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 INLEIDING        

1. Het regeerakkoord van 1 december 2011 voorzag in een zesde Belgische staats her
vor   ming die ook betrekking zou hebben op de sociale zekerheid. Een grondwets her
zie ning van 6 januari 2014 en bijzondere wetten van dezelfde datum gaven hieraan 
vorm.1 Als gevolg daarvan hebben de gemeenschappen en gewesten een aantal regel
gevende en andere bevoegdheden verworven op het vlak van de sociale zekerheid.2

Als landen wetgevende bevoegdheden op het vlak van de sociale zekerheid over
dragen aan deelstaten, regio’s, enz., worden socialezekerheidssystemen ingericht op 
een klei nere dan de nationale schaal. Men kan zich afvragen in hoever de Euro pe se 
Unie haar lidstaten in dit verband vrij spel geeft, dan wel bepaal de imperatie ven op
legt. Deze bijdrage gaat na of deze recente middelpunt vlie dende beweging in België 
verenigbaar is met het recht van de Europese Unie en in hoe ver het Europese recht 
de Belgische gemeenschappen en gewesten beperkt in de uitoe fe ning van hun nieu
we bevoegdheden. Die vragen worden eerst onderzocht wat de verde ling van be
voegdheden tussen de verschillende regel ge vende niveaus betreft (1.) en daarna met 
betrekking tot de afbakening van de territoriale werkings sfeer van sociale zekerheids
rege lingen, ingericht door regel gevers van het zelfde niveau (2.).

Mijn bevinding luidt dat het Unierecht de bevoegdheidsoverdracht toelaat, maar de 
gemeenschappen en gewesten, evenzeer als de Belgische Staat zelf, de verplichting 
oplegt het Unierecht te eerbiedigen bij de uitoefening van hun bevoegdheden. Die 
verplichting laat zich vooral gevoelen bij de afbakening van de territoriale werkings

(1) Herziening 6 januari 2014 van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te garanderen, 
B.S., 31 januari 2014; bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming, B.S.,  
31 januari 2014; bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeen schappen 
en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe 
bevoegdheden, B.S., 31 januari 2014.
(2) Zie hierover de bijdragen van Valérie Flohimont en JeanFrançois Neven (gezinsbijslagen), Jeroen Van Nieu
wenhove (gezondheidszorg en hulp aan personen met een handicap) en Daniel Dumont (tewerkstellingsbeleid) 
in dit nummer.
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sfeer van de gefedereerde socialezekerheidsregelingen en gaat in dat opzicht voor de 
enen te ver en voor de anderen niet ver genoeg. Het Unierecht kan mijns inziens een 
bron van inspiratie zijn voor het regelen van de situatie van personen die wonen in 
een gefedereerde eenheid, maar werken in een andere.

1. MATERIELE BEVOEGDHEIDSVERDELING IN BELGIE EN DE EUROPESE UNIE

2. Het eerste gedeelte van dit onderzoek heeft betrekking op de vraag of de overhe
ve ling van bevoegd  heden door de federale staat aan de gemeenschappen en gewesten 
verenig baar is met het recht van de Europese Unie en in hoever het Unierecht de 
gemeenschappen en gewesten beperkingen oplegt bij de uitoefening hun nieuwe be
voegd heden. Zoals hierna wordt toegelicht, genieten de lidstaten nog steeds ruime 
bevoegdheden op het vlak van de sociale zekerheid, maar zet de Europese Unie de 
nationale wetgevers onder druk met maat re gelen die zij neemt in andere beleids
domeinen, en heeft zij daardoor de tendens tot overheveling van socialezekerheids
bevoegd heden aan de gemeenschappen en gewesten versterkt (1.1.). Volgens het 
internationale publiekrecht heeft elke staat het recht om zonder inmenging van 
andere staten zijn eigen structuur vast te leggen.3 De Europese Unie kan de regio
naliseringstendensen die zich voordoen in diverse lidstaten, moeilijk ontkennen en 
moet ruimte laten voor overheveling van socialezekerheidsbevoegdheden naar gefe
dereerde eenheden (1.2.). De overheveling van regelgevende bevoegdheid ontslaat 
de Belgische Staat echer niet van elke verantwoordelijkheid in de desbetreffende 
beleidsdomeinen en houdt ook voor de gewesten en gemeenschappen geen onge
breidelde beleidsvrijheid in (1.3.).

1.1. BEVOEGDHEIDSVERDELING IN DE SCHOOT VAN DE EUROPESE UNIE EN OVERHEVELING  
 VAN SOCIALEZEKERHEIDSBEVOEGDHEDEN AAN GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN

3. De lidstaten hebben tot op heden niet aanvaard om hun regelgevende en andere 
bevoegd     heden op het vlak van de sociale zekerheid helemaal over te dragen aan de 
Europese Unie. Zij hebben integendeel de bevoegdheid behouden om zelf de funda
men tele beginse len van hun sociale zekerheid sstelsels vast te leggen. Zo bepalen de 
wetge vers der lidsta ten bijvoorbeeld of de sociaal verzekerden een bepaalde leeftijd 
moeten berei ken of geduren de een bepaalde periode bijdragen moeten betalen om 
aanspraak te kunnen maken op een pensioen. De Europese Unie moet zich dan 
ook er van onthouden met haar maat regelen het financiële evenwicht van de sociale
zeker heids  stel sels der lid sta ten aan mer kelijk te verstoren.4

(3) Zie N. Bonbled, Le droit de l’Union européenne, facteur de centralisation du système fédéral belge, in E. 
Vandenbossche en S. Van Drooghenbroeck (eds.), Europese voorschriften en Staatshervorming/Contraintes eu-
ropéennes et réforme de l’Etat, Brugge, die Keure, reeks “Bibliotheek grondwettelijk recht”, 2013, pp. 75109.
(4) Zie M. Schmitt, Départ à la retraite: l’influence du droit de l’Union européenne, Journal de droit européen, 
2013, pp. 338346.
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De lidstaten hebben de Unie wel de bevoegdheid verleend om samen met hen te 
streven naar een adequate sociale bescherming en om een sociaal beleid te voeren.5 

Het expliciet geformuleerde subsidiariteits beginsel staat de Europese Unie evenwel 
slechts toe maat regelen te treffen, voor zover de doel stel lin gen daarvan niet op af
doende wijze kunnen worden verwezenlijkt door de lidstaten zelf en dus beter kun
nen worden gerealiseerd door de Europese Unie wegens de omvang of de gevolgen 
van de overwogen maatregelen. De Unie moet daarbij bovendien het even re dig  
heids   beginsel in acht nemen, zodat haar maatregelen niet verder mogen gaan dan 
nodig is voor de verwe  zen  lijking van haar doelstellin gen.6 Het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie wijzigt op zich niets aan de bevoegdheden en 
taken van de Unie en het subsidiariteitsbeginsel, maar bevestigt de rechten die voort
vloeien uit door de Raad van Europa aangenomen sociale handvesten. Het Europees 
Sociaal Handvest moet bijgevolg worden geëerbiedigd door de Unie, wanneer zij 
haar bevoegdheden uitoefent.7

Binnen die perken ondersteunt de Europese Unie het optreden van de lidstaten. Zij 
vult dat aan door de samenwerking tussen de lidstaten te bevorderen via verbete
ring van de kennis, uitwisseling van informatie en optimale praktijken, bevordering 
van innoverende benaderingswijzen en evaluatie van ervaringen. Dat optreden van 
de Europese Unie mag evenwel geen harmonisatie van de wetgeving der lidstaten 
inhouden. Wel kan de Unie minimum voor schrif ten vastleggen, maar de Raad kan 
op dat vlak slechts met eenparig heid van stemmen besluiten nemen volgens een 
bijzondere wetgevings procedure, na raadpleging van het Europees Parlement, het 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s.8 Het hoeft niet te 
verwonderen dat de Europese Unie deze bevoegdheid nog niet heeft gebruikt, ook 
niet met betrekking tot de wette lijke pensioen regelingen.9 Weliswaar heeft de Unie 
de Europese richtlijn inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de 
sociale zekerheid uitgevaardigd, maar deze berust op een andere wettelijke grond
slag10 en kadert in het streven van de Unie om de gelijk heid van mannen en vrouwen 
te bevorderen.11 De richtlijn laat de lidstaten overigens de moge lijk  heid om, precies 

(5) Artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (hierna verkort geciteerd als VEU) en artikel 9 van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna verkort geciteerd als VWEU).
(6) Artikel 45 van het VEU en Protocol (2) van 13 december 2007 betreffende de toepassing van de beginselen 
van subsidiariteit en evenredigheid.
(7) Handvest van 12 december 2007 van de grondrechten van de Europese Unie.
(8) Artikelen 151154 van het VWEU.
(9) Zie Pieters, De Europese Unie tegen een Vlaamse sociale zekerheid ? Woonplaatsbeginsel versus werklandbeginsel 
in de sociale zekerheid: beslist de Europese Unie?, Leuven, Acco, reeks “Vives”, 76 pp., 2010; M. Schmitt, Départ 
à la retraite: l’influence du droit de l’Union européenne, op. cit.; J. Zeitlin en B. Vanhercke, Socializing the 
European Semester? Economic Governance and Social Policy Coordination in Europe 2020, report prepared 
for the Swedish Institute of European Studies (SIEPS 2014/7), 86 pp., 2014, www.sieps.se/sites/default/files/
Sieps 2014_7 webb NY_2.pdf.
(10) Artikel 352 (oud artikel 235) van het VWEU.
(11) Artikel 8 van het VWEU.
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wat wettelijke pensioen regelingen betreft, de belangrijkste aan ge le gen heden van 
haar werkingssfeer uit te sluiten.12

4. De Europese Unie heeft grotere bevoegdheden op andere beleidsterreinen. De 
uitoefening daarvan kan leiden tot meer beperkin gen voor de beleidsvrijheid van 
de lidstaten met betrekking tot de sociale zekerheid dan de Uniebevoegdheden op 
dat vlak zelf.

De Unie rekent bijvoorbeeld de bevordering van de werk gele gen  heid tot haar doel
stel lin gen en neemt maatregelen om te zorgen voor de coördinatie van het werk gele
gen heids beleid van de lidstaten door de richtsnoeren voor dat beleid te bepalen.13 

Het Europese werk  gelegenheidsbeleid zet de lidstaten ertoe aan om onder meer de 
activering van, ook oudere, werk lo zen en andere uitkeringsgerechtigden te be vor de
ren. Hoewel dat beleid ook is geïnspireerd door het werkgelegenheidsbeleid van een 
aantal lidstaten en een gebrek aan naleving van de richtsnoeren niet leidt tot juridi
sche sancties, mag worden aangenomen dat het een – weliswaar moeilijk meetbare 
– invloed heeft gehad op onder meer het Belgische socialezekerheidsbeleid.14 De 
Belgische wetgever beroept zich bijvoorbeeld op Europese aanbevelingen om ook 
mijnwerkers en zeelieden strengere pensioenvoorwaarden op te leggen.15

Nog meer beleidsdruk gaat uit van het monetair beleid van de Europese Unie ten 
aanzien van de lidstaten die de euro als munt hebben. De Europese Unie geniet im
mers een exclusieve bevoegdheid op dat terrein.16 Of België dienaangaande voldoet 
aan zijn begrotings verplichtin gen wordt beoordeeld op het niveau van de gezamen
lijke Belgische overheden. Het Unierecht heeft onmiskenbaar de hand in het op 
13 december 2013 gesloten samenwerkings akkoord.17 Met dat akkoord verbinden 
de diverse Belgische bestuursniveaus zich ertoe om samen te werken om door de 
Europese Unie vastgelegde doel stellingen te bereiken, en bepalen zij volgens welke 
procedure een eventuele financiële sanctie wegens het niet nakomen van de opge

(12) Richtlijn 79/7/EEG van 19 december 1978 van de Raad inzake de gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in de sociale zekerheid, Pb L 6, 10 januari 1979, p. 23.
(13) Artikelen 2, 5 en 145150 van het VWEU.
(14) Zie D. Dumont, La responsabilisation des personnes sans emploi en question, Brussel, die Keure, nrs. 781804, 
pp. 435452, 2012.
(15) Amendementen bij het wetsontwerp houdende diverse bepalingen, Parl. St., Kamer, 20112012, nr. 
1952/3, pp. 2829.
(16) Artikel  3 van het VWEU.
(17) Zie K. Bams en T. Corthaut, De financiering van de gemeenschappen en de gewesten na de Zesde Staats
hervorming. Responsabilisering in de schaduw van Europa, in A. Alen e.a. (eds.), Het federale België na de Zesde 
Staatshervorming, Brugge, die Keure, reeks “Bibliotheek grondwettelijk recht”, pp. 589617, 2014; D. Keyaerts, 
Cooperatief federalisme 2.0 of niet? (Nieuwe) toepassingen van bestaande technieken en/of andere (nieuwe) tech
nieken van samenwerking, in A. Alen e.a. (eds.), Het federale België na de Zesde Staatshervorming, op. cit., pp. 4367.
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legde begrotingsverbintenissen tussen hen wordt verdeeld.18 Het Belgische sociale 
zekerheidssysteem ontsnapt daarbij niet aan budgettaire maatregelen, noch op het 
vlak van de federaal gebleven bevoegd heden zoals de pensioenregelingen19, noch wat 
de overgehevelde bevoegdheden betreft. Besparingen zijn immers doorgevoerd op 
de financiële middelen die vanaf de zesde staats hervorming worden over gedragen 
aan de gemeenschappen en gewesten. Zij dienen ook een toenemende financiële 
verant woor de lijk  heid te dragen, bijvoorbeeld voor de financiering van de pensioe
nen van hun ambtena  ren.20

5. Gemeenschappen en gewesten ontwikkelden, onder meer rekening houdend met 
hun verschillende sociaaleconomische situatie, andere zienswijzen op de in deze woe
lige wateren te varen koers. De stem van pleitbezorgers voor een overheveling van 
sociale zeker  heidsbevoegdheden weerklonk steeds luider. De ruime beleidsvrijheid 
die de lidsta ten genieten op het vlak van de sociale zekerheid, maakt het voor gefe
dereerde eenhe den aanlokkelijk om, internrechtelijk, bevoegd heids   over drachten op 
dat vlak op te eisen. Eigen sociale voorzieningen dragen immers bij tot het creëren 
of versterken van het solidariteitsgevoel in de schoot van gefedereerde eenheden.21 
Auteurs zijn van oordeel dat de Europese Unie de tendens naar een verder gaande 
verdeling van sociale  zeker     heids  bevoegdheden in België heeft versterkt.22

