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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.



PR\1139770NL.docx 3/48 PE612.058v02-00

NL

INHOUD

Blz.

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT................5

TOELICHTING ...................................................................................................................45

BIJLAGE: LIJST VAN ENTITEITEN WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE DE 
RAPPORTEUR INPUT HEEFT ONTVANGEN..................................................................47



PE612.058v02-00 4/48 PR\1139770NL.docx

NL



PR\1139770NL.docx 5/48 PE612.058v02-00

NL

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

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))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2016)0815),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 48 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C8-0521/2016),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van protocol nr. 2 betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn uitgebracht door 
de Franse Senaat, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling 
niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 7 juli 20171,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 12 juli 20172,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en het advies 
van de Commissie verzoekschriften (A8-0000/2017),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
PB C 345 van 13.10.2017, blz. 85.
PB C 342 van 12.10.2017, blz. 65.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Visum 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het advies van het Comité van de 
Regio's1 bis,

__________________

1 bis PB C 342 van 12.10.2017, blz. 65.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Met ingang van 1 mei 2010 is bij de 
Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en (EG) 
nr. 987/2009 een gemoderniseerd systeem 
voor de coördinatie van de sociale 
zekerheid van toepassing geworden.

(1) Met ingang van 1 mei 2010 is bij de 
Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en (EG) 
nr. 987/2009 een gemoderniseerd systeem 
voor de coördinatie van de sociale 
zekerheid van toepassing geworden, met 
uitzondering van de bepalingen inzake de 
invoering van het systeem voor de 
elektronische uitwisseling van gegevens 
betreffende sociale zekerheid (EESSI), dat 
de bevoegde autoriteiten en organen moet 
helpen om sneller en veiliger informatie 
uit te wisselen.

Or. fr

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Uit evaluaties en discussies in de 
Administratieve Commissie voor de 

(3) Uit evaluaties en discussies in de 
Administratieve Commissie voor de 
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coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels is naar voren 
gekomen dat het moderniseringsproces op 
het gebied van prestaties bij langdurige 
zorg, werkloosheidsuitkeringen en 
gezinsuitkeringen moet worden voortgezet.

coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels is naar voren 
gekomen dat het moderniseringsproces op 
het gebied van prestaties bij langdurige 
zorg, werkloosheidsuitkeringen en 
gezinsuitkeringen moet worden voortgezet, 
met name om de burgers van de Unie de 
hen door de verordeningen toegekende 
rechten te garanderen en om de uniforme 
toepassing van het EU-recht te 
vergemakkelijken middels coördinatie en 
uitwisseling van ervaringen en goede 
administratieve praktijken door het 
gebruik van nieuwe technologieën te 
bevorderen.

Or. fr

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het blijft van essentieel belang dat 
de coördinatieregels gelijke tred houden 
met de veranderende juridische en 
maatschappelijke context waarin zij 
functioneren door het burgers 
gemakkelijker te maken hun rechten uit te 
oefenen en tegelijkertijd te zorgen voor 
juridische duidelijkheid, een eerlijke en 
rechtvaardige verdeling van de financiële 
lasten tussen de organen van de lidstaten en 
administratieve eenvoud en 
uitvoerbaarheid van de regels.

(4) Het blijft van essentieel belang dat 
de coördinatieregels gelijke tred houden 
met de veranderende juridische, 
technologische en maatschappelijke 
context waarin zij functioneren door het 
burgers gemakkelijker te maken hun 
rechten uit te oefenen en tegelijkertijd te 
zorgen voor juridische duidelijkheid, een 
eerlijke en rechtvaardige verdeling van de 
financiële lasten tussen de organen van de 
lidstaten en administratieve eenvoud en 
uitvoerbaarheid van de regels, met name 
door de optimalisering van de 
instrumenten en de elektronische 
uitwisseling van informatie tussen 
bevoegde autoriteiten en organen.

Or. fr
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Op 13 september 2017 zei de 
voorzitter van de Europese Commissie in 
zijn toespraak over de staat van de Unie 
dat er "in een Unie van gelijken [...] geen 
tweederangswerknemers [horen] te zijn" 
en dat het "absurd [is] dat we wel een 
Bankautoriteit hebben die toezicht houdt 
op de normen voor het bankwezen, maar 
geen gemeenschappelijke 
Arbeidsautoriteit die toeziet op eerlijkheid 
in de eengemaakte markt". In zijn 
resolutie van 14 september 2016 over 
sociale dumping in de Europese Unie 
heeft het Europees Parlement de lidstaten 
aangemoedigd "om, in voorkomend geval, 
bilaterale ad-hoctask forces en, daar waar 
nodig, een multilaterale task force op te 
richten bestaande uit nationale bevoegde 
autoriteiten en arbeidsinspecties, 
teneinde, met toestemming van alle 
betrokken lidstaten, ter plaatse 
grensoverschrijdende controles te 
verrichten – met inachtneming van de 
wetgeving van de lidstaat waar de 
controles worden doorgevoerd – indien 
het vermoeden bestaat van sociale 
dumping, illegale arbeidsomstandigheden 
of fraude, en om 
brievenbusmaatschappijen, frauduleuze 
aanwervingsbureau[s] en de niet-naleving 
van regels, resulterend in de uitbuiting 
van werknemers, in kaart te brengen".

Or. fr

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) In zijn resolutie van 14 januari 
2014 over doeltreffende arbeidsinspecties 
als middel om de arbeidsomstandigheden 
in Europa te verbeteren, wees het 
Europees Parlement "erop dat een 
elektronisch netwerk van alle betrokken 
sociale instanties naar het voorbeeld van 
de Belgische 'Crossroads Bank for Social 
Security', waardoor gegevens 
gemakkelijker kunnen worden 
uitgewisseld, een nuttig instrument is om 
nationale arbeidsinspecties snel toegang 
te geven tot de door hen benodigde 
gegevens" en vroeg het de Commissie 
"om een fraudebestendige Europese 
socialezekerheidskaart of ander 
elektronisch document op zijn merites te 
beoordelen en eventueel in te voeren, 
waarop alle gegevens opgeslagen zijn die 
voor het controleren van de arbeidsrelatie 
relevant zijn, zoals bijzonderheden inzake 
sociale verzekering en arbeidstijden, en 
waarvoor strenge regels van 
gegevensbescherming gelden, in het 
bijzonder waar privacygevoelige 
persoonsgegevens worden verwerkt".

Or. fr

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quater) In de resolutie van het 
Europees Parlement van 15 maart 2017 
over belemmeringen voor het vrij verkeer 
van EU-burgers en voor hun recht te 
werken in de interne markt werd met 
name gepleit voor kordate en 
doeltreffende stappen om te komen tot een 
gecoördineerd systeem van 
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geaccumuleerde sociale bijdragen en 
uitkeringen voor iedereen in de EU, zoals 
een socialezekerheidskaart waarmee het 
gemakkelijker wordt om
socialezekerheidsbijdragen en -rechten te 
traceren.

