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Amendement  355 

Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met burgers – tabel – gebied 2: Werk en 

pensionering binnen de Unie – punt 4 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 • regels inzake verplichte 

aansprakelijkheid en verzekeringen in een 

andere lidstaat 

Or. en 

Amendement  356 

Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met burgers – tabel – gebied 2: Werk en 

pensionering binnen de Unie – punt 6 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 • sociale rechten en 

arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde 

medewerkers 

Or. en 

Amendement  357 

Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met burgers – tabel – gebied 2: Werk en 

pensionering binnen de Unie – punt 8 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

• socialezekerheidsrechten en -

verplichtingen in de Unie, onder meer in 

verband met pensioenen. 

• socialezekerheidsrechten en -

verplichtingen in de Unie, onder meer in 

verband met pensioenen.en 

werkloosheidsuitkeringen 



 

PE613.511v01-00 4/29 AM\1139598NL.docx 

NL 

Or. en 

Amendement  358 

Julia Reda 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met burgers – tabel – gebied 3: Voertuigen in 

de Unie – punt 6 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

• nationale verkeersregels en 

voorschriften voor bestuurders. 

• nationale verkeersregels en 

voorschriften voor bestuurders, zoals tol- 

en emissiestickers voor tijdelijk en 

permanent verblijf in een andere lidstaat 

Or. en 

 

Amendement  359 

Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met burgers – tabel – gebied 4: Verblijf in een 

andere lidstaat – punt 3 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 • voorwaarden voor naturalisatie 

van een inwoner die in een andere lidstaat 

leeft 

Or. en 

Amendement  360 

Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met burgers – tabel – gebied 4: Verblijf in een 

andere lidstaat – punt 3 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 • verplichtingen in geval van 

overlijden en repatriëring van stoffelijke 

overschotten 

Or. en 

 

 

Amendement  361 

Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met burgers – tabel – gebied 5: Onderwijs of 

stage in een andere lidstaat – punt 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

• op school zitten in een andere 

lidstaat; 

• op een kinderdagverblijf, een 

kleuterschool of school zitten in een 

andere lidstaat 

Or. en 

Amendement  362 

Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met burgers – tabel – gebied 5: Onderwijs of 

stage in een andere lidstaat – punt 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 • een opleiding volgen bij een 

centrum voor volwassenenonderwijs in 

een andere lidstaat 

Or. en 

 

Amendement  363 

Julia Reda 
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Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met burgers – tabel – gebied 6: 

Gezondheidszorg – punt 2 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 • dekking van 

gezondheidszorgverzekeringen in een 

andere lidstaat 

Or. en 

 

Amendement  364 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met burgers – tabel – gebied 6: 

Gezondheidszorg – punt 2 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 • informatie in verband met sociale 

zekerheid en verzekeringen, met inbegrip 

van de Europese 

ziektekostenverzekeringspas 

Or. en 

 

 

Amendement  365 

Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met burgers – tabel – gebied 6: 

Gezondheidszorg – punt 2 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 • informatie over openbare 

preventieve gezondheidszorgprogramma's  
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Or. en 

Amendement  366 

Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met burgers – tabel – gebied 6: 

Gezondheidszorg – punt 2 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 • informatie over alarmnummers  

Or. en 

Amendement  367 

Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met burgers – tabel – gebied 6: 

Gezondheidszorg – punt 2 quater (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 • verhuizen naar een 

bejaardentehuis 

Or. en 

Amendement  368 

Julia Reda 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met burgers – tabel – gebied 7: 

Grensoverschrijdende rechten, verplichtingen en regels voor gezinnen – punt 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

•  geboorte, ouderlijk gezag over 

minderjarige kinderen, ouderlijke 

verantwoordelijkheden, 

onderhoudsverplichtingen voor kinderen in 

een grensoverschrijdende gezinssituatie; 

•  geboorte, ouderlijk gezag over 

minderjarige kinderen, ouderlijke 

verantwoordelijkheden, 

draagmoederschap of adoptie, met 

inbegrip van adoptie door de tweede 
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ouder, onderhoudsverplichtingen voor 

kinderen in een grensoverschrijdende 

gezinssituatie; 

Or. en 

Amendement  369 

Julia Reda 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met burgers – tabel – gebied 7: 

Grensoverschrijdende rechten, verplichtingen en regels voor gezinnen – punt 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

• samenleving van partners met 

verschillende nationaliteiten (huwelijk, 

scheiding van tafel en bed, echtscheiding, 

huwelijksvermogensrechten, rechten van 

samenwonenden); 

