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BEKNOPTE MOTIVERING

Op 13 december 2016 heeft de Europese Commissie haar voorstel bekendgemaakt 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. 
Het voorstel heeft tot doel de bestaande regelgeving voor de coördinatie van de sociale 
zekerheid te moderniseren en te vereenvoudigen teneinde te beantwoorden aan de sociale en 
economische realiteit in de lidstaten en het burgers gemakkelijker te maken in het kader van 
deze regelingen hun rechten uit te oefenen.

Uw rapporteur is van mening dat elke wijziging van de bestaande regels inzake de coördinatie 
van de sociale zekerheid moet worden geleid door de gemeenschappelijke waarden van 
universaliteit, rechtvaardigheid en solidariteit, vooral ten aanzien van de toegang tot 
verstrekkingen in de gezondheidszorg. Vooral studenten en gehandicapten moeten zonder 
onderscheid de overdraagbaarheid van hun rechten en aanspraken op sociale zekerheid 
behouden wanneer zij van de ene lidstaat naar de andere verhuizen.

In dit verband neemt uw rapporteur nota van het nieuwe, door de Commissie voorgestelde 
hoofdstuk over prestaties bij langdurige zorg en is ingenomen met het feit dat 
invaliditeitsuitkeringen nu duidelijk onder dit hoofdstuk vallen. Zij stelt voor dat de 
Administratieve Commissie nauw samenwerkt met verenigingen van begunstigden, met 
inbegrip van vertegenwoordigers van organisaties van gehandicapten, bij het vaststellen van 
de gedetailleerde lijst van uitkeringen die onder dit hoofdstuk vallen. Uw rapporteur 
onderstreept tevens dat moet worden gezorgd voor de snelle invoering van de Europese 
gehandicaptenkaart in alle EU-lidstaten, en doet een beroep op de Administratieve Commissie 
om de vaststelling van een gemeenschappelijke definitie en criteria inzake invaliditeit met het 
oog op de sociale zekerheid te bevorderen. Uw rapporteur hoopt dat de invoering van de 
Europese gehandicaptenkaart ruimte laat voor discussies over de onder deze kaart vallende 
verstrekkingen, teneinde verdere belangrijke verstrekkingen op het gebied van zorg, 
gezondheidszorg en bijstand op te nemen, opdat mensen met een handicap volledig kunnen 
genieten van hun vrijheid van verkeer in de EU.

De Commissie verzoekschriften ontvangt regelmatig verzoekschriften over alle gebieden van 
sociale zekerheid in grensoverschrijdende situaties. Aan de Commissie verzoekschriften 
worden regelmatig kwesties voorgelegd inzake de overdraagbaarheid van pensioenrechten en 
uitkeringen, vooral in verband met de lange wachttijden voor het verkrijgen van adequate 
informatie van de bevoegde autoriteiten, alsmede inzake de berekening van de pensioenen van 
burgers die in meer dan één lidstaat hebben gewerkt. Uw rapporteur stelt voor termijnen vast 
te stellen waarbinnen de organen van de bevoegde lidstaten de gewone verblijfplaats van 
aanvragers moeten vaststellen, het bedrag van uitkeringen moeten berekenen en mogelijke 
meningsverschillen met andere lidstaten moeten oplossen. Toegang tot gepersonaliseerde en 
beknopte informatie op dit vaak complexe gebied is eveneens zeer belangrijk om ervoor te 
zorgen dat burgers zonder onderscheid hun vrijheid van verkeer en werken in de EU kunnen 
uitoefenen.
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Deze voorstellen dragen bij tot het streven van de Commissie om de uitoefening van de 
burgerrechten te bevorderen en tegelijkertijd te zorgen voor juridische duidelijkheid en 
afdwingbaarheid van de regels inzake de coördinatie van de sociale zekerheid, en toe te zien 
op de eerbiediging van de overkoepelende waarden van universaliteit, rechtvaardigheid en 
solidariteit die in de gehele Europese Unie worden gedeeld.

AMENDEMENTEN

De Commissie verzoekschriften verzoekt de bevoegde Commissie werkgelegenheid en 
sociale zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De definities en criteria voor het 
vaststellen van handicaps en invaliditeit 
verschillen zeer van lidstaat tot lidstaat, 
hetgeen een belangrijke belemmering kan 
vormen voor de wederzijdse erkenning 
van nationale besluiten over kwesties 
inzake handicaps en invaliditeit, met 
name ten aanzien van de toegang tot 
specifieke diensten en faciliteiten, en 
waardoor mensen met een handicap of 
invaliditeit buitengewoon benadeeld 
kunnen worden op het gebied van de 
sociale zekerheid wanneer zij naar een 
andere lidstaat verhuizen. Het is derhalve 
noodzakelijk om, ter vergemakkelijking 
van het reizen en de verplaatsing van 
mensen met een handicap of invaliditeit 
van de ene lidstaat naar de andere, te 
zorgen voor de goedkeuring van een 
gemeenschappelijke Europese definitie in 
overeenstemming met het VN-Verdrag 
inzake de rechten van personen met een 
handicap (UNCRPD) en voor de 
wederzijdse erkenning door de lidstaten 
van de status van invaliditeit, vooral 
middels de snelle invoering van de 
Europese gehandicaptenkaart in alle 
lidstaten, die zal worden gekoppeld aan de 
Europese ziekteverzekeringskaart en de 
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Europese socialezekerheidskaart.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Om te zorgen voor de doeltreffende 
uitvoering en handhaving van het 
VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap (UNCRPD) 
en de overdraagbaarheid van 
invaliditeitsuitkeringen, moet de 
vaststelling worden bevorderd van een 
gemeenschappelijke definitie, criteria en 
methoden voor de evaluatie van 
invaliditeit (percentage invaliditeit) met 
het oog op de coördinatie van de sociale 
zekerheid. 