Or. fr

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om duidelijkheid te geven over de 
terminologie in het EU-recht moet de term 
"terbeschikkingstelling" alleen worden 
gebruikt voor de terbeschikkingstelling van 
werknemers 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 
diensten34. Om te zorgen voor consistentie 
in de behandeling tussen werknemers en 
zelfstandigen is het bovendien 
noodzakelijk dat de bijzondere regels voor 
de vaststelling van het toepasselijke recht 
in het geval van werknemers die tijdelijk 
ter beschikking zijn gesteld of zijn 
uitgezonden naar een andere lidstaat 
consequent worden toegepast op zowel 
werknemers als zelfstandigen.

(7) Om duidelijkheid te geven over de 
terminologie in het EU-recht moet de term 
"terbeschikkingstelling" alleen worden 
gebruikt voor de terbeschikkingstelling van 
werknemers 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 
diensten34. Om te zorgen voor consistentie 
in de behandeling tussen werknemers en 
zelfstandigen is het bovendien 
noodzakelijk dat de bijzondere regels voor 
de vaststelling van het toepasselijke recht 
in het geval van werknemers die tijdelijk 
ter beschikking zijn gesteld naar een 
andere lidstaat consequent worden 
toegepast op zowel werknemers als 
zelfstandigen.

__________________ __________________

34 PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1. 34 PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1.

Or. fr

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 8
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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 
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.

(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 verzekerden 
die niet aan deze voorwaarde voldoen, 
rekening houdend met de tijdvakken van 
verzekering van personen in de lidstaat 
waar zij het laatst werkzaam waren in het 
kader van de samentelling van 
verzekeringstijdvakken. In dit geval moet 
inschrijving bij 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.

Or. fr

Amendement 10

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 

(9) Naar aanleiding van de 
aanbevelingen in het verslag over het EU-
burgerschap 201335 en met het oog op een 
concrete invulling van de Europese pijler 
van sociale rechten35 bis op het gebied van 
actieve steun voor de werkgelegenheid
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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.

moet de duur van de export van 
werkloosheidsuitkeringen 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 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.

35 bis Zie de resolutie van het Europees 
Parlement van 19 januari 2017 over de 
Europese pijler van sociale rechten.

Or. fr

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De nieuwe bepalingen met 
betrekking tot de 
werkloosheidsuitkeringen voor 
grensarbeiders zouden in bepaalde 
gevallen kunnen leiden tot een 
verslechtering van de gunstige 
voorwaarden voor hun terugkeer naar de 
arbeidsmarkt. Het is dan ook 
onontbeerlijk dat de administratieve 
samenwerking tussen de bevoegde 
autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 
de begeleiding van de grensarbeider wordt 
versterkt en dat het regelgevingskader 
bijvoorbeeld de in de lidstaat van de 
woonplaats te nemen stappen 
vergemakkelijkt door de bevoegdheid te 
verduidelijken van de dienst voor 
arbeidsvoorziening die verantwoordelijk is 
voor de opvolging ervan en dat de 
uitwisselingen tussen het bevoegde 
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orgaan van de lidstaat waar de 
werkzoekende laatst actief was en de 
werkzoekende gebeuren in de taal van 
deze laatste.

Or. fr

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 ter) De lidstaten mogen 
voorzien in aanvullende toeslagen om de 
kloof te overbruggen tussen de 
werkloosheidsuitkeringen betaald door de 
lidstaat waar de werkloze het laatst 
werkzaam was en die van de lidstaat van 
zijn/haar woonplaats.

Or. fr

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 quater) Het is eveneens belangrijk 
dat de samenwerking tussen de bevoegde 
autoriteiten wordt versterkt en dat het 
toepasselijke regelgevingskader wordt 
verduidelijkt zodat de lidstaten – waar 
personen het laatst werkzaam waren, 
daarvoor werkzaam waren of waar zij 
wonen – zich niet, in het nadeel van de 
sociaalverzekerden, onbevoegd verklaren 
voor de betaling van 
werkloosheidsuitkeringen.

Or. fr
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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, het corrigeren 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.

Or. fr

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De coördinatieregels kunnen alleen 
doeltreffend en efficiënt functioneren, als 
de regels voor het vaststellen van de 
toepasselijke wetgeving voor werknemers 
die hun economische werkzaamheden in 

(16) De coördinatieregels kunnen alleen 
doeltreffend en efficiënt functioneren, als 
de regels voor het vaststellen van de 
toepasselijke wetgeving voor werknemers 
die hun economische werkzaamheden in 
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twee of meer lidstaten verrichten, worden 
verduidelijkt met het oog op meer analogie 
met de voorwaarden die van toepassing 
zijn op personen die ter beschikking 
gesteld of uitgezonden worden om in één 
lidstaat economisch actief te zijn. 
Bovendien mogen de 
terbeschikkingstellingsregels die in de 
voortzetting van de toepasselijke 
wetgeving voorzien, alleen worden 
toegepast op personen die reeds eerder een 
band hadden met het 
socialezekerheidsstelsel van de lidstaat van 
herkomst.

twee of meer lidstaten verrichten, worden 
verduidelijkt met het oog op meer analogie 
met de voorwaarden die van toepassing 
zijn op personen die ter beschikking 
gesteld worden om in één lidstaat 
economisch actief te zijn. Bovendien 
mogen de terbeschikkingstellingsregels die 
in de voortzetting van de toepasselijke 
wetgeving voorzien, alleen worden 
toegepast op personen die reeds eerder een 
band hadden met het 
socialezekerheidsstelsel van de lidstaat van 
herkomst, en daar minstens zes maanden 
waren aangesloten.

Or. fr

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming werd geraadpleegd 
overeenkomstig artikel 28, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en heeft 
advies uitgebracht1 bis.

______________________

1 bis PB C 92 van 26.4.2007, blz. 15.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 883/2004
Overweging 5 quater
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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 en 
personen die het recht van vrij verkeer 
genieten om werk te zoeken, 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 
socialezekerheidsvoorzieningen en sociale 
diensten (artikel 34), en het recht op 
gezondheidszorg (artikel 35).