• samenleving van partners met 

verschillende nationaliteiten zonder 

discriminatie op grond van seksuele 

geaardheid (huwelijk, 

burgerlijk/geregistreerd partnerschap, 

scheiding van tafel en bed, echtscheiding, 

huwelijksvermogensrechten, rechten van 

samenwonenden); 

Or. en 

 

 

Amendement  370 

Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met burgers – tabel – gebied 7: 

Grensoverschrijdende rechten, verplichtingen en regels voor gezinnen – punt 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

• erfrechten in een andere lidstaat. • erfrechten en -plichten in een 

andere lidstaat, bijvoorbeeld wat betreft 

belastingvoorschriften. 

Or. en 
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Amendement  371 

Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met burgers – tabel – gebied 7: 

Grensoverschrijdende rechten, verplichtingen en regels voor gezinnen – punt 3 bis 

(nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 • juridische gevolgen van en rechten 

in verband met internationale 

kinderontvoering door ouders 

Or. en 

 

Amendement  372 

Julia Reda 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met burgers – tabel – kolom 1 – titel van 

gebied 8 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Consumenten in grensoverschrijdende 

situaties  

Consumentenrechten 

Or. en 

 

 

Amendement  373 

Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met burgers – tabel – gebied 8: Consumenten 

in grensoverschrijdende situaties – punt 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

• online of in persoon goederen en 

diensten (waaronder financiële) in een 

• online of in persoon goederen, 

digitale inhoud, bezittingen of diensten 
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andere lidstaat kopen;  (waaronder financiële) in een andere 

lidstaat kopen of huren;  

Or. en 

Amendement  374 

Julia Reda 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met burgers – tabel – gebied 8: Consumenten 

in grensoverschrijdende situaties – punt 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

• online of in persoon goederen en 

diensten (waaronder financiële) in een 

andere lidstaat kopen;  

• online of in persoon goederen en 

diensten (waaronder financiële) kopen;  

Or. en 

Amendement  375 

Julia Reda 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met burgers – tabel – gebied 8: Consumenten 

in grensoverschrijdende situaties – punt 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

• een bankrekening hebben in een 

andere lidstaat; 

• een bankrekening hebben;  

Or. en 

Amendement  376 

Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met burgers – tabel – gebied 8: Consumenten 

in grensoverschrijdende situaties – punt 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

• aansluiting op nutsvoorzieningen, 

zoals gas, elektriciteit, water, 

telecommunicatie en internet; 

• aansluiting op nutsvoorzieningen, 

zoals gas, elektriciteit, water, 

afvalverwerking, telecommunicatie en 

internet; 

Or. en 

Amendement  377 

Julia Reda 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met burgers – tabel – gebied 8: Consumenten 

in grensoverschrijdende situaties – punt 5 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 • productveiligheid en -beveiliging; 

Or. en 

Amendement  378 

Julia Reda 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met burgers – tabel – gebied 8: Consumenten 

in grensoverschrijdende situaties – punt 5 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 • garanties, rechtsmiddelen en 

compensatie voor consumenten; 

Or. en 

Amendement  379 

Julia Reda 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met burgers – tabel – gebied 8: Consumenten 

in grensoverschrijdende situaties – punt 5 quater (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 • juridische procedures voor 

consumenten 

Or. en 

Amendement  380 

Julia Reda 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met burgers – tabel – gebied 8 bis (nieuw): 

Rechten van burgers en inwoners 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Gebied INFORMATIE OVER RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN 

REGELS 

  

  

  

 

Amendement 

Gebied INFORMATIE OVER RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN 

REGELS 

Rechten van 

burgers en 

inwoners 

• bestuurlijke en gerechtelijke verzoekschriften indienen 

 • verzoekschriften indienen bij openbare instanties 

 • geslachtserkenning 

 

Or. en 

Amendement  381 

Julia Reda 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met burgers – tabel – gebied 8 ter (nieuw): 

Bescherming van persoonsgegevens 
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Door de Commissie voorgestelde tekst 

Gebied INFORMATIE OVER RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN 

REGELS 

  

 

Amendement 

Gebied INFORMATIE OVER RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN 

REGELS 

Bescherming 

van 

persoonsgegev

ens 

• uitoefening van rechten door betrokkenen overeenkomstig de 

algemene verordening gegevensbescherming (krachtens de 

afdelingen 2-4 van de algemene verordening gegevensbescherming: 

informatie en toegang tot persoonsgegevens, rectificatie en wissing, 

bezwaar) 