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) Het is belangrijk de 
gemeenschappelijke waarden en 
beginselen van de gezondheidsstelsels van 
de Unie te respecteren, zoals bedoeld in de 
conclusies van de Raad van 22 juni 2006 
betreffende de gemeenschappelijke 
waarden en beginselen van de 
gezondheidsstelsels van de Europese 
Unie1 bis, met name de overkoepelende 
waarden universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 
solidariteit. Dit is vooral belangrijk voor 
categorieën burgers die noch in 
loondienst werken noch een baan zoeken, 
zoals studenten, wier mobiliteit moet 
worden gehandhaafd middels hun 
passende toegang tot 
socialezekerheidsuitkeringen, met 
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inbegrip van een ziekteverzekering, in het 
EU-gastland. Volgens de Raad betekent 
"universaliteit dat niemand de toegang tot 
gezondheidszorg wordt ontzegd; [houdt] 
solidariteit [...] nauw verband met de 
financiële regeling van onze nationale 
gezondheidsstelsels en de noodzaak om 
toegankelijkheid voor iedereen te 
garanderen; billijkheid heeft betrekking 
op gelijke toegang naar gelang van de 
behoefte, ongeacht bevolkingsgroep, 
geslacht, leeftijd, sociale status of 
vermogen om te betalen."

______________

1 bis PB C 146 van 22.6.2006, blz. 1.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In zijn resolutie van 15 maart 2017 
over belemmeringen voor het vrij verkeer 
van EU-burgers en voor hun recht te 
werken in de interne markt1 bis

onderstreept het Parlement de noodzaak 
"de overdraagbaarheid van 
socialezekerheidsuitkeringen (bijv. 
overheidspensioenen, zorgverzekeringen, 
werkloosheidsuitkeringen en 
gezinstoelagen) te waarborgen en zo de 
belemmeringen voor arbeidsmobiliteit in 
de EU terug te dringen" en dringt het 
Parlement aan op "kordate en 
doeltreffende stappen om te komen tot een 
gecoördineerd systeem van 
geaccumuleerde sociale bijdragen en 
uitkeringen voor iedereen in de EU, zoals 
een socialezekerheidskaart waarmee het 
gemakkelijker wordt om 
socialezekerheidsbijdragen en -rechten te 
traceren".

______________

1 bis Aangenomen teksten, 
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P8_TA(2017)0083.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Maatregelen ter vergemakkelijking 
van de vaststelling en handhaving van 
socialezekerheidsrechten en -uitkeringen 
in de gehele Unie moeten worden 
bevorderd, zoals de invoering van een 
Europese socialezekerheidskaart, die moet 
worden verbonden met de bestaande 
Europese ziekteverzekeringskaart en de 
Europese gehandicaptenkaart, en die alle 
gebieden van de sociale zekerheid omvat.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quater) Ter verbetering van de 
mobiliteit van werknemers, studenten en 
werkzoekenden in de hele Unie is het 
essentieel dat de lidstaten aan iedereen 
zonder onderscheid de toegang tot de 
Europese ziekteverzekeringskaart 
waarborgen, met inbegrip van tijdelijke 
werknemers, zelfstandigen en degenen die 
in een atypisch dienstverband werkzaam 
zijn, alsmede studenten en mobiele 
werkzoekenden.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 quinquies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quinquies) Grensoverschrijdende 
gezondheidszorg is van bijzonder belang 
om een billijke coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels te waarborgen. 
In dit verband loopt de uitvoering van 
Richtlijn 2011/24/EU van het Europees 
Parlement en de Raad1 bis sterk uiteen van 
lidstaat tot lidstaat. Vooral artikel 7 van 
deze richtlijn moet zonder onderscheid 
worden uitgevoerd om te zorgen voor de 
vrijheid van verkeer van de burgers van 
de Unie en hun gezinnen.

______________

1 bis Richtlijn 2011/24/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 
9 maart 2011 betreffende de toepassing 
van de rechten van patiënten bij 
grensoverschrijdende gezondheidszorg 
(PB L 88 van 4.4.2011, blz. 45).

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Op het gebied van 
werkloosheidsuitkeringen moeten de regels 
voor de samentelling van 
verzekeringstijdvakken door alle lidstaten 
op dezelfde wijze worden toegepast. Met 
uitzondering van grensoverschrijdende 
arbeiders als bedoeld in artikel 65, lid 2, 
moeten de regels voor de samentelling van 
tijdvakken met het oog op de toekenning 
van het recht op werkloosheidsuitkering 
worden onderworpen aan de voorwaarde 
dat een verzekerde laatstelijk ten minste 
drie maanden in die lidstaat verzekerd is 
geweest. De voorheen bevoegde lidstaat 
moet bevoegd worden voor alle 
verzekerden die niet aan deze voorwaarde 
voldoen. In dit geval moet inschrijving bij 