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 883/2004
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten, neemt de in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
erkende beginselen in acht – met name de 
bescherming van persoonsgegevens (artikel 
8), de vrijheid van beroep en het recht om 
te werken (artikel 15), het recht op 
eigendom (artikel 17), het recht op non-
discriminatie (artikel 21), de rechten van 
het kind (artikel 24), de rechten van 
ouderen (artikel 25), de integratie van 
personen met een handicap (artikel 26), het 
recht op gezins- en beroepsleven (artikel 
33), het recht op sociale zekerheid en 
sociale bijstand (artikel 34), het recht op 
gezondheidszorg (artikel 35) en het recht 

(47) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten, neemt de in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
erkende beginselen in acht – met name de 
eerbiediging van het privéleven en het 
familie- en gezinsleven (artikel 7), de 
bescherming van persoonsgegevens (artikel 
8), de vrijheid van beroep en het recht om 
te werken (artikel 15), het recht op 
eigendom (artikel 17), het recht op non-
discriminatie (artikel 21), de rechten van 
het kind (artikel 24), de rechten van 
ouderen (artikel 25), de integratie van 
personen met een handicap (artikel 26), het 
recht op gezins- en beroepsleven (artikel 
33), het recht op sociale zekerheid en 
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op vrijheid van verkeer en van verblijf 
(artikel 45) – en moet in overeenstemming 
met die rechten en beginselen worden 
uitgevoerd.

sociale bijstand (artikel 34), het recht op 
gezondheidszorg (artikel 35) en het recht 
op vrijheid van verkeer en van verblijf 
(artikel 45) – en moet in overeenstemming 
met die rechten en beginselen worden 
uitgevoerd.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 883/2004
Overweging 48 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48 bis) Niets in deze verordening 
mag de in het Europees Sociaal Handvest 
erkende autonome rechten en plichten, en 
met name het recht op sociale zekerheid 
(artikel 12), het recht op sociale en 
geneeskundige bijstand (artikel 13), het 
recht van migrerende werknemers en hun 
gezinnen op bescherming en bijstand 
(artikel 19) en het recht van bescherming 
tegen armoede en sociale uitsluiting 
(artikel 30), beperken. Deze verordening 
moet worden uitgevoerd overeenkomstig 
die rechten en plichten.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een lidstaat mag eisen dat de 
toegang van een economisch niet-actieve 

Schrappen
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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 familieleden44 vastgestelde 
voorwaarden inzake het recht op wettelijk 
verblijf.

__________________

44 PB L 158 van 30.4.2004, blz. 77.

Or. en

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 dit artikel ter 
beschikking gestelde of uitgezonden
persoon – al dan niet in loondienst – te 

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, 
blijft onderworpen aan de wetgeving van 
de eerste lidstaat, mits:
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vervangen.

a) de te verwachten of werkelijke duur 
van die werkzaamheden niet meer dan 
[XXX] maanden bedraagt en de betrokkene 
niet ter beschikking wordt gesteld om een 
eerder in de zin van dit artikel ter 
beschikking gestelde 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 18 van 21.1.1997, blz. 1. 46 PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1.

Or. fr

Motivering

Om de juridische duidelijkheid en de samenhang van het wetgevingskader te garanderen, 
zullen de bepalingen inzake de verwachte of werkelijke duur van de terbeschikkingstelling van 
de coördinatieverordeningen en Richtlijn 96/71/EG op elkaar moeten worden afgestemd.

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 
– vervangt.

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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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.

Or. fr

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. Wanneer iemand gedurende in 
totaal [XXX] maanden – hetzij 
doorlopend, hetzij met onderbrekingen 
van maximaal drie maanden, ter 
beschikking werd gesteld overeenkomstig 
lid 1 of in een andere lidstaat 
werkzaamheden anders dan in loondienst 
verrichte overeenkomstig lid 2, kan er 
voor diezelfde werknemer of zelfstandige 
en dezelfde lidstaat niet eerder een nieuw 
tijdvak uit hoofde van lid 1 of lid 2 ingaan 
dan nadat ten minste zes maanden zijn 
verstreken na het einde van het vorige 
tijdvak.

Or. fr

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 883/2004
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Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14 bis. Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 15 bis

Journalisten-correspondenten van 
Europese media die werkzaam zijn in een 

andere lidstaat

Journalisten-correspondenten van 
Europese media die werkzaam zijn in een 
andere lidstaat kunnen kiezen tussen 
toepassing van de wetgeving van de 
lidstaat waar zij werkzaam zijn, 
toepassing van de wetgeving van de 
lidstaat waarvan zij onderdaan zijn of 
toepassing van de wetgeving van de 
lidstaat waar de zetel van hun 
belangrijkste werkgever zich bevindt."

Or. fr

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 16 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

14 ter. In artikel 16 wordt lid 1 vervangen 
door:

1. Twee of meer lidstaten, de 
bevoegde autoriteiten van deze lidstaten of 
de door deze autoriteiten aangewezen 
instellingen kunnen in onderlinge 
overeenstemming in het belang van 
bepaalde personen of groepen personen, 
uitzonderingen op de artikelen 11 tot en 
met 15 vaststellen.

"1. Twee of meer lidstaten, de 
bevoegde autoriteiten van deze lidstaten of 
de door deze autoriteiten aangewezen 
instellingen kunnen in onderlinge 
overeenstemming in het belang van 
bepaalde personen of groepen personen, 
uitzonderingen op de artikelen 11 tot en 
met 15 vaststellen en een 
gemeenschappelijk stelsel voor sociale 
zekerheid vastleggen voor de in artikel 12 
en 13 bedoelde personen voor zover dit 
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stelsel voor hen gunstiger is."

Or. fr

(http://www.cleiss.fr/pdf/rgt_883-2004.pdf)

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 quater (nieuw)
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14 quater. Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 16 bis

Voorafgaande afgifte van het document 
inzake de toepasselijke wetgeving

De voorafgaande afgifte, vóór de 
terbeschikkingstelling naar het gastland, 
van het document waaruit blijkt welke 
wetgeving inzake sociale zekerheid van 
toepassing is op een werknemer, zoals 
vastgesteld overeenkomstig artikel 11 tot 
en met 16 en artikel 19 van Verordening 
(EG) nr. 987/2009, door het orgaan van 
afgifte aan het orgaan dat om het 
document had verzocht, is verplicht."

Or. fr

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Administratieve Commissie 
stelt een gedetailleerde lijst op van 

2. De Administratieve Commissie 
stelt, na overleg met de sociale partners, 
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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.

de representatieve verenigingen van 
begunstigden en de betrokken 
beroepsorganen, 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.

Or. fr

Amendement 28

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 één maand heeft vervuld.

Or. fr

Amendement 29

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 

2. Als een werkloze niet voldoet aan 
de voorwaarden voor de samentelling van 
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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 
64 bis.

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 één 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 artikel 
64 bis.