Andersom mag worden aangenomen dat een uniformerende invloed van het Euro
pese recht de roep om meer regelgevende bevoegdheid van gefedereerde eenheden 
zou afzwakken. Zo gunt het Europese verzekeringsrecht de lidstaten op een aantal 
terreinen veel minder beleidsruimte en liet het Hof van Justitie de Belgische Staat 

(18) Samenwerkingsakkoord gesloten op 13 december 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, 
de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, §1 van het Verdrag inzake 
stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie, B.S., 18 december 2013.
(19) Zie M. Schmitt, Départ à la retraite: l’influence du droit de l’Union européenne, op. cit.
(20) Zie B. Cantillon en V. De Maesschalk, De 4x4splitsing van de kinderbijslagen, in W. van Eeckhoutte, 
D. Dumont en R. Carton (eds.), De communautarisering van de gezinsbijslag regeling/La communautarisation des 
allocations familiales, Brugge, die Keure, pp. 112, 2013.
(21) Zie H. Dumont, L’intégration européenne et le respect de l’identité nationale des Etats (notamment fé
déraux), in E. Vandenbossche en S. Van Drooghenbroeck (eds.), Europese voorschriften en Staatshervorming/
Contraintes européennes et réforme de l’Etat, op. cit., pp. 5574.
(22) Zie J. Beyers en P. Bursens, Naar een gelaagde welvaartsstaat? Over de relatieve autonomie van regionaal 
sociaal beleid, in B. Cantillon, P. Popelier en N. Mussche (eds.), De gelaagde welvaartsstaat. Naar een Vlaamse 
sociale bescherming in België en Europa?, Antwerpen, Intersentia, reeks “Forum federalisme”, pp. 3960, 2010; 
J. Beyers en P. Bursens, Over samenwerkingsfederalisme en streven naar autonomie. Of hoe de Europese Unie 
de Belgische federatie vormgeeft, in E. Vandenbossche en S. Van Drooghenbroeck (eds.), Europese voorschriften 
en Staatshervorming/Contraintes européennes et réforme de l’Etat, op. cit., pp. 111113; B. Cantillon, Over de mo
gelijkheden en beperkingen van een gelaagde sociale zekerheid in België. Beschouwingen vanuit het perspectief 
van de sociale doelmatigheid, in B. Cantillon, P. Popelier en N. Mussche (eds.), De gelaagde welvaartsstaat, op. 
cit., pp. 6188; P. Popelier en D. Sinardet, Stabiliteit en instabiliteit in de Belgische federale staatsstructuur, in P. 
Popelier, D. Sinardet, J. Velaers en B. Cantillon (eds.), België quo vadis? Waarheen na de zesde staatshervorming?, 
Antwerpen, Intersentia, reeks “Forum federalisme”, pp. 131, 2012.
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niet toe hiervan af te wijken, wat de controle op de Belgische arbeidsongevallenver
zekeraars betreft.23 In dergelijke gevallen is het voor gefedereerde eenheden minder 
aantrekkelijk om regelgevende bevoegdheid te verwerven.24

Men verwacht dat de wellicht nog wijzigende rol van de Belgische federale overheid 
nog lang niet is uitgespeeld, al zal de impact van Europa op het vlak van de sociale 
 zeker heid waarschijnlijk nog toenemen en valt niet uit te sluiten dat het Belgische 
proces van bevoegd heids overhevelingen in het domein van de sociale zekerheid zijn 
eindstadium nog niet heeft bereikt.25

1.2. RUIMTE IN DE EUROPESE UNIE VOOR OVERHEVELING VAN BEVOEGDHEDEN NAAR  
 GEFEDEREERDE EENHEDEN

6. De Europese Unie legt haar vroegere “regional blindness”26 af. Zij heeft nu de ex
pliciete verplichting tot eerbiediging van de nationale identiteit der lidstaten, zoals 
die tot uiting komt in hun politieke en grondwettelijke basisstructuren, met inbe
grip van deze voor regionaal en lokaal zelfbestuur.27

De besluit vormings processen van de Europese Unie zijn daar toe enigszins gewijzigd. 
Zo is de Europese Commissie bijvoorbeeld verplicht bij haar voorafgaande raadple
gingen rekening te houden met de regionale en de lokale dimensie van het door 
haar beoogde optreden, alvorens nieuwe wetgeving voor te stellen. Nationale parle
menten dienen, in voorkomend geval, de regionale parlementen te raadplegen om 
na te gaan of een ontwerp van Europese wetgeving strookt met het subsidiariteits
beginsel. Het jaarverslag van de Europese Commissie over de eerbiediging van dat 
beginsel moet ook worden gezonden aan het Comité van de Regio’s.28 België heeft 
hierbij aansluitend zijn internrechtelijke infor ma tie en samenwerkings procedures 
aangepast.29 Voorstellen tot herziening van de Europese verdragen en ontwerpen 

(23) Hof van Justitie, 18 mei 2000, Commissie/België, C206/98.
(24) Zie M. Van Damme, Europese voorschriften en staatshervorming. Inleidende beschouwingen, in E. Van
denbossche en S. Van Drooghenbroeck (eds.), Europese voorschriften en Staatshervorming/Contraintes européennes 
et réforme de l’Etat, op. cit., pp. 118.
(25) Zie J. Beyers en P. Bursens, Naar een gelaagde welvaartsstaat?, op. cit.; J. Beyers en P. Bursens, Over samen
werkingsfederalisme en streven naar autonomie, op. cit.; B. Cantillon, Over de mogelijkheden en beperkingen 
van een gelaagde sociale zekerheid in België, op. cit.; H. Verschueren, Social federalism and EU law on the free 
movement of persons, in B. Cantillon, Patricia Popelier en N. Mussche (eds.), Social Federalism: The Creation 
of a Layered Welfare State. The Belgian case, Antwerpen, Intersentia, reeks “Social Europe”, pp. 197226, 2011.
(26) Zie P. Van Nuffel, Does EU DecisionMaking Take into Account Regional Intrests?, in E. Cloots, G. De 
Baere en S. Sottiaux (eds.), Federalism in the European Union, Oxford, Hart Publishing, pp. 191209, 2012.
(27) Artikel 4 van het VEU.
(28) Protocol (2) van 13 december 2007 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid.
(29) Zie bijvoorbeeld F. Ingelaere, De Belgische deelstaten en de Europese Unie, in F. Judo en G. Geudens 
(eds.), Internationale betrekkingen en federalisme, Larcier, Gent, pp. 147189, 2006; M. Van Damme, Europese 
voorschriften en staatshervorming, op. cit.
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van Europese wetgeving worden bijvoorbeeld over gemaakt aan alle Belgische parle
menten, die hierover advies uitbrengen aan hun regerin gen. Een regionale regering 
kan de Belgische Staat verbinden, als zij België overeen kom stig een internrechtelijk 
samen wer kings  akkoord vertegen woordigt in de Europese Raad.30

7. De Unie waarborgt de gefedereerde eenheden niet een bepaalde graad van au
tonomie ten opzichte van haarzelf of van de lidstaat waar van zij deel uitmaken.31 
Zij is voorts slechts eerbied verschuldigd aan de fundamen tele normen die gestalte 
geven aan de identiteit van de lidstaten.32 Toch kunnen lidstaten een regelgevende 
bevoegdheid op het vlak van de sociale zekerheid verlenen aan hun gefedereerde 
eenheden, zonder het recht van de Europese Unie te schenden.33

Vanzelfsprekend kan de socialezekerheidsregelgeving van gefedereerde eenheden 
dan verschillen vertonen. Die eenheden voeren immers mogelijker wijze niet alle
maal een sociale   zorg  verzekering in, heffen eventueel ongelijke socialeverzekerings
bijdragen of kennen misschien verschillende gezinsbij slagen toe. Dat laatste hoeft 
niet per se het geval te zijn. Aan Franstalige zijde streeft men bijvoorbeeld naar een 
gezinsbijslagen beleid op grond van een aantal gemeenschappelijke principes binnen 
het Waalse Gewest en het tweetalige gebied BrusselHoofdstad.34 Het Hof van Jus
titie van de Europese Unie beschouwt verschillen in de wetgeving van gefedereerde 
eenheden van een zelfde lidstaat op zich niet als een schending van het Unierechte
lijke gelijkheids beginsel. Zo zag het Hof geen discriminatie in de loutere vaststelling 
door gedecen tra li seer de overheden van verschillende minimumeisen inzake goede 
landbouw en milieu conditie.35 Het Hof trekt aldus de redenering door die het 

(30) Artikelen 16, 81 en 92quater van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, 
B.S., 15 augustus 1980 (hierna: “BWHI”).
(31) Zie J. Bengoetxea, Autonomous Constitutional Regions in a Federal Europe, in  E. Cloots, G. De Baere 
en S. Sottiaux (eds.), Federalism in the European Union, op. cit., pp. 230248; P. Van Nuffel, Does EU Decisi
onMaking Take into Account Regional Interests?, op. cit.; N. Skoutaris, The role of SubState Entities in the 
EU DecisionMaking Processes: A Comparative Constitutional Law Approach, in E. Cloots, G. De Baere en S. 
Sottiaux (eds.), Federalism in the European Union, op. cit., pp. 21022.
(32) Zie E. Cloots, “Europese integratie en de eerbiediging van de nationale identiteit van de lidstaten, in E. 
Vandenbossche en S. Van Drooghenbroeck (eds.), Europese voorschriften en Staatshervorming/Contraintes euro-
péennes et réforme de l’Etat, op. cit., pp. 1954; H. Dumont, L’intégration européenne et le respect de l’identité 
nationale des Etats (notamment fédéraux), op. cit.
(33) Zie E. Cloots, Europese integratie en de eerbiediging van de nationale identiteit van de lidstaten, op. cit.; 
K. Lenaerts, EU Federalism in 3D, in E. Cloots, G. De Baere en S. Sottiaux (eds.), Federalism in the European 
Union, op. cit., pp. 1344; W. Pas, De dubbele gelaagdheid van het Belgische federalisme: quo vadis?, in P. 
Popelier, D. Sinardet, J. Velaers en B. Cantillon (eds.), België quo vadis?, op. cit., pp. 109154; S. Van Drooghen
broeck, De la révolution copernicienne et de nouvelles forces motrices, in P. Popelier, D. Sinardet, J. Velaers en 
B. Cantillon (eds.), België quo vadis?, op. cit., pp. 231261.
(34) Zie de bijdrage van M. Dekleermaker en L. Losseau in dit nummer.
(35) Hof van Justitie, 16 juli 2009, Horvath, C428/07.
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huldigt ten opzichte van verschillen tussen de wetgeving van de lidstaten zelf.36 In 
beide hypotheses zijn de uiteen  lopende regels trouwens afkomstig van verschillende 
bevoegde wetgevers.37

1.3. EUROPEESRECHTELIJKE GRENZEN AAN DE UITOEFENING VAN OVERGEHEVELDE  
 BEVOEGDHEDEN

8. De Europese Unie verzet zich dus niet tegen de overheveling van socialezekerheids
bevoegdheden aan de gemeenschappen en gewesten, maar laat geen ongebreidelde 
uitoefening van hun nieuwe bevoegdheden toe. De gefedereerde eenheden van lid
staten zijn immers evenals de lidstaten zelf gebonden door het Unierecht en moe
ten hun bevoegdheden uitoefe nen in overeenstemming met het Unierecht in zijn 
geheel.38 België en zijn gefedereerde eenheden moeten bij de uitoefening van hun 
respectieve bevoegd heden inzake de organisatie van de gezondheidszorg en de ver
plichte verzekering voor genees kundige verzorging dan ook bijvoorbeeld het Unie
recht inzake het vrij verkeer van diensten in acht nemen. Desnoods moeten bijvoor
beeld de nodige coördinatie maat rege len worden genomen om te vermijden dat de 
terugbetaling van gezondheids zorgen in de toekomst af han kelijk wordt gemaakt van 
een erkenningsvereiste die niet wordt opgelegd in alle gemeen   schap pen, of om te 
voorkomen dat de nieuwe gemeenschapsregelingen leiden tot een ongelijk persoon
lijk aandeel van de sociaal verzekerden in de kosten van onder meer revalidatie
programma’s.39

9. Het zijn niet de gefedereerde eenheden, maar de lidstaten die door de Europese 
Unie verantwoordelijk worden gehouden voor een eventuele miskenning van Unie
rechtelijke bepalingen door hun gefedereerde eenheden. Dat de lidstaten zelf geen 
regelgevende bevoegdheid meer hebben in de desbetreffende aangele gen heid, wordt 

(36) Zie N. Bonbled, Le droit de l’Union européenne, facteur de centralisation du système fédéral belge, op. cit.; 
E. Cloots, Europese integratie en de eerbiediging van de nationale identiteit van de lidstaten, op. cit.
(37) Zie J. Bengoetxea, Autonomous Constitutional Regions in a Federal Europe, op. cit.; E. Cloots, Europese 
integratie en de eerbiediging van de nationale identiteit van de lidstaten, op. cit.; S. Kingston, The ECJ and the 
Devolution of Taxation Powers, in E. Cloots, G. De Baere en S. Sottiaux (eds.), Federalism in the European Uni-
on, op. cit., pp. 249264; K. Lenaerts, EU Federalism in 3D, op. cit.; S. Van Drooghenbroeck, De la révolution 
copernicienne et de nouvelles forces motrices, op. cit.; S. Van Drooghenbroeck, Le fédéralisme sous la contrainte 
du droit des droits de l’homme?, in E. Vandenbossche en S. Van Drooghenbroeck (eds.), Europese voorschriften 
en Staatshervorming/Contraintes européennes et réforme de l’Etat, op. cit., pp. 295339; P. Van Nuffel, Does 
EU DecisionMaking Take into Account Regional Intrests?, op. cit.; J. Vanpraet, België in Europa: de bevoegd
heidsverdelende regels en het (con)federalisme in het kwadraat, in E. Vandenbossche en S. Van Drooghenbroeck 
(eds.), Europese voorschriften en Staatshervorming/Contraintes européennes et réforme de l’Etat, op. cit., pp. 355394.
(38) Hof van Justitie, 2 maart 2010, Rottmann, C135/08.
(39) Zie S. Feyen, De zesde staatshervorming en het EUrecht, in A. Alen e.a. (eds.), Het federale België na de 
Zesde Staatshervorming, op. cit., pp. 69101.
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niet beschouwd als een grond tot vrijstelling van hun aanspra ke lijk  heid.40 De Bel
gische Staat kan zich bijgevolg ook niet beroepen op de intern rechtelijke bevoegd
heids verdeling ter verschoning van het niet, laattijdig of niet meer uitvoeren van 
Europese normen inzake sociale zekerheid.