(8) Op het gebied van 
werkloosheidsuitkeringen moeten de regels 
voor de samentelling van 
verzekeringstijdvakken door alle lidstaten 
op dezelfde wijze worden toegepast. Met 
uitzondering van grensoverschrijdende 
arbeiders als bedoeld in artikel 65, lid 2, 
moeten de regels voor de samentelling van 
tijdvakken met het oog op de toekenning 
van het recht op werkloosheidsuitkering 
worden onderworpen aan de voorwaarde 
dat een verzekerde laatstelijk ten minste 
één maand in die lidstaat verzekerd is 
geweest. De voorheen bevoegde lidstaat 
moet bevoegd worden voor alle 
verzekerden die niet aan deze voorwaarde 
voldoen. In dit geval moet inschrijving bij 
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de diensten voor arbeidsvoorziening van de 
lidstaat van laatste verzekering hetzelfde 
effect hebben als inschrijving bij de 
diensten voor arbeidsvoorziening van de 
lidstaat waar de werkloze werknemer 
voorheen verzekerd was.

de diensten voor arbeidsvoorziening van de 
lidstaat van laatste verzekering hetzelfde 
effect hebben als inschrijving bij de 
diensten voor arbeidsvoorziening van de
lidstaat waar de werkloze werknemer 
voorheen verzekerd was.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Naar aanleiding van de 
aanbevelingen in het verslag over het EU-
burgerschap 201335 moet de 
minimumduur van de export van 
werkloosheidsuitkeringen worden verlengd 
van drie tot zes maanden, zodat werklozen 
die naar een andere lidstaat verhuizen meer 
mogelijkheden krijgen om naar werk te 
zoeken, betere kansen hebben om te 
integreren op de arbeidsmarkt en 
discrepanties tussen gevraagde en 
aangeboden vaardigheden kunnen worden 
aangepakt, ook over de grenzen heen.

(9) De duur van de export van 
werkloosheidsuitkeringen moet worden 
verlengd tot uitputting van de door de 
werkzoekende opgebouwde rechten, zodat 
werklozen die naar een andere lidstaat 
verhuizen meer mogelijkheden krijgen om 
naar werk te zoeken, betere kansen hebben 
om te herkwalificeren en te integreren op 
de arbeidsmarkt en discrepanties tussen 
gevraagde en aangeboden vaardigheden 
kunnen worden aangepakt, ook over de 
grenzen heen.

__________________ __________________

35 COM(2013) 269 final. 35 COM(2013) 269 final.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Het is zaak ervoor te zorgen 
dat de bevoegde autoriteiten binnen een 
redelijke termijn de gewone verblijfplaats 
vaststellen met het oog op de vaststelling 
van de socialezekerheidsuitkeringen.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) Personen moeten hun 
gewone verblijfplaats kunnen kiezen om 
socialezekerheidsuitkeringen vast te 
stellen, waarbij de bevoegde autoriteiten 
de verblijfplaats binnen een redelijke 
termijn erkennen op basis van een 
voldoende aangetoonde band met de 
betrokken lidstaat.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om deze verordening tijdig aan de 
ontwikkelingen op nationaal niveau te 
kunnen aanpassen, moet de bevoegdheid 
om handelingen overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie vast te 
stellen aan de Europese Commissie 
worden overgedragen voor wijzigingen 
van de bijlagen bij deze verordening en 
Verordening (EG) nr. 987/2009. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie tijdens 
haar voorbereidende werkzaamheden 
passende raadplegingen houdt – onder 
meer op deskundigenniveau – en dat die 
raadplegingen worden gehouden in 
overeenstemming met de beginselen van 
het Interinstitutioneel Akkoord over 
betere wetgeving van 13 april 201636. Om 
er met name voor te zorgen dat alle 
partijen in gelijke mate bij de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen worden betrokken, 
ontvangen het Europees Parlement en de 
Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip 
als de deskundigen van de lidstaten en 

(12) Om deze verordening tijdig aan de 
ontwikkelingen op nationaal niveau te 
kunnen aanpassen, moeten de bijlagen bij 
deze verordening en Verordening (EG) nr. 
987/2009 regelmatig worden gewijzigd.
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hebben hun deskundigen systematisch 
toegang tot de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie 
die de gedelegeerde handelingen 
voorbereiden.

__________________

36 PB L 123 van 12.5.2016, blz.1.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om de lidstaten te ondersteunen in 
de bestrijding van fraude en fouten bij de 
toepassing van de coördinatieregels, moet 
aanvullende bepalingen worden vastgesteld 
die het mogelijk maken de verwerking van 
persoonsgegevens van personen op wie de 
Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en (EG) 
nr. 987/2009 van toepassing zijn, te 
vergemakkelijken. Dit zou een lidstaat in 
staat stellen de gegevens die in het bezit 
zijn van zijn bevoegde organen periodiek 
te vergelijken met die in het bezit van een 
andere lidstaat om vast te stellen welke 
fouten of inconsistenties nader onderzoek 
vereisen.

(13) Om de lidstaten te ondersteunen in 
de bestrijding van fraude en fouten bij de 
toepassing van de coördinatieregels, moet 
aanvullende bepalingen worden vastgesteld 
die het mogelijk maken de verwerking van 
persoonsgegevens van personen op wie de 
Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en (EG) 
nr. 987/2009 van toepassing zijn, te 
vergemakkelijken, met inachtneming van 
het desbetreffende acquis van de Unie 
inzake gegevensbescherming, met name 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad1 bis. Dit 
zou een lidstaat in staat stellen de gegevens 
die in het bezit zijn van zijn bevoegde 
organen periodiek te vergelijken met die in 
het bezit van een andere lidstaat om vast te 
stellen welke fouten of inconsistenties 
nader onderzoek vereisen.