Or. fr

Amendement 30

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) In lid 1 wordt letter c vervangen 
door:

"c) het recht op een 
werkloosheidsuitkering blijft behouden tot 
deze uitkering afloopt;"

Or. fr

Amendement 31

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

a bis) Lid 2 wordt geschrapt;

Or. fr

Amendement 32

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 
"maximaal zes maanden" door "het einde 
van de periode waarin de betrokkene 
recht heeft op uitkeringen".

b) Lid 3 wordt geschrapt.

Or. fr

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 65 – lid 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De autoriteiten van de bevoegde 
lidstaat en die van de lidstaat van 
woonplaats verduidelijken aan de 
werkzoekenden de bevoegdheid van de 
dienst voor arbeidsvoorziening die 
verantwoordelijk is voor hun follow-up en 
zorgen ervoor dat de uitwisselingen tussen 
het bevoegde orgaan van de lidstaat waar 
de werkzoekende laatst actief was en de 
werkzoekende gebeuren in de taal van 
deze laatste.
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Or. fr

Amendement 34

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. In artikel 71 wordt lid 1 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 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, van de begunstigden en 
van de betrokken beroepsorganen, nemen
als adviseurs deel aan de vergaderingen 
van de Administratieve Commissie."

Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0883)

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 24
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 75 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met het oog op de correcte 2. Met het oog op de correcte 
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vaststelling van de toepasselijke wetgeving 
bevorderen de bevoegde autoriteiten de 
samenwerking tussen organen en
arbeidsinspecties in hun lidstaten.

vaststelling van de toepasselijke wetgeving 
bevorderen de bevoegde autoriteiten de 
samenwerking tussen betrokken organen, 
zoals arbeidsinspecties, in hun lidstaten.

Or. fr

Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de afgifte, de vorm en de inhoud 
van een draagbaar document waarin 
officieel wordt vermeld welke 
socialezekerheidswetgeving op de houder 
van toepassing is,

– de afgifte, de fraudebestendigheid 
garanderende elektronische vorm en de 
inhoud met verplichte vermeldingen van 
een draagbaar document waarin officieel 
wordt vermeld welke 
socialezekerheidswetgeving op de houder 
van toepassing is en met inbegrip van een 
uniek Europees 
socialezekerheidsnummer,

Or. fr

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 25
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 76 bis – lid 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de elementen die gecontroleerd 
moeten worden voordat het document kan 
worden afgegeven,

– de elementen die gecontroleerd 
moeten worden voordat het document kan 
worden afgegeven, gecorrigeerd of 
ingetrokken,

Or. fr
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Amendement 38

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

– de intrekking van het document:

– 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.

Or. fr

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 25 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 79

Bestaande tekst Amendement

25 bis. Artikel 79 wordt vervangen door:

Artikel 79 "Artikel 79

Financiering van activiteiten op het gebied 
van de sociale zekerheid

Financiering van activiteiten op het gebied 
van de sociale zekerheid

In het kader van deze verordening en van 
de toepassingsverordening kan de 
Europese Commissie de volgende 
activiteiten geheel of gedeeltelijk 
financieren:

In het kader van deze verordening en van 
de toepassingsverordening:

a) neemt de Europese Commissie deel aan 
de financiering van:

i) de invoering van een elektronisch 
netwerk van bevoegde organen naar het 
voorbeeld van de Belgische 
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Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid1 bis

ii) een fraudebestendige Europese 
socialezekerheidskaart waarop alle 
gegevens zijn opgeslagen die noodzakelijk 
zijn voor het controleren van de 
arbeidsrelatie van de houder, zoals 
bijzonderheden inzake loon, sociale 
verzekering, arbeidstijden en, in 
voorkomend geval, specifieke regels op 
het gebied van terbeschikkingstelling, 
onder strikte naleving van de regels 
inzake gegevensbescherming, in het 
bijzonder waar privacygevoelige 
persoonsgegevens worden verwerkt; en

b) kan de Europese Commissie de 
volgende activiteiten geheel of gedeeltelijk 
financieren:

a) activiteiten ter verbetering van de 
informatie-uitwisseling tussen de 
autoriteiten en organen voor de sociale 
zekerheid van de lidstaten, met name van 
elektronische gegevensuitwisseling;

i) activiteiten ter verbetering van de 
informatie-uitwisseling tussen de 
autoriteiten en organen voor de sociale 
zekerheid van de lidstaten, met name van 
elektronische gegevensuitwisseling;

b) alle andere activiteiten die ten doel 
hebben om, met behulp van de meest 
geschikte middelen, informatie aan de 
onder deze verordening vallende personen 
en hun vertegenwoordigers te verstrekken 
over de rechten en plichten die uit deze 
verordening voortvloeien.

ii) alle andere activiteiten die ten doel 
hebben om, met behulp van de meest 
geschikte middelen, informatie aan de 
onder deze verordening vallende personen 
en hun vertegenwoordigers te verstrekken 
over de rechten en plichten die uit deze 
verordening voortvloeien."

__________________

1 bis https://www.ksz-bcss.fgov.be/nl

Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=celex:32004R0883R(01))

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 987/2009 
Overweging 26
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Ter bescherming van de rechten 
van de betrokkenen moeten de lidstaten 
ervoor zorgen dat alle verzoeken om 
gegevens en alle antwoorden noodzakelijk 
en evenredig zijn voor de correcte 
uitvoering van Verordening (EG) nr. 
883/2004 en deze verordening 
overeenkomstig de Europese wetgeving 
inzake gegevensbescherming. Het recht op 
een uitkering mag niet automatisch worden 
ingetrokken als gevolg van de uitwisseling 
van gegevens en alle besluiten op basis van 
de uitwisseling van gegevens moeten de 
grondrechten en de vrijheden van de 
betrokkene eerbiedigen door op voldoende 
bewijs gebaseerd te zijn en via een faire 
beroepsprocedure aangevochten te kunnen 
worden.

(26) Ter bescherming van de rechten 
van de betrokkenen moeten de lidstaten 
ervoor zorgen dat alle verzoeken om 
gegevens en alle antwoorden noodzakelijk 
en evenredig zijn voor de correcte 
uitvoering van Verordening (EG) nr. 
883/2004 en deze verordening 
overeenkomstig de Europese wetgeving 
inzake gegevensbescherming. Het 
relevante EU-acquis inzake 
gegevensbescherming – en met name 
Verordening (EU) nr. 679/2016 van het 
Europees Parlement en de Raad1 bis – is 
van toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens uit hoofde van deze 
verordening. Het recht op een uitkering 
mag niet automatisch worden ingetrokken 
als gevolg van de uitwisseling van 
gegevens en alle besluiten op basis van de 
uitwisseling van gegevens moeten de 
grondrechten en de vrijheden van de 
betrokkene eerbiedigen door op voldoende 
bewijs gebaseerd te zijn en via een faire 
beroepsprocedure aangevochten te kunnen 
worden.