In het kader van de zesde staatshervorming kan het volgende voorbeeld van een po
tentieel probleem worden gegeven. Een Europese richtlijn verplicht de lidstaten om 
een toerei ken de moederschaps uitkering toe te kennen aan vrouwelijke zelfstandigen 
en de mee wer kende vrouwelijke partners van zelfstan di gen. De richtlijn laat de lid
staten toe om bestaande sociale diensten in aanmerking te nemen als alternatief of 
als deel van de moederschapsuitkering.41 Het sociaal statuut der zelfstandigen ver
leent de vrouwelijke zelfstandigen, helpsters en meewerkende echt ge no tes, behalve 
de moederschapsuitkering, onder bepaalde voorwaarden ook moeder schaps hulp in 
de vorm van momenteel 105 diensten cheques.42 De moederschapshulp is als zoda
nig geen moederschapsuitkering in de zin van de richtlijn, maar men neemt aan dat 
zij kan worden aangemerkt als een bestaande sociale dienst in de zin van de richt
lijn.43 Het is niet uitgeslo ten dat de zesde staatshervorming op termijn roet in het 
eten gooit. De gewesten zijn immers voortaan bevoegd voor de bevordering van de 
buurt diensten en banen, het systeem van de zogenaamde ‘dienstencheques’. Men 
sluit niet uit dat de budgettaire situatie de gewesten zal nopen tot moeilijke keuzes 
inzake arbeids marktbeleid.44 Ingeval een gewest ervoor zou opteren om het systeem 
van diensten cheques op te heffen, zou de federale staat op een andere wijze opnieuw 
aansluiting bij de richtlijn moeten zoeken, vermits de thans geldende moederschaps
rust voor zelfstandigen en daarmee gepaard gaande moederschapsuitkering op zich 

(40) Zie S. Kingston, The ECJ and the Devolution of Taxation Powers, op. cit.; K. Lenaerts, EU Federalism in 
3D, op. cit.; S. Van Drooghenbroeck, De la révolution copernicienne et de nouvelles forces motrices, op. cit.; F. 
Van Overmeiren, Vrij verkeer, gelijkheid van Europese burgers en de bevoegdheidsverdeling in België, in E. Van
denbossche en S. Van Drooghenbroeck (eds.), Europese voorschriften en Staatshervorming/Contraintes européennes 
et réforme de l’Etat, op. cit., pp. 169205; J. Vanpraet, België in Europa: de bevoegdheidsverdelende regels en het 
(con)federalisme in het kwadraat, op. cit.
(41) Artikel 8 van de Richtlijn 2010/41/EU van 7 juli 2010 van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen en tot 
intrekking van Richtlijn 86/613/EEG van de Raad, Pb L 180, 15 juli 2010, p. 1.
(42) Koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp 
ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 be
treffende de dienstencheques, B.S., 23 januari 2006.
(43) Advies 2010/4 van 30 juni 2010 van het Algemeen beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen, 
pp. 34, www.rsvzinasti.fgov.be/nl/tools/who/advice_201004.pdf.
(44) Zie Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, initiatiefadvies van 20 maart 
2014 betreffende de werking van het systeem van de dienstencheques na regionalisering, www.esr.irisnet.be/
adviezen/adviezenvanderaad/pardate/2014/a2014037esr/view; A. Mathot, Actief arbeidsmarktbeleid voor 
en na de staatshervorming, Documentatieblad/Bulletin de documentation, FOD Financiën, 73 (2), pp. 1546, 
2013. Zie ook, in dit nummer, de bijdrage van Daniel Dumont.
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niet volstaan om te kunnen spreken van een toereikende moederschapsuitkering in 
de zin van de richtlijn.45

10. Zoals hoger is uiteengezet46, hebben de lidstaten de bevoegdheid behouden om 
zelf de fundamentele beginselen van hun socialezekerheidsstelsels vast te leggen. 
Als gevolg daarvan heeft de Europese Unie alsnog weinig bindende socialezeker
heidsnormen uitgevaardigd en bestaat voorlopig geen groot gevaar dat de Belgische 
Staat en zijn gefedereerde eenheden hun bevoegdheden zouden uitoefenen in strijd 
met door de Europese Unie uitgevaardigde socialezekerheidsnormen. Hierna wordt 
aangetoond dat de zaken evenwel nu reeds anders liggen, als het aankomt op de 
sociale zekerheid van grens over schrijdende personen.

2. TERRITORIALE BEVOEGDHEIDSAFBAKENING IN BELGIE EN DE EUROPESE UNIE 

11. Het tweede deel van dit onderzoek heeft betrekking op de vraag in hoever het 
recht van de Europese Unie de gemeenschappen en gewesten toelaat om zelf de 
territoriale werkingssfeer van hun socialezekerheidsregelingen af te bakenen en op 
die manier te bepalen wie toegang heeft tot die solidariteitsmechanismen. Daartoe 
wordt eerst nage gaan in hoever het Belgische grondwettelijk recht de beslissingsvrij
heid van de ge meen   schappen en gewesten op dit punt inperkt (2.1.). Vervolgens 
wordt onderzocht welke beslis sings  ruimte het recht van de Europese Unie de gefe
dereerde eenheden ter zake gunt (2.2.) en in welke mate het Unierecht een bron van 
inspiratie kan zijn voor de gemeen schap pen en gewesten (2.3.).

2.1. AFBAKENING VAN HET TOEPASSINGSGEBIED VAN OVERGEHEVELDE SOCIALEZEKER- 
 HEIDS REGELIN GEN

12. De Grondwet bepaalt expliciet dat decreten van de gemeenschappen kracht 
van wet hebben in het taalgebied waarvoor de gemeenschappen bevoegd zijn.47 
Het Grondwettelijk Hof leest in die grondwetsbepaling een exclusieve territoriale 
bevoegd heids  verdeling. Het volstaat niet dat het onderwerp van een norm die een 
gemeenschap uitvaardigt, kan worden gelokaliseerd binnen het taalgebied waarvoor 
die gemeenschap bevoegd is. Het Hof eist dat de gemeenschappen de territoriale 
wer kings sfeer van door hen uitgevaardigde regels zo afbakenen dat iedere concrete 
situatie ressorteert onder de regels van één en slechts één gemeenschap.48

(45) Zie verslag 2014/02 van 10 juli 2014 van het Algemeen beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstan
digen, pp. 56, www.rsvzinasti.fgov.be/nl/tools/who/advice_2014V02.pdf.
(46) Supra, randnummer 3.
(47) Artikelen 128, §2 en 130, §2 Grondwet.
(48) Zie bv. Arbitragehof, 11 december 1996, nr. 72/96; Arbitragehof, 19 april 2006, nr. 51/2006; Grondwet
telijk Hof, 21 januari 2009, nr. 11/2009.
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De gemeenschappen zijn bijgevolg verplicht om de meest betekenisvolle aankno
pings factoren te hanteren, als zij de werkingssfeer van door hen uitgevaardig de regels 
afbake nen.49 Bij ontstentenis van grondwettelijke aanknopingsfactoren moet elke 
gemeenschap, rekening houdend met de aard en het onderwerp van de door haar 
uitgevaardigde regel, bepalen aan de hand van welk criterium of welke criteria het 
onderwerp van die regel het best kan worden gelokali seerd binnen haar taalgebied.50 
Volgend voorbeeld illustreert dat. De gemeenschappen mogen van het Grondwet
telijk Hof de werkingssfeer van een decreet dat het taalgebruik voor de sociale be
trekkingen tussen werkgevers en werknemers regelt, niet afbakenen aan de hand 
van de plaats van tewerkstelling. Dat criterium lokaliseert immers slechts een van 
de partijen bij de sociale betrekkingen en waarborgt dus niet dat een voorliggende 
situatie wordt geregeld door het decreet van slechts één gemeenschap. Het geschikte 
criterium is volgens het Hof de ligging van de exploitatiezetel waaraan het perso
neelslid gehecht is, omdat daar de sociale contacten tussen werkgever en werknemer 
in principe plaats hebben.51

De gemeenschappen zijn reeds geruime tijd onder meer bevoegd voor persoons
gebonden aangelegen he den. Daartoe behoren het gezondheidsbeleid en de bijstand 
aan personen. De bijzondere wetgever heeft de thans overgedragen sociale zeker
heids mate ries vrijwel allemaal gerangschikt, hetzij onder het gezondheidsbeleid, het
zij onder de diverse vormen van bijstand aan perso nen.52 Wat bijstand aan personen 
betreft, beschouwt men de woon plaats van de betrokken persoon meestal als het 
geschiktste criterium53, op grond dat mensen zich meer verbonden voelen met de 
plaats waar zij wonen dan met de plaats waar zij werken.54 De bijzondere wetgever 
heeft de gezinsbijslagenregelingen een afzonderlijke plaats toebedeeld in de opsom
ming van persoonsgebonden aangelegenheden en heeft ze niet ondergebracht bij 

(49) Zie J. Velaers, De gezinsbijslagen in het ‘institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming’, in W. van 
Eeckhoutte, D. Dumont en R. Carton (eds.), De communautarisering van de gezinsbijslagregeling/La communau-
tarisation des allocations familiales, op. cit., pp. 2944.
(50) Arbitragehof, 19 april 2006, nr. 51/2006 en Grondwettelijk Hof, 21 januari 2009, nr. 11/2009.
(51) Arbitragehof, 30 januari 1986, nr. 10/86.
(52) Artikel 5, §1, I en II BWHI.
(53) Zie bijvoorbeeld artikel 4 van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgver
zekering, B.S., 28 mei 1999; zie, voor een buitenlands voorbeeld, verscheidene artikelen in de Franse Code 
de l’action sociale et des familles, www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069.
(54) Zie B. Cantillon, De splitsing van de sociale zekerheid, in J. Velaers, J. Vanpraet en W. Vandenbruwaene 
(eds.), De zesde staatshervorming: instellingen, bevoegdheden en middelen, Antwerpen, Intersentia, reeks “Forum 
federalisme”, pp. 461469, 2014; E. Cloots, Europese integratie en de eerbiediging van de nationale identiteit 
van de lidstaten, op. cit.; W. Pas, Algemene beschouwingen over de bevoegdheids verdeling in het kader van 
de Zesde Staatshervorming, in A. Alen e.a. (eds.), Het federale België na de Zesde Staatshervorming, op. cit., pp. 
341371; J. Velaers, Het sociaal federalisme in België in het licht van de bevoegdheidsverdeling, in B. Cantillon, 
Patricia Popelier en N. Mussche (eds.), De gelaagde welvaartsstaat, op. cit., pp. 133154; J. Velaers, Territoria
liteit versus personaliteit: een never ending story?, in P. Popelier, D. Sinardet, J. Velaers en B. Cantillon (eds.), 
België quo vadis?, op. cit., pp. 61107; J. Velaers, De gezinsbijslagen in het ‘institutioneel akkoord voor de zesde 
staatshervorming’, op. cit.
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het gezins beleid.55 Men mag ervan uitgaan dat, naar analogie met vele buitenlandse 
gezinsbij slagen regelingen, het criterium woonplaats ook hiervoor de voorkeur van 
velen geniet.56

13. Met betrekking tot de gewesten bepaalt de Grondwet dat bijzondere wetten 
zullen aan duiden welke organen decreten kunnen uitvaardigen in aangelegenheden 
waarvoor de gewesten bevoegd zijn en op welk gebied die decreten kracht van wet 
zullen hebben.57 Ook in dit geval gaat het volgens het Grondwettelijk Hof om een 
exclusieve territoriale bevoegdheids verdeling, zodat iedere concrete situatie slechts 
onder de toepassing van de regels van één gewest mag vallen.58

Bij de zesde staatshervorming heeft de bijzondere wetgever het niettemin verkieslijk 
geacht niet te bepalen binnen welk gebied de nieuwe door de gewesten uit te vaar
digen sociale zekerheids regels zullen gelden. De wetgever wil aldus vermijden dat bij 
eventuele latere wijzigingen van de aanknopings factoren de zwaardere procedure 
voor de wijziging van bijzondere wetten moet worden gevolgd.59 De memorie van 
toelichting bij de bijzondere wet bevat wel suggesties. Voor de dienstencheques bij
voorbeeld wordt de plaats van de te leveren prestatie verkozen boven de exploitatie
zetel van het dienstenchequebedrijf of de woonplaats van de betrokken werknemer, 
met als argument dat dienstencheques moeten worden beschouwd als consumenten
subsidies. Voor maatregelen tot activering van personen met een werkloosheids of 
sociale bijstands  uitkering acht men de woonplaats van de uitkerings gerechtigden het 
geschikte criterium, op grond dat de betrokkenen dankzij die maatregel een deel van 
hun uitkering kunnen behouden. Voor maatregelen inzake vermindering van werk
gevers  bijdragen wordt de exploitatiezetel waaraan de werk nemer is verbonden, be
schouwd als het geschikte criterium. De gewesten bepalen bij gebrek aan bepalingen 
in de bijzondere wet echter zelf met welke aanknopings factoren zij de werkingssfeer 
van hun decreten wensen af te bakenen.60

14. Als de gemeenschappen en gewesten hun nieuwe bevoegdheden uitoefenen, 
moeten zij zich dus houden aan de door of krachtens de Grondwet vastgelegde 

(55) Artikel 5, §1, II, 1° en IV BWHI.
(56) Zie D. Pieters, De Europese Unie tegen een Vlaamse sociale zekerheid?, op. cit.
(57) Artikel 134 Grondwet.
(58) Grondwettelijk Hof, 2 maart 2011, nr. 33/2011.
(59) Zie W. Pas, Algemene beschouwingen over de bevoegdheids verdeling in het kader van de Zesde Staatsher
vorming, op. cit.; J. Vanpraet, De bevoegdheidsverdeling in het arbeidsmarktbeleid, in J. Velaers, J. Vanpraet en 
W. Vandenbruwaene (eds.), De zesde staatshervorming, op. cit., pp. 585675.
(60) Zie S. Feyen, De zesde staatshervorming en het EUrecht, op. cit.; W. Pas, Algemene beschouwingen over 
de bevoegdheids verdeling in het kader van de Zesde Staatshervorming, op. cit.; N. Van Leuven, De bevoegd
heidsoverdrachten inzake arbeids  markt en tewerkstelling, in A. Alen e.a. (eds.), Het federale België na de Zesde 
Staatshervorming, op. cit., 373390; J. Vanpraet, De bevoegdheidsverdeling in het arbeidsmarktbeleid, op. cit., en 
de fragmenten in de parlementaire voorbereiding waaraan zij refereren.
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territoriale grenzen daarvan en aan het principe van de exclusieve territoriale be
voegdheidsverdeling. Binnen die perken kunnen de gemeenschappen en gewesten 
zelf vastleggen met welke criteria zij het toe pas sings  gebied van door hen uitgevaar
digde regelingen afbakenen, vermits noch de Grondwet, noch de bijzon de re wetten 
dergelijke aanknopingscriteria bevatten.