______________

1 bis Verordening (EU) nr. 679/2016 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Ter bespoediging van de procedure 
voor de verificatie en de intrekking van 
documenten (met name betreffende de op 
de houder toepasselijke 
socialezekerheidswetgeving) in geval van 
fraude en fouten moeten de samenwerking 
en de uitwisseling van informatie tussen 
het orgaan dat een document afgeeft, en het 
orgaan dat om de intrekking ervan 
verzoekt, worden versterkt. Bij twijfel over 
de geldigheid van een document of over de 
juistheid van het ondersteunend 
bewijsmateriaal of bij een meningsverschil 
tussen lidstaten met betrekking tot de 
vaststelling van de toepasselijke wetgeving 
is het in het belang van de lidstaten en de 
betrokken personen dat de betrokken 
organen binnen een redelijke termijn een 
akkoord bereiken.

(15) Ter bespoediging van de procedure 
voor de verificatie, rectificatie en de 
intrekking van documenten (met name 
betreffende de op de houder toepasselijke 
socialezekerheidswetgeving) in geval van 
fraude en fouten moeten de samenwerking 
en de uitwisseling van informatie tussen 
het orgaan dat een document afgeeft, en het 
orgaan dat om de intrekking ervan 
verzoekt, worden versterkt. Bij twijfel over 
de geldigheid van een document of over de 
juistheid van het ondersteunend 
bewijsmateriaal of bij een meningsverschil 
tussen lidstaten met betrekking tot de 
vaststelling van de toepasselijke wetgeving 
is het in het belang van de lidstaten en de 
betrokken personen dat de betrokken 
organen binnen een redelijke termijn een 
akkoord bereiken. Wanneer binnen de 
vastgestelde termijnen geen antwoord 
wordt ontvangen, wordt het orgaan dat 
het verzoek heeft ingediend bevoegd om te 
bepalen welke wetgeving toepasselijk is.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 883/2004
Overweging 5 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Het Hof van Justitie heeft 
geoordeeld dat de lidstaten het recht 
hebben om de toegang van economisch 
niet-actieve burgers in het gastland tot 
socialezekerheidsuitkeringen die geen 
sociale bijstand in de zin van Richtlijn 
2004/38/EG vormen, afhankelijk te 
maken van een wettelijk verblijfsrecht in 

Schrappen
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de zin van die richtlijn. De verificatie van 
het wettelijk verblijfsrecht moet worden 
uitgevoerd in overeenstemming met het 
vereiste van Richtlijn 2004/38/EG. 
Daartoe moet een economisch niet-actieve 
burger duidelijk worden onderscheiden 
van een werkzoekende aan wie het 
verblijfsrecht rechtstreeks wordt verleend 
uit hoofde van artikel 45 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie. Met het oog op meer juridische 
duidelijkheid voor burgers en instellingen 
is een codificatie van deze jurisprudentie 
noodzakelijk.

Motivering

De afwijking van het beginsel van gelijke behandeling in het geval van de meer dan 700 000 
economisch niet-actieve mobiele burgers vormt een grote leemte in de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels in de Europese Unie. De door de Commissie voorgestelde 
wijzigingen zullen noch tot meer rechtszekerheid noch tot een verbetering van de situatie van 
de betrokken burgers leiden. Daarom dient er geen verwijzing naar Richtlijn 2004/38/EG in 
de verordening te worden opgenomen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 883/2004
Overweging 5 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quater) Ondanks de uit Richtlijn 
2004/38/EG of anderszins uit het recht van 
de Unie voortvloeiende beperkingen van 
het recht op gelijke behandeling voor 
economisch niet-actieve personen, mag 
niets in deze verordening afbreuk doen aan 
de in het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie erkende 
grondrechten, met name het recht op 
menselijke waardigheid (artikel 1), het 
recht op leven (artikel 2) en het recht op 
gezondheidszorg (artikel 35).

(5 quater) Ondanks de uit Richtlijn 
2004/38/EG of anderszins uit het recht van 
de Unie voortvloeiende beperkingen van 
het recht op gelijke behandeling voor 
economisch niet-actieve personen, mag 
niets in deze verordening afbreuk doen aan 
de in het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie erkende 
grondrechten, met name het recht op
menselijke waardigheid (artikel 1), het 
recht op leven (artikel 2), het recht op 
sociale zekerheid en sociale bijstand 
(artikel 34) en het recht op 
gezondheidszorg (artikel 35).
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 883/2004
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis) Na overweging 24 wordt de 
volgende overweging ingevoegd:

"(24 bis) Niets in deze verordening 
mag een andere lidstaat dan de bevoegde 
lidstaat een grond verlenen om enkel op 
basis van de toepassing ervan bij de 
takken van sociale zekerheid die onder 
deze verordening vallen, het verblijf van 
economisch niet-actieve personen te 
weigeren."