_________________

1 bis Verordening (EU) 679/2016 van het 
Europees Parlement en de Raad 
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).

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de opmerkingen van de Europese toezichthouder voor 
gegevensbescherming 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 
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socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van 
toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4
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 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 een lidstaat, de 
basisverordening of de 
toepassingsverordening;

Or. fr

Amendement 42

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 

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 zijn 
beperkt tot informatie die de bevoegde 
lidstaat in staat stelt fouten op te sporen in 
de feiten waarop een document of een 
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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 
antwoord moeten noodzakelijk en 
evenredig zijn.

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

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de opmerkingen van de Europese toezichthouder voor 
gegevensbescherming 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.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 2 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Administratieve Commissie 
stelt een gedetailleerde lijst op van de 
soorten verzoeken om gegevens en 
antwoorden uit hoofde van lid 5 en de
Europese Commissie geeft de nodige 
bekendheid aan die lijst. Alleen in die lijst 
opgenomen verzoeken om gegevens en 
antwoorden zijn toegestaan.

6. De Administratieve Commissie 
stelt een gedetailleerde lijst op van de 
soorten verzoeken om gegevens en 
antwoorden uit hoofde van lid 5, 
identificeert welke entiteiten het recht 
moeten krijgen zulke verzoeken in te 
dienen en stelt de toepasselijke procedures 
en waarborgen vast. De Europese 
Commissie geeft de nodige bekendheid aan 
die lijst. Alleen in die lijst opgenomen 
verzoeken om gegevens en antwoorden 
zijn toegestaan.

Or. en
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Motivering

In overeenstemming met de opmerkingen van de Europese toezichthouder voor 
gegevensbescherming 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.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De door het orgaan van een lidstaat 
voor de toepassing van de basisverordening 
en de toepassingsverordening afgegeven 
documenten over iemands situatie en de 
ondersteunende bewijsstukken op grond 
waarvan de documenten zijn afgegeven, 
zijn voor de organen van de andere 
lidstaten bindend zolang zij niet door de 
lidstaat waar zij zijn afgegeven, zijn 
ingetrokken of ongeldig zijn verklaard. 
Dergelijke documenten zijn alleen geldig 
als alle verplichte delen zijn ingevuld.

1. De door het orgaan van een lidstaat 
voor de toepassing van de basisverordening 
en de toepassingsverordening afgegeven 
documenten over iemands situatie en de 
ondersteunende bewijsstukken op grond 
waarvan de documenten zijn afgegeven, 
zijn voor de organen van de andere 
lidstaten bindend zolang zij niet door de 
lidstaat waar zij zijn afgegeven, zijn 
ingetrokken of ongeldig zijn verklaard. 
Dergelijke documenten zijn alleen geldig 
als alle verplichte delen zijn ingevuld. 
Dergelijke documenten hoeven echter niet 
te worden aanvaard als zij niet zijn 
ingetrokken vanwege een inbreuk op het 
beginsel van loyale samenwerking door de 
lidstaat van afgifte.

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien niet alle als verplicht 
aangemerkte delen van documenten in de 
zin van lid 1 zijn ingevuld, stelt het orgaan 
van de lidstaat die het document ontvangt 
het orgaan van afgifte onverwijld in 
kennis van de tekortkoming in het 
document. Het orgaan van afgifte 
corrigeert het document zo spoedig 
mogelijk of bevestigt dat niet aan de 
voorwaarden voor afgifte van het 
document is voldaan. Indien de 
ontbrekende informatie niet binnen vijf 
werkdagen na de melding van de 
tekortkoming is verstrekt, kan het 
verzoekende orgaan te werk gaan alsof 
het document nooit is afgegeven en stelt 
het, indien het daarvoor kiest, het orgaan 
van afgifte dienovereenkomstig in kennis.

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) Het orgaan van afgifte dat een 
dergelijk verzoek ontvangt, heroverweegt 
de gronden voor de afgifte van het 
document en gaat – indien nodig – over tot 
de intrekking of de correctie ervan binnen 
25 werkdagen te rekenen vanaf de 
ontvangst van het verzoek. Als 
onweerlegbaar wordt vastgesteld dat de 
aanvrager van het document fraude heeft 
begaan, gaat het orgaan van afgifte 
onmiddellijk en met terugwerkende kracht 
over tot de intrekking of de correctie van 
het document.

a) Het orgaan van afgifte dat een 
dergelijk verzoek ontvangt, heroverweegt 
de gronden voor de afgifte van het 
document en gaat – indien nodig – over tot 
de intrekking of de correctie ervan binnen 
15 werkdagen te rekenen vanaf de 
ontvangst van het verzoek. Als 
onweerlegbaar wordt vastgesteld dat de 
aanvrager van het document fraude heeft 
begaan, gaat het orgaan van afgifte 
onmiddellijk en met terugwerkende kracht 
over tot de intrekking of de correctie van 
het document.
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Or. en

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 5 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) Het uitblijven van een antwoord 
van het orgaan van afgifte aan het 
verzoekende orgaan vormt een inbreuk op 
het beginsel van loyale samenwerking 
door de lidstaat van afgifte.

Or. en

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien het antwoord van het 
orgaan van afgifte uitblijft, kan het 
orgaan dat het verzoek heeft ingediend de 
documenten die voor de toepassing van de 
basisverordening en de 
toepassingsverordening over iemands 
situatie werden afgegeven weigeren, 
corrigeren of herkwalificeren.

Or. fr

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8 – letter a



PE612.058v02-00 36/48 PR\1139770NL.docx

NL

Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van artikel 12, 
lid 1, van de basisverordening slaat degene 
"die werkzaamheden in loondienst verricht 
in een lidstaat voor rekening van een 
werkgever die daar zijn werkzaamheden 
normaliter verricht en die door die 
werkgever naar een andere lidstaat wordt 
uitgezonden of 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 diensten52" ook op wie is 
aangeworven om naar een andere lidstaat 
te worden uitgezonden of ter beschikking 
te worden gesteld, op voorwaarde dat de 
wetgeving van de uitzendende lidstaat 
onmiddellijk voor het begin van zijn/haar 
werkzaamheden in loondienst al op de 
betrokkene van toepassing is 
overeenkomstig titel II van de 
basisverordening.

1. Voor de toepassing van artikel 12, 
lid 1, van de basisverordening slaat degene 
"die werkzaamheden in loondienst verricht 
in een lidstaat voor rekening van een 
werkgever die daar zijn werkzaamheden 
normaliter verricht en die door die 
werkgever naar een andere lidstaat wordt 
uitgezonden of 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 diensten52" ook op wie is 
aangeworven om naar een andere lidstaat 
te worden uitgezonden of ter beschikking 
te worden gesteld, op voorwaarde dat de 
wetgeving van de lidstaat waar de 
werkgever is gevestigd onmiddellijk voor 
het begin van zijn/haar werkzaamheden in 
loondienst al minstens zes maanden op de 
betrokkene van toepassing is geweest 
overeenkomstig deze titel.

