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PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de  Raad betreffende de toepassing 
van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun 
gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen
(COM(2007)0159 – C6-0104/2007 – 2007/0054(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2007)0159),

– gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 42 en 308 van het EG-Verdrag, op grond 
waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0104/2007),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en het advies van 
de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A6-0000/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
BIJLAGE, LID 2 BIS (nieuw)

Bijlage I, deel II, rubriek O. Hongarije (Verordening (EEG) nr. 1408/71)

2 bis. In bijlage I, deel II, wordt de 
rubriek "O. HONGARIJE" vervangen 
door:
"O. HONGARIJE
Voor de vaststelling van het recht op 
verstrekkingen overeenkomstig de 
bepalingen van titel III, hoofdstuk 1, van 
de Verordening wordt onder "gezinslid" 
verstaan een echtgenoot of kind ten laste 
in de zin van artikel 685, onder b), van het 
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Burgerlijk Wetboek."

Motivering

Als gevolg van veranderingen in de Hongaarse ziektewetten is de eerdere definitie van 
"gezinslid ten laste" ingetrokken. De nieuwe definitie die wordt voorgesteld en die zowel voor 
de Commissie als voor de Raad aanvaardbaar is, komt overeen met de definitie die eerder in 
het Hongaarse recht gold.

Amendement 2
BIJLAGE, LID 5

Bijlage II A, rubriek I. Ierland, letter (a) (Verordening (EEG) Nr. 1408/71)

a) Steun bij werkloosheid
(geconsolideerde wet van 2005 op de 
sociale bescherming, deel drie, hoofdstuk 
2);

(a) Uitkering voor werkzoekenden 
(geconsolideerde wet van 2005 op de 
sociale bescherming, deel drie, hoofdstuk 
2);

Motivering

Ierland wil enkele kleine veranderingen in de tekst aangebracht zien om deze in 
overeenstemming te brengen met de formulering van zijn wetgeving.  Deze veranderingen zijn 
zowel voor de Commissie als voor de Raad aanvaardbaar.

Amendement 3
BIJLAGE, LID 5

Bijlage II A, rubriek I. Ierland, letter (b) (Verordening (EEG) Nr. 1408/71)

b) Niet op bijdrage- of premiebetaling 
berustend ouderdomspensioen
(geconsolideerde wet van 2005 op de 
sociale bescherming, deel drie, hoofdstuk 
4);

(b) Niet op bijdrage- of premiebetaling 
berustend overheidspensioen
(geconsolideerde wet van 2005 op de 
sociale bescherming, deel drie, hoofdstuk 
4);

Motivering

Ierland wil enkele kleine veranderingen in de tekst aangebracht zien om deze in 
overeenstemming te brengen met de formulering van zijn wetgeving.  Deze veranderingen zijn 
zowel voor de Commissie als voor de Raad aanvaardbaar.

Amendement 4
BIJLAGE, LID 5

Bijlage II A, rubriek I. Ierland, letter (c) (Verordening (EEG) Nr. 1408/71)

(c) Niet op bijdrage- of premiebetaling 
berustend weduwen- en 
weduwnaarspensioen (geconsolideerde 

(c) Niet op bijdrage- of premiebetaling 
berustend weduwenpensioen en niet op 
bijdrage- of premiebetaling berustend 
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wet van 2005 op de sociale bescherming, 
deel drie, hoofdstuk 6);

weduwnaarspensioen (geconsolideerde 
wet van 2005 op de sociale bescherming, 
deel drie, hoofdstuk 6);

Motivering

Ierland wil enkele kleine veranderingen in de tekst aangebracht zien om deze in 
overeenstemming te brengen met de formulering van zijn wetgeving.  Deze veranderingen zijn 
zowel voor de Commissie als voor de Raad aanvaardbaar.

Amendement 5
BIJLAGE, LID 8, LETTER (A)

Bijlage IV, deel C, rubriek O. Hongarije (Verordening (EEG) nr. 1408/71)

"de rubriek "O. HONGARIJE" wordt 
geschrapt."