 

Or. en 

Amendement  382 

Othmar Karas en Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met bedrijven – tabel – gebied 1: Starten, 

exploiteren en sluiten van een bedrijf – punt 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

• registratie van een bedrijf 

(registratieprocedures en rechtsvormen 

voor bedrijven); 

• registratie, wijziging of sluiting van 

een bedrijf (registratieprocedures en 

rechtsvormen voor bedrijven); 

Or. en 

 

Amendement  383 

Julia Reda 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met bedrijven – tabel – gebied 1: Starten, 

exploiteren en sluiten van een bedrijf – punt 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

• intellectuele-eigendomsrechten 

(octrooiaanvragen, registratie van 

handelsmerken, tekeningen of modellen, 

verwerving van licenties voor reproductie); 

• intellectuele-eigendomsrechten 

(octrooiaanvragen, registratie van 

handelsmerken, tekeningen of modellen, 

verwerving van licenties voor reproductie, 

toepasselijke uitzonderingen); 

Or. en 

 

Amendement  384 

Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met bedrijven – tabel – gebied 1: Starten, 

exploiteren en sluiten van een bedrijf – punt 8 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 • aansprakelijkheid van het bestuur; 

Or. en 

Amendement  385 

Philippe Juvin 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met bedrijven – tabel – gebied 1: Starten, 

exploiteren en sluiten van een bedrijf – punt 8 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 • hervestiging van een bedrijf van 

één lidstaat naar een andere lidstaat; 

Or. en 

Amendement  386 

Othmar Karas en Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met bedrijven – tabel – gebied 1: Starten, 
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exploiteren en sluiten van een bedrijf – punt 8 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 • hervestiging van een bedrijf 

Or. en 

 

Amendement  387 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met bedrijven – tabel – gebied 3: Belastingen 

– punt 2 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 • douanerechten en andere 

belastingen en rechten die ten aanzien 

van ingevoerde producten worden geïnd, 

invoerrechtenprocedures, 

exportrechtenprocedures; 

Or. en 

 

Amendement  388 

Othmar Karas en Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met bedrijven – tabel – gebied 3: Belastingen 

– punt 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

• overige belastingen: betaling, 

tarieven. 

• overige belastingen: betaling, 

tarieven, belastingaangiften. 

Or. en 
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Amendement  389 

Othmar Karas en Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – tabel 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Gebeurtenis Procedures  Verwacht resultaat 

Geboorte  Aanvraag geboortecertificaat Geboortecertificaat 

Studie 
Aanvraag studiebeurs van 

overheidsinstantie 

Besluit over toekenning 

studiebeurs 

Werk 
Aanmelding voor 

socialezekerheidsuitkeringen 

Ontvangstbevestiging 

 
Verzoek om erkenning van 

diploma 

Besluit over verzoek om 

erkenning 

Verhuizing 
Registratie van adreswijziging Bevestiging van registratie 

nieuw adres 

 
Aanvraag of verlening 

identiteitskaart of paspoort 

Afgifte of verlenging 

identiteitskaart of paspoort 

 Registratie van motorvoertuig Registratiebewijs 

Pensionering 

Aanvraag 

(pre)pensioenuitkering van 

(semi)overheidsregeling 

Besluit over toekenning 

(pre)pensioenuitkering 

Starten van een 

bedrijf 

Algemene registratie 

bedrijfsactiviteit, uitgezonderd 

procedures voor de oprichting 

van vennootschappen in de zin 

van artikel 54, tweede alinea, 

VWEU 

Bevestiging dat alle stappen 

zijn gezet die nodig zijn om 

een bedrijf te gaan exploiteren  

 

Aanmelding van werkgever 

(een natuurlijke persoon) bij 

pensioen- en 

verzekeringsregelingen van de 

(semi)overheid  

Registratienummer sociale 

zekerheid 

 

Aanmelding van werknemers 

bij pensioen- en 

verzekeringsregelingen van de 

(semi)overheid 

Registratienummer sociale 

zekerheid 

Zakendoen 
Kennisgeving van beëindiging 

van een arbeidsovereenkomst 

Ontvangstbevestiging 

kennisgeving 
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met een werknemer aan 

socialezekerheidsregelingen 

 

Betaling van sociale bijdragen 

voor werknemers  

Kwitantie of andere 

betalingsbevestiging voor 

sociale bijdragen voor 

werknemers 

 