Hierna wordt onderzocht of de gemeenschappen en gewesten bij het afbakenen van 
de territoriale werkingssfeer van hun socialezekerheidsregelingen rekening moeten 
houden met voorschriften van de Europese Unie. De lidstaten hebben weliswaar 
de bevoegdheid behouden om eigen sociale zekerheidssystemen in te richten en de 
regels voor de toekenning van sociale ze ker   heidsprestaties en de omvang ervan te be
palen. De vraag rijst of dat inhoudt dat zij ook naar eigen goeddunken de territoriale 
werkingssfeer van hun socialezekerheids regelingen mogen afbakenen.

2.2. RUIMTE IN DE EUROPESE UNIE VOOR BEVOEGDHEIDSAFBAKENING TUSSEN GEFEDE- 
 REERDE EENHEDEN

15. De Europese Unie stelt zich op dit punt inderdaad minder terughoudend op. 
Binnen de Unie genieten werknemers en zelfstandigen immers het recht zich vrij te 
verplaatsen binnen het grondgebied van de lidstaten en daar te verblij ven om er een 
beroep uit te oefenen onder dezelfde voorwaarden als de eigen onder  danen.61 Het 
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben daarom de opdracht 
om op het vlak van de sociale zeker heid de maatregelen te nemen die nodig zijn voor 
de totstandkoming van dat vrij verkeer.62 Zij hebben daartoe verordeningen63 uit
gevaardigd waarmee zij willen voor komen dat werknemers, met inbegrip van amb
tenaren, en zelfstandigen die gebruikmaken van hun recht van vrij verkeer, op het 
vlak van de sociale zekerheid minder gunstig worden behan deld dan personen die 
al hun arbeids prestaties verrichten in één lidstaat en daar steeds hebben gewoond.64 
Veror de nin gen zijn verbindend in al hun onderdelen en zijn zonder enige om zet ting 
in natio na al recht onmiddellijk toepas se lijk in elke lidstaat.65 Ook uit de keu ze voor 
dit type van rechts instru ment blijkt het grote belang dat de Europese Unie hecht aan 
het elimine ren van socialezekerheidsobstakels voor het vrij verkeer van werk ne mers 
en zelfstandigen. De keuze voor dat rechtsinstrument is gerechtvaardigd, omdat de 

(61) Artikelen 45 en 49 van het VWEU.
(62) Artikel 48 van het VWEU.
(63) Verordening nr. 883/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, Pb L 166, 30 april 2001, p. 1 en Verordening nr. 987/2009/EG 
van 16 september 2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing 
van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, Pb L 284, 30 
oktober 2009, p. 1 (hierna verkort geciteerd als Verordening nr. 883/2004/EG respectievelijk Verordening nr. 
987/2009/EG).
(64) Hof van Justitie, 21 februari 2013, Dumont de Chassart, nr. C619/11.
(65) Artikel 288 van het VWEU.
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doelstelling van de verordeningen niet voldoende kan worden verwezenlijkt door de 
lidstaten zelf en de verordeningen niet verder gaan dan een coördinatie van de na
tionale socialezekerheidsstelsels en niet voorzien in een harmonisatie daarvan.66 Het 
primaire recht van de Europese Unie en de verordeningen maken geen einde aan de 
verschillen tussen de socialezekerheidsstelsels van de lidstaten en dus ook niet aan de 
verschillen in de rechten van de daarbij aangesloten personen. Iedere lidstaat blijft 
bevoegd om met inachtneming van het recht van de Europese Unie de voorwaarden 
voor toekenning van socialezekerheidsprestaties te bepalen.67

De verordeningen zijn niet van toepassing op socialebijstandsregelingen, maar wel op 
al dan niet contributieve wettelijke regelingen die betrekking hebben op een van de 
daartoe opgelijste sociale zeker heids prestaties.68 Of een prestatie onder de toepassing 
van de ver orde ningen valt, hangt af van het doel waarop zij is gericht en van de voor
waar den waaronder zij wordt toegekend. Volgens het Hof van Justitie van de Europese 
Unie is het daarbij van belang, enerzijds, dat zij aan de recht hebbenden wordt toege
kend op grond van een wettelijke regeling en zonder enige discre tio naire beoordeling 
van de persoonlijke behoeften van de aanvrager en, ander zijds, dat zij verband houdt 
met een van de sociale risico’s die behoren tot het toepas sings gebied van de verorde
ningen. Het is niet relevant of de desbetreffende prestatie als een sociale zekerheids
prestatie wordt aangemerkt door de wet ge ving van de betrokken lidstaat. Het mag 
immers niet van een louter nationaalrechtelijke kwalificatie van een prestatie afhangen 
of de betrokken grensoverschrijdende persoon zich kan beroepen op de be scher  ming 
die de ver ordenin gen bieden. Dat een lidstaat alleen door federale wetge ving geregelde 
presta ties beschouwt als sociale zekerheidsprestaties, neemt dan ook niet weg dat de 
verorde nin  gen daarop van toepassing zijn, als de desbetreffende prestatie een ‘sociale 
zeker heids    prestatie’ in de Unierechtelijke betekenis van het woord uit maakt.69

16. De verordeningen regelen een aantal aangelegenheden, waaronder de vast
stelling van de nationale socialezekerheidswetgeving die van toepassing is op een 
grens  overschrijdende situatie. Lidstaten bakenen immers niet altijd aan de hand van 
dezelf de criteria de territoriale werkingssfeer van hun sociale zekerheidsregelingen 
af. Als gevolg daarvan kunnen grensoverschrijdende personen belanden in een si
tuatie waarin zij hetzij nergens vallen onder de toepassing van de sociale zekerheid 
(‘negatief wetsconflict’), hetzij in verscheidene landen tegelijk ressorteren onder de 
sociale zeker heid en mogelijk bloot staan aan een dubbele heffing van sociale zeker
heidsbijdragen (‘posi tief wets con flict’). Dergelijke situaties kunnen zich bijvoorbeeld 

(66)  Overweging 45 bij Verordening nr. 883/2004.
(67)  Zie bv. Hof van Justitie, 21 maart 1990, Cabras, nr. 199/88; 12 juni 2012, Hudzinski, nr. C611/10 en 
Wawrzyniak, nr. 612/10; 21 februari 2013, Dumont de Chassart, nr. C619/11.
(68)  Artikel 3 van Verordening nr. 883/2004/EG.
(69) Hof van Justitie, 1 april 2008, Gouvernement de la Communauté française en Gouvernement wallon, nr. 
C212/06 en 5 mei 2011, Commissie/Duitsland, nr. C206/10.



435

SOCIALE ZEKERHEID EN ZESDE STAATSHERVORMING

voordoen, ingeval het ene land de plaats van tewerkstelling en het andere land het 
ingezetenschap hanteert als het door slag  gevende criterium voor de toepas selijkheid 
van zijn socialezekerheids wet ge ving. Grens overschrijdende personen die wonen in 
het ene en werken in het andere land, komen dan, naargelang van het geval, terecht 
in een positief of negatief wets conflict. Om wetsconflicten te voorkomen leggen 
de verordeningen door middel van aan wij zings regels de aanknopings factoren vast 
waarmee wordt uitgemaakt welke nationale sociale  zeker heids wetgeving van toepas
sing is op grensover schrij dende situaties die binnen hun toepassingsgebied vallen.70 

Als de aangewezen wetgeving minder voordelig is voor de werknemer of zelfstandige 
die gebruikmaakt van zijn recht van vrij verkeer, is dat op zich niet onverenigbaar  
met het primaire recht van de Europese Unie. Dat vloeit rechtstreeks voort uit het 
feit dat de nationale socialezekerheidsstelsels en de verschillen daartussen niet onge
daan zijn gemaakt door de Europese Unie.71

Lidstaten mogen voor het vastleggen van hun nationale grensnormen nog steeds 
andere dan de Europese aanknopings factoren blijven hanteren.72 De verordenin
gen berusten immers op de techniek van de coördinatie van de nationale wetge
vingen.73 Zij moeten daarbij wel het recht van de Europese Unie eerbiedigen.74 De 
lidstaten mogen daarom hun grensnormen niet meer toepassen in situaties waarop 
de Europese aanwijzings regels van toepassing zijn. De aanwijzings regels stellen de 
nationale grensnormen in die mate buiten werking. Aan nationale grens normen 
die de eigen wet ge ving in een bepaald geval toepasselijk verklaren, kan geen gevolg 
worden gegeven, indien de Europese aanwijzingsregels een andere nationale wet ge
ving als toepasselijk aanwijzen. De aanwijzingsregels hebben dan exclusieve werking. 
Omgekeerd moeten de nationale grensnormen die de toepas selijk heid van de eigen 
socialezekerheidswetgeving afwijzen, wijken voor de Euro pe se aanwijzings regels die 
dezelfde wetgeving toepasselijk verklaren. De aanwijzingsregels hebben dan sterke 
werking. Overeenkomstig de klassieke rechtspraak van het Hof van Justitie wordt 
de vrijheid der lid sta ten op dit punt immers aan banden gelegd om, met het oog op 
de bevordering van het vrij personenverkeer, positieve en negatieve wets con flicten te 
voorko men.75 Verder in deze bijdrage wordt uiteengezet dat het Hof van Justitie zijn 
rechtspraak tot op zekere hoogte heeft bijgestuurd.76

(70) Hof van Justitie, 21 februari 2013, Dumont de Chassart, nr. C619/11.
(71) Zie bv. Hof van Justitie, 21 maart 1990, Cabras, nr. 199/88; 12 juni 2012, Hudzinski, nr. C611/10 en 
Wawrzyniak, nr. 612/10; 21 februari 2013, Dumont de Chassart, nr. C619/11.
(72) Zie bijvoorbeeld de artikelen 6 en 6a van de Nederlandse Wet van 31 mei 1956, inzake een algemene ou
derdomsverzekering, http://wetten.overheid.nl/BWBR0002221/geldigheidsdatum_13032015.
(73) Zie D. Pieters, De Europese Unie tegen een Vlaamse sociale zekerheid?, op. cit.
(74) Zie bv. Hof van Justitie, 21 maart 1990, Cabras, nr. 199/88; 12 juni 2012, Hudzinski, nr. C611/10 en 
Wawrzyniak, nr. 612/10; 21 februari 2013, Dumont de Chassart, nr. C619/11.
(75) Zie R. Cornelissen, Communautaire en Nederlandse jurisprudentie inzake de conflictregels in het Euro
pese en internationale socialezekerheidsrecht, Sociaal-economische wetgeving, pp. 799823, 1986 en de arresten 
waaraan die auteur refereert.
(76) Infra, randnummer 22.



436

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2015

17. Gefedereerde eenheden mogen, zoals de lidstaten zelf, weliswaar binnen de door 
hun nationale recht vastgelegde grenzen, zelf bepalen met welke aanknopingsfac
toren zij de territoriale werkings  sfeer van hun sociale zeker heids regelingen afbake
nen. Door hen vastgelegde grensnormen worden evenwel, zoals de grensnormen die 
worden bepaald door de lidstaten zelf77, buiten werking gesteld door de Europese 
aan wij  zings  re gels in elke situatie die valt onder de toepassing van de verordeningen. 
Ook de gefedereerde eenhe den moeten immers het recht van de Europese Unie 
eerbiedigen, als zij bepalen onder welke voorwaarden rechten ontstaan in door hen 
ingerichte socialezekerheids rege lin  gen.78

Herwig Verschueren79, daarin bijgevallen door Danny Pieters80, blijft op dit vlak  
trouw aan de eerder door hem verdedigde stelling dat de Europese aanwijzings regels 
de toepasselijke nationale wetgeving aanwijzen in haar geheel, dus met inbegrip van 
de grond wet telijke regels inzake de overheveling van socialezekerheidsbevoegdheden 
aan gefedereerde een he den en de wetsbepalingen ter uitvoering daarvan. Zodra de 
wetgeving van een federale lidstaat wordt aangewezen als de toepasselijke wetgeving, 
zou het interne recht van de betrokken staat moeten bepalen welke gefedereerde 
wetgeving van toepassing is op de voorliggende grens over  schrijdende situatie. Zoals 
verder in deze bijdrage wordt toegelicht81, hanteren de Europese aanwij zings regels 
als principe dat de wetgeving wordt toegepast van de lidstaat waar de betrokkene 
zijn werkzaamheid uitoefent. Hoger is uiteengezet dat de Belgische gemeenschap
pen en gewesten naar verwachting in vele gevallen daarentegen de woonplaats van 
de betrokkene zullen hanteren als aankno pings factor.82 Een persoon die zich kan 
beroepen op de verordeningen en werkt in België, maar woont in een andere lid
staat, mag men echter niet het voordeel van een gefedereerde socialezekerheids
regeling ontzeggen, op grond dat de betrokkene niet woont in een van de Belgische 
gefede reerde eenheden. Dat zou regelrecht indruisen tegen de sterke wer king van 
de Europe se aanwij zings regels, zoals ook Verschueren en Pieters erkennen. Inge val 

(77) Zie D. Pieters, De Europese Unie tegen een Vlaamse sociale zekerheid?, op. cit.; M. Schmitt, Départ à la re
traite: l’influence du droit de l’Union européenne, op. cit.; H. Verschueren, De wijziging van artikel 23 van de 
Grondwet en de defederalisering van de gezinsbijslagen, in J. Velaers, J. Vanpraet en W. Vandenbruwaene (eds.), 
De zesde staatshervorming, op. cit., pp. 419460.
(78) Zie H. Dumont, L’intégration européenne et le respect de l’identité nationale des Etats (notamment fé
déraux), op. cit.; W. Pas, Algemene beschouwingen over de bevoegdheids verdeling in het kader van de Zesde 
Staatshervorming, op. cit.; B. Steen, De gemeenschapsbevoegdheden inzake gezinsbeleid en gezinsbijslagen na 
de Zesde Staatshervorming, in A. Alen e.a. (eds.), Het federale België na de Zesde Staatshervorming, op. cit., pp. 
413435; J. Vanpraet, De bevoegdheidsverdeling in het arbeidsmarktbeleid, op. cit.; J. Velaers, De gezinsbijsla
gen in het ‘institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming’, op. cit.; H. Verschueren, De wijziging van 
artikel 23 van de Grondwet en de defederalisering van de gezinsbijslagen, op cit.
(79) Zie H. Verschueren, De wijziging van artikel 23 van de Grondwet en de defederalisering van de gezinsbij
slagen, op cit.
(80) Zie D. Pieters, De Europese Unie tegen een Vlaamse sociale zekerheid?, op. cit.
(81) Infra, randnummer 21.
(82) Supra, randnummers 12 tot en met 14.
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grens over schrijdende personen echter werken en wonen in België, dient volgens hen 
de door een gemeenschap of gewest vastgelegde aanknopingsfactor, bijvoorbeeld 
de woonplaats van de betrok kenen, te bepalen welke gefedereerde sociale zeker
heids rege ling op die personen van toepassing is.83 In de zaak met betrekking tot de 
Vlaamse zorg verzekering waren de Europese Commissie en de advocaatgeneraal bij 
het Hof van Justitie daaren te gen de mening toegedaan dat de Europese aanwijzings
regels zowel de bevoegde lidstaat als de bevoegde gefedereerde eenheid aanwijzen.84