"de rubriek "O. HONGARIJE" wordt 
vervangen door:
"O. Hongarije
Geen"

Motivering

Dit is een puur technisch amendement.  In bijlage IV, deel C van Verordening 1408/71 
worden alle 27 lidstaten genoemd, al is het alleen maar met de vermelding "Geen".  Als de 
COM-tekst in de bestaande versie aangenomen zou worden, zou Hongarije helemaal niet 
worden genoemd in bijlage IV, deel C.

Amendement 6
BIJLAGE, LID 8, LETTER (B)

Bijlage IV, deel C, rubriek R. Oostenrijk (Verordening (EEG) nr. 1408/71)

b) de rubriek "R. OOSTENRIJK" wordt 
vervangen door:

b) de rubriek "R. OOSTENRIJK" wordt 
vervangen door:

"1. Alle aanvragen om uitkeringen uit 
hoofde van de federale wet van 9 
september 1955 inzake de sociale 
verzekering (Allgemeines 
Sozialversicherungsgesetz, ASVG), van de 
wet van 11 oktober 1978 inzake sociale 
verzekering voor zelfstandigen in de 
handel en het handwerk (Gewerbliches 
Sozialversicherungsgesetz, GSVG) en de 
federale wet van 11 oktober 1978 inzake 
sociale verzekering voor zelfstandigen in 
de land- en bosbouw (Bauern-
Sozialversicherungsgesetz, BSVG), voor 
zover de artikelen 46 ter en 46 quater van 
de verordening niet van toepassing zijn of 

"1. "1. Alle aanvragen om uitkeringen uit 
hoofde van de federale wet van 9 
september 1955 inzake de sociale 
verzekering (Allgemeines 
Sozialversicherungsgesetz, ASVG), van de 
wet van 11 oktober 1978 inzake sociale 
verzekering voor zelfstandigen in de 
handel en het handwerk (Gewerbliches 
Sozialversicherungsgesetz, GSVG) en de 
federale wet van 11 oktober 1978 inzake 
sociale verzekering voor zelfstandigen in 
de land- en bosbouw (Bauern-
Sozialversicherungsgesetz, BSVG), voor 
zover de artikelen 46 ter en 46 quater van 
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voor zover het mogelijk is om, 
overeenkomstig artikel 45 van de 
verordening, een ander type pensioen in 
aanmerking te nemen waarvan de regels 
voor de berekening gunstiger zijn.

de verordening niet van toepassing zijn.

2. Alle aanvragen om de hieronder 
genoemde uitkeringen op basis van een 
pensioenrekening uit hoofde van de 
algemene pensioenwet (APG) van 18 
november 2004, voor zover de artikelen 46 
ter en 46 quater van de verordening niet 
van toepassing zijn of voor zover het 
mogelijk is om, overeenkomstig artikel 45 
van de verordening, een ander type 
pensioen in aanmerking te nemen 
waarvan de regels voor de berekening 
gunstiger zijn, dan wel hetzelfde type 
pensioen volgens gunstiger 
berekeningsregels:

2. 2. Alle aanvragen om de hieronder 
genoemde uitkeringen op basis van een 
pensioenrekening uit hoofde van de 
algemene pensioenwet (APG) van 18 
november 2004, voor zover de artikelen 46 
ter en 46 quater van de verordening niet 
van toepassing zijn.

a) ouderdomspensioenen; a) ouderdomspensioenen;
b) invaliditeitspensioenen; b) invaliditeitspensioenen;

c) nabestaandenpensioenen, voor zover 
geen verhoging van de uitkering op basis 
van aanvullende verzekeringsmaanden 
berekend dient te worden overeenkomstig 
artikel 7, lid 2, van de APG."

c) nabestaandenpensioenen, voor zover 
geen verhoging van de uitkering op basis 
van aanvullende verzekeringsmaanden 
berekend dient te worden overeenkomstig 
artikel 7, lid 2, van de APG."

Motivering

Oostenrijk verzoekt om schrapping van het laatste deel van deze twee leden, omdat dit deel 
als gevolg van veranderingen in de nationale wetgeving niet langer nodig is.  Daarom moet 
de in artikel 46, lid 1 bedoelde vergelijkende berekening plaatsvinden. Zowel de Commissie 
als de Raad is het hiermee eens.