Amendement 

Gebeurtenis Procedures  Verwacht resultaat 

Geboorte  Aanvraag geboortecertificaat Geboortecertificaat 

Studie 
Aanvraag studiebeurs van 

overheidsinstantie 

Besluit over toekenning 

studiebeurs 

Werk 
Aanmelding voor 

socialezekerheidsuitkeringen 

Ontvangstbevestiging 

 
Verzoek om erkenning van 

diploma 

Besluit over verzoek om 

erkenning 

 
Erkenning van 

beroepskwalificaties 

Besluit over verzoek om 

erkenning 

 
Aangifte inkomstenbelasting Ontvangstbevestiging 

aangifte 

Verhuizing 
Registratie van adreswijziging Bevestiging van registratie 

nieuw adres 

 
Aanvraag of verlening 

identiteitskaart of paspoort 

Afgifte of verlenging 

identiteitskaart of paspoort 

 Registratie van motorvoertuig Registratiebewijs 

Pensionering 

Aanvraag 

(pre)pensioenuitkering van 

(semi)overheidsregeling 

Besluit over toekenning 

(pre)pensioenuitkering 

Starten van een 

bedrijf 

Algemene registratie- en 

kennisgevingsvereisten van 

bedrijfsactiviteit, 

vergunningen voor 

bedrijfsactiviteit, wijziging 

van bedrijfsactiviteit en 

beëindiging van een 

bedrijfsactiviteit zonder 

insolventie- of 

liquidatieprocedures, 

uitgezonderd procedures voor 

de oprichting van 

vennootschappen in de zin van 

artikel 54, tweede alinea, 

Bevestiging dat alle stappen 

zijn gezet die nodig zijn om 

een bedrijf te gaan exploiteren  
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VWEU 

 Btw-registratie Btw-nummer 

 
Registratie voor 

inkomstenbelasting 

Fiscaal registratienummer 

 

Aanmelding van werkgever 

(een natuurlijke persoon) bij 

pensioen- en 

verzekeringsregelingen van de 

(semi)overheid  

Registratienummer sociale 

zekerheid 

 

Aanmelding van werknemers 

bij pensioen- en 

verzekeringsregelingen van de 

(semi)overheid 

Registratienummer sociale 

zekerheid 

Zakendoen 

Kennisgeving van beëindiging 

van een arbeidsovereenkomst 

met een werknemer aan 

socialezekerheidsregelingen 

Ontvangstbevestiging 

kennisgeving 

 

Betaling van sociale bijdragen 

voor werknemers  

Kwitantie of andere 

betalingsbevestiging voor 

sociale bijdragen voor 

werknemers 

 
Registratie en aanmelding 

van detachering van 

werknemers 

Bevestiging dat alle stappen 

zijn gezet die nodig zijn om 

een werknemer te detacheren 

 
Kennisgeving beëindiging 

van een activiteit die aan btw 

is onderworpen 

Ontvangstbevestiging 

kennisgeving 

 
Btw-aangiften Ontvangst van de btw-

aangiften 

 
Aangifte van de 

vennootschapsbelasting 

Ontvangstbevestiging 

aangifte 

 

Or. en 

 

Amendement  390 

Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – tabel 
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Door de Commissie voorgestelde tekst 

Gebeurtenis Procedures  Verwacht resultaat 

Geboorte  Aanvraag geboortecertificaat Geboortecertificaat 

Studie 
Aanvraag studiebeurs van 

overheidsinstantie 

Besluit over toekenning 

studiebeurs 

Werk 
Aanmelding voor 

socialezekerheidsuitkeringen 

Ontvangstbevestiging 

 
Verzoek om erkenning van 

diploma 

Besluit over verzoek om 

erkenning 

Verhuizing 
Registratie van adreswijziging Bevestiging van registratie 

nieuw adres 

 
Aanvraag of verlening 

identiteitskaart of paspoort 

Afgifte of verlenging 

identiteitskaart of paspoort 

 Registratie van motorvoertuig Registratiebewijs 

Pensionering 

Aanvraag 

(pre)pensioenuitkering van 

(semi)overheidsregeling 

Besluit over toekenning 

(pre)pensioenuitkering 

Starten van een 

bedrijf 

Algemene registratie 

bedrijfsactiviteit, uitgezonderd 

procedures voor de oprichting 

van vennootschappen in de zin 

van artikel 54, tweede alinea, 

VWEU 

Bevestiging dat alle stappen 

zijn gezet die nodig zijn om 

een bedrijf te gaan exploiteren  

 

Aanmelding van werkgever 

(een natuurlijke persoon) bij 

pensioen- en 

verzekeringsregelingen van de 

(semi)overheid  

Registratienummer sociale 

zekerheid 

 