Het Hof van Justitie benaderde die zaak echter vanuit een andere invalshoek.85 Het 
hof bracht in herinnering dat het Unierecht in de weg staat aan elke nationale regel 
die het gebruik van het recht van vrij verkeer van werknemers en zelfstandigen kan 
belemmeren of minder aantrek ke lijk maken. Van een ongeoorloofde belemmering 
is bij voor beeld sprake ingeval betrokkenen door de uit oe fening van hun recht van 
vrij verkeer sociale  zekerheidsvoordelen verliezen die hun worden toegekend door de 
wettelijke regeling van een lidstaat. Volgens het Hof mogen gefedereerde eenhe den 
bijgevolg onder  danen van andere lidstaten die daar hun beroeps activiteit uitoefenen, 
niet uitsluiten van hun sociale zeker heids  regelin gen, op grond dat zij wonen in een 
andere lidstaat of in een andere gefede reer de eenheid van dezelfde lidstaat. De be
trokken werknemers of zelfstandigen kunnen anders worden ontmoedigd om hun 
lidstaat van herkomst te verlaten. Als zij hun woonplaats vestigen in een “verkeerd” 
deel van het gastland, dreigen zij immers uitkeringen te verliezen waarop zij anders 
aanspraak kunnen maken, ingeval zij blijven wonen in een andere lidstaat. Het Hof 
van Justitie achtte dat gevaar niet “dermate onzeker en indirect” dat het gevaar voor 
een belem mering van het vrij verkeer van personen louter denkbeeldig zou zijn. Het 
Hof verwierp in dat verband het argument dat de betrokken uitkering laag zou zijn 
en slechts zou worden toegekend aan een gering aantal personen. De betwiste re gel 
zou alleen toelaatbaar zijn, als hij een doel van algemeen belang nastreeft, geschikt 
is om de verwe zen  lijking daarvan te waar bor gen en niet verder gaat dan noodza
kelijk is om het gestelde doel te bereiken. Het Hof aanvaardde de verdeling van 
wetgevende bevoegdheden binnen een federa le lidstaat op zich niet als een afdoende 
rechtvaar di gings  grond. Lidstaten mogen zich im mers niet beroepen op hun interne 
rechts  orde, met inbegrip van hun grond wettelijke struc tuur, om de nietnakoming 
van uit het Unierecht voort vloeiende verplichtingen te recht vaar di gen.86 Het Hof 
liet overigens in een latere zaak ook niet toe dat federale lidstaten zelf de toekenning 

(83) Zie D. Pieters, De Europese Unie tegen een Vlaamse sociale zekerheid?, op. cit.; H. Verschueren, De wijziging 
van artikel 23 van de Grondwet en de defederalisering van de gezinsbijslagen, op cit.
(84) Conclusie van advocaatgeneraal E. Sharpston van 28 juni 2007 bij Hof van Justitie, Gouvernement de la 
Communauté française en Gouvernement wallon, nr. C212/06.
(85) Zie ook Y. Jorens, Arrêt ‘Wallonie c. Flandre’ : l’accès à une prestation sociale organisée par une collectivité à 
l’intérieur d’un Etat membre, Journal de droit européen, pp. 209211, 2008.
(86) Hof van Justitie, 1 april 2008, Gouvernement de la Communauté française en Gouvernement wallon, nr. 
C212/06.
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van socialezeker heids  prestaties afhankelijk maken van de voor  waarde dat personen 
die zich kunnen beroepen op het vrij verkeer van werknemers en zelfstandigen, wo
nen in een bepaalde deel  staat.87

Het Hof van Justitie besliste niet expliciet dat de Europese aanwijzings regels zowel 
de bevoeg de lidstaat als de bevoegde gefedereerde eenheid aanwijzen. De uitspraak 
van het Hof sorteert wel dezelfde gevolgen.88 Het Hof besliste ook niet uitdrukke
lijk dat de aanwij zings   regels niet zo mogen worden geïnterpreteerd dat het interne 
recht van een federale lidstaat bepaalt welke gefedereerde wetgeving van toepassing 
is, op een grens over   schrijdende werknemer of zelfstandige. Uit het arrest van het 
Hof blijkt echter wel dat de door Verschueren en Pieters gehuldigde opvatting niet 
houdbaar is, voor zover een dergelijke interpretatie van de aanwijzingsregels in de 
verordeningen leidt tot een belemmering van het vrij verkeer van werknemers en 
zelfstandigen. Verorde nings bepalingen behoren immers slechts tot het secundaire 
Unie recht en zouden door het Hof van Justitie nietig worden verklaard, ingeval 
zij on ver e nig    baar zijn met de primaire verdragsbepalingen van de Europese Unie.89

18. Een aantal auteurs is van oordeel dat het arrest van het Hof van Justitie in de 
zaak met betrekking tot de Vlaamse zorgverzekering niet te rijmen valt met de hoger 
toegelichte verdragsrechtelijke verplichting van de Europese Unie tot eerbiediging 
van de nationale identiteit der lidstaten90, zoals die tot uiting komt in hun politieke 
en grondwet te lij ke basis struc tu ren. Volgens hen zouden om die reden de nationale 
grensnormen van grond wettelijke aard moeten bepalen welke gefedereerde eenheid 
haar wetgeving mag toepas sen, ingeval de betrokkene – ook al is hij onderdaan van 
een andere lidstaat – woont en werkt in dezelfde federale lidstaat.91 Men verwijt het 
Hof aldus de eerbied voor de nationale identiteit der lidstaten niet of onvoldoende 
af te wegen tegen het recht op vrij verkeer van werknemers en zelfstandigen.

Persoonlijk ben ik het niet eens met de opvatting van deze gezaghebbende auteurs. 
De Europese Unie is wel eerbied verschuldigd aan de fundamen tele normen die 
gestalte geven aan de identiteit van de lidstaten. De intern rechte lijke regels die 
wetge ven de bevoegd  heden overdragen aan gefedereerde eenhe den, behoren tot die 

(87) Hof van Justitie, 5 mei 2011, Commissie/Duitsland, nr. C206/10.
(88) Cf. H. Verschueren, De wijziging van artikel 23 van de Grondwet en de defederalisering van de gezinsbij
slagen, op cit.
(89) Zie, wat andere verordeningsbepalingen dan de aanwijzingsregels betreft, R. Cornelissen, Europees socia
lezekerheidsrecht, in J. Put en V. Verdeyen (eds.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2006-2011, Brugge, 
die Keure, pp. 377, 2011.
(90) Supra, randnummers 6 en 7.
(91) Zie S. Feyen, De zesde staatshervorming en het EUrecht, op. cit.; D. Pieters, De Europese Unie tegen een 
Vlaamse sociale zekerheid?, op. cit.; J. Velaers, Het sociaal federalisme in België in het licht van de bevoegdheids
verdeling, op. cit.; H. Verschueren, De wijziging van artikel 23 van de Grondwet en de defederalisering van de 
gezinsbijslagen, op cit.
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funda mentele normen. Men mag aannemen dat hetzelfde in principe geldt voor 
bepalingen waar mee gefedereerde eenheden de werkingssfeer van hun sociale zeker
heids   regelingen afbakenen en aldus de door hen georganiseerde ‘kring van solidari
teit’ slui ten. Die bepalingen vloeien immers voort uit en geven verder gestalte aan de 
door het interne recht bekrachtigde beslissingen over de politieke en grondwettelijke 
basis structuren van een lidstaat.92 A. Verhoeven betoogt mijns inziens terecht dat 
het recht van de Europese Unie, zoals door sommige nationale rechters is beslist, 
geen onvoorwaardelijke voorrang moet krijgen op het grondwettelijke recht van de 
lidstaten, maar slechts erkenning verdient, voor zover het Unierecht tegemoetkomt 
aan de constitutionele waarden en beginselen die ten grondslag liggen aan de lidsta
ten.93 Ik sluit mij echter ook aan bij de analyse van die auteur dat het recht van de 
lidstaten zelf niet alleen afhankelijk is van interne erkenning, maar ook, en door het 
toenemende grens over schrij dende rechtsverkeer steeds meer, van externe erkenning 
en dat externe erken ning wordt bepaald door de mate waarin het interne recht aan
sluiting vindt bij de waarden en beginselen die worden gehuldigd door, in dit geval, 
de Europese Unie.94 Daaruit volgt mijns inziens dat grens normen die gefedereerde 
eenheden uitvaar di gen in overeen stemming met het interne grondwettelijke recht, 
niet mogen neerkomen op een aantas ting van het primaire Unierecht inzake het 
vrij verkeer van werknemers en zelf stan digen. Dat vrij verkeer is immers een van de 
basispijlers waarop de Europese Unie berust. Vanuit een juridisch perspectief mag 
het gefedereerde eenheden van een lidstaat mijns inziens niet worden toegestaan 
om via zelf vastgestelde grens nor  men sociale zeker heids prestaties te ontzeggen aan 
personen die daarop met toepas sing van de Europese aan wij zings regels aanspraak 
kunnen maken. Het Hof van Justitie laat zich voorts op dit punt terecht niet van de 
wijs brengen door het argument dat gefede reer de grensnormen evenzeer gelden voor 
de onderdanen van de betrokken lidstaat. Ook zij kunnen zich immers beroepen op 
het Unierecht, indien zij hebben gebruik gemaakt van hun recht van vrij verkeer van 
werknemers en zelfstandigen.95

19. Het Hof liet in de zaak met betrekking tot de Vlaamse zorgverzekering wel toe 
dat de woonplaats in een gefedereerde eenheid wordt gebruikt als aankno pings factor 
ten opzichte van onderdanen van de betrokken lidstaat die niet hebben gebruikge
maakt van dat recht op vrij verkeer. Het Hof beschouwt de situatie van zoge naamde 

(92) Zie ook E. Cloots, Europese integratie en de eerbiediging van de nationale identiteit van de lidstaten, op. cit.
(93) Zie A. Verhoeven, Een (gedeeltelijke) verdediging van het LissabonUrteil: over de onvervangbare rol van na
tionale grondwetten in de Europese Unie, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, pp. 2737, 2010.
(94) Zie hierover ook bv. H. Dumont, La traduction, ciment du ‘pacte constitutionnel eurpéen’. Une relecture 
du débat sur la primauté du droit européen par rapport aux Constitutions nationales, en K. Lenaerts, Dialogues 
juridictionnels et traductions constitutionnelles dans l’Union européenne, beide in A. Bailleux e.a. (eds.), Tra-
duction et droits européens: enjeux d’une rencontre, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires SaintLouis, 
pp. 449489 resp. 623646, 2009.
(95) Hof van Justitie, 7 februari 1979, Knoors, nr. C115/78 en 1 april 2008, Gouvernement de la Communauté 
française en Gouvernement wallon, nr. C212/06.
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‘sedentaire’ eigen onderdanen als een zuiver interne situatie die niet valt onder de 
toe pas sing van het Unierecht.96

Men wijst erop dat de precieze betekenis van de term ‘gebruik van het recht van vrij 
verkeer’ verduidelijking behoeft en dat men zich bijvoorbeeld kan afvragen in hoe
ver op dat punt belang moet worden gehecht aan de redenen waarom en (de duur 
van) de periode waarin de betrokkenen dat recht hebben uitgeoefend.97 Die ver
duidelijking kan echter via de geëigende kanalen worden gecreëerd. Dat praktische 
bezwaar doet mijns inziens dan ook geen afbreuk aan de principiële stellingname 
van het Hof van Justitie. De beslis sing dat door gefedereerde eenheden vastgestelde 
aanknopingsfactoren mogen worden toe ge past ten aanzien van sedentaire onderda
nen van de betrokken lidstaat, houdt voorts vanzelfsprekend geen aantasting in van 
de politieke en grondwet te lij ke basis  struc tu  ren van de lidstaten.