Amendement 7
BIJLAGE, LID 9, LETTER (B)

Bijlage VI, rubriek Q. Nederland, lid (4), letter (a) (Verordening (EEG) nr. 1408/71)

a) Een werknemer of zelfstandige die 
verzekerd is geweest ingevolge de 
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 
(AAW) van 11 december 1975, de Wet 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
Zelfstandigen (WAZ) van 24 april 1997, de 
Wet op de 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(WAO) van 18 februari 1966, en/of de Wet

a) Een werknemer of zelfstandige die 
verzekerd is geweest ingevolge de 
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 
(AAW) van 11 december 1975, de Wet 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
Zelfstandigen (WAZ) van 24 april 1997, 
en/of de Wet op de 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(WAO) van 18 februari 1966, of de Wet 
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Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 
(WIA) van 10 november 2005, wordt met 
het oog op de toepassing van titel III, 
hoofdstuk 3, van de verordening geacht op 
het tijdstip waarop de verzekerde 
gebeurtenis zich voordoet ingevolge deze 
wetten verzekerd te zijn, indien hij 
ingevolge de wetgeving van een andere 
lidstaat wegens hetzelfde risico verzekerd 
is, of, indien zulks niet het geval is, een 
uitkering krachtens de wetgeving van een 
andere lidstaat wegens hetzelfde risico 
verschuldigd is. Laatstgenoemde 
voorwaarde wordt echter geacht te zijn 
vervuld in het in artikel 48, lid 1, bedoelde 
geval.

Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 
(WIA) van 10 november 2005, wordt met 
het oog op de toepassing van titel III, 
hoofdstuk 3, van de verordening geacht op 
het tijdstip waarop de verzekerde 
gebeurtenis zich voordoet ingevolge deze 
wetten verzekerd te zijn, indien hij 
ingevolge de wetgeving van een andere 
lidstaat wegens hetzelfde risico verzekerd 
is, of, indien zulks niet het geval is, een 
uitkering krachtens de wetgeving van een 
andere lidstaat wegens hetzelfde risico 
verschuldigd is. Laatstgenoemde 
voorwaarde wordt echter geacht te zijn 
vervuld in het in artikel 48, lid 1, bedoelde 
geval. Laatstgenoemde voorwaarde wordt 
echter geacht te zijn vervuld in het in 
artikel 48, lid 1, bedoelde geval.

Amendement 8
BIJLAGE, LID 10

Bijlage VIII, rubriek I. Ierland (Verordening (EEG) Nr. 1408/71)

In bijlage VIII wordt de rubriek "I.
IERLAND" vervangen door:

In bijlage VIII wordt de rubriek "I. 
IERLAND" vervangen door:

"I. IERLAND "I. IERLAND

De kinderbijslagen, de (premiegebonden) 
uitkering voor wezen en de 
(premiegebonden) aanvullende weduwen-
en weduwnaarspensioenen die 
verschuldigd zijn ten aanzien van kinderen 
die voldoen aan de voorwaarden van de 
geconsolideerde wet van 2005 op de 
sociale bescherming en de latere 
wijzigingen daarvan."

De kinderbijslag, de (premiegebonden) 
betalingen aan de voogd en de 
(premiegebonden) aanvullende weduwen-
en weduwnaarspensioenen die 
verschuldigd zijn ten aanzien van kinderen 
die voldoen aan de voorwaarden van de 
geconsolideerde wet van 2005 op de 
sociale bescherming en de latere 
wijzigingen daarvan."