Aanmelding van werknemers 

bij pensioen- en 

verzekeringsregelingen van de 

(semi)overheid 

Registratienummer sociale 

zekerheid 

Zakendoen 

Kennisgeving van beëindiging 

van een arbeidsovereenkomst 

met een werknemer aan 

socialezekerheidsregelingen 

Ontvangstbevestiging 

kennisgeving 

 

Betaling van sociale bijdragen 

voor werknemers  

Kwitantie of andere 

betalingsbevestiging voor 

sociale bijdragen voor 

werknemers 
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Amendement 

Gebeurtenis Procedures  Verwacht resultaat 

Geboorte  Aanvraag geboortecertificaat Geboortecertificaat 

Studie 
Aanvraag studiebeurs van 

overheidsinstantie 

Besluit over toekenning 

studiebeurs 

 
Inschrijving op een openbare 

universiteit 

Besluit inzake inschrijving 

 
Verzoek om certificaat van 

diploma, certificaat van 

kwalificaties  

Verstrekking certificaat in 

elektronische vorm  

Werk 
Aanmelding voor 

socialezekerheidsuitkeringen 

Ontvangstbevestiging 

 
Verzoek om erkenning van 

diploma 

Besluit over verzoek om 

erkenning 

 
Aangifte inkomstenbelasting Ontvangstbevestiging 

aangifte 

Verhuizing 
Registratie van adreswijziging Bevestiging van registratie 

nieuw adres 

 

Aanvraag of verlening 

identiteitskaart of paspoort 

Fysieke aanwezigheid mag 

alleen worden verlangd voor 

de verstrekking van 

biometrische gegevens 

Afgifte of verlenging 

identiteitskaart of paspoort 

 

Registratie van motorvoertuig 

Fysieke aanwezigheid mag 

alleen worden verlangd voor 

de eerste registratie of, indien 

noodzakelijk, om het voertuig 

aan controles te onderwerpen 

Registratiebewijs 

Pensionering 

Aanvraag 

(pre)pensioenuitkering van 

(semi)overheidsregeling 

Besluit over toekenning 

(pre)pensioenuitkering 

 

Verzoek om gegevens inzake 

de stand van de 

pensioenrekening 

Bevestiging van de verklaring 

inzake het saldo van de 

pensioenrekening van de 

gebruiker 

Starten van een 

bedrijf 

Algemene registratie 

bedrijfsactiviteit, uitgezonderd 

procedures voor de oprichting 

van vennootschappen in de zin 

Bevestiging dat alle stappen 

zijn gezet die nodig zijn om 

een bedrijf te gaan exploiteren  
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van artikel 54, tweede alinea, 

VWEU, inclusief wijziging 

van geregistreerde gegevens  

 

Aanmelding van werkgever 

(een natuurlijke persoon) bij 

pensioen- en 

verzekeringsregelingen van de 

(semi)overheid  

Registratienummer sociale 

zekerheid 

 

Aanmelding van werknemers 

bij pensioen- en 

verzekeringsregelingen van de 

(semi)overheid 

Registratienummer sociale 

zekerheid 

 
Registratie of vernieuwing 

van een internetdomeinnaam 

Bevestiging van registratie of 

vernieuwing van de 

domeinnaam  

 Btw-registratie Btw-nummer 

Zakendoen 

Kennisgeving van beëindiging 

van een arbeidsovereenkomst 

met een werknemer aan 

socialezekerheidsregelingen 

Ontvangstbevestiging 

kennisgeving 

 
Btw-aangiften Ontvangst van de btw-

aangiften 

 
Aangifte van de 

vennootschapsbelasting 

Ontvangstbevestiging 

aangifte 

 

Kennisgeving beëindiging 

van een activiteit die aan btw 

is onderworpen 

Ontvangstbevestiging 

kennisgeving 

 

Betaling van sociale bijdragen 

voor werknemers  

Kwitantie of andere 

betalingsbevestiging voor 

sociale bijdragen voor 

werknemers 

 

Or. en 

 

Amendement  391 

Edward Czesak 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – tabel 
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Door de Commissie voorgestelde tekst 