__________________ __________________

52 PB L 018 van 21.1.1997 blz. 1. 52 PB L 018 van 21.1.1997 blz. 1.

Or. en

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 14 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

a bis) Lid 2 wordt vervangen door:

2. Voor de toepassing van artikel 12, 
lid 1, van de basisverordening hebben de 
woorden "die daar zijn werkzaamheden 
normaliter verricht" betrekking op een 

"2. Voor de toepassing van artikel 12, 
lid 1, van de basisverordening hebben de 
woorden "die daar zijn werkzaamheden 
normaliter verricht" betrekking op een 
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werkgever die normaliter op het 
grondgebied van de lidstaat waar hij is 
gevestigd substantiële werkzaamheden 
verricht die verder gaan dan louter intern 
beheer. Dit wordt vastgesteld aan de hand 
van alle criteria die de door de werkgever 
uitgevoerde werkzaamheden kenmerken. 
De ter zake dienende criteria moeten zijn 
toegesneden op de specifieke kenmerken 
van elke werkgever en de ware aard van de 
werkzaamheden.

werkgever die normaliter op het 
grondgebied van de lidstaat waar hij is 
gevestigd substantiële werkzaamheden 
verricht die verder gaan dan louter intern 
beheer. Dit wordt vastgesteld aan de hand 
van alle criteria die de door de werkgever 
uitgevoerde werkzaamheden kenmerken, 
zoals de in de detacherende lidstaat 
behaalde omzet wanneer die ten minste 
25 % van de totale jaarlijkse omzet 
bedraagt. De ter zake dienende criteria 
moeten zijn toegesneden op de specifieke 
kenmerken van elke werkgever en de ware 
aard van de werkzaamheden."

Or. enen

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0001:0042:nl:PDF)

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8 – letter a ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 14 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

a ter) Lid 3 komt als volgt te luiden:

3. Voor de toepassing van artikel 12, lid 2, 
van de basisverordening is degene „die 
werkzaamheden anders dan in loondienst 
pleegt te verrichten” iemand die normaliter 
substantiële werkzaamheden verricht op 
het grondgebied van de lidstaat waar hij is 
gevestigd. Met name moet hij zijn 
werkzaamheden reeds enige tijd hebben 
uitgeoefend voor de datum waarop hij een 
beroep wenst te doen op dat artikel en, 
gedurende iedere periode van tijdelijke 
werkzaamheden in een andere lidstaat, in 
de lidstaat waar hij is gevestigd de nodige 
voorwaarden blijven vervullen voor de 
uitoefening van zijn werkzaamheden zodat 
hij hiermee kan doorgaan na zijn terugkeer.

"3. Voor de toepassing van artikel 12, 
lid 2, van de basisverordening is degene 
„die werkzaamheden anders dan in 
loondienst pleegt te verrichten” iemand die 
normaliter substantiële werkzaamheden 
verricht op het grondgebied van de lidstaat 
waar hij is gevestigd. Met name moet hij 
reeds enige tijd voldoende werkzaamheden 
hebben uitgeoefend voor de datum waarop 
hij een beroep wenst te doen op dat artikel 
en, gedurende iedere periode van tijdelijke 
werkzaamheden in een andere lidstaat, in 
de lidstaat waar hij is gevestigd de nodige 
voorwaarden blijven vervullen voor de 
uitoefening van zijn werkzaamheden zodat 
hij hiermee kan doorgaan na zijn 
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terugkeer."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0001:0042:nl:PDF)

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 14 – lid 10

Bestaande tekst Amendement

b bis) Lid 10 komt als volgt te luiden:

10. Voor de vaststelling van de 
toepasselijke wetgeving op grond van de 
leden 8 en 9, houden de betrokken 
organen rekening met de verwachte 
situatie in de volgende twaalf 
kalendermaanden.

"10. De vaststelling van de toepasselijke 
wetgeving op grond van artikel 13 van
Verordening (EU) 883/2004 is van 
toepassing gedurende maximaal twaalf 
maanden. Na het verstrijken van de 
periode van twaalf maanden, wordt de 
vaststelling herzien op basis van de 
situatie van de persoon."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0001:0042:nl:PDF)

Amendement 53

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
socialezekerheidsrechten en -plichten van 

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

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. 
De diensten die verantwoordelijk zijn voor 
de socialezekerheidsgegevens stellen 
betrokkenen in kennis van de doorgifte 
van die gegevens aan een andere 
overheidsinstantie en van de doeleinden 
van de verdere verwerking in 
overeenstemming met het beginsel van 
eerlijke verwerking zoals vastgelegd in 
artikel 6 van Richtlijn 95/46/EG van het 
Europees Parlement en de Raad1 bis en 
artikel 5, lid 1, onder a), van Verordening 
(EU) nr. 679/2016 van het Europees 
Parlement en de Raad1 ter. De diensten 
waaraan de socialezekerheidsgegevens 
worden doorgegeven, stellen de 
betrokkenen in kennis van hun identiteit, 
de doeleinden van de verwerking en de 
categorieën van gegevens die worden 
verwerkt in overeenstemming met artikel 
11, lid 1, onder a) tot en met c), van 
Richtlijn 95/46/EG en artikel 14, lid 1, 
van Verordening (EU) nr. 679/2016.
Nadere bijzonderheden worden bij besluit 
van de Administratieve Commissie 
vastgesteld.

_____________

1 bis Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 
1995 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, 
blz. 31).
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1 ter Verordening (EU) 679/2016 van het 
Europees Parlement en de Raad 
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).

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de opmerkingen van de Europese toezichthouder voor 
gegevensbescherming 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.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 11 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 20 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

11 bis. In artikel 20 wordt lid 1 vervangen 
door:

1. De betrokken organen verstrekken 
het bevoegde orgaan van de lidstaat 
waarvan de wetgeving op grond van titel II 
van de basisverordening van toepassing is, 
de nodige gegevens voor de vaststelling 
van de datum waarop deze wetgeving van 
toepassing wordt, alsook de premies en 
bijdragen die de betrokkene en zijn 
werkgevers ingevolge die wetgeving 
verschuldigd zijn.

"1. De betrokken organen verstrekken 
het bevoegde orgaan van de lidstaat 
waarvan de wetgeving op grond van titel II 
van de basisverordening van toepassing is, 
de nodige gegevens voor de vaststelling 
van de datum waarop deze wetgeving van 
toepassing wordt, alsook de premies en 
bijdragen die de betrokkene en zijn 
werkgevers ingevolge die wetgeving en 
Richtlijn 96/71/EG voor de berekening 
van de bijdragen op basis van de betaalde 
bezoldiging verschuldigd zijn."