Motivering

Het amendement houdt rekening met veranderingen in de benaming van 
socialezekerheidstoelagen en corrigeert een typefout in het voorstel.
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TOELICHTING

Inleiding

Al sinds 1971 vormt Verordening (EEG) nr. 1408/711 de grondslag waarop burgers die naar 
een andere lidstaat reizen zich kunnen beroepen om aanspraak te maken op sociale-
zekerheidsuitkeringen.  Deze Verordening nr. 1408/71 en de verordening die de toepassing 
ervan regelt (Verordening (EEG) nr. 547/722) worden bijna elk jaar gewijzigd om rekening te 
houden met de ontwikkeling van de nationale socialezekerheidsstelsels, om wijzigingen die 
zijn aangebracht in de nationale wetgevingen op te nemen en om de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie in de verordening te verwerken.  De verordening speelt 
een belangrijke rol bij de verwezenlijking van een van de vier fundamentele vrijheden van de 
Unie, namelijk het vrije verkeer van de burgers. De mogelijkheid om vrij binnen de Europese 
Unie te kunnen leven, werken en reizen dankzij een zo snel mogelijke afschaffing van de 
economische en administratieve belemmeringen is een tastbaar voordeel dat de Unie aan haar 
burgers biedt.

Het onderhavige voorstel heeft niet betrekking op de inhoud noch op de wenselijkheid van 
specifieke maatregelen op het gebied van de sociale zekerheid, want op grond van het 
communautaire recht zijn de lidstaten bevoegd om hun eigen socialezekerheidsstelsel vast te 
stellen. Het voorstel beoogt uitsluitend de aanpassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 aan 
wijzigingen in de nationale socialezekerheidswetgeving van de lidstaten, met name in Ierland, 
Hongarije, Polen, Nederland en Oostenrijk, en wel met het oog op een goede coördinatie van 
de socialezekerheidsregelingen tussen de lidstaten.

De voorgestelde wijzigingen mogen dan hoofdzakelijk technisch van aard zijn, zij hebben wel 
gevolgen voor het dagelijks leven en het recht op socialezekerheidsuitkeringen van de burgers 
van de Europese Unie die in een andere lidstaat wonen, werken of op reis zijn.

In dit verband moet worden gewezen op een belangrijk aspect:  het onderhavige voorstel komt 
op een moment dat reeds is besloten tot een radicale herziening en vervanging van 
Verordening 1408/71 (namelijk door Verordening (EG) nr. 883/20043).  De nieuwe tekst, die 
al in werking is getreden, is echter niet van toepassing omdat de nieuwe 
toepassingsverordening (die in de plaats zal komen van de oude Verordening nr. 574/72) nog 
niet is voltooid. De twee nieuwe verordeningen ter vervanging van de oude Verordeningen 
1408/71 en 542/72 worden dus pas van toepassing na de inwerkingtreding van de 
toepassingsverordening, waarschijnlijk in 2008. De jaarlijkse herziening van deze twee 
verordeningen, die nog steeds gelden, is belangrijk om voor rechtszekerheid te zorgen en voor 
een betere bescherming van de rechten van de betrokkenen.  Maar ook inhoudelijk is deze 
jaarlijkse herziening van belang, en wel voor de definitie van de termen "werknemers" en 

  
1 Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op 
loontrekkenden, zelfstandigen en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (PB L 149 van 
5.7.1971, blz. 2)
2 Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening 
(EEG) nr. 1408/71, (PB L 74 van 27.3.1972, blz. 1)
3 Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PB L 166 van 30.4.2004, blz. 1)
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"zelfstandigen", als deze uit de nationale wetgeving niet opgemaakt kan worden (bijlage I, 
deel 1), de definitie van de term "gezinsleden", als de nationale wetgeving geen onderscheid 
maakt tussen gezinsleden en andere personen (bijlage I, deel 2), bijzondere stelsels voor 
zelfstandigen die buiten de werkingssfeer van de verordening vallen (bijlage II, deel 1), 
bijzondere uitkeringen bij geboorte of adoptie die buiten de werkingssfeer van de verordening 
vallen (bijlage II, deel 2), bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties 
die de begunstigden uitsluitend genieten op het grondgebied van de lidstaat waar ze verblijven 
en die daarom afwijken van verstrekkingen die kunnen worden overgedragen (bijlage II bis), 
bestaande bilaterale verdragen die vóór de toepassing van de verordening in de betrokken 
staten van kracht waren (bijlage III), regelingen die bepalen dat het bedrag van de 
invaliditeitsuitkeringen onafhankelijk is van de duur van de tijdvakken van verzekering 
(bijlage IV, deel A), gevallen waarin van de berekening van de uitkering kan worden 
afgezien, omdat deze berekening nooit tot een hoger resultaat zal leiden (bijlage IV, deel C), 
bijzonderheden betreffende de toepassing van de wetgevingen van bepaalde lidstaten (bijlage 
VI), en regelingen die voor wezen alleen voorzien in gezinsuitkeringen of aanvullende of 
bijzondere uitkeringen (bijlage VIII). Al deze gevallen zijn opgenomen in het 
Commissievoorstel dat ter behandeling wordt voorgelegd.