De beslissing van het Hof van Justitie dat de situatie van sedentaire eigen onderda
nen buiten het bereik blijft van het Unierecht, is vanuit een ander perspectief ont
haald op kritiek.98 Het is weliswaar vaste rechtspraak van het Hof dat de Europees
rechtelijke regels inzake het vrije perso nen  verkeer niet mogen worden toegepast op 
situaties die geen enkel aanknopings punt heb ben met een van de aangele gen  heden 
waarop het Unierecht betrekking heeft en waarvan alle relevante elementen in de 
interne sfeer van een enkele lidstaat liggen.99 Men voert evenwel aan dat deze recht
spraak achterhaald zou zijn door de verdragsbepalingen inzake het Europese burger
schap. De Europese Unie beschouwt alle onderdanen van alle lid staten als burgers 
van de Unie en verleent hen op die grond onder meer het recht om zich vrij op het 
grondgebied van de lidstaten te verplaatsen en er vrij te ver blij ven.100 Uit dat burger
schap en ook uit hun vast stel ling dat het Unierecht meer en meer komaf maakt met 

(96) Hof van Justitie, 7 februari 1979, Knoors, nr. C115/78 en 1 april 2008, Gouvernement de la Communauté  
française en Gouvernement wallon, nr. C212/06.
(97) Zie P. Van Elsuwege en S. Adam, Situations purement internes, discriminations à rebours et collectivités 
autonomes après l’arrêt sur l’assurance soins flamande, Cahiers de droit européen, pp. 655711, 2008; F. Van 
Overmeiren, Vrij verkeer, gelijkheid van Europese burgers en de bevoegdheidsverdeling in België, op. cit.; H. 
Verschueren, De regionalisering van de sociale zekerheid in België in het licht van het arrest van het Europese 
Hof van Justitie inzake de Vlaamse zorgverzekering, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 50 (2), pp. 209
218, 2008.
(98)  Zie onder meer P. Van Elsuwege en S. Adam, Situations purement internes, discriminations à rebours et 
collectivités autonomes après l’arrêt sur l’assurance soins flamande, op. cit.; F. Van Overmeiren, Vrij verkeer, ge
lijkheid van Europese burgers en de bevoegdheidsverdeling in België, op. cit. en de auteurs waaraan zij refereren. 
(99) Vergelijk Hof van Justitie, 22 september 1992, Petit, nr. C153/91 en 1 april 2008, Gouvernement de la 
Communauté française en Gouvernement wallon, nr. C212/06. 
(100) Artikelen 20 tot 25 van het VWEU.
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het onderscheid tussen economisch actieve en economisch inactieve burgers101, lei
den auteurs af dat de onderdanen der lidstaten zich tegen hun eigen lidstaat moeten 
kunnen beroepen op hun status van Unieburger, ongeacht of zij hebben gebruik
gemaakt van het recht van vrij verkeer van werknemers en zelfstandigen en ook al 
is hun gebeur lijke benadeling louter het gevolg van een intern  rechte lijke bevoegd
heids    verdeling. Het aan de Unieburgers verleende recht om te verblijven in (elk deel 
van) elke lidstaat wordt aanzien als een mogelijke grondslag voor een unierechtelijk 
verbod tot omgekeerde discriminatie.102 Men wijst erop dat dit verbod nog steeds 
een verschil in behan de ling toelaat, indien daarvoor een objectieve recht vaardiging 
bestaat. Deze zou bij voor beeld kunnen bestaan in de steun aan een minder be
gunstigde gefedereerde eenheid of in het bestrijden van een probleem dat slechts 
voorkomt in een bepaalde gefedereerde eenheid. Een intern rech te  lijke overheveling 
van socialezeker heids bevoegdheden op zich wordt echter niet beschouwd als een 
afdoende recht vaardiging.103

Het Hof van Justitie oordeelde in zijn arrest met betrekking tot de Vlaamse zorg
verzekering echter expliciet dat ook het burgerschap van de Unie niet tot doel heeft 
om de materiële werkingssfeer van het Verdrag betreffende de werking van de Eu
ropese Unie uit te breiden tot interne situaties die geen enkele aanknoping met het 
Unierecht heb ben.104

Het is niet zeker dat het pleit daarmee definitief is beslecht.105 Zoals blijkt uit de 
hierna toegelichte voorbeelden, heeft het Hof van Justitie ook nadien nog beslist 
dat de verdrags  bepalingen inzake het burgerschap van de Europese Unie toepassing 
kunnen vinden op personen die hun recht van vrij verkeer nog niet hebben uitge
oefend, ingeval zij hun belangrijkste rechten als Unieburger dreigen te verliezen. Zo 
mag een lidstaat een persoon die geen burger van de Europese Unie is, niet het recht 
van verblijf op zijn grond gebied ontzeggen, ingeval de jonge kinderen te zijnen laste 
burgers van de Europese Unie zijn en verblijven in die lidstaat waarvan zij ook on
derdaan zijn. De betrokken lid staat mag de betrokkene ook geen arbeidsvergunning 

(101) Recente arresten van het Hof van Justitie (Hof van Justitie, 11 november 2014, Elisabeta Dano en Florin 
Dano, nr. C333/13; Hof van Justitie, 15 september 2015, Nazifa Alimanovic, Sonita Alimanovic, Valentina 
Alimanovic e.a., nr. C67/14) doen de vraag rijzen of die trend zal aanhouden (zie D. Dumont, Arrêt Dano: fin 
du “tourisme social”, ou de la citoyenneté européenne?, Journal de droit européen, pp. 196199, 2015).
(102) Zie onder meer P. Van Elsuwege en S. Adam, Situations purement internes, discriminations à rebours 
et collectivités autonomes après l’arrêt sur l’assurance soins flamande, op. cit.; F. Van Overmeiren, Vrij verkeer, 
gelijkheid van Europese burgers en de bevoegdheidsverdeling in België, op. cit.
(103) Conclusie van advocaatgeneraal E. Sharpston van 28 juni 2007 bij Hof van Justitie, Gouvernement de la 
Communauté française en Gouvernement wallon, nr. C212/06.
(104) Hof van Justitie, 1 april 2008, Gouvernement de la Communauté française en Gouvernement wallon,  
nr. C212/06.
(105) Zie conclusie van advocaatgeneraal J. Kokott van 25 november 2010 bij Hof van Justitie, McCarthy,  
nr. C434/09.
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weigeren. Elk van beide maatre ge len zou immers ertoe leiden dat zijn kinderen in 
feite worden verplicht het grondgebied van de Europese Unie te verlaten, en zou hen 
aldus beroven van het effectieve genot van de belangrijkste rechten die zij ontlenen 
aan hun status van Unieburger.106 Het behoort voorts weliswaar tot de bevoegdheid 
der lidstaten om te bepalen onder welke voor waar den hun nationaliteit wordt ver
worven en een eerder verleende natura li sa tie wordt inge trok ken. Toch acht het Hof 
van Justitie zich bevoegd om zich uit te spreken over de intern  rechtelijke voorwaar
den waaronder een persoon zijn nationaliteit en meteen ook zijn hoedanigheid van 
Unieburger en de daaraan verbonden rechten kan verliezen.107 Dat een burger zijn 
recht van vrij verkeer niet heeft uitgeoefend, houdt op zich dus niet nood zakelijk in 
dat het gaat om een situatie die buiten het bereik valt van het recht van de Europese 
Unie. Voor de toepassing van het Unierecht is echter wel vereist dat de betwiste 
nationale maatregel de betrokkenen zou beroven van het effectief genot van de be
langrijkste rechten die zij ontlenen aan het Unierecht of hen zou belemmeren in hun 
recht om vrij te reizen en te verblijven op het grondgebied van de lidstaten. Is dat 
niet het geval, dan beschouwt het Hof van Justitie de aangelegenheid nog steeds als 
een louter interne situatie waarop het Unierecht niet van toepassing is.108 Sommige 
auteurs achten de klassieke rechtspraak van het Hof juridisch verdedigbaar.109 An
deren juichen de versoepeling in de rechtspraak van het Hof wel toe, maar zijn van 
oordeel dat zij tezelf der tijd de legitimiteit van zijn internesituatierechtspraak verder 
afzwakt of zijn van mening dat het Hof van Justitie internrechtelijke situaties wel 
moet beoordelen om te vermijden dat gefedereerde eenheden de klok van de Euro
pese integratie zouden terug zetten.110

Het Hof van Justitie suggereert ten slotte dat de uitlegging van het Unierecht wel 
nuttig kan zijn, indien volgens het nationale recht sedentaire staatsburgers dezelfde 
rechten moeten genieten als degene die onderdanen van een andere lidstaat ontle
nen aan het Unierecht.111 Men werpt hiertegen op dat de nationale rechters moeten 
beoordelen of die voorwaarde is vervuld, en dat de suggestie van het Hof bijgevolg 
verschillen in de bestrijding van omgekeerde discriminatie tussen de lidstaten laat 

(106) Hof van Justitie, 8 maart 2011, Ruiz Zambrano, nr. C34/09.
(107) Hof van Justitie, 2 maart 2010, Rottmann, nr. C135/08.
(108) Hof van Justitie, 5 mei 2011, McCarthy, nr. C434/09; zie ook K. Lenaerts, EU Federalism in 3D, op. 
cit.; A. Torres Pérez, The Dual System of Rights Protection in the European Union, in E. Cloots, G. De Baere 
en S. Sottiaux (eds.), Federalism in the European Union, op. cit., pp. 110130.
(109) Zie E. Cloots, Europese integratie en de eerbiediging van de nationale identiteit van de lidstaten, op. cit.; 
Y. Jorens, Arrêt ‘Wallonie c. Flandre’: l’accès à une prestation sociale organisée par une collectivité à l’intérieur 
d’un Etat membre, op. cit.
(110) Zie H. Dumont, L’intégration européenne et le respect de l’identité nationale des Etats (notamment fé
déraux), op. cit.; F. Van Overmeiren, Vrij verkeer, gelijkheid van Europese burgers en de bevoegdheidsverdeling 
in België, op. cit.; conclusie van advocaatgeneraal E. Sharpston van 28 juni 2007 bij Hof van Justitie, Gouver-
nement de la Communauté française en Gouvernement wallon, nr. C212/06.
(111) Hof van Justitie, 1 april 2008, Gouvernement de la Communauté française en Gouvernement wallon, nr. 
C212/06.
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bestaan.112 Volgens het Belgische Grondwettelijk Hof verantwoordt het bestaan van 
internationale verbintenis sen op zich niet noodzakelijk een verschillende behande
ling van personen.113 In de zaak met betrek king tot de Vlaamse zorgverzekering was 
het Hof evenwel van oordeel dat een uitbreiding van het toepas sings  gebied van de 
zorgverzekering tot sedentaire Belgische staatsburgers die wonen in het Franse of het 
Duitse taalgebied, de Vlaamse Gemeen schap kan brengen tot controle en toezicht 
buiten de grenzen van het taalgebied waarin zij die bevoegdheid mag uitoefenen. 
Het Hof achtte het niet nodig om verder te onder zoeken of Belgische sedentaire 
onderdanen worden gediscrimineerd, op grond dat een eventuele discriminatie niet 
haar oorsprong vindt in het desbetreffende Vlaamse decreet, maar in het ontbreken 
van analoge bepalin gen in decreten van de Franse en de Duits talige Gemeenschap 
of in de ontsten tenis van federale socialezekerheidsmaatregelen.114 Volgens sommi
ge auteurs zal het Grondwettelijk Hof wellicht in de regel  gevende autono mie van 
de gemeen  schappen en de gewesten een grond van rechtvaardiging zien voor een 
verschillende behandeling van sedentaire onderdanen115 of zou het Hof van oor
deel kunnen zijn dat het een der gelij ke omgekeerde discriminatie niet ongedaan 
kan maken zonder de perken van zijn bevoegd heid tot grondwettigheidscontrole te 
overschrijden.116

2.3. EUROPESE AANWIJZINGSREGELS ALS INSPIRATIEBRON
20. In de huidige stand van het Unierecht mogen de Belgische gemeenschappen en 
gewes ten bijgevolg met zelf vastgelegde aankno pings factoren het toepassingsgebied 
van hun socialezekerheidsregelingen afbakenen ten aanzien van Belgische onderda
nen die niet gebruikgemaakt hebben van hun recht van vrij verkeer van werknemers 
en zelfstandigen. Hetzelfde geldt met betrekking tot personen die zich niet kunnen 
beroepen op het Unierecht inzake het vrij verkeer van werknemers en zelfstandi
gen.117 Het Belgische Grondwettelijk Hof eist dat de gemeenschappen en gewesten 
hun aanknopingsfactoren zodanig kiezen dat een concrete situatie slechts onder de 
toepassing kan vallen van de regelgeving van één en slechts één gemeenschap respec
tie velijk gewest tegelijk. Een analyse van de Europese aan kno pings factoren en van 
de mate waarin de verordeningen kunnen leiden tot de gelijk  tijdige toepassing van 

(112) Zie P. Van Elsuwege en S. Adam, Situations purement internes, discriminations à rebours et collectivités 
autonomes après l’arrêt sur l’assurance soins flamande, op. cit.; F. Van Overmeiren, Vrij verkeer, gelijkheid van 
Europese burgers en de bevoegdheidsverdeling in België, op. cit.
(113) Grondwettelijk Hof, 26 september 2013, nr. 122/2013 en 26 september 2013, nr. 123/2013.
(114) Grondwettelijk Hof, 21 januari 2009, nr. 11/2009.
(115) Zie B. Steen, De gemeenschapsbevoegdheden inzake gezinsbeleid en gezinsbijslagen na de Zesde Staats
hervorming, op. cit.
(116) Zie P. Van Elsuwege en S. Adam, Situations purement internes, discriminations à rebours et collectivités 
autonomes après l’arrêt sur l’assurance soins flamande, op. cit.
(117) Zie Y. Jorens, Arrêt ‘Wallonie c. Flandre’: l’accès à une prestation sociale organisée par une collectivité à 
l’intérieur d’un Etat membre, op. cit.
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meer dan één nationale sociale zeker heids wetgeving, kan verhel  deren in hoever de 
Europese aanwijzingsregels een bron van inspiratie kunnen zijn voor de Belgische re
gelgevers. Sommige auteurs achten dat mogelijk,118 andere kanten zich hiertegen.119

21. De huidige verordeningen behoren tot de derde generatie van hun soort. De 
erin opgenomen aanwijzingsregels gaan nog steeds uit van het basisprincipe dat de 
wet ge ving wordt toegepast van de lidstaat waar de betrokkene zijn werkzaamheid 
uitoefent.120 De verordeningen kaderen immers in het Europese recht betreffende 
het vrij verkeer van werk nemers en zelfstandigen. De Europese Unie bestrijdt het 
gevaar voor discriminatie van personen die gebruikmaken van hun recht om in an
dere lidstaten een werkzaamheid als werknemer of zelfstandige uit te oefenen. Zij 
wil alle personen die werken op het grondgebied van eenzelfde lidstaat, een gelijke 
behandeling garanderen.121 De wetgeving van de werkstaat bepaalt daarom niet al
leen of de betrokkenen een recht op sociale zeker heids prestaties genieten, maar ook 
of sociale  zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.122 Voor migrerende werknemers 
en zelfstandigen zijn bijgevolg dezelfde sociale zeker heids bijdragen verschuldigd als 
voor sedentaire sociaal verzekerden in dezelfde lidstaat. De veror de ningen gaan op 
die wijze het gevaar voor sociale dumping tegen.123 De Europese Unie opteert daar
om voor de plaats waar personen hun werk zaamheden uitoefenen, als primordia
le aanknopingsfactor. De verordeningen bepalen weliswaar niet wat moet worden 
verstaan onder “plaats van uitoefening”, noch bevatten zij, behoudens voor werk
zaamheden aan boord van een zeeschip of van cockpit of cabinepersoneel, bijko
mende regels voor de lokalisatie van die plaats. Het Hof van Justitie leidt daaruit af 
dat de betekenis van het begrip “plaats van uitoefening” moet worden bepaald in 
overeenstemming met de gebruikelijke betekenis ervan in de omgangstaal en met 
inachtneming van de doeleinden van de verordeningen. De plaats waar men zijn 
werkzaamheden uitoefent, is om die redenen de plaats waar de betrokken persoon 
concreet de aan zijn werkzaamheid verbonden handelingen verricht. Het kan de 
lidstaten voorts niet worden toegestaan een eigen uitleg ging van dat begrip te geven. 
Dat zou immers evenzeer als nationaal vastgelegde aanknopingsfactoren kunnen 
leiden tot wetsconflicten.124