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 883/2004
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Om deze verordening tijdig aan de 
ontwikkelingen op nationaal niveau te 
kunnen aanpassen, moet de bevoegdheid 
om handelingen overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie vast te 
stellen aan de Europese Commissie 
worden overgedragen voor wijzigingen 
van de bijlagen bij deze verordening en 
Verordening (EG) nr. 987/2009. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie 
tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passende raadplegingen 
houdt – onder meer op 
deskundigenniveau – en dat die 
raadplegingen worden gehouden in 
overeenstemming met de beginselen van 

Schrappen
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het Interinstitutioneel Akkoord over 
betere wetgeving van 13 april 201643. Om 
er met name voor te zorgen dat alle 
partijen in gelijke mate bij de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen worden betrokken, 
ontvangen het Europees Parlement en de 
Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip 
als de deskundigen van de lidstaten en 
hebben hun deskundigen systematisch 
toegang tot de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie 
die de gedelegeerde handelingen 
voorbereiden.

__________________

43 COM(2015) 216 final.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter d
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 1 – alinea 1 – punt v ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v ter) "v ter) "prestatie bij langdurige 
zorg": alle verstrekkingen, uitkeringen of 
combinaties van beide voor personen die 
wegens ouderdom, invaliditeit, ziekte of 
gebrekkige gezondheid gedurende langere 
tijd aanzienlijke bijstand van een of meer 
andere personen nodig hebben om 
essentiële dagelijkse activiteiten uit te 
voeren, onder meer om hun persoonlijke 
autonomie te bevorderen; inbegrepen zijn 
uitkeringen die worden toegekend aan of 
bestemd zijn voor de persoon die 
dergelijke bijstand verleent;"

v ter) "prestatie bij langdurige zorg": alle 
verstrekkingen, uitkeringen of combinaties 
van beide voor personen die wegens 
ouderdom, invaliditeit, ziekte of 
gebrekkige gezondheid gedurende langere 
tijd bijstand van een of meer andere 
personen nodig hebben om essentiële 
dagelijkse activiteiten uit te voeren, onder 
meer om hun persoonlijke autonomie te 
bevorderen; inbegrepen zijn uitkeringen 
die worden toegekend aan of bestemd zijn 
voor de persoon die dergelijke bijstand 
verleent;"

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 4 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een lidstaat mag eisen dat de 
toegang van een economisch niet-actieve 
in die lidstaat wonende persoon tot 
socialezekerheidsuitkeringen in die 
lidstaat afhankelijk wordt gemaakt van de 
in Richtlijn 2004/38/EG van het Europees 
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 familieleden vastgestelde 
voorwaarden inzake het recht op wettelijk 
verblijf44.

Schrappen

__________________
44 PB L 158 van 30.4.2004, blz. 77.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Degene die werkzaamheden in 
loondienst verricht in een lidstaat voor 
rekening van een werkgever die daar zijn 
werkzaamheden normaliter verricht, en die 
door die werkgever wordt gedetacheerd in 
de zin van Richtlijn 96/71/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
december 1996 betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers 
met het oog op het verrichten van 
diensten46 of uitgezonden om voor zijn 
rekening werkzaamheden in een andere 
lidstaat te verrichten, blijft onderworpen 
aan de wetgeving van de eerste lidstaat, 
mits de te verwachten duur van die 
werkzaamheden niet meer dan 24 maanden 
bedraagt en de betrokkene niet ter 
beschikking wordt gesteld of wordt 
uitgezonden om een eerder in de zin van 

1. Degene die werkzaamheden in 
loondienst verricht in een lidstaat voor 
rekening van een werkgever die daar zijn 
werkzaamheden normaliter verricht, en die 
door die werkgever wordt gedetacheerd om 
voor zijn rekening werkzaamheden in een 
andere lidstaat te verrichten, blijft 
onderworpen aan de wetgeving van de 
eerste lidstaat, mits:
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dit artikel ter beschikking gestelde of 
uitgezonden persoon – al dan niet in 
loondienst – te vervangen.

a) de te verwachten of werkelijke duur 
van die werkzaamheden niet meer dan 
zes maanden bedraagt en de betrokkene 
niet ter beschikking wordt gesteld of wordt 
uitgezonden om een eerder in de zin van 
dit artikel ter beschikking gestelde of 
uitgezonden persoon – al dan niet in 
loondienst – te vervangen; en

b) de betrokkene tijdens een periode 
van minstens zes maanden onmiddellijk 
voorafgaand aan zijn werkzaamheden in 
loondienst reeds was onderworpen aan de 
wetgeving van de lidstaat waar zijn 
werkgever is gevestigd.

__________________

46 PB L 018 van 21.01.1997, blz. 1.

Motivering

De gemiddelde duur van de terbeschikkingstelling bedraagt volgens de Commissie minder 
dan vier maanden. Daarom is het redelijk dat na zes maanden de socialezekerheidswetgeving
van de lidstaat van de werkzaamheden van toepassing is.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 de 
eerste lidstaat van toepassing, mits de te 
verwachten duur van die werkzaamheden 
niet meer dan 24 maanden bedraagt en de 
betrokkene geen andere ter beschikking 
gestelde persoon – al dan niet in loondienst 

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 de 
eerste lidstaat van toepassing, mits:
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– vervangt.

a) de te verwachten of werkelijke duur 
van die werkzaamheden niet meer dan zes
maanden bedraagt en de betrokkene geen 
andere ter beschikking gestelde persoon –
al dan niet in loondienst – vervangt, en

b) de betrokkene tijdens een periode 
van minstens zes maanden onmiddellijk 
voorafgaand aan zijn werkzaamheden 
reeds was onderworpen aan de wetgeving 
van de lidstaat waar hij normaliter zijn 
werkzaamheden verricht.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
economisch niet-actieve mobiele EU-
burgers en werkzoekenden toegang 
hebben tot een uitgebreide 
ziekteverzekering in de gastlidstaat door 
dergelijke burgers toe te staan evenredig 
bij te dragen aan een ziekteverzekering of 
op een andere manier aan de 
desbetreffende criteria te voldoen voor 
toegang tot een ziekteverzekering in de 
lidstaat waar zij gewoonlijk wonen.

