
443

VOORSTEL TOT HERZIENING 
VAN DE EU-WETGEVING 
OMTRENT DE COORDINATIE VAN 
SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS:
EEN KRITISCHE BESPREKING MET EEN 
SPECIFIEKE FOCUS OP BELGIE

DOOR FREDERIC DE WISPELAERE1 EN JOZEF PACOLET2, 3

HIVA, onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, KU Leuven

1. INTRODUCTIE

De EU stelt gemeenschappelijke regels voor coördinatie op om de rechten op het 
gebied van sociale zekerheid te beschermen wanneer men zich binnen Europa4 ver-
plaatst, dit op basis van vier basisbeginselen: het beginsel van gelijke behandeling, 
het toepasselijk zijn van één wetgeving, het recht uitkeringen te exporteren en het 
beginsel van samentelling van tijdvakken (zie Verordeningen (EG) nrs. 883/2004 en 
987/2009, respectievelijk de Basis- en Toepassingsverordening)5,6. Zo zijn er voor-
eerst verschillende vormen van intra-EU-arbeidsmobiliteit denkbaar. Er is grensar-
beid en seizoensarbeid, waarbij men in de ene lidstaat woont en in de andere werkt. 
Men kan op arbeidsactieve leeftijd migreren van de ene lidstaat naar de andere. Of 
men kan sociaal verzekerd zijn in een andere lidstaat dan waar men werkt. Dit kan 
o.a. onder de vorm van detachering waarbij men tijdelijk door de werkgever naar 

(1) HIVA, onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, KU Leuven. Senior onderzoeker in de onderzoeks-
groep Sociaal en Economisch Beleid en Maatschappelijke Integratie. Licentiaat in de handelswetenschappen en 
master na master in het bedrijfsrecht.
(2) HIVA, onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, KU Leuven. Hoofd onderzoeksgroep Sociaal en 
Economisch Beleid en Maatschappelijke Integratie. Doctor in de economische wetenschappen.
(3) Onze oprechte dank aan de reviewers van deze bijdrage voor hun pertinente opmerkingen.
(4) Personen uit de EU-28 alsook IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland (de zogenaamde EFTA) 
die in een van deze landen verzekerd zijn en hun gezinsleden alsook personen van niet-EU-landen die legaal op 
Europees grondgebied verblijven, en hun gezinsleden.
(5) Basisverordening (EG) nr. 883/2004 van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheids-
stelsels en Toepassingsverordening 987/2009 van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing 
van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. De statistieken 
worden verzameld op basis van Artikel 91 van de Toepassingsverordening.
(6) Voor een recente juridische duiding van de Verordening zie Fuchs en Cornelissen (eds.), 2015 en Pennings (2015a).
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een andere lidstaat wordt gestuurd om daar diensten te verrichten, of men kan ook 
actief zijn in twee of meer lidstaten. Intra-mobiliteit kan zich ook voordoen op latere 
leeftijd. Zo wonen er een groot aantal gepensioneerden in een andere lidstaat dan 
waar ze sociaal verzekerd zijn. Ten slotte zijn er natuurlijk nog andere vormen van 
intra-EU-mobiliteit denkbaar. De belangrijkste stroom is deze waarbij personen voor 
een korte periode in een andere lidstaat zullen verblijven om toeristische redenen. De 
regels hebben dus een ruim personeel toepassingsgebied.7 Het materiële toepassings-
gebied van de Verordening, met name de limitatieve lijst van sociale risico’s bepaald 
onder Artikel 3 van de Basisverordening8, is gebaseerd op Conventie nr. 102 betref-
fende de minimumnormen der sociale zekerheid van de International Arbeidsorga-
nisatie. Het maakt o.a. dat de Verordening niet van toepassing is op sociale bijstand. 
Deze Verordening is eveneens van toepassing op bijzondere, niet op betaling van 
premie of bijdrage berustende prestaties.

Op 13 december 2016 werd door de Europese Commissie een voorstel tot wijzi-
ging van de EU-Verordening omtrent de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels 
voorgesteld (COM (2016) 815 final) (EC, 2016a). Het voorstel maakt deel uit van 
het aangekondigde ‘Arbeidsmobiliteitspakket’.9 De lancering van dit pakket liet o.a. 
door de discussie omtrent de Brexit wat langer op zich wachten. Uiteindelijk werd 
eerst in maart 2016 een voorstel tot wijziging van de Detacheringsrichtlijn (Richt-
lijn 96/71/EG)10 gelanceerd (COM (2016) 128 final) (EC, 2016c) en vervolgens in 
december 2016 een voorstel tot wijziging van Verordeningen (EG) nrs. 883/2004 
en 987/2009. Het voorstel tot wijziging van de Verordeningen omvat verschillende 
punten. Zij werden vooraf uitgebreid bestudeerd op basis van een aantal voorberei-

(7) Zie ook Artikel 2 van de Basisverordening.
(8) Het gaat hierbij om volgende sociale risico’s: prestaties bij ziekte; moederschaps- en daarmee gelijkgestelde 
vaderschapsuitkeringen; uitkeringen bij invaliditeit; uitkeringen bij ouderdom; uitkeringen aan nabestaanden; 
prestaties bij arbeidsongevallen en beroepsziekten; uitkeringen bij overlijden; uitkeringen bij werkloosheid; uit-
keringen bij vervroegde uittreding; gezinsbijslagen.
(9) Dit maakte deel uit van het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2015 en 2016. Het voor-
bereidende werk begon echter reeds vroeger. Zo werd bijvoorbeeld reeds in 2011, één jaar nadat de nieuwe 
regelgeving in voege was, een informele evaluatie uitgevoerd en werden zowel door de Raad als door de Europese 
Commissie stappen gezet naar een vraag tot evaluatie van de huidige coördinatiebepalingen op het gebied van de 
werkloosheidsuitkeringen. Vervolgens werd door trESS (netwerk van juridisch deskundigen – nu FreSsco) een 
juridische analyse gemaakt omtrent de coördinatie van langdurige zorg (Jorens et al., 2011) en van werkloos-
heidsuitkeringen (Garcia de Cortázar et al., 2012).  In 2013 werd een voorbereidende studie en een publieke 
consultatie uitgevoerd over de mogelijke impact van een wijziging van de regelgeving omtrent langdurige zorg, 
de export van werkloosheidsuitkeringen en de werkloosheid van grensarbeiders (zie Doherty et al., 2013; Pacolet 
en De Wispelaere, 2013a; 2013b). De Commissie had immers oorspronkelijk de ambitie om reeds in 2014 een 
voorstel van wijziging van de Verordening te lanceren. Dit was nog onder de commissie-Barrosso II. Wegens 
Europese verkiezingen en dus de mogelijke hertekening van het politieke landschap werd het voorstel ‘on hold’ 
gezet. Onder de commissie-Juncker werd dit opnieuw opgenomen met toevoeging van een aantal mogelijke bij-
komende wijzigingen die onderzocht moesten worden op hun economische (o.a. door het HIVA – KU Leuven) 
en juridische (in hoofdzaak door FreSsco) impact.
(10) Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbe-
schikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten.
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dende studies en publieke consultaties.11 Dit alles leidde tot een zogenaamd ‘Impact 
Assessment’, dat samen met het voorstel werd gepubliceerd (EC, 2016b).

