Europese 
Commissie wordt voorgesteld is in strijd met dit standpunt door een procedure op te leggen ten 
aanzien van de vaststelling van de omstandigheden waarin het document wordt afgegeven, 
alsook de daarin opgenomen elementen.

Op grond van de bovengenoemde redenen ben ik van oordeel dat deze tekst niet beantwoordt 
aan het subsidiariteitsbeginsel. Ik beveel u aan het u voorgelegde gemotiveerde advies goed 
te keuren.

De heer Jean Bizet, voorzitter. – Deze tekst is belangrijk. Hier staat het 
subsidiariteitsbeginsel centraal. Er is sprake van een vorm van dumping door bepaalde 
Oost-Europese landen.

Na afloop van het debat heeft de Commissie Europese aangelegenheden eenstemmig haar 
goedkeuring gehecht aan de ontwerpresolutie houdende gemotiveerd advies.

Europese ontwerpresolutie houdende gemotiveerd advies

Het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en 
Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening 
(EG) nr. 883/2004 (COM(2016) 815 final) heeft met name tot doel ervoor te zorgen dat de 
nationale autoriteiten over de middelen beschikken die nodig zijn om de socialezekerheidsstatus 
van terbeschikkinggestelde werknemers te verifiëren.

Het voorstel bevat duidelijkere procedures ten aanzien van de samenwerking tussen deze 
autoriteiten om mogelijk oneerlijke praktijken of misbruik tegen te gaan.

Met het voorstel wordt ook beoogd de verplichtingen ten aanzien van de beoordeling van 
relevante informatie te versterken van de instellingen die het "Portable Document A1" 
afgeven, waarin vermeld wordt welke socialezekerheidswetgeving op de 
terbeschikkinggestelde werknemer van toepassing is, teneinde de juistheid van de in het 
document vermelde gegevens te waarborgen.

Er wordt onder meer voorzien in duidelijke termijnen voor de uitwisseling van informatie 
tussen de nationale autoriteiten.

Het voorstel is er ook op gericht de informatie-uitwisseling te vereenvoudigen tussen de 
socialezekerheidsorganen, arbeidsinspecties, belastingdiensten en immigratiediensten van de 
lidstaten met het oog op de handhaving van alle wettelijke verplichtingen in verband met 
werkgelegenheid, gezondheid en veiligheid, immigratie en belastingen.

De tekst voorziet evenwel in de toepassing van uitvoeringshandelingen voor de vaststelling van 
een standaardprocedure inclusief termijnen voor de afgifte, de vorm, de inhoud van het 
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document – het A1-formulier – waarin wordt vermeld welke socialezekerheidswetgeving van 
toepassing is.

De uitvoeringshandelingen hebben ook betrekking op de vaststelling van de omstandigheden 
waarin het document wordt afgegeven, alsook op de elementen die gecontroleerd moeten worden 
voordat het document kan worden afgegeven.

Voorts wordt daarin de kwestie van intrekking van het document geregeld wanneer de juistheid 
en de geldigheid ervan worden betwist door het bevoegde orgaan in de lidstaat van de 
werkzaamheden.

Gezien artikel 88, lid 6, van de Grondwet,

maakt de Senaat de volgende kanttekeningen:

– de toepassing van uitvoeringshandelingen heeft betrekking op een essentieel onderdeel 
van het voorstel voor een verordening aangezien het hier de versterking van de 
fraudebestrijding betreft;

– uitvoeringshandelingen worden niet doorgezonden naar de nationale parlementen voor 
controle op de naleving van het subsidiariteitsbeginsel;

– gezien de toename van het aantal gevallen van vervalsing van het A1-document, lijkt het 
onvermijdelijk dat dit document beveiligd wordt, vooruitgelopen wordt op nietigverklaring 
in een rechtsgebied in geval van twijfel over zijn echtheid, en een procedure van 
voorafgaande meldingen ingevoerd wordt. Aangezien dit aanleiding is voor diepgaande 
discussies tussen medewetgevers kan van toepassing van uitvoeringshandelingen geen 
sprake zijn;

– het Hof van Justitie van de Europese Unie is van oordeel dat de lidstaten over een 
beoordelingsmarge moeten beschikken in het kader van de controle van 
detacheringsdocumenten door gastlanden; beperkingen ten aanzien van het vrij verrichten 
van diensten zijn toegestaan voor zover zij beantwoorden aan een dwingende reden van 
algemeen belang dat niet reeds wordt gewaarborgd en geschikt zijn om de verwezenlijking 
van het gestelde doel te waarborgen en op voorwaarde dat de beperkende maatregel 
evenredig is;

– de standaardisering die door de Europese Commissie wordt voorgesteld is in strijd met 
dit standpunt door een procedure op te leggen ten aanzien van de vaststelling van de 
omstandigheden waarin het document wordt afgegeven, alsook de daarin opgenomen 
elementen.

Om deze redenen is de Senaat van oordeel dat het voorstel voor een verordening in 
COM(2016) 815 final niet beantwoordt aan het subsidiariteitsbeginsel en verzoekt 
daarmee rekening te houden.