Motivering

Een uitgebreide ziekteverzekering is een grondrecht. Niet-actieve mobiele burgers moeten 
ook in de lidstaat waar zij wonen in aanmerking kunnen komen voor een ziekteverzekering. 
De lidstaten moeten kunnen bouwen op bindende richtsnoeren wanneer ze hun 
ziekteverzekeringsstelsel toegankelijk maken voor niet-actieve mobiele EU-burgers.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 17
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 35 bis – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Administratieve Commissie 
stelt een gedetailleerde lijst op van 
prestaties bij langdurige zorg die aan de 
criteria van artikel 1, punt v ter), van deze 
verordening voldoen, en specificeert welke 
prestaties verstrekkingen en welke 
uitkeringen zijn.

2. De Administratieve Commissie 
stelt, na een passende raadpleging van de 
betrokken sociale partners, de 
representatieve verenigingen van 
begunstigden, met inbegrip van de 
organisaties van gehandicapten, en alle 
betrokken belanghebbenden, een volledige 
en gedetailleerde lijst op van prestaties bij 
langdurige zorg die aan de criteria van 
artikel 1, punt v ter), van deze verordening 
voldoen, en specificeert welke prestaties 
verstrekkingen en welke uitkeringen zijn.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 17
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 35 bis – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Administratieve Commissie 
zorgt voor de snelle invoering van een 
Europese gehandicaptenkaart in alle 
lidstaten, en ondersteunt de vaststelling 
van een gemeenschappelijke definitie en 
criteria inzake invaliditeit voor de 
toepassing van deze verordening en de 
toepassingsverordening.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 52 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18 bis. Aan artikel 52 wordt het volgende 
lid toegevoegd: 

"1 bis. Binnen drie maanden na 
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indiening van een verzoek om een 
uitkering berekenen de bevoegde organen 
de hoogte van de uitkering en kennen zij 
deze toe."

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 19
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 61 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Behoudens in de in artikel 65, lid 2, 
bedoelde gevallen wordt de toepassing van 
artikel 6 afhankelijk gesteld van de 
voorwaarde dat de betrokkene laatstelijk, 
overeenkomstig de wetgeving op grond 
waarvan de uitkeringen worden 
aangevraagd, een tijdvak van verzekering, 
van werkzaamheden in loondienst of van 
werkzaamheden anders dan in loondienst 
van ten minste drie maanden heeft 
vervuld.

1. Behoudens in de in artikel 65, lid 2, 
bedoelde gevallen wordt de toepassing van 
artikel 6 afhankelijk gesteld van de 
voorwaarde dat de betrokkene laatstelijk, 
overeenkomstig de wetgeving op grond 
waarvan de uitkeringen worden 
aangevraagd, een tijdvak van verzekering, 
van werkzaamheden in loondienst of van 
werkzaamheden anders dan in loondienst 
van ten minste een maand heeft vervuld.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 19
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 61 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als een werkloze niet voldoet aan 
de voorwaarden voor de samentelling van 
tijdvakken overeenkomstig lid 1 omdat de 
totale duur van zijn/haar meest recent 
vervulde tijdvakken van verzekering of van 
werkzaamheden – al dan niet in loondienst 
– in die lidstaat minder dan drie maanden
bedraagt, heeft die persoon recht op 
werkloosheidsuitkeringen volgens de 
wetgeving van de lidstaat waar hij/zij 
eerder dergelijke tijdvakken heeft vervuld 
onder de voorwaarden en met de 
beperkingen die zijn vastgesteld in artikel 

2. Als een werkloze niet voldoet aan 
de voorwaarden voor de samentelling van 
tijdvakken overeenkomstig lid 1 omdat de 
totale duur van zijn/haar meest recent 
vervulde tijdvakken van verzekering of van 
werkzaamheden – al dan niet in loondienst 
– in die lidstaat minder dan een maand
bedraagt, heeft die persoon recht op 
werkloosheidsuitkeringen volgens de 
wetgeving van de lidstaat waar hij/zij 
eerder dergelijke tijdvakken heeft vervuld 
onder de voorwaarden en met de 
beperkingen die zijn vastgesteld in 
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64 bis. artikel 64 bis.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20 – letter a
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 64 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) In lid 1, onder c), wordt het woord 
"drie" vervangen door "zes" en de 
woorden "van drie maanden tot maximaal 
zes maanden" door "van zes maanden tot 
het einde van de periode waarin de 
betrokkene recht heeft op uitkeringen";

a) lid 1, onder c), wordt vervangen 
door het volgende:

"c) het recht op werkloosheidsuitkeringen 
blijft behouden totdat deze uitkeringen 
aflopen;"

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 64 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Lid 2 wordt geschrapt;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0883&from=EN)

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20 – letter b
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 64 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) In lid 3 wordt het woord "drie" 
vervangen door "zes" en de woorden 

b) Lid 3 wordt geschrapt.
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"maximaal zes maanden" door "het einde 
van de periode waarin de betrokkene 
recht heeft op uitkeringen".