Het kwantificeren van het aantal personen die rechten putten uit de toepassing van de 
Verordening, de daaraan verbonden uitgaven, de budgettaire impact op lidstaten wan-
neer de regelgeving wordt gewijzigd alsook de voor- en nadelen die aan het voorstel 
verbonden zijn, het zijn elementen die per punt aan bod zullen komen in deze bijdrage, 
indien hierover informatie beschikbaar is. Meestal zal deze informatie ook effectief be-
schikbaar zijn. Zo worden administratieve data verzameld binnen de Administratieve 
Commissie12 en vervolgens geanalyseerd en gerapporteerd door het Network Statistics 
on Free Movement of Workers, Social Security Coordination and Fraud and Error (Net-
work Statistics FMSSFE)13 over de huidige toepassing van de Verordening. Deze data 
zijn ook gebruikt in de voorbereidende studies die de financiële impact van een wijziging 
van de Verordening dienden te ramen (zie o.a. Pacolet en De Wispelaere, 2015e; 2015f; 
EC, 2016b). Verschillende opties per punt lagen immers op tafel. Maar het meten en 
weten van de financiële impact van een optie is natuurlijk maar één parameter waar men 
rekening mee moet houden. Het feit dat de voorgestelde wijziging voor meer transparan-
tie, juridische zekerheid en een lagere administratieve last moet zorgen, maar zeker ook 
moet bijdragen tot een billijkere verdeling van de financiële lasten14 tussen lidstaten en 
tot een betere werking van de interne markt zijn andere parameters. Merk hierbij op dat 
deze bijdrage in het bijzonder de mogelijke impact op België van naderbij zal bekijken.

De regelgeving die de rechten op het gebied van sociale zekerheid waarborgt indien 
men zich in een grensoverschrijdende situatie bevindt, kent een geschiedenis van 
bijna 60 jaar.15 Reeds in 1958 werden Verordeningen 3 en 4 over de sociale zeker-
heid van de migrerende werknemers uitgevaardigd.16, 17 De regelgeving werd later 
hervormd door Verordening (EEG) nr. 1408/71. In 2004 werd vervolgens Basis-

(11) Voor een overzicht van de voorbereidende studies zie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52016SC0460&amp;qid=1482219159554&amp;from=EN.
(12) De Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels is samengesteld uit een 
regeringsvertegenwoordiger van elk van de lidstaten, die eventueel door technische adviseurs wordt bijgestaan 
(Artikel 71 (1) van de Basisverordening). De taken van de Administratieve Commissie worden bepaald in Arti-
kel 73 van de Basisverordening.
(13) Het Network Statistics FMSSFE, opgezet door de Europese Commissie, DG Employment, Social Affairs 
and Inclusion, is een netwerk van experten met als doelstelling statistieken over intra-Europees vrij verkeer van 
personen, Europese coördinatie van de sociale zekerheid en het beteugelen van fraude en fouten in deze materie 
te verzamelen, te analyseren en te rapporteren.
(14) Het belang van een link tussen het betalen van sociale bijdragen en het recht hebben op een uitkering werd 
o.a. reeds besproken in Verschueren, 2001; Pieters, 1997.
(15) Voor een bespreking van 50 jaar geschiedenis van de Verordening zie Jorens, 2009.
(16) Verordening nr. 3, uitgevaardigd op 25 september 1958 door de Raad van de E.E.G en in werking getreden 
op 1 januari 1959. Verordening nr. 4 strekkende tot uitvoering en aanvulling van de bepalingen van Verorde-
ning nr. 3, uitgevaardigd op 3 december 1958 door de Raad van de E.E.G. en in werking getreden op 1 januari 
1959. In het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid verschenen speciale nummers in september, oktober en 
november 1963 over Verordeningen nrs. 3 en 4.
(17) Het toont aan dat het persoonlijke toepassingsgebied sterk is uitgebreid tussen 1958 en nu.
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verordening (EG) nr. 883/2004 bepaald, maar het was wachten tot 1 mei 2010 tot 
deze Basisverordening samen met de Toepassingsverordening (EG) nr. 987/2009 in 
werking trad. Aan de herziening van Verordening (EEG) nr. 1408/71 is heel wat 
voorbereidend werk voorafgegaan. Men zou zelfs kunnen stellen dat tussen de in-
tentie tot wijziging van deze Verordening en de uiteindelijke inwerkingtreding ervan 
bijna 20 jaar voorbij is gegaan.18 De voorbereidende studies die toen gepubliceerd 
zijn19 maar evenzeer de evaluaties nadien20, zijn evenzeer nuttig voor deze bijdrage. 
Het lijkt soms dat alles terugkomt.

2. EXPORT VAN DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

2.1. HUIDIG REGELGEVEND KADER EN DE INHOUD VAN HET NIEUWE VOORSTEL
Onder bepaalde voorwaarden kan men naar een andere lidstaat gaan om er werk te 
zoeken, en toch de werkloosheidsuitkering blijven ontvangen. 21 Onder de huidige 
bepalingen is deze export van de werkloosheidsuitkering beperkt tot 3 maanden. 
De bevoegde organen kunnen wel beslissen (reeds bij aanvang van de exportperiode 
of na 3 maanden op basis van een (gemotiveerd) verzoek van de werkloze) om deze 
periode te verlengen tot 6 maanden. De beperking van de exporteerbaarheid van de 
werkloosheidsuitkering is een uitzondering op Artikel 7 van de Basisverordening, 
met name dat uitkeringen exporteerbaar zijn zonder enige beperking.22 Het voorstel 
tot revisie van de Verordening stelt een exportperiode van de werkloosheidsuitkering 
van 6 maanden voor waarbij lidstaten ook kunnen kiezen om de export toe te ken-
nen voor de volledige uitbetalingsduur van de werkloosheidsuitkering (EC, 2016a).