Or. fr
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0001:0042:nl:PDF)

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 20 bis – lid 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de afgifte, de vorm en de inhoud 
van een draagbaar document waarin 
officieel wordt vermeld welke 
socialezekerheidswetgeving op de houder 
van toepassing is,

– de afgifte, de fraudebestendigheid 
garanderende elektronische vorm en de 
inhoud met verplichte vermeldingen van 
een draagbaar document waarin officieel 
wordt vermeld welke 
socialezekerheidswetgeving op de houder 
van toepassing is en met inbegrip van een 
uniek Europees 
socialezekerheidsnummer,

Or. fr

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 20 bis – lid 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de elementen die gecontroleerd 
moeten worden voordat het document kan 
worden afgegeven,

– de elementen die gecontroleerd 
moeten worden voordat het document kan 
worden afgegeven, gecorrigeerd of 
ingetrokken,

Or. fr

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12
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Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 20 bis – lid 1 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– de intrekking van het document:

– 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.

Or. fr

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 85 bis – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In onderlinge overeenstemming 
tussen de verzoekende partij en de 
aangezochte partij en overeenkomstig de 
door de aangezochte partij vastgestelde 
regeling kunnen door de verzoekende partij 
gemachtigde ambtenaren, met het oog op 
de bevordering van de in deze afdeling 
bedoelde wederzijdse bijstand, :

1. In onderlinge overeenstemming 
tussen de verzoekende partij en de 
aangezochte partij en overeenkomstig de 
door de aangezochte partij vastgestelde 
regeling kunnen door de verzoekende partij
of door de Europese Arbeidsautoriteit
gemachtigde ambtenaren en 
verantwoordelijken, met het oog op de 
bevordering van de in deze afdeling 
bedoelde wederzijdse bijstand:

Or. fr
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Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 85 bis – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) aanwezig zijn bij administratief 
onderzoek op het grondgebied van de 
lidstaat van de aangezochte partij;

b) aanwezig zijn bij administratief 
onderzoek op het grondgebied van de 
lidstaat van de aangezochte partij en/of de 
verzoekende partij;

Or. fr

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 85 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als de in de lidstaat van de 
aangezochte partij geldende wetgeving 
zulks toestaat, kan in de in lid 1, onder b), 
bedoelde overeenkomst worden bepaald 
dat ambtenaren van de lidstaat van de 
verzoekende partij personen mogen 
ondervragen en dossiers mogen 
onderzoeken.

2. Als de in de lidstaat van de 
aangezochte partij geldende wetgeving 
zulks toestaat, kan in de in lid 1, onder b), 
bedoelde overeenkomst worden bepaald 
dat ambtenaren of verantwoordelijken van 
de lidstaat van de verzoekende partij en, 
indien nodig, van de Europese 
Arbeidsautoriteit, personen mogen 
ondervragen en dossiers mogen 
onderzoeken.

Or. fr

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 85 bis – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Door de verzoekende partij 
gemachtigde ambtenaren die gebruikmaken 
van de bij de leden 1 en 2 geboden 
mogelijkheden, moeten te allen tijde een
schriftelijke machtiging kunnen voorleggen 
waarin hun identiteit en hun officiële 
hoedanigheid zijn vermeld.

3. Door de verzoekende partij of door 
de Europese Arbeidsautoriteit
gemachtigde ambtenaren die gebruikmaken 
van de bij de leden 1 en 2 geboden 
mogelijkheden, moeten te allen tijde een 
schriftelijke machtiging kunnen voorleggen 
waarin hun identiteit en hun officiële 
hoedanigheid zijn vermeld.

Or. fr
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TOELICHTING

De bedoeling van het herzieningsvoorstel van de Commissie is om de mobiliteit van personen 
te bevorderen om te vermijden dat zij rechten verliezen wanneer ze zich verplaatsen in Europa 
(de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) en om de continuïteit van hun 
sociale bescherming te garanderen wanneer zij zich van de ene nationale wetgeving naar de 
andere begeven.

De Europese Commissie brengt op het gebied van de coördinatie van 
werkloosheidsuitkeringen op drie punten wijzigingen aan:

1) De duur van de export van werkloosheidsuitkeringen wordt verlengd van drie tot zes 
maanden en de lidstaten krijgen de mogelijkheid om deze termijn te verlengen tot uitputting 
van de rechten. De rapporteur steunt dit voorstel en stelt voor om de duur van de export uit te 
breiden tot de limieten van de verkregen rechten op een werkloosheidsuitkering. Uit de voor 
de Commissie uitgevoerde studie blijkt dat een langere exportperiode voor 
werkloosheidsuitkeringen de kans vergroot dat werklozen opnieuw een baan vinden.

2) De lidstaat waar een werkzoekende het laatst werkzaam was, zal rekening moeten houden 
met de elders vervulde tijdvakken van verzekering indien deze werkzoekende ten minste drie 
maanden in die lidstaat werkzaam is geweest. In het andere geval is het de lidstaat waar de 
werkzoekende voorheen werkzaam was die hem de desbetreffende uitkeringen moet betalen. 
De huidige situatie lijkt voor de bevoegde organen van de lidstaten enigszins onduidelijk. De 
rapporteur wenst in herinnering te brengen dat samentelling een van de basisbeginselen van 
deze wetgeving vormt. Hij stelt dan ook voor om het minimumtijdvak van werkzaamheden 
dat is vereist voor samentelling in de lidstaat waar iemand het laatst werkzaam was, te 
verlagen tot één maand.

3) Tot slot zal in het geval van grensarbeiders de lidstaat waar de grensarbeider het laatst heeft 
gewerkt verantwoordelijk worden gesteld voor de betaling van de werkloosheidsuitkering 
wanneer de betrokkene daar gedurende ten minste twaalf maanden heeft gewerkt. Volgens de 
huidige regels is de lidstaat waar de grensarbeider woont bevoegd, ongeacht het feit dat de 
grensarbeiders hun sociale bijdragen betalen in de lidstaat waar zij werkzaam zijn.

Het lijkt legitiem dat de lidstaat die de sociale bijdragen ontvangt ook instaat voor de betaling 
van de werkloosheidsuitkeringen, maar de rapporteur is van mening dat de bepalingen 
verduidelijking behoeven om te vermijden dat de door de Commissie voorgestelde evolutie 
uitmondt in praktische, administratieve of taalkundige problemen of in problemen met het 
opleidingsaanbod. Voorts moet ook de bevoegdheid van de diensten voor arbeidsvoorziening 
worden verduidelijkt.