Gebeurtenis Procedures  Verwacht resultaat 

Geboorte  Aanvraag geboortecertificaat Geboortecertificaat 

Studie 
Aanvraag studiebeurs van 

overheidsinstantie 

Besluit over toekenning 

studiebeurs 

Werk 
Aanmelding voor 

socialezekerheidsuitkeringen 

Ontvangstbevestiging 

 
Verzoek om erkenning van 

diploma 

Besluit over verzoek om 

erkenning 

Verhuizing 
Registratie van adreswijziging Bevestiging van registratie 

nieuw adres 

 
Aanvraag of verlening 

identiteitskaart of paspoort 

Afgifte of verlenging 

identiteitskaart of paspoort 

 Registratie van motorvoertuig Registratiebewijs 

Pensionering 

Aanvraag 

(pre)pensioenuitkering van 

(semi)overheidsregeling 

Besluit over toekenning 

(pre)pensioenuitkering 

Starten van een 

bedrijf 

Algemene registratie 

bedrijfsactiviteit, 

uitgezonderd procedures voor 

de oprichting van 

vennootschappen in de zin 

van artikel 54, tweede alinea, 

VWEU 

Bevestiging dat alle stappen 

zijn gezet die nodig zijn om 

een bedrijf te gaan 

exploiteren  

 

Aanmelding van werkgever 

(een natuurlijke persoon) bij 

pensioen- en 

verzekeringsregelingen van de 

(semi)overheid  

Registratienummer sociale 

zekerheid 

 

Aanmelding van werknemers 

bij pensioen- en 

verzekeringsregelingen van de 

(semi)overheid 

Registratienummer sociale 

zekerheid 

Zakendoen 

Kennisgeving van beëindiging 

van een arbeidsovereenkomst 

met een werknemer aan 

socialezekerheidsregelingen 

Ontvangstbevestiging 

kennisgeving 

 
Betaling van sociale bijdragen 

voor werknemers  

Kwitantie of andere 

betalingsbevestiging voor 

sociale bijdragen voor 
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werknemers 

 

Amendement 

Gebeurtenis Procedures  Verwacht resultaat 

Geboorte  
Verzoek om bewijs van 

registratie van een geboorte 

Geboortecertificaat of bewijs 

van geboorteregistratie 

Verblijf 
Aanvraag verblijfsverklaring Bewijs van registratie en 

verblijf 

Studie 
Aanvraag studiebeurs van 

overheidsorgaan of -instantie 

Besluit over toekenning 

studiebeurs 

Werk 
Aanmelding voor 

socialezekerheidsuitkeringen 

Ontvangstbevestiging 

 
Verzoek om erkenning van 

diploma 

Besluit over verzoek om 

erkenning 

Verhuizing 

Registratie van adreswijziging Bevestiging van registratie 

nieuw adres en uitschrijving 

vorig adres 

 Schrappen Schrappen 

 

Inschrijving van een 

motorvoertuig dat van 

oorsprong is uit een EU-

lidstaat of daar al is 

ingeschreven, volgens de 

standaardprocedures1bis 

Bewijs van inschrijving van 

een motorvoertuig 

Pensionering 

Aanvraag 

(pre)pensioenuitkering van 

verplichte regelingen 

Bevestiging van ontvangst 

van de aanvraag of van het 

besluit betreffende de 

aanvraag voor een 

(pre)pensioenuitkering 

Starten van een 

bedrijf 
Schrappen Schrappen 

 

Aanmelding van werkgever 

(een natuurlijke persoon) bij 

verplichtepensioen- en 

verzekeringsregelingen  

Bevestiging van aanmelding 

of registratienummer sociale 

zekerheid 

 

Aanmelding van werknemers 

bij pensioen- en 

verzekeringsregelingen van de 

(semi)overheid, met 

uitzondering van procedures 

voor de collectieve 

beëindiging van 

Registratienummer sociale 

zekerheid 
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werknemerscontracten 

Zakendoen 

Kennisgeving van beëindiging 

van een arbeidsovereenkomst 

met een werknemer aan 

socialezekerheidsregelingen 

Ontvangstbevestiging 

kennisgeving 

 

Betaling van sociale bijdragen 

voor werknemers  

Kwitantie of andere 

betalingsbevestiging voor 

sociale bijdragen voor 

werknemers 

 _______________  

 

1 bisDit heeft betrekking op de 

volgende voertuigen: a) elk 

motorvoertuig of elke 

aanhangwagen als bedoeld in 

artikel 3 van Richtlijn 

2007/46/EG van het 

Europees Parlement en de 

Raad (PB L 263, 9.10.2007, 

blz. 1) en b) elk twee- of 

driewielig motorvoertuig, al 

dan niet met dubbellucht, dat 

bestemd is om aan het 

wegverkeer deel te nemen, als 

bedoeld in artikel 1 van 

Richtlijn 2002/24/EG van het 

Europees Parlement en de 

Raad (PB L 124, 9.5.2002, 

blz. 1). 