(18) “De staatshoofden van de Europese Unie riepen reeds in 1992, tijdens de Top van Edinburgh, op tot een 
radicale vereenvoudiging van de coördinatieregelgeving” (zie Pieters, 2004, p. 657).
(19) Zie bijvoorbeeld Goyens et al., 2003 voor een overzicht van problemen die zich voordeden onder Verorde-
ning (EEG) nr. 1408/71 en mogelijke voorstellen tot aanpassing.
(20) In het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid van 2004, nr. 4 en in het European Journal of Social Security 
van 2009, nrs. 1-2, zijn verschillende bijdragen over de herziening van de Europese Verordeningen inzake sociale 
zekerheid verschenen. 
(21) Zie Artikel 64 van de Basisverordening en Artikel 55 van de Toepassingsverordening. 
(22) Goyens et al. (2003, p. 60) stellen hierover het volgende: “Een logische rechtvaardiging voor deze beperking 
kan echter niet worden gevonden, tenzij dan het argument dat de werkzoekende op een efficiënte manier moet 
kunnen worden gecontroleerd. Een aantal lidstaten vreest immers dat, wanneer het de werkloze onbeperkt 
wordt toegestaan om in het buitenland werk te gaan zoeken, het onmogelijk wordt om na te gaan of de persoon 
in kwestie wel degelijk naar werk zoekt en beschikbaar is op de arbeidsmarkt.” Dit blijkt ook duidelijk uit het 
arrest-De Cuyper (H.v.J. 18 juli 2006, De Cuyper, C-406/04).
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2.2. IMPACT VAN DE HUIDIGE REGELGEVING
In 2014 werden ongeveer 24.000 U2-formulieren uitgegeven door 28 lidstaten 
(excl. Frankrijk, Cyprus, Griekenland en Oostenrijk) (Pacolet en De Wispelaere, 
2015b). Het U2-formulier is een aanvraag om het recht op een werkloosheidsuit-
kering te behouden tijdens een verblijf in een andere lidstaat om er werk te zoeken. 
Dit komt neer op ongeveer 1 op 1.000 werklozen met een U2-formulier. Ongeveer 
de helft van de lidstaten kent onder de huidige regelgeving een mogelijke verlenging 
van de exportperiode tot 6 maanden toe. Ook door België wordt dit principe toege-
past. Tsjechië en Malta kennen reeds bij aanvang van de exportperiode een termijn 
van 6 maanden toe. Ongeveer 1 op 10 U2-formulieren werd na 3 maanden ver-
lengd. Specifiek voor België, werden 1.517 U2-formulieren uitgegeven (of 0,36% 
van de werklozen in België) en 908 U2-formulieren ontvangen. Tegelijk werden 50 
U2-formulieren verlengd of 3% van de uitgegeven formulieren.

2.3. VOOR- EN NADELEN VAN HET VOORSTEL
Laten we enkele mogelijke voor- en nadelen van de uitbreiding van de exportperiode 
van dichterbij bekijken. We starten met de voordelen. De voorgestelde wijziging 
wordt nu reeds door de helft van de lidstaten toegepast indien een verlenging van 
de exportperiode door de werkloze wordt aangevraagd. Hiermee wordt ook de ver-
schillende behandeling van mobiele werklozen opgeheven.23 Door de uitbreiding 
van de exportperiode stijgt tegelijk ook de kans dat men werk vindt. Het percentage 
werklozen met een U2-formulier die werk gevonden hebben, steeg op basis van 
cijfers voor 2014 immers van 10% na 3 maanden naar 13% na verlenging van 
de exportperiode (Pacolet en De Wispelaere, 2015b). Dit is evenwel een beperkte 
toename. Het voorstel benadert ook het algemene principe dat uitkeringen expor-
teerbaar zijn zonder enige beperking (Artikel 7 van de Basisverordening). De moge-
lijkheid tot export van de werkloosheidsuitkering zou ook een middel moeten zijn 
om de arbeidsmobiliteit binnen de EU te promoten. In dat opzicht kan het ook als 
een stabiliserend mechanisme beschouwd worden in lidstaten geconfronteerd met 
een hoge werkloosheid. Evenwel is deze mogelijkheid weinig gekend en dus ook 
weinig gepromoot door de bevoegde organen. Het is in elk geval een eerste stap om 
te migreren aangezien een significante groep werklozen met een U2-formulier niet 
terugkeert naar de bevoegde lidstaat.24

(23) Carlens (2004, p. 71) kaartte dit probleem reeds in 2004 aan door het volgende te stellen: “De mogelijk-
heid om de duur van export van de werkloosheidsuitkeringen uit te breiden van 3 tot maximum 6 maanden, 
betekent een vooruitgang die de mobiliteit van de werklozen bevordert. Hierdoor ontstaat evenwel een vorm 
van discriminatie tussen de werklozen, aangezien de periode waarin zij in een andere lidstaat werk kunnen 
zoeken, in de toekomst van de ene tot de andere lidstaat kan verschillen, afhankelijk van de beslissing van het 
bevoegde orgaan.”
(24) Goyens et al. (2003, p. 104) stellen zelfs dat “de exportregeling inderdaad nogal eens zou kunnen worden 
gebruikt, niet om in een andere lidstaat werk te gaan zoeken, maar eerder als financiële overgangsregeling bij 
permanente vestiging in een andere lidstaat.” Zie ook Pacolet en De Wispelaere, 2015b voor recentere data.
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Wat zijn dan de nadelen van dit voorstel? De kans op het vinden van werk in het 
buitenland kan soms lager liggen dan deze in de bevoegde lidstaat. Deze afweging 
zou eigenlijk reeds bij de aanvraag tot export gemaakt moeten worden. Het is onder 
de huidige bepalingen soms ook een reden voor een aantal lidstaten om na 3 maan-
den geen verlenging van de exportperiode toe te kennen. Door de uitbreiding van de 
exportperiode naar 6 maanden zal deze afweging pas veel later gebeuren. Bij uitbrei-
ding tot de volledige duur van de uitbetaling van de werkloosheidsuitkering zal deze 
zelfs nooit gebeuren. Daarom zullen wellicht weinig lidstaten opteren om de export 
toe te kennen voor de volledige uitbetalingsduur van de werkloosheidsuitkering. 
Dit zal wellicht ook zo zijn voor België, gezien de onbeperkte duur van uitbetaling 
van de werkloosheidsuitkering. Ten slotte stelt zich de vraag of het fysiek op zoek 
gaan naar werk in het buitenland nog verder gepromoot moet worden als dit ook via 
digitale kanalen perfect mogelijk is, zoals bijvoorbeeld via EURES.25