De Commissie stelt voor om een specifiek hoofdstuk te wijden aan prestaties bij langdurige 
zorg, die zijn gebaseerd op de logica van ziekte-uitkeringen. De rapporteur is a priori 
voorstander van dit initiatief, maar wenst dat de Administratieve Commissie nauwer 
samenwerkt met de vertegenwoordigers van de sociale partners, de beroepsorganisaties en de 
betrokken begunstigden, met name bij het opstellen van de lijst van prestaties die onder dit 
nieuwe hoofdstuk zouden vallen.
Het is de bedoeling om met het voorstel de recente rechtspraak van het Hof van Justitie van 
de Europese Unie in verband met de toegang voor economisch niet-actieve mobiele EU-
burgers tot sociale uitkeringen op te nemen. De rapporteur neemt nota van deze rechtspraak, 
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maar meent dat het niet aan de Europese wetgevers is om de beslissingen van het Hof te 
codificeren.
De rapporteur sluit zich eveneens aan bij de bedoeling van de Commissie om een 
standaardprocedure in te stellen voor de afgifte, de vorm en de inhoud van het draagbare 
document waarin wordt vermeld dat iemand is aangesloten bij de sociale zekerheid, en om 
vast te stellen in welke situaties dit document wordt afgegeven en hoe het kan worden 
ingetrokken wanneer de juistheid en de geldigheid ervan worden betwist door het orgaan in de 
lidstaat van de werkzaamheden. De rapporteur stelt voor om de samenwerking tussen 
bevoegde instanties te versterken en is van mening dat het beginsel van loyale samenwerking 
dient te worden geconsolideerd middels het vastleggen van kortere antwoordtermijnen, 
waarbij het uitblijven van een antwoord ertoe moet leiden dat de bevoegdheid wordt 
overgeheveld naar de andere bevoegde autoriteit.
Om de uitwisselingen tussen instanties te optimaliseren en de bescherming van de personen 
waarop de verordening betrekking heeft te garanderen, is de rapporteur voorstander van de 
invoering van nieuwe instrumenten ("Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid", een 
operationeel elektronisch netwerk voor de verbinding van socialezekerheidsorganen, een 
"Europese elektronische socialezekerheidskaart" en een "Europees 
socialezekerheidsnummer") en wenst hij dat de documenten waarin de verordeningen 
voorzien digitaal worden gemoderniseerd.
Voorts acht de rapporteur het onontbeerlijk dat het regelgevingskader wordt verduidelijkt dat 
van toepassing is op ter beschikking gestelde werknemers (verplicht minimumtijdvak van 
aansluiting bij de sociale zekerheid van de lidstaat van herkomst, voorafgaande afgifte van het 
draagbaar document vóór aanvang van de terbeschikkingstelling,...), op zelfstandigen en op 
personen die gelijktijdig meerdere types werkzaamheden uitvoeren. 
Tot slot is de rapporteur gekant tegen de indexering van gezinsuitkeringen op basis van de 
woonplaats van de kinderen: de gegevens zijn misschien niet volledig en dekken niet alle 
onder de coördinatieverordening vallende landen, maar er dient aan te worden herinnerd dat 
minder dan één procent van de gezinstoelagen wordt betaald aan kinderen die in een andere 
lidstaat wonen dan de lidstaat waar hun ouder/ouders werkzaam is/zijn. In dit verband zou een 
indexeringssysteem dat zorgt voor een lokalisering en actualisering van het bedrag van de 
toelagen al naargelang de woonplaats van de kinderen voor de overheidsfinanciën een 
complex en duur systeem vereisen. 
De rapporteur uit de wens dat tijdens de debatten over de herziening van de 
coördinatieverordeningen afstand wordt genomen van houdingen en karikaturen die 
uitmonden in processen over "sociaal toerisme", "veralgemeende fraude" of "verdoken 
protectionisme". Indien goed uitgevoerd, moet deze herziening het mogelijk maken om de 
continuïteit van de sociale rechten van burgers te garanderen en tegelijkertijd kwaliteitsvolle 
mobiliteit in Europa te bevorderen.
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BIJLAGE: LIJST VAN ENTITEITEN WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE DE 
RAPPORTEUR INPUT HEEFT ONTVANGEN

De rapporteur wenst bekend te maken dat hij tijdens de opstelling van het verslag onder 
andere door de volgende vertegenwoordigers van belanghebbenden en lobbyisten zijn 
benaderd:

Entity and/or person
Arnaud Emériau 
Délégué permanent, Représentation des Institutions Françaises de sécurité sociale auprès de 
l'UE (REIF)
Delphine Rudelli
UIMM, Directeur “Relations européennes et internationales”
Chiara Lorenzini
Policy Adviser, Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois
Jean-Francois Macours
Conseiller juridique, Fédération générale du travail de Belgique
Isabelle Ory, 
Journaliste.Correspondante à Bruxelles. rtsinfo, Europe1, Le_Figaro
Henri Lourdelle
Conseiller, Fédération Européenne des Retraités et des Personnes Agées
Claire Champeix 
Policy Officer, Eurocarers – European Association Working for Carers
Liina Carr, Confederal Secretary
Claude Denagtergal, Advisor
Administrative assistant, European Trade Union Confederation
Eugenio Quintieri
Secretary General, European Builders Confederation EBC
Gilles Kounowski
Directeur des Relations Européennes, Internationales et de la coopération, Caisse nationale 
des allocations familiales 
Rebekah Smith
Senior Adviser; Social Affairs Department, Business Europe
Werner Buelen
European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)
Arsène Schmitt
Président du Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle 
Kaare Barslev
Minister Counsellor, Permanent Representation of Denmark to the EU
Jordi Curell, 
director of Labour Mobility at the Directorate-General for Employment, Social Affairs and 
Inclusion 
European Commission
Stefanie Klein, Deutsche Verbindungsstelle
Myriam Diallo, Conseillère
Federation Francaise Du Batiment
Patrick Liébus, 
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Président de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB)
Cécile Sauveur,
Directrice du pôle juridique et social , CAPEB
Claude Denagtergal
Advisor, European Trade Union Confederation
Dr. David Pascal Dion
Head of unit, DG Employment, Social Affairs and Inclusion
European Commission
Thomas Heidener
Head of Office, Danish Trade Union Office
Kaia Iva
Estonian Minister of Social Protection
Philip Von Brocksdorff
Groupe des Travailleurs, Malte, rapporteur du CESE sur la communication concernant la 
proposition de nouveau règlement pour coordonner les régimes de sécurité sociale dans l'UE
Judite Berkemeier
Secrétariat du Comité économique et social européen/Section SOC
Garance Pineau
Directeur adjoint, Direction des Relations Sociales
Mouvement des entreprises de France - MEDEF
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