 

 

Or. en 

 

Amendement  392 

Julia Reda 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – tabel 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Gebeurtenis Procedures  Verwacht resultaat 

Geboorte  Aanvraag geboortecertificaat Geboortecertificaat 
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Studie 
Aanvraag studiebeurs van 

overheidsinstantie 

Besluit over toekenning 

studiebeurs 

Werk 
Aanmelding voor 

socialezekerheidsuitkeringen 

Ontvangstbevestiging 

 
Verzoek om erkenning van 

diploma 

Besluit over verzoek om 

erkenning 

Verhuizing 
Registratie van adreswijziging Bevestiging van registratie 

nieuw adres 

 
Aanvraag of verlening 

identiteitskaart of paspoort 

Afgifte of verlenging 

identiteitskaart of paspoort 

 Registratie van motorvoertuig Registratiebewijs 

Pensionering 

Aanvraag 

(pre)pensioenuitkering van 

(semi)overheidsregeling 

Besluit over toekenning 

(pre)pensioenuitkering 

Starten van een 

bedrijf 

Algemene registratie 

bedrijfsactiviteit, uitgezonderd 

procedures voor de oprichting 

van vennootschappen in de zin 

van artikel 54, tweede alinea, 

VWEU 

Bevestiging dat alle stappen 

zijn gezet die nodig zijn om 

een bedrijf te gaan exploiteren  

 

Aanmelding van werkgever 

(een natuurlijke persoon) bij 

pensioen- en 

verzekeringsregelingen van de 

(semi)overheid  

Registratienummer sociale 

zekerheid 

 

Aanmelding van werknemers 

bij pensioen- en 

verzekeringsregelingen van de 

(semi)overheid 

Registratienummer sociale 

zekerheid 

Zakendoen 

Kennisgeving van beëindiging 

van een arbeidsovereenkomst 

met een werknemer aan 

socialezekerheidsregelingen 

Ontvangstbevestiging 

kennisgeving 

 

Betaling van sociale bijdragen 

voor werknemers  

Kwitantie of andere 

betalingsbevestiging voor 

sociale bijdragen voor 

werknemers 

 

Amendement 

Gebeurtenis Procedures  Verwacht resultaat 

Geboorte  Aanvraag geboortecertificaat Geboortecertificaat 
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Studie 
Aanvraag studiebeurs van 

overheidsinstantie 

Besluit over toekenning 

studiebeurs 

 
Inschrijving op een 

universiteit 

Bevestiging van inschrijving 

Werk 
Aanmelding voor 

socialezekerheidsuitkeringen 

Ontvangstbevestiging 

 
Verzoek om erkenning van 

diploma 

Besluit over verzoek om 

erkenning 

Verhuizing 
Registratie van adreswijziging Bevestiging van registratie 

nieuw adres 

 
Aanvraag of verlening 

identiteitskaart of paspoort 

Afgifte of verlenging 

identiteitskaart of paspoort 

 Registratie van motorvoertuig Registratiebewijs 

 
Verzoek/vernieuwing 

verblijfskaart 

Afgifte of verlenging 

verblijfskaart 

Pensionering 

Aanvraag 

(pre)pensioenuitkering van 

(semi)overheidsregeling 

Besluit over toekenning 

(pre)pensioenuitkering 

Starten van een 

bedrijf 

Algemene registratie 

bedrijfsactiviteit, uitgezonderd 

procedures voor de oprichting 

van vennootschappen in de zin 

van artikel 54, tweede alinea, 

VWEU 

Bevestiging dat alle stappen 

zijn gezet die nodig zijn om 

een bedrijf te gaan exploiteren  

 

Aanmelding van werkgever 

(een natuurlijke persoon) bij 

pensioen- en 

verzekeringsregelingen van de 

(semi)overheid  

Registratienummer sociale 

zekerheid 

 

Aanmelding van werknemers 

bij pensioen- en 

verzekeringsregelingen van de 

(semi)overheid 

Registratienummer sociale 

zekerheid 

Zakendoen 

Kennisgeving van beëindiging 

van een arbeidsovereenkomst 

met een werknemer aan 

socialezekerheidsregelingen 

Ontvangstbevestiging 

kennisgeving 

 