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 71 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

23 bis. Artikel 71, lid 1, wordt vervangen 
door:

1. De Administratieve Commissie 
voor de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels, hierna 
"Administratieve Commissie" genoemd, 
die bij de Europese Commissie is ingesteld, 
is samengesteld uit een 
regeringsvertegenwoordiger van elk van de 
lidstaten, die eventueel door technische 
adviseurs wordt bijgestaan. Een 
vertegenwoordiger van 1 de Europese 
Commissie neemt als adviseur deel aan de 
vergaderingen van de Administratieve 
Commissie.

1. De Administratieve Commissie 
voor de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels, hierna 
"Administratieve Commissie" genoemd, 
die bij de Europese Commissie is ingesteld, 
is samengesteld uit een 
regeringsvertegenwoordiger van elk van de 
lidstaten, die eventueel door technische 
adviseurs wordt bijgestaan. Een 
vertegenwoordiger van de Europese 
Commissie, een vertegenwoordiger van 
het Europees Parlement en, indien van 
toepassing, vertegenwoordigers van de 
sociale partners, alsmede begunstigden, 
met inbegrip van vertegenwoordigers van 
de organisaties van gehandicapten, nemen 
als adviseurs deel aan de vergaderingen 
van de Administratieve Commissie.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0883&from=EN)

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 25
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 76 bis – lid 1 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de intrekking van het document – de intrekking van het document:
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wanneer de juistheid en de geldigheid 
ervan worden betwist door het bevoegde 
orgaan in de lidstaat van de 
werkzaamheden.

– wanneer de juistheid en de 
geldigheid ervan worden betwist door het 
bevoegde orgaan in de lidstaat van de 
werkzaamheden;

– wanneer binnen de vastgestelde 
termijn geen antwoord wordt ontvangen 
van het orgaan van afgifte.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 27
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 88

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

27. Artikel 88 wordt vervangen door: Schrappen

"Artikel 88

Delegeren van de bevoegdheid om de 
bijlagen bij te werken

De Europese Commissie is bevoegd om 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 88 bis vast te stellen om de bijlagen 
bij deze verordening en de 
toepassingsverordening periodiek op 
verzoek van de Administratieve 
Commissie te wijzigen.

Artikel 88 bis

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.

2. De in artikel 88 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Europese Commissie voor onbepaalde tijd 
toegekend met ingang van de [datum van 
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inwerkingtreding van Verordening (EU) 
xxxx].

3. Het Europees Parlement of de 
Raad kan de in artikel 88 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht 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 de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

4. Alvorens een gedelegeerde 
handeling vast te stellen raadpleegt de 
Commissie de door elke lidstaat 
aangewezen deskundigen overeenkomstig 
de beginselen van het Interinstitutioneel 
Akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016.

5. Zodra de Europese Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving 
aan het Europees Parlement en de Raad.

6. Een overeenkomstig artikel 88 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement en de Raad binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving 
van de handeling aan het Europees 
Parlement en de Raad daartegen geen 
bezwaar hebben gemaakt, of indien zowel 
het Europees Parlement als de Raad voor 
het verstrijken van die termijn de 
Europese 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.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4
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Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 1 – lid 2 – letter e bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) "fraude": elk opzettelijk handelen 
of elk opzettelijk nalaten te handelen dat 
tot doel heeft socialezekerheidsuitkeringen 
te verwerven of te ontvangen of de betaling 
van socialezekerheidsbijdragen te 
vermijden en dat in strijd is met de 
wetgeving van een lidstaat;

e bis) "fraude": elk opzettelijk handelen 
of elk opzettelijk nalaten te handelen
waarmee schade aan de organen wordt 
berokkend en dat tot doel heeft 
socialezekerheidsuitkeringen te verwerven 
of te ontvangen, de betaling van 
socialezekerheidsbijdragen te omzeilen, of 
de aansluitingsregels van het 
socialezekerheidsstelsel van een lidstaat te 
omzeilen en dat in strijd is met de 
wetgeving van de lidstaat, de 
basisverordening of de 
toepassingsverordening;

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 2 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer iemands rechten of 
verplichtingen waarop de basis- en de 
toepassingsverordening van toepassing 
zijn, zijn vastgesteld of bepaald, kan het 
bevoegde orgaan het orgaan in de lidstaat 
van woonplaats of verblijf verzoeken om 
persoonsgegevens over de betrokkene. Het 
verzoek en het eventuele antwoord 
betreffen informatie die de bevoegde 
lidstaat in staat stelt fouten op te sporen in 
de feiten waarop een document of een 
besluit tot vaststelling van iemands rechten 
en plichten uit hoofde van de basis- of de 
toepassingsverordening is gebaseerd. Het 
verzoek kan ook worden ingediend als er 
geen twijfel bestaat over de geldigheid of 
de juistheid van de informatie die in het 
document is vermeld of waarop het besluit 
is gebaseerd in een specifiek geval. Het 
verzoek om informatie en het eventuele 