Gezien het huidige lage niveau van de export van werkloosheidsuitkeringen is de 
uitbreiding van de exportperiode misschien een minder gevoelig discussiepunt voor 
lidstaten. Maar dit is niet zeker aangezien bij de vorige revisie van de Verordening 
reeds een soortgelijk voorstel werd gelanceerd maar niet werd weerhouden (EC, 
1998).26 De controle of men zoekt naar werk, men wil immers ‘socialezekerheidstoe-
risme’ vermijden, ligt immers bij de lidstaat waar de werkloze met een U2-formulier 
op zoek gaat naar werk. Vraag is dus of de bevoegde lidstaat dit voor een langere 
periode dan nu wil toevertrouwen aan deze ontvangende lidstaat. Het is dus een 
kwestie van onderling vertrouwen tussen lidstaten. In het verleden was dit blijkbaar 
niet aanwezig.27 Misschien nu wel? Het feit dat in het voorstel tot wijziging van de 
Verordening wordt voorgesteld om het orgaan van de lidstaat waarheen de werkloze 
zich begeeft, elke maand informatie over de situatie van de werkloze te laten bezor-
gen aan de bevoegde lidstaat, en dit niet langer op vraag van de bevoegde lidstaat zo-
als is bepaald in de huidige regelgeving, kan het onderlinge vertrouwen verbeteren. 
Maar hierdoor zal de administratieve last ook toenemen.

(25) Het Europees Portaal Voor Beroepsmobiliteit, zie: https://ec.europa.eu/eures/public/nl/homepage.
(26) Het feit dat men over geen cijfers beschikte over de omvang en de impact bij wijziging van de regelgeving 
speelde blijkbaar een cruciale rol om het voorstel niet te weerhouden. Cornelissen (2007, p. 204) stelt hierover 
het volgende: “During negotiations in Council, several Member States wanted an evidence-based overview of 
the current use of Article 69 of Regulation 1408/71.”
(27) “Most Member States feared that the employment services of the state of residence would not at all be 
motivated to find a job for workers for whom they were not financially responsible”, Cornelissen, 2007, p. 218.
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3. GRENSARBEIDERS DIE WERKLOOS WORDEN

3.1. HUIDIG REGELGEVEND KADER EN DE INHOUD VAN HET NIEUWE VOORSTEL
Een grensarbeider wordt onder de Verordening gedefinieerd als “eenieder die werk-
zaamheden al dan niet in loondienst verricht in een lidstaat, maar die woont in een 
andere lidstaat waarnaar hij/zij in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week 
terugkeert” (Artikel 1 (f ) van de Basisverordening). Er zijn echter ook personen die 
werken in een andere lidstaat dan waar ze wonen maar niet voldoen aan deze defini-
tie. Dit onderscheid is onder de huidige bepalingen van belang.

Grensarbeiders die werkloos worden, zullen onder de huidige coördinatiebepalingen 
een werkloosheidsuitkering ontvangen van de lidstaat waar zij wonen en dus niet 
van de lidstaat waar zij gewerkt hebben.28 Maar de woonlidstaat ontvangt hiervoor 
wel een financiële compensatie van de voormalige werklidstaat (zie beslissing U4 van 
de Administratieve Commissie). Het gaat hierbij om het bedrag van de werkloos-
heidsuitkering van 3 maanden of  5 maanden (5 maanden indien men gedurende 
de laatste 24 maanden ten minste 12 maanden in deze lidstaat heeft gewerkt) op het 
niveau van de voormalige werklidstaat. Dit betekent dat het soms om geen volledige 
compensatie van 3 of 5 maanden gaat omdat het niveau van de werkloosheidsuitke-
ring in de voormalige werklidstaat lager ligt dan in de woonlidstaat. Tegelijk hebben 
personen die wonen in een andere lidstaat dan waar zij werken maar niet onder de 
definitie van ‘grensarbeider’ ressorteren, een keuzerecht waar zij zich registreren als 
werkloze, in de werklidstaat of in de woonlidstaat.

Wat houdt het nieuwe voorstel in? Personen die in een andere lidstaat werken dan 
waar zij wonen (geen onderscheid meer tussen ‘grensarbeiders’ en ‘andere personen 
die werken in een andere lidstaat dan waar ze wonen’) en werkloos worden, zullen 
van de laatste werklidstaat een werkloosheidsuitkering ontvangen als zij daar 12 
maanden of langer gewerkt hebben (EC, 2016a). Maar ook als zij er minder dan 12 
maanden gewerkt hebben, zal deze lidstaat mogelijks de werkloosheidsuitkering be-
talen als zij recht hebben op een werkloosheidsuitkering krachtens de wetgeving van 
de bevoegde lidstaat, zonder een beroep te doen op het beginsel van samentelling 
van Artikel 6 van de Basisverordening. Er is dan dus een keuzerecht. Merk ten slotte 
op dat dit nieuwe voorstel door de Europese Commissie reeds als een compromis 
wordt voorgesteld (EC, 2016b, p. 89).29