(118) Zie H. Verschueren, De wijziging van artikel 23 van de Grondwet en de defederalisering van de gezins
bijslagen, op cit.
(119) Zie D. Pieters, De Europese Unie tegen een Vlaamse sociale zekerheid?, op. cit.
(120) Artikel 11 van Verordening nr. 883/2004.
(121) Overwegingen 1, 5, 8 en 17 bij Verordening nr. 883/2004.
(122) Zie o.a. Hof van Justitie, 15 februari 2000, Commissie/Frankrijk, nr. C169/98.
(123) Zie F. Pennings, Coordination of Social Security on  the Basis  of  the  Stateofemployment  Principle:  
Time  for  an  Alter na tive?, Common Market Law Review, 42 (1), pp. 6789, 2005.
(124) Hof van Justitie, 27 september 2012, Partena, nr. C137/11. 
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De verordeningen bevatten wel bijkomende aanknopingsfactoren voor specifieke 
situaties die dat rechtvaardigen,125 omdat de plaats van tewerkstelling op zich niet tot 
een afdoend geachte oplossing leidt. Ingeval van detachering van een werknemer of 
zelf stan  dige naar een andere lidstaat blijft de wetgeving gelden van de lidstaat waarin 
de sociaal verzeker de voordien beroepsactief was.126 De normale aanwijzingsregel 
zou in dat geval immers leiden tot een snel wisselende toepassing van opeenvolgende 
nationale sociale zeker heids wetgevingen. De administratieve rompslomp die daaruit 
voortvloeit, zou op zich een hinderpaal voor het vrij verkeer van werknemers en 
zelfstan di gen uitmaken. Voorts leiden bijkomende aan knopingsfactoren, waaron
der de woonplaats van de sociaal verzekerden, tot de aan dui ding van één bevoegde 
lidstaat in gevallen waarin de betrok ke ne werkt in meer dan één lidstaat tegelijk.127

De Europese Unie beoogt dus een gelijke behandeling van werknemers en zelfstan
digen in de lidstaat waar zij hun werkzaamheid uitoefenen. Gelet op die doelstel
ling acht men het niet gerechtvaardigd dat sociale   zeker heids  rechten worden bepaald 
door de woon plaats van de betrokkene, tenzij in specifieke gevallen waarin bepaalde 
socialezeker heids  prestaties “verband houden met de economische en sociale om
standigheden van de betrokkene”.128 Personen die een sociale zekerheidsprestatie 
ontvangen op grond van een eerder uitgeoefende werk zaam heid, worden in een aan
tal gevallen nog beschouwd als personen die een werkzaamheid verrichten. In ande
re gevallen bepaalt in principe hun woon plaats de op hen toe pas selijke wetge ving, 
zoals dat ook het geval is voor niet of niet langer beroepsactieve personen.129 Bij
zondere aanwijzingsregels verwijzen voorts voor bepaalde socialezekerheidsprestaties 
naar de wetgeving van de lidstaat waar de sociaal verzekerde woont en wordt geacht 
werk of geneeskundige verzorging te zoeken, veeleer dan in zijn werkland. In een 
aantal gevallen is het werkland hiervoor een vergoeding verschuldigd aan het woon
land.130 Door de nood om de verordenings bepalingen open te stellen voor de niet 
of niet meer werkende personen en om de aanwijzingsregels, wat sommige sociale 
zekerheidsprestaties betreft, aan te passen aan de bijzondere situatie van personen 
die niet wonen in het land waar zij werken, verdringt de woonplaats in een aantal 
gevallen de plaats van tewerkstelling als aanknopingsfactor.131

(125) Overweging 18 bij Verordening nr. 883/2004.
(126) Artikel 12 van Verordening nr. 883/2004.
(127) Artikel 13 van Verordening nr. 883/2004.
(128) Overweging 16 bij Verordening nr. 883/2004.
(129) Artikel 11 Verordening nr. 883/2004.
(130) Zie bijvoorbeeld de artikelen 17, 18 en 65 van Verordening nr. 883/2004.
(131) Zie F. Pennings, Coordination of Social Security on  the Basis  of  the  Stateofemployment  Principle:  
Time  for  an  Alter na tive?, op. cit.
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Dat is nog meer het geval in de volgende situatie. De verordeningen zijn niet van 
toepassing op sociale bij stands prestaties.132 Volgens een vaste rechtspraak van het 
Hof van Justitie gelden de verordeningen echter wel voor prestaties die kenmerken 
hebben van zowel de sociale verzekering als de sociale bijstand. Het in de verorde
ningen vastgelegde principe van de exporteer baarheid van socialezekerheidspresta
ties hield vroeger in dat die prestaties ook moesten worden toegekend, als uitke
ringsgerechtigden terugkeerden naar hun land van oorsprong. Voor die prestaties 
is, omwille van hun specifieke kenmerken, de plaats van tewerkstelling nochtans 
niet de meest geschikte aanknopingsfactor.133 Daarom hebben de verordeningen na 
enige tijd de woonplaats genomen als aankno pings factor voor ‘bijzondere’ prestaties 
die ook kenmerken hebben van de sociale bijstand. Voor zover die prestaties niet 
met bijdragen, maar met gewone belastingen wor den gefinancierd, worden zij uit
sluitend toegekend door de lidstaat waar de betrok kene woont. Deze zeer specifieke 
aan wij zings  regel geldt bovendien slechts, voor zover de lidstaten de desbetreffende 
prestaties opnemen in een bijlage bij de verordeningen.134 Die regeling laat toe dat 
bepaalde, zuiver op solidariteit berustende prestaties alleen worden toegekend aan 
personen die wonen in de betrokken lidstaat.135 Uit de hoger geanalyseerde recht
spraak van het Hof van Justitie kan worden afgeleid dat die regel ook geldt, ingeval 
een gefe de reer de eenheid voorziet in dergelijke prestaties en de voorliggende situatie 
onder de toepassing van de verordeningen valt. Als een socialezeker heids  prestatie 
behoort tot het materiële toepas sings  gebied van de verordeningen, maar niet beant
woordt aan die strikte voorwaarden, blijven de overige aanwijzingsregels van toepas
sing. Dat is bijvoorbeeld het geval met betrekking tot de prestaties van de Vlaamse 
zorg verzekering. Zij worden immers gedeeltelijk gefinan cierd met bijdragen van de 
sociaal verze ker de personen en hebben bijgevolg niet alle kenmerken van de beoog
de bijzondere prestaties.136

De verorde nin gen bepalen dat de ‘woonplaats’, voor hun toepas sing, wordt gedefi
nieerd als de plaats waar een persoon pleegt te wonen. Zij valt te onderscheiden van 
de tijdelijke verblijfplaats137 en valt eigenlijk samen met de plaats waar de betrokkene 
het centrum van zijn belangen heeft gevestigd. Die plaats wordt in elk concreet geval 
vastgesteld op basis van een algemene beoor de ling van alle beschik bare relevante in
formatie. Men houdt rekening met de duur en de continuïteit van de aanwezigheid 
op het grondgebied van de betrokken lidstaten, de aard en specifieke kenmerken 

(132) Artikel 3 van Verordening nr. 883/2004.
(133) Zie H. Verschueren, Vrij verkeer van personen in de EU en de socialeminimumuitkeringen van de lidstaten: 
op zoek naar een evenwicht, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 55 (1), pp. 109135, 2013.
(134) Artikel 70 van Verordening (EG) nr. 883/2004 en haar bijlage X.
(135) Zie H. Verschueren, Vrij verkeer van personen in de EU en de sociale minimumuitkeringen van de lidstaten: 
op zoek naar een evenwicht, op. cit.
(136) Artikel 4 van het Decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering.
(137) Artikel 1 j) en k) van Verordening nr. 883/2004.
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van uitgeoefende werkzaamheden, de gezinssituatie en familiebanden, het al dan 
niet permanente karakter van de huisvestingssituatie, de plaats waar de betrokke
ne wordt geacht te wonen voor belastingdoeleinden, enz. Als twijfel blijft bestaan, 
wordt de intentie van de betrokkene, met name zijn motieven om ergens te (gaan) 
verblijven, beschouwd als doorslaggevend.138 Aan een formeel domicilie wordt op 
zich weinig waarde gehecht. De Europese aanwijzingsregels verzetten zich immers 
ertegen dat een lidstaat als bevoegd wordt beschouwd op basis van het enkele feit dat 
de betrokken persoon een geregis treer de verblijf plaats heeft op het grondgebied van 
die lidstaat, zonder dat hij en zijn gezins  le den er werken of gewoonlijk verblijven.139

22. De aanwijzings regels maken de wetgeving van slechts één lidstaat toepasselijk.140 
Men wenst aldus de samenloop van toepasbare nationale wetgevingen en daaruit 
voortvloeiende verwikkelingen te vermij den. Deze worden im mers op zich be
schouwd als een hinderpaal voor het vrij verkeer van werknemers en zelf stan digen.141

Het Hof van Justitie benadrukt nog steeds het belang van deze verordeningsbepaling 
die de hoger toegelichte tra di tio nele rechtspraak van het Hof inzake de exclusieve 
werking van de aanwij zings regels ver woordt.142 Niettemin heeft het Hof zijn recht
spraak bijgestuurd. De verordeningen beogen zowel bij te dragen tot de verhoging 
van de levensstandaard en de verbetering van de arbeidsomstandigheden, als het vrij 
verkeer van werknemers en zelfstandigen te vergemakkelijken. De verordeningen 
zouden hun doelstellingen en deze van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie mis ken nen, ingeval zij een lidstaat verbieden grensoverschrijdende 
werknemers en zelf stan digen een ruimere sociale bescherming te bieden dan de 
verordeningen zelf. Het Hof van Justitie heeft op grond van dat argument steeds 
geoordeeld dat de toepassing van de verordeningen niet mocht leiden tot het verlies 
van uitsluitend krachtens een nationale wetgeving verkregen socialezekerheidsrech
ten. Het Hof was vroeger de mening toege daan dat dit niet gold voor de toepassing 
van de aanwijzingsregels in de verorde nin gen143, maar is hierop teruggekomen. De 
exclusieve werking van de aanwij zings regels houdt niet langer in dat het een andere 
dan de aangewezen lidstaat verboden is sociale zeker heids uitke rin gen toe te kennen 
met toepassing van zijn eigen wetgeving die een andere aanknopingsfactor hanteert 
dan de Europese aanwijzingsregels. Het Hof eist daartoe wel dat er tussen de betrok
ken situatie en het grondgebied van deze laatste lidstaat een duidelijke en bijzonder 
nauwe band bestaat, om te vermijden dat zijn nieuwe rechtspraak op onevenredi

(138) Artikel 11 van Verordening 987/2009/EG.
(139) Hof van Justitie, 11 september 2014, B., nr. C394/13.
(140) Artikel 11 van Verordening, nr. 883/2004.
(141) Overweging 15 bij Verordening nr. 883/2004.
(142) Supra, randnummer 16.
(143) Zie R. Cornelissen, Communautaire en Nederlandse jurisprudentie inzake de conflictregels in het Euro
pese en internationale socialezekerheidsrecht, op. cit. en de rechtspraak waaraan die bijdrage refereert.
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ge wijze afbreuk zou doen aan de voorspelbaarheid en de doeltreffendheid die de 
aanwijzingsregels ontlenen aan hun exclusieve werking. Een tijdelijke tewerk stel ling 
of een permanent verblijf kunnen wijzen op het bestaan van de vereiste bijzonder 
nau we band, een loutere registratie van een permanente verblijfplaats daaren  tegen 
niet.144 Als men dit naar analogie zou toepassen op zuiver interne situaties, zou een 
gefedereerde eenheid haar wetgeving kunnen toepassen op personen die daadwerke
lijk op haar grondgebied wonen, maar werken in een andere gefedereerde eenheid 
van dezelfde lidstaat en niet gebruik hebben gemaakt van hun recht van vrij verkeer 
van werknemers en zelfstandigen.

Het kan zich dus voordoen dat een grensoverschrijdende persoon tegelijk sociale
zeker  heids prestaties geniet in de aangewezen en in een andere lidstaat. Vermits deze 
laatste staat niet verplicht is socialezekerheidsprestaties toe te kennen, mag hij re
kening houden met de omstandigheid dat een recht op een vergelijkbare prestatie 
bestaat in de aange we zen lidstaat. Hij mag zijn nationale anticumulatieregels echter 
niet toepassen op een wijze die onverenigbaar is met het Unierecht. Daarom mag 
deze lidstaat volgens het Hof van Justitie op het bedrag van zijn eigen uitkering niet 
meer in mindering brengen dan het bedrag van de uitkering toegekend door de 
aangewezen lidstaat. Anders zou de betrokkene zonder objectieve rechtvaardiging 
minder gunstig worden be han deld dan een sedentaire werk ne mer of zelfstandige.145 

Als men die gedachtegang naar analogie doortrekt, zou een gefedereerde eenheid die 
haar wetgeving toepast op daar wonende sedentaire onderdanen, bijgevolg het be
drag van door haar te verlenen sociale zeker heids prestaties wel mogen verminderen, 
omdat betrokkene werkt in een andere gefedereerde eenheid van dezelfde lidstaat, 
maar met niet meer dan het bedrag dat die andere gefedereerde eenheid toekent.