Kortom, de verordening blijft bepalend voor de vraag of de burgers nog steeds in aanmerking 
komen voor de bijzondere voordelen van hun lidstaat van herkomst, in welk geval deze 
meegenomen kunnen worden en of in de nieuwe lidstaat van verblijf van de betrokkene 
eenzelfde voordeel bestaat.

Standpunt van de rapporteur

De Commissie stelt voor om Verordening 1408/71 aan te passen rekening houdend met de 
wijzigingen die in de nationale socialezekerheidswetgevingen zijn aangebracht, met name in 
Ierland, Hongarije, Polen, Nederland en Oostenrijk. Ook stelt zij voor technische wijzigingen 
en verbeteringen in de verordening aan te brengen. Het gaat dus om een voorlopige technische 
wijziging, omdat binnenkort de nieuwe Verordening 883/2004 en de bepalingen daarvan van 
toepassing zullen zijn.

Uw rapporteur verwelkomt de voorgestelde wijzigingen, die een betere coördinatie van de 
socialezekerheidsregelingen beogen.  Hij heeft een aantal amendementen ingediend, die ook 
van technische aard zijn, en wel om het voorstel te vereenvoudigen, fouten en omissies te 
corrigeren en de bijlagen van Verordening 1408/71 aan te passen.

Uw rapporteur heeft serieus gedacht aan de mogelijkheid om in zijn verslag amendementen in 
te dienen die meer inhoudelijk van aard zijn, maar hij heeft uiteindelijk besloten om zich 
voorlopig te beperken tot de indiening van amendementen die op dit moment absoluut 
noodzakelijk worden geacht om de normale werking van Verordening 1408/71 te verzekeren, 
omdat deze weldra vervangen zal worden door Verordening 883/2004.  Uw rapporteur is van 
mening dat het beter is om inhoudelijke amendementen in te dienen op het voorstel voor een 
verordening 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, in het 
bijzonderheid betreffende de inhoud van bijlage XI (verslag-Bozkurt), en op het voorstel voor 
een verordening tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening 884/2004 
betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (verslag-Lambert), waarover de 
komende maanden in onze commissie gediscussieerd zal worden.
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De geraadpleegde sociale partners deelden dit standpunt.

In zijn contacten met de Commissie en de Raad heeft uw rapporteur begrepen dat het voorstel 
zuiver technisch van aard is en dat deze twee instellingen het eens zijn geworden over het 
Commissievoorstel en de voorgestelde amendementen.

Deze amendementen, die ten doel hebben de tekst transparanter en duidelijker te maken, 
beogen de rechtszekerheid veilig te stellen tot de vankrachtwording van de nieuwe 
verordening en de toepassingsverordening, bij te dragen tot versterking van de 
rechtsbescherming van de burgers en de hindernissen weg te nemen die de mobiliteit van de 
werknemers binnen de Europese Unie nog steeds belemmeren. Het is belangrijk de weg te 
effenen voor de toepassing van dit mobiliteitsbeginsel, dat ook tijdens de top in Lissabon weer 
werd benadrukt als middel om de werkgelegenheid te stimuleren en waarvoor in het hele jaar 
2006, het Europese jaar van de mobiliteit van de werknemers, intensief campagne is gevoerd.
Het is daarom belangrijk om exact te omschrijven welke, met name sociale, voorwaarden 
verband houden met mobiliteit.