(28) Artikel 65 van de Basisverordening en Artikel 56 van de Toepassingsverordening.
(29) Tijdens de bespreking in de Administratieve Commissie wensten een aantal lidstaten de huidige regelgeving 
te behouden terwijl andere lidstaten opteerden om de laatste werklidstaat volledig bevoegd te maken voor de 
betaling van de werkloosheidsuitkering (EC, 2016b).
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3.2. IMPACT VAN DE HUIDIGE REGELGEVING
Er zijn binnen de EU en de Europese Vrijhandelsassociatie30 ongeveer 1,6 miljoen per-
sonen die in een andere lidstaat werken dan waar zij wonen, waarvan ongeveer 1,2 
miljoen binnen de EU (cijfers voor 2014) (Fries-Tersch en Mabilia, 2015; Pacolet en 
De Wispelaere, 2013a; 2013b; 2015g). Dit slaat op ongeveer 0,6% van de EU-tewerk-
stelling. Zwitserland, Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk ontvangen de meeste per-
sonen die in een andere lidstaat werken dan waar zij wonen, terwijl de meeste personen 
in deze situatie afkomstig zijn van Frankrijk, Duitsland, Slovakije, Roemenië en Po-
len. Als percentage van de werkende bevolking ontvangen Zwitserland, Luxemburg en 
Oostenrijk de meeste personen die in een andere lidstaat werken dan waar zij wonen, 
en zenden Slovakije, Estland en Hongarije de meeste personen. België kent ongeveer 
98.000 uitgaande en 72.000 inkomende personen die in een andere lidstaat werken dan 
waar zij wonen.31 Naar schatting 76% van de personen die in een andere lidstaat werken 
dan waar zij wonen, is reeds 12 maanden of langer in hun werklidstaat tewerkgesteld.

3.3. VOOR- EN NADELEN VAN HET VOORSTEL
Er zijn een aantal belangrijke voordelen aan het nieuwe voorstel verbonden. Voor-
eerst zal de verdeling van de financiële lasten tussen de lidstaten veel billijker worden 
aangezien de laatste werklidstaat die over een termijn van ten minste 12 maanden 
bijdragen/belastingen ontvangen heeft voor de financiering van de sociale zekerheid 
(via sociale bijdragen maar ook via de personenbelastingen aangezien grensarbeiders 
er meestal ook belastingen betalen), ook de werkloosheiduitkering betaalt.32 Onder 
de huidige regelgeving, na financiële compensatie, wordt naar schatting 55% van de 
kosten gedragen door de woonlidstaat (Pacolet en De Wispelaere, 2015g). Vóór de 
financiële tussenkomst is dit naar schatting zelfs 67% van de kosten. Onder de nieu-
we coördinatiebepalingen zou naar schatting nog maar 12% van de kosten gedragen 
worden door de woonlidstaat aangezien de meeste personen die werken in een ande-
re lidstaat dan waar ze wonen, meer dan 12 maanden of langer in hun werklidstaat 
tewerkgesteld zijn. Er doet zich dus een grote verschuiving van de financiële lasten 
voor. Hierdoor wordt ook de link tussen het betalen van sociale bijdragen en het 

(30) De EFTA: Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
(31) De cijfers zijn afkomstig van de Enquête naar de arbeidskrachten (AEK). Het voordeel hiervan is dat cijfers 
voor alle lidstaten beschikbaar zijn. Maar zij kunnen soms (sterk) afwijken van nationale administratieve data. 
Zo werden op basis van cijfers van het RIZIV 48.352 inkomende en 85.515 uitgaande grensarbeiders geteld in 
2015. De reden voor de verschillen in aantallen ligt bij de verschillen in definitie. De definitie gehanteerd door 
het RIZIV is immers enger dan deze gehanteerd op basis van de EAK. Op basis van de EAK wordt het aantal 
personen geteld die in een andere lidstaat werken dan waar zij wonen. Mogelijks bevat deze groep ook gedeta-
cheerde personen (zie ook Pacolet en De Wispelaere, 2015e, voetnoot 2, p. 10).
(32) Pennings (2009, p. 187) stelt het volgende over de huidige bepalingen: “The frontier workers’ rule puts the 
cost of benefits on the shoulders of a State that has not received contributions. As the movement of workers is 
often from poorer countries to richer countries, it follows that, in case of frontier workers, it is often the poorer 
countries that have to pay unemployment benefits, while the richer countries receive the contributions for the 
benefits. This does not seem to be very fair outcome.”
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recht hebben op een uitkering hersteld. Tegelijk kan men op zoek gaan naar werk 
op de arbeidsarbeidsmarkt die men goed / het best kent. Onder de huidige regelge-
ving diende men al de werkloosheidsuitkering te exporteren, wilde men (fysiek) op 
zoek gaan naar werk in de voormalige werklidstaat. Het voorstel betekent ook een 
administratieve vereenvoudiging gezien de opheffing van het terugbetalingssysteem 
van 3 of 5 maanden. Dit betekent wel dat de woonlidstaat geen compensatie zal 
ontvangen van de laatste werklidstaat voor personen die minder dan 12 maanden 
in de laatste werklidstaat gewerkt hebben. Maar deze groep zou dus relatief beperkt 
zijn. 33 Een ander nadeel van dit voorstel is wel dat het niveau van de uitkering zal 
verschillen met deze van de woonlidstaat, waardoor de werkloosheidsuitkering niet 
noodzakelijk in verhouding staat tot de levensstandaard in de woonlidstaat. Maar 
aangezien de meeste personen worden tewerkgesteld in Zwitserland, Luxemburg 
en Oostenrijk, is dit niet echt een issue. Wie ‘wint en verliest’ nu bij dit voorstel? 
Aangezien België meer uitgaande dan inkomende ‘grensarbeiders’ heeft, zal de wijzi-
ging een daling van de budgettaire kost met zich meebrengen (naar schatting -18% 
t.o.v. de uitgaven onder de huidige coördinatiebepalingen). Belangrijke zendende 
lidstaten zoals Frankrijk en Slovakije zullen ook hun budgettaire kost zien dalen. 
Ontvangende lidstaten zoals Zwitserland, Luxemburg34 en Oostenrijk zullen dan 
weer met een hogere budgettaire kost geconfronteerd worden.