Een lidstaat die eigen aanknopingsfactoren wil hanteren, maar zelfs geen verminder
de uitkeringen wil toekennen aan personen voor wie de verordeningen een andere 
lidstaat als bevoegd aanwijzen, kan zich met dat oogmerk dus niet bedienen van zijn 
nationale anti cumulatie bepalingen. De vraag rijst nu of lidstaten hetzelfde resultaat 
mogen bereiken door personen van de werkingssfeer van hun sociale zeker heids 
stelsel uit te sluiten, op grond dat de Europese aanwijzingsregels de wetgeving van 
een andere lidstaat op hen toepas se lijk maken. Deze vraag was aan de orde in een re
cente zaak voor het Hof van Justitie. De advocaatgeneraal in deze zaak was van oor
deel dat men dit in principe moet toelaten, als men het aantal uitzonderingen op de 
exclusieve werking van de aanwijzingsregels binnen redelijke perken wil houden.146 

(144) Hof van Justitie, 20 mei 2008, Bosmann,  nr. C352/06; 30 juni 2011, da Silva Martins, nr. C388/09; 
12 juni 2012, Hudzinski, nr. C611/10 en Wawrzyniak, nr. 612/10; 11 september 2014, B., nr. C394/13.
(145) Hof van Justitie, 20 mei 2008, Bosmann,  nr. C352/06; 30 juni 2011, da Silva Martins, nr. C388/09; 
12 juni 2012, Hudzinski, nr. C611/10 en Wawrzyniak, nr. 612/10; 11 september 2014, B., nr. C394/13.
(146) Zie conclusie van advocaatgeneraal M. Szpunar van 10 september 2014 bij Hof van Justitie, Franzen 
e.a., nr. C382/13.
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Het Hof diende zich hierover niet uit te spreken, vermits het vaststelde dat de be
trokken sociaal verzekerden in de aangewe zen lidstaat, het werkland, niet voldeden 
aan de voorwaarden tot aansluiting bij de desbetreffende sociale zeker heidsregeling 
en aldus van sociale zeker heids bescherming verstoken dreigden te blijven. In die 
omstandigheden verzet het recht van de Europese Unie zich niet ertegen dat een 
migrerende werknemer krachtens een nationale wettelijke regeling van de woon
staat socialezekerheidsuitkeringen ontvangt.147 Als men het arrest combineert met de 
conclusie van de advocaatgeneraal zou een gefedereerde eenheid die haar wetgeving 
in principe toepast op haar inwoners, bijgevolg personen mogen uitsluiten van de 
werkingssfeer van haar socialezekerheidsregelingen, op grond dat zij werken in een 
andere gefedereerde eenheid van dezelfde lidstaat, behoudens eventueel indien zij 
daar niet voldoen aan de voorwaarden om aangesloten te zijn bij een vergelijkbare 
socialezekerheidsregeling.

23. De Europese Unie bevordert het vrij verkeer van werknemers en zelfstandigen 
en wil alle personen die werken op het grondgebied van eenzelfde lidstaat, een gelij
ke behan deling garanderen. De plaats waar personen in feite hun werk zaamheden 
uitoefenen, wordt nochtans verdrongen door de feitelijke woonplaats ten aanzien 
van niet of niet langer beroepsactieve personen, met betrekking tot bepaalde sociale
zeker heids  prestaties en inzonderheid voor bijzondere prestaties die kenmerken heb
ben van de sociale bijstand. De Europese Unie laat het werkstaatprincipe niet los, 
maar incorporeert mondjesmaat andere aanknopingsfactoren in de verordeningen.

Als men de wetgeving van slechts één lidstaat toepasselijk wil maken, heeft men veel 
vaker bijkomende aanknopingsfactoren nodig als men kiest voor de plaats van de 
uitoefening van werkzaamheden dan ingeval de woonplaats wordt gehanteerd als 
aanknopingsfactor. Andere dan de aangewezen lidstaten waarmee de betrokkene een 
bijzonder nauwe band heeft, mogen toch sociale zeker heids uitke rin gen toekennen, 
maar mogen het bedrag van hun eigen uitkering zo gewenst niet verminderen met 
een hoger bedrag dan dat van de uitkering toegekend door de aangewezen lidstaat. 
Is hun eigen socialezekerheidsprestatie voordeliger, dan moeten zij deze bijgevolg 
tot beloop van het verschil toekennen. Men neemt voorlopig aan dat lidstaten wel 
personen van de werkingssfeer van hun sociale zeker heids  stelsel mogen uitsluiten, 
op grond dat de Europese aanwijzingsregels de wetgeving van een andere lidstaat op 
hen toepas se lijk maken, behoudens misschien ingeval zij in de aangewe zen lidstaat 
niet voldoen aan de voorwaarden tot aansluiting bij de desbetreffende sociale zeker
heidsregeling.

Die regels zijn niet van toepassing op situaties waarin Belgen wonen in een gefe

(147) Hof van Justitie, 23 april 2015, Franzen, Giesen en van den Berg, nr. C382/13. Zie Hof van Justitie, 10 
juni 1975, Association du football club d’Andlau, nr. 8/75.
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dereerde eenheid, maar werken in een andere en voor het overige niet gebruikmaken 
van hun Europese recht op vrij verkeer van werknemers en zelfstandigen. De Belgische 
gemeen schap pen en gewesten zouden naar analogie hun wetgeving toepasselijk 
kunnen maken op personen die daadwerkelijk wonen op hun grondgebied, maar 
elders in België werken en, indien gewenst, hetzij het bedrag van hun socialezeker
heidsprestaties verminderen met het bedrag dat een andere gefedereerde eenheid 
toekent, hetzij de betrokkenen uitsluiten van hun socialezekerheidsregeling, als een 
vergelijkbare regeling bestaat in de gemeenschap respectievelijk het gewest waar zij 
werken. Elk van beide alternatieven zou, weliswaar niet in dezelfde mate, de sociale 
bescherming van de betrokkenen verhogen. Zij houden in dat door een mix van 
aanknopingsfactoren de kring van sociaal beschermde personen wordt uitgebreid 
en liggen aldus in de lijn van de wijze waarop het toepassingsgebied van de federale 
sociale verzekeringen en socialebijstandsregelingen stap voor stap, en vaak onder 
druk van de rechtspraak, is en nog wordt uitgebreid tot personen die een of andere 
effectieve band met ons land hebben.148 Voor zover situaties niet meer onder de 
wetgeving van slechts één gemeenschap of gewest zouden ressorteren of een derge
lijke regeling zou nopen tot een controle buiten de grenzen van het eigen taalgebied 
of gewest, zou het mijns inziens volstaan een dergelijke coördinatieregeling en de 
nodige administratieve samen wer king tussen gefedereerde eenheden vast te leggen 
in een samenwerkingsakkoord om tegemoet te komen aan de beperkingen die het 
Grondwettelijk Hof in het verleden heeft opgelegd aan de gemeenschappen en ge
westen. De Grondwet zelf beperkt immers niet rechtstreeks hun vrijheid bij het 
vastleggen van de aanknopingsfactoren waarmee zij de territoriale werkingssfeer van 
hun socialezekerheidsregelingen afbakenen.

 CONCLUSIE        

24. De zesde staats hervorming hevelt regelgevende bevoegdheden op het vlak van de 
sociale zekerheid over naar de gemeenschap pen en gewesten. De bevoegdheidsver
deling tussen de Europese Unie en haar lidstaten op het vlak van de sociale zekerheid 
en het beleid van de Europese Unie in andere domeinen dan de sociale zekerheid 
hebben bijgedragen tot deze ontwik ke ling.

De overheveling van socialezekerheidsbevoegdheden naar een kleinschaliger dan het 
nationale niveau is op zich niet onverenigbaar met het recht van de Europese Unie. 
De Belgische gemeenschappen en gewesten zijn wel, in dezelfde mate als de Belgische 
Staat voordien, gehouden tot nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit 
het recht van de Europese Unie. Vermits de Unie alsnog weinig bindende sociale
zeker heids normen heeft uitge vaar digd, bestaat voor lo pig geen groot gevaar dat de 

(148) Zie ook N. Mussche, De grenzen van het sociale burgerschap in een federaal bestel, in B. Cantillon, P. 
Popelier en N. Mussche (eds.), De gelaagde welvaartsstaat, op. cit., pp. 199225.
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gemeenschappen en gewesten hun bevoegd heden zouden uitoefenen in strijd met 
door de Europese Unie zelf uitgevaardigde sociale zekerheidsnormen.

25. De zaken liggen anders, als men onderzoekt of de regelgeving die gemeen
schappen en gewesten nu tot stand kunnen brengen, toepasselijk is op grens over
schrijdende perso nen en welke personen als zodanig worden beschouwd.

Het Grondwettelijk Hof leest in de Grondwet een exclusieve territoriale 
bevoegdheids verdeling en legt de gemeenschappen en gewesten op om de aankno
pingsfactoren waarmee zij het toe passings gebied van socialezekerheidsregelingen af
bakenen, zo vast te leggen dat eenzelfde situatie niet tegelijk wordt geregeld door een 
andere gemeenschap of een ander gewest. De gemeenschappen en gewesten moeten 
zich echter ook houden aan het recht van de Europese Unie die wil voorkomen 
dat werknemers, met inbegrip van ambtenaren, en zelfstandigen die gebruikmaken 
van hun recht van vrij verkeer, op het vlak van de sociale zekerheid minder gun
stig worden behandeld dan personen die al hun arbeids prestaties verrichten in één 
lidstaat en daar steeds hebben gewoond. De Europese aanwijzings regels stellen de 
nationale grensnormen buiten werking in elke situatie die valt onder de toepassing 
van de verordeningen. Dat geldt voor personen die zich, ongeacht hun nationaliteit, 
kunnen beroepen op de verordeningen en werken in België, maar wonen in een 
andere lidstaat, of omgekeerd. Dat geldt echter ook zowel voor onder  danen van 
andere lidstaten die in de ene Belgische gefedereerde eenheid hun beroeps activiteit 
uitoefenen en wonen in de andere, als voor Belgische onderdanen die verkeren in 
dezelfde situatie en reeds gebruikgemaakt hebben van hun recht van vrij verkeer van 
werknemers en zelfstandigen. Het Hof van Justitie laat alsnog toe dat gefedereer
de eenheden hun eigen aanknopingsfactoren toepassen op Belgische onderdanen 
die niet hebben gebruik gemaakt van dat recht op vrij verkeer, maar niet wonen 
en werken in dezelfde gemeenschap respectievelijk hetzelfde gewest. Het Hof be
schouwt dit, ook rekening houdend met het Europese burgerschap, als een zuiver 
interne situatie die niet valt onder de toe pas sing van het Unierecht. De Belgische 
gemeenschappen en gewes ten zijn dus deels vrij in de keuze van aanknopingsfac
toren voor hun nieuwe socialezekerheids regelingen, maar deels beperkt door het 
recht van de Europese Unie en, voor zover dan nog beleidsruimte rest, door het 
eigen grondwettelijk recht. De voorrang die het Europees recht in deze voor zichzelf 
opeist, is onthaald op de kritiek dat de Europese Unie aldus afbreuk zou doen aan 
zijn verplichting tot eerbiediging van de nationale identiteit der lidstaten, zoals die 
tot uiting komt in hun politieke en grondwettelijke basisstructuren, met inbegrip 
van deze voor regionaal en lokaal zelfbestuur. Ik heb mij om de hoger uiteengezette 
redenen149 niet aangesloten bij de voorstanders hiervan. Dat het Hof van Justitie 
de gefedereerde eenheden nog ruimte laat in zogenaamde ‘zuiver interne situaties’, 

(149) Supra, randnummer 18.
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is echter ook op kritiek onthaald. Het Hof wordt ten grieve geduid, aldus niet alle 
consequenties van het Europese burgerschap te erkennen en de bestrijding van de 
zogenaamde ‘omgekeerde discriminatie’ over te laten aan nationale wetgevers en 
rechters. Het fenomeen van de omgekeerde discriminatie is niet eigen aan federale 
lidstaten. De rechtstreekse toepassing van de bestaande Europese aanwijzingsregels 
op door het Hof als zuiver intern beschouwde situaties staat mijns inziens bovendien 
op gespannen voet met de verplichting tot eerbiediging van de nationale identiteit 
der lidstaten, omdat dit veel meer zou ingrijpen in het recht van gefedereerde een
heden om zelf, binnen de grenzen van hun eigen grondwettelijk recht, de werkings
sfeer van hun socialezekerheids regelingen af te bakenen.

26. Om die reden heb ik onderzocht of de coördinatieregeling waarmee de Europese 
Unie wetsconflicten tussen de lidstaten wil voorkomen op het vlak van de sociale 
zekerheid, een bron van inspiratie kan zijn voor de Belgische gemeenschappen en 
gewesten.

De analyse van de Europese aanwijzingsregels leert dat de plaats van de uitoefening 
van beroepswerkzaamheden niet de enige geschikte aanknopingsfactor is en dat de 
keuze voor aanknopingsfactoren mee afhangt van de vraag op welke personen en 
welke sociale zekerheids prestaties de aanwijzingsregels van toepassing zijn. In die zin 
oordeelt het Belgische Grondwettelijk Hof dat gemeenschappen en gewesten, reke
ning houdend met de aard en het onderwerp van de door hen uitgevaardigde regel, 
moeten bepalen aan de hand van welk criterium of welke criteria het onderwerp 
van die regel het best kan worden gelokali seerd binnen het grondgebied waarvoor 
zij bevoegd zijn.

Zowel de Europese aanwijzingsregels als het Belgische grondwettelijk recht streven 
uitdrukkelijk ernaar om de gelijktijdige toepassing van verschillende nationale res
pectievelijk gefedereerde wetgevingen op een concrete situatie te voorkomen. Het 
Belgische Grondwettelijk Hof lijkt, uitgaande van de logica van een bevoegdheids
verdeling, hierop, anders dan wat de verdeling van de regel ge ven de bevoegdheid 
tussen de federale staat en de gemeenschappen en gewesten betreft, alsnog geen 
uitzonderingen toe te staan. Het Hof van Justitie staat andere dan de aangewezen 
lidstaten waarmee de betrokkene een bijzonder nauwe band heeft, wel toe sociale
zekerheidsuitkeringen toe te kennen krachtens hun eigen wetgeving. Het steunt die 
rechtspraak niet op de logica van een verdeling van bevoegdheden tussen lidstaten, 
maar op de Unierechtelijke bevordering van het vrij verkeer van werknemers en zelf
standigen en het streven naar een hogere sociale bescherming van de betrokkenen.

De Belgische gemeenschappen en gewesten zouden om die reden naar analogie hun 
wetgeving toepasselijk kunnen maken op personen die daadwerkelijk wonen op hun 
grondgebied, maar elders in België werken. Zij kunnen, indien gewenst, bovendien 
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hetzij het bedrag van hun socialezekerheidsprestaties verminderen met het bedrag 
dat een andere gefedereerde eenheid toekent, hetzij de betrokkenen uitsluiten van 
hun socialezekerheidsregeling, als een vergelijkbare socialezekerheidsregeling bestaat 
in de gemeenschap respectievelijk het gewest waar zij werken. De keuze voor elk van 
beide alternatieven zou de sociale bescherming van de betrokkenen verhogen. Zij 
zou ook in de lijn liggen van de wijze waarop het toepassingsgebied van de federale 
sociale verzekeringen en socialebijstandsregelingen in de loop der jaren zijn uitge
breid tot personen die een of andere effectieve band met ons land hebben.

Die regeling zou, mutatis mutandis, ook kunnen gelden ten aanzien van personen 
die zich op het Unierechtelijke vrij verkeer van werknemers en zelfstandigen kunnen 
beroepen. Het Belgische grondwettelijke recht lijkt mij geen bezwaren op te werpen 
tegen een dergelijke, in onderling overleg tussen gemeenschappen en gewesten tot 
stand komende coördinatieregeling.
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