Betaling van sociale bijdragen 

voor werknemers  

Kwitantie of andere 

betalingsbevestiging voor 

sociale bijdragen voor 

werknemers 

Voertuigen Verkrijging tol- of Ontvangst tol- of 
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emissiestickers voor 

snelwegen 

emissiestickers 

 

Or. en 

 

Amendement  393 

Philippe Juvin 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – tabel 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Gebeurtenis Procedures  Verwacht resultaat 

Geboorte  Aanvraag geboortecertificaat Geboortecertificaat 

Studie 
Aanvraag studiebeurs van 

overheidsinstantie 

Besluit over toekenning 

studiebeurs 

Werk 
Aanmelding voor 

socialezekerheidsuitkeringen 

Ontvangstbevestiging 

 
Verzoek om erkenning van 

diploma 

Besluit over verzoek om 

erkenning 

Verhuizing 
Registratie van adreswijziging Bevestiging van registratie 

nieuw adres 

 
Aanvraag of verlening 

identiteitskaart of paspoort 

Afgifte of verlenging 

identiteitskaart of paspoort 

 Registratie van motorvoertuig Registratiebewijs 

Pensionering 

Aanvraag 

(pre)pensioenuitkering van 

(semi)overheidsregeling 

Besluit over toekenning 

(pre)pensioenuitkering 

Starten van een 

bedrijf 

Algemene registratie 

bedrijfsactiviteit, uitgezonderd 

procedures voor de oprichting 

van vennootschappen in de zin 

van artikel 54, tweede alinea, 

VWEU 

Bevestiging dat alle stappen 

zijn gezet die nodig zijn om 

een bedrijf te gaan exploiteren  

 

Aanmelding van werkgever 

(een natuurlijke persoon) bij 

pensioen- en 

verzekeringsregelingen van de 

Registratienummer sociale 

zekerheid 
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(semi)overheid  

 

Aanmelding van werknemers 

bij pensioen- en 

verzekeringsregelingen van de 

(semi)overheid 

Registratienummer sociale 

zekerheid 

Zakendoen 

Kennisgeving van beëindiging 

van een arbeidsovereenkomst 

met een werknemer aan 

socialezekerheidsregelingen 

Ontvangstbevestiging 

kennisgeving 

 

Betaling van sociale bijdragen 

voor werknemers  

Kwitantie of andere 

betalingsbevestiging voor 

sociale bijdragen voor 

werknemers 

 

Amendement 

Gebeurtenis Procedures  Verwacht resultaat 

Geboorte  Aanvraag geboortecertificaat Geboortecertificaat 

Studie 
Aanvraag studiebeurs van 

overheidsinstantie 

Besluit over toekenning 

studiebeurs 

Werk 
Aanmelding voor 

socialezekerheidsuitkeringen 

Ontvangstbevestiging 

 
Verzoek om erkenning van 

diploma 

Besluit over verzoek om 

erkenning 

Verhuizing 
Registratie van adreswijziging Bevestiging van registratie 

nieuw adres 

 
Aanvraag of verlening 

identiteitskaart of paspoort 

Afgifte of verlenging 

identiteitskaart of paspoort 

 Registratie van motorvoertuig Registratiebewijs 

Pensionering 

Aanvraag 

(pre)pensioenuitkering van 

(semi)overheidsregeling 

Besluit over toekenning 

(pre)pensioenuitkering 

Starten van een 

bedrijf 

Algemene registratie 

bedrijfsactiviteit, uitgezonderd 

procedures voor de oprichting 

van vennootschappen in de zin 

van artikel 54, tweede alinea, 

VWEU 

Bevestiging dat alle stappen 

zijn gezet die nodig zijn om 

een bedrijf te gaan exploiteren  

 
Oprichting van een bedrijf uit 

hoofde van de 

dienstenrichtlijn 
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Aanmelding van werkgever 

(een natuurlijke persoon) bij 

pensioen- en 

verzekeringsregelingen van de 

(semi)overheid  

Registratienummer sociale 

zekerheid 

 

Aanmelding van werknemers 

bij pensioen- en 

verzekeringsregelingen van de 

(semi)overheid 

Registratienummer sociale 

zekerheid 

Zakendoen 

Kennisgeving van beëindiging 

van een arbeidsovereenkomst 

met een werknemer aan 

socialezekerheidsregelingen 

Ontvangstbevestiging 

kennisgeving 

 

Betaling van sociale bijdragen 

voor werknemers  

Kwitantie of andere 

betalingsbevestiging voor 

sociale bijdragen voor 

werknemers 

 

Or. en 

 

 

 

 