4. SAMENTELLING VAN TIJDVAKKEN BIJ WERKLOOSHEID

4.1.  HUIDIG REGELGEVEND KADER EN DE INHOUD VAN HET NIEUWE VOORSTEL
Intra-EU-migranten hebben vanaf de eerste dag van tewerkstelling recht op een 
werkloosheidsuitkering in hun nieuwe lidstaat als zij voldoende verzekerde periodes 
hebben opgebouwd in andere lidstaten.35 Het voorstel van revisie van de Veror-
dening wijzigt dit door te bepalen dat recente intra-EU-migranten ten minste 3 
maanden gewerkt moeten hebben in hun nieuwe lidstaat vooraleer zij een werkloos-
heidsuitkering kunnen aanvragen op basis van verzekerde periodes opgebouwd in 
andere lidstaten (EC, 2016a). De vorige bevoegde lidstaat zal, indien men minder 
dan 3 maanden heeft gewerkt in de nieuwe lidstaat, de werkloosheidsuitkering moe-
ten betalen. Hierbij zal dan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid tot export 
van de werkloosheidsuitkering naar de nieuwe lidstaat. Een van de basisbeginsels, 
met name het beginsel van samentelling van tijdvakken, wordt door dit voorstel wel 
uitgehold (zie voor een gedetailleerde juridische bespreking Fuchs et al., 2015).36

(33) Maar deze berekening is wel gemaakt op basis van de AEK en niet op basis van administratieve gegevens.
(34) Zie http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2017/03/conseil-epsco/index.html.
(35) Artikel 61 van de Basisverordening en Artikel 54 van de Toepassingsverordening. 
(36) De auteurs (Fuchs et al., 2015, p. 195) stellen dat “this option is not compatible with Articles 45 and  
48 TFEU. By deviating from the aggregation principle it does the opposite of what is prescribed in Article 48 TFEU.” 
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4.2. IMPACT VAN DE HUIDIGE REGELGEVING
In 2013 ontvingen 23 lidstaten (waarbij enkele grote lidstaten ontbreken) ongeveer 
24.800 U1-formulieren (Pacolet en De Wispelaere, 2015d). Gemiddeld slaat dit 
op 0,1% van de werklozen in deze lidstaten en 2,1% van de jaarlijkse stroom aan 
nieuwe intra-EU-migranten. Het U1-formulier geeft een overzicht van de verzeker-
de periodes die meetellen voor de berekening van de werkloosheidsuitkering. Dit 
formulier wordt uitgegeven door de lidstaat waar men vroeger verzekerd was. Het 
formulier zal ingediend worden in de lidstaat waar men de werkloosheidsuitkering 
aanvraagt. Het feit of de werkloze al dan niet een U1-formulier nodig heeft, hangt 
niet alleen af van de periode die men in de nieuwe lidstaat gewerkt heeft, maar 
evenzeer van het aantal dagen die men moet bewijzen (wachttijd) gedurende een 
bepaalde periode (referteperiode) die de aanvraag voorafgaat. Deze wachttijden en 
referteperiodes verschillen sterk tussen lidstaten. In België gaat het bijvoorbeeld om 
312 dagen gedurende de 21 maanden voorafgaand aan de aanvraag wanneer men 
jonger is dan 36 jaar.

België ontving 2.196 U1-formulieren in 2013. Dit slaat op 0,5% van de werklozen 
in België en 3,4% van de jaarlijkse stroom aan nieuwe intra-EU-migranten naar 
België. Als gekeken wordt naar de duur van tewerkstelling als een U1-formulier is 
ontvangen, dan blijkt dat gemiddeld 42% van de werklozen met een U1-formu-
lier minder dan 3 maanden in de nieuwe lidstaat gewerkt heeft vooraleer men een 
werkloosheidsuitkering aanvroeg. Voor België had 53% van de werklozen met een 
U1-formulier minder dan 3 maanden gewerkt vooraleer men een werkloosheidsuit-
kering aanvroeg. België heeft de meeste U1-formulieren ontvangen van Nederland, 
Frankrijk en Spanje. Ook op Europees niveau worden U1-formulieren vooral ont-
vangen door EU-13-lidstaten37 op basis van verzekerde periodes van EU-15-lidsta-
ten38. Het wijst dus eerder op terugkeermigratie (i.e. het terugkeren van migranten 
naar hun herkomstland). Dit is tegenstrijdig met de heersende perceptie van ‘so-
cialezekerheidstoerisme’39. Met name, personen afkomstig uit een EU-13-lidstaat 
komen naar een EU-15-lidstaat om er na een korte periode van tewerkstelling in de 
werkloosheid terecht te komen en er een hoge werkloosheidsuitkering te ontvangen.

(37) Kroatië, Roemenië, Bulgarije, Polen, Estland, Slovakije, Hongarije, Slovenië, Tsjechië, Litouwen, Letland, 
Cyprus en Malta.
(38) België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Portugal, Spanje, Italië, Verenigd Koninkrijk, Ier-
land, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Finland en Griekenland.
(39) Maar dit is wel de reden om de huidige regelgeving te wijzigen. In het Impact Assessment stelt de Europese 
Commissie het volgende: “Not undertaking action in the field of aggregation could lead to increased public disen-
chantment and exacerbate criticism of, and anxiety about the consequences of free movement. It could lead to the 
situation that (more) Member States apply their own interpretation of the current rules in a restrictive way thus 
reducing legal certainty and risking that mobile EU workers will lose out on rights. If Member States were free 
to apply the EU legal provisions on the coordination of unemployment benefits at their discretion, the intended 
uniform application of these provisions could no longer be guaranteed” (EC, 2016b, p. 47).
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4.3. VOOR- EN NADELEN VAN HET VOORSTEL
Het mag duidelijk zijn dat door toepassing van het nieuwe voorstel de verdeling 
van de financiële lasten tussen de lidstaten billijker gemaakt zal worden. Men dient 
in de nieuwe lidstaat immers een minimumtermijn aan sociale bijdragen betaald te 
hebben vooraleer men in deze lidstaat in aanmerking komt voor een werkloosheids-
uitkering. De nieuw voorgestelde bepaling zal ook voor een uniforme toepassing 
van de regelgeving zorgen. Sommige lidstaten passen het principe dat men na 1 dag 
van tewerkstelling reeds in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering in de 
nieuwe lidstaat, immers niet of niet meer toe. Zo dient men in België sinds 1 ok-
tober 2016 reeds 3 maanden gewerkt te hebben vooraleer arbeidsdagen gepresteerd 
in het buitenland in aanmerking worden genomen (KB van 25 november 1991, 
art. 37, §2 en art. 38, §2, gewijzigd door KB van 11 september 2016 en dus niet 
in overeenstemming met de huidige Verordening).40 Belangrijk is dat ondanks de 
toepassing van dit principe, de werkloze recht blijft hebben op een werkloosheids-
uitkering. Men valt niet door ‘de mazen van het net’ aangezien een werkloosheids-
uitkering aangevraagd dient te worden bij de voormalig bevoegde lidstaat. Men zal 
deze uitkering dan kunnen exporteren naar de nieuwe lidstaat. Onder de huidige 
coördinatiebepalingen bestaat het risico dat nieuwe intra-EU-migranten geen werk-
loosheidsuitkering van hun nieuwe lidstaat ontvangen doordat zij niet voldoen aan 
de gevraagde wachttijd binnen de referteperiode (EC, 2016b). Dat risico doet zich 
onder de voorgestelde nieuwe bepalingen dus niet meer voor. Maar hierdoor neemt 
ook de administratieve last toe en staat deze werkloosheidsuitkering niet noodzake-
lijk in verhouding tot de levensstandaard in de nieuwe lidstaat. Men zou kunnen 
opperen dat het nieuwe voorstel ook het ‘socialezekerheidstoerisme’ bestrijdt. Maar 
op basis van bovenstaande cijfers blijkt dat dit eigenlijk geen risico is, alhoewel het 
zo wordt gepercipieerd. Daaruit volgt ook dat door toepassing van deze maatregel 
slechts een beperkte groep van intra-EU-mobiele personen maar wel een significante 
groep van werkloze intra-EU-mobiele personen die een U1-formulier nodig heb-
ben, getroffen zal worden. Het zou naar schatting gaan om 1,8% van de jaarlijkse 
stroom aan nieuwe intra-EU-migranten naar België.41