5. Wanneer iemands rechten of 
verplichtingen waarop de basis- en de 
toepassingsverordening van toepassing 
zijn, zijn vastgesteld of bepaald, kan het 
bevoegde orgaan het orgaan in de lidstaat 
van woonplaats of verblijf verzoeken om 
persoonsgegevens over de betrokkene, met 
volledige inachtneming van de vereisten 
inzake de privacy. Het verzoek en het 
eventuele antwoord zijn beperkt tot 
informatie die de bevoegde lidstaat in staat 
stelt fouten op te sporen in de feiten 
waarop een document of een besluit te 
worden beperkt tot vaststelling van 
iemands rechten en plichten uit hoofde van 
de basis- of de toepassingsverordening is 
gebaseerd. Het verzoek kan ook worden 
ingediend als er geen twijfel bestaat over 
de geldigheid of de juistheid van de 
informatie die in het document is vermeld 
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antwoord moeten noodzakelijk en 
evenredig zijn.

of waarop het besluit is gebaseerd in een 
specifiek geval. Het verzoek om informatie 
en het eventuele antwoord moeten 
gemotiveerd, noodzakelijk en evenredig 
zijn.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 6 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

7 bis. Artikel 6, lid 3, wordt vervangen 
door:

3. Worden de betrokken organen of 
autoriteiten het niet eens, dan kan door de 
bevoegde autoriteiten de zaak aan de 
Administratieve Commissie 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.

3. Worden de betrokken organen of 
autoriteiten het niet eens, dan wordt door 
de bevoegde autoriteiten de zaak binnen 
drie maanden vanaf de datum waarop het 
meningsverschil zich voordoet aan de 
Administratieve Commissie 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.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1517319430937&uri=CELEX:32009R0987)

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 ter. Aan artikel 7 wordt het volgende 
lid toegevoegd:

"1 bis. De voorlopige berekening van een 
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in lid 1 bedoelde uitkering of bijdrage 
geschiedt uiterlijk één maand na de 
indiening van het verzoek door de 
betrokken persoon."

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 quater (nieuw)
Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 11 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

7 quater. Artikel 11, lid 1, wordt 
vervangen door:

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 behoren onder 
meer, in voorkomend geval:

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 uiterlijk drie maanden nadat 
het meningsverschil zich heeft 
voorgedaan, 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 behoren onder 
meer, in voorkomend geval:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=EN

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien zulks nodig is voor de 
uitoefening van wetgevende bevoegdheden 
op nationaal of EU-niveau, wordt relevante 
informatie over de 

4. Indien zulks nodig is voor de 
uitoefening van wetgevende bevoegdheden 
op nationaal of EU-niveau, wordt relevante 
informatie over de 
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socialezekerheidsrechten en -plichten van 
de betrokkenen rechtstreeks uitgewisseld 
tussen de bevoegde organen en de 
arbeidsinspecties, de immigratiediensten of 
de belastingdiensten van de betrokken 
lidstaten. Daarbij kunnen ook 
persoonsgegevens worden verwerkt voor 
andere doeleinden dan de uitoefening of 
handhaving van rechten en plichten uit 
hoofde van de basisverordening en deze 
verordening, met name om de naleving van 
relevante wettelijke verplichtingen inzake 
arbeid, gezondheid en veiligheid, 
immigratie en fiscaal recht te waarborgen. 
Nadere bijzonderheden worden bij besluit 
van de Administratieve Commissie 
vastgesteld.

socialezekerheidsrechten en -plichten van 
de betrokkenen rechtstreeks uitgewisseld 
tussen de bevoegde organen en de 
arbeidsinspecties, de immigratiediensten of 
de belastingdiensten van de betrokken 
lidstaten, met volledige inachtneming van 
de vereisten inzake de privacy. Daarbij 
kunnen ook persoonsgegevens worden 
verwerkt voor andere doeleinden dan de 
uitoefening of handhaving van rechten en 
plichten uit hoofde van de 
basisverordening en deze verordening, 
maar slechts om de naleving van relevante 
wettelijke verplichtingen inzake arbeid, 
gezondheid en veiligheid, immigratie en 
fiscaal recht te waarborgen. Nadere 
bijzonderheden worden bij besluit van de 
Administratieve Commissie vastgesteld.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 26 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 67 – lid 5

Bestaande tekst Amendement

26 bis) Artikel 67, lid 5, wordt vervangen 
door:

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 crediteurlidstaat. 
Dit geldt niet voor de schuldvorderingen 
die het debiteurorgaan om een gegronde 
reden binnen deze termijn heeft afgewezen.

5. De schuldvorderingen worden door 
het debiteurorgaan binnen 12 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 crediteurlidstaat. 
Dit geldt niet voor de schuldvorderingen 
die het debiteurorgaan om een gegronde 
reden binnen deze termijn heeft afgewezen.

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0987:20130108:NL:HTML

Motivering

De huidige termijn van 18 maanden moet tot 12 maanden worden ingekort om de kostendruk 
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te verlichten die op het verbindingsorgaan rust wanneer het een uitkering moet 
voorfinancieren.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 40 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 89 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

40 bis. Aan artikel 89 wordt het volgende 
lid toegevoegd:

"1 bis. De organen van de bevoegde 
autoriteiten stellen aan burgers op 
verzoek een kopie van hun persoonlijk 
dossier ter hand samen met beknopte en 
gepersonaliseerde informatie over de 
regels inzake de vaststelling van de 
bevoegde organen en hun rechten en 
aanspraken uit hoofde van de 
basisverordening en de 
toepassingsverordening."

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=EN
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