De meeste lidstaten, waaronder ook België, winnen financieel bij dit voorstel (Pa-
colet en De Wispelaere, 2015e). Hun budgettaire kost zal immers dalen. België zal 
naar schatting ongeveer de helft minder uitgeven t.o.v. de uitgaven onder de huidige 
regelgeving ondanks dat het een werkloosheidsuitkering dient te betalen voor per-
sonen die minder dan 3 maanden in hun nieuwe lidstaat gewerkt hebben en daar-
voor verzekerd waren in België. Mogelijke ‘verliezers’ zijn het Verenigd Koninkrijk, 
Nederland, Luxemburg, Roemenië, Malta en Cyprus. Tegelijk is het feit dat door 

(40) Zie http://www.rva.be/nl/nieuws/toelaatbaarheid-arbeidsdagen-het-buitenland-die-aanmerking-worden-genomen.
(41) Dit cijfer kan jaarlijks wel wat variëren. Het gaat om 1.156 personen t.o.v. een totaal aantal van 65.403 
personen voor 2013.
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het nieuwe voorstel een billijkere verdeling ontstaat van de financiële lasten tussen 
lidstaten, een gegrondere reden om de huidige regelgeving aan te passen dan het feit 
dat het risico van ‘socialezekerheidstoerisme’ groot is onder de huidige regelgeving. 
Maar natuurlijk wenst men met dit voorstel ook op de negatieve perceptie daarom-
trent in te spelen.

5. LANGDURIGE ZORG (LTC)

5.1. HUIDIG REGELGEVEND KADER EN DE INHOUD VAN HET NIEUWE VOORSTEL
Langdurige zorg (LTC – ‘Long-Term Care’) wordt door de OESO omschreven als 
“een geheel van diensten voor personen die wegens fysieke of mentale beperkin-
gen gedurende een langere periode hulp nodig hebben bij basisactiviteiten van het 
dagelijks leven.”42 Het zullen dan ook in hoofdzaak gepensioneerden zijn die wo-
nen in een andere dan de bevoegde lidstaat, die zulke rechten zullen putten uit de 
Verordening. Momenteel is geen apart hoofdstuk omtrent de coördinatie van LTC 
voorzien in de Verordening. Door rechtspraak valt de coördinatie ervan wel onder 
het hoofdstuk ‘prestaties bij ziekte’. De lidstaat waar men verzekerd is, is hierbij ver-
antwoordelijk voor het betalen van de LTC-prestaties in geld of in natura. Hierdoor 
kan de LTC-prestatie in geld geëxporteerd worden van de bevoegde lidstaat naar de 
woonlidstaat. LTC-prestaties in natura worden verstrekt door de lidstaat waar men 
woont, alsook volgens dezelfde kosten van toepassing in deze lidstaat. Deze kosten 
zullen vervolgens worden terugbetaald door de lidstaat waar men verzekerd is. Het 
voorstel voorziet nu een apart hoofdstuk dat de coördinatie van LTC regelt (EC, 
2016a). Dezelfde regels als van toepassing in het hoofdstuk ‘prestaties bij ziekte’ wor-
den overgenomen. Een lijst van verstrekkingen die als LTC gekwalificeerd kunnen 
worden, zal per lidstaat ‘onderhandeld’ worden in de Administratieve Commissie. 
LTC-prestaties in geld kunnen ook onder andere hoofdstukken van de Verordening 
vallen. Het resultaat voor de verzekerde moet dan wel hetzelfde of gunstiger zijn 
dan het resultaat bepaald door toepassing van de regelgeving in het LTC-hoofdstuk.

5.2. IMPACT VAN DE HUIDIGE REGELGEVING
Bij aanvang van het onderzoek waren geen cijfers beschikbaar over het aantal per-
sonen die in een andere lidstaat dan waar zij wonen, verzekerd zijn voor dit risico, 
evenmin over de groep van personen die van LTC-prestaties genoten hebben. Op 

(42) Volgende definitie van een ‘LTC-prestatie’ wordt in het voorstel door de Europese Commissie voorgesteld 
(EC, 2016a, p. 26): “Any benefit in kind, cash or a combination of both for persons who, over an extended 
period of time, on account of old-age, disability, illness or impairment, require considerable assistance from 
another person or persons to carry out essential daily activities, including to support their personal autonomy; 
this includes benefits granted to or for the person providing such assistance.” Deze definitie is gebaseerd op de 
juridische analyse van trESS (Jorens et al., 2011) en de huidige rechtspraak van het Hof van Justitie.
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basis van verschillende Europese databronnen werd de totale referentiegroep (i.e. 
personen verzekerd voor dit risico) voor de EU geraamd op 1,8 miljoen personen. 
Hiervan hebben naar schatting 45.000 personen LTC-prestaties in natura en 35.000 
personen LTC-prestaties gekregen (Pacolet en De Wispelaere, 2015g). Dit zou ver-
volgens neerkomen op een geraamde budgettaire kost van ongeveer 800 miljoen 
EUR of 0,4% van de totale LTC-uitgaven. Sinds 2016 wordt er door het Network 
Statistics FMSSFE data verzameld over het aantal S1-formulieren in omloop. Dit 
formulier bewijst dat men recht heeft op gezondheidszorg als men niet woont in 
de lidstaat waar men verzekerd is. Het zijn dus vooral grensarbeiders alsook gepen-
sioneerden die in een andere lidstaat wonen, die zo een S1-formulier hebben. Op 
basis van deze nieuwe dataverzameling blijkt dat de geschatte referentiegroep kleiner 
is en wellicht dus ook het aantal gebruikers waardoor de oorspronkelijk geraamde 
uitgaven een overschatting zullen zijn.

5.3. VOOR- EN NADELEN VAN HET VOORSTEL
Het voordeel van het nieuwe voorstel is dat het begrip duidelijk omschreven zal 
worden en dat een lijst van prestaties in geld en in natura die onder de noemer van 
LTC vallen, opgesteld zal worden. Sommige lidstaten stellen momenteel dat zij geen 
LTC-prestaties hebben die onder de toepassing van de Verordening vallen terwijl an-
dere informatie dit tegenspreekt (EC, 2016b). Het voorstel zou daarom voor meer 
transparantie en rechtszekerheid moeten zorgen en dus ook voor een hogere take-up, 
alhoewel deze prestaties in veel lidstaten al een lange traditie hebben. Daarbij is het 
goed dat in het voorstel niet afgeweken wordt van de coördinatieregels gedefinieerd 
in het hoofdstuk ‘prestaties bij ziekte’. Het zou immers voor een grote verwarring 
gezorgd hebben. Maar tegelijk is dit misschien ook de grootste kritiek. Dient voor 
LTC echt een nieuw hoofdstuk toegevoegd te worden aan de Verordening? Het zit 
immers al goed onder het hoofdstuk ‘prestaties bij ziekte’. In veel lidstaten zit het 
in de gezondheidszorg, sluit het er nauw bij aan of bepleit men juist de integratie 
ervan in de gezondheidszorg. De zorgnood is immers gerelateerd aan gezondheids-
problemen en de toenemende afhankelijkheid door veroudering. Men kan en mag 
gezondheidszorg onderscheiden van langdurige zorg, wat onder meer in het ‘System 
of Health Accounts’ (OESO en Eurostat) en MISSOC43 (Eurostat) gebeurt, maar 
daarom moet het niet gescheiden worden. Want dan ontstaan er discussies over 
grensgebieden, of eventuele verschillen. Wat hier gelukkig niet zal gebeuren, omdat 
men dezelfde regeling voorstelt. Tegelijk zal de lijst wellicht eerder een minimale dan 
maximale opsomming worden.

De grootste kritiek op dit voorstel is echter wat men niet wijzigt (en dit geldt zowel 
voor LTC als voor gezondheidszorg). Met name, de regelgeving inzake de bepaling 

(43) Mutual Information System on Social Protection.
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van de bevoegde lidstaat inzake de betaling van de gezondheidszorg indien een ge-
pensioneerde recht heeft op twee of meer pensioenen waarvan een van zijn of haar 
woonlidstaat (Artikels 23 en 29 van de Basisverordening). Deze coördinatiebepa-
lingen zijn budgettair gezien niet onschuldig aangezien de gezondheidskost voor 
gepensioneerden een stuk hoger ligt dan deze voor personen op arbeidsactieve leef-
tijd. De huidige regelgeving zorgt ervoor dat een beperkte periode gewerkt (en dus 
een klein pensioenbedrag) in de woonlidstaat reeds voldoende is om deze lidstaat 
bevoegd te maken voor de betaling van medische verstrekkingen en dus ook voor 
LTC-prestaties aan de gepensioneerde. Dit probleem werd vroeger al eens aan de 
orde gesteld en geanalyseerd (zie Roberts et al., 2009).44 Ondanks het feit dat de 
Commissie in de voorgestelde wijziging van de Verordening zoveel belang hecht aan 
een billijke verdeling van de financiële lasten tussen lidstaten, doet men geen voor-
stel om de huidige regelgeving te wijzigen.45 Deze regelgeving betekent een hogere 
budgettaire kost voor lidstaten zoals België, met meer uitgaande dan inkomende 
grensarbeiders. Vaak hebben grensarbeiders ook een periode gewerkt in hun woon-
lidstaat waardoor deze lidstaat de betaling van gezondheidszorg en LTC op zich 
zal moeten nemen wanneer deze grensarbeiders gepensioneerd zijn. Het maakt dat 
lidstaten zoals Luxemburg, Zwitserland en Oostenrijk gedurende een lange periode 
sociale bijdragen en wellicht ook personenbelastingen zullen innen van inkomen-
de grensarbeiders maar veelal nooit hun kosten voor medische verstrekkingen en 
voor LTC-prestaties zullen moeten dragen wanneer deze grensarbeiders met pensi-
oen zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat ondanks het hoge aantal grensarbeiders in 
Luxemburg (ongeveer de helft van de tewerkgestelde bevolking) er vandaag slechts 
11% van de verzekerden op pensioenleeftijd in het buitenland woont en dat slechts 
2% van de LTC-uitgaven door Luxemburg naar het buitenland vloeit (IGSS, 2015).

(44) Reeds in 2007 werden kritische opmerkingen gemaakt over de budgettaire impact van deze regelgeving. 
In een nota voor de Administratieve Commissie van 8 juni 2007 stelt Frankrijk dat de regelgeving “does not 
guarantee a sufficiently fair distribution of the burden of benefits between the States liable to pay pensions, as 
it is sufficient for the State of residence to be liable to pay a small pension for the entire burden to fall upon it, 
even though the person concerned may have been active almost entirely in another State and be entitled to a 
commensurate pension from that State” (geciteerd in Roberts et al., 2009, p. 4).
(45) Dit terwijl bij de vorige revisie van de Verordening de Europese Commissie nog een pro rata terugbetaling 
had voorgesteld voor rechthebbende op één of meer pensioenen (EC, 1998). Zo stelde Artikel 20 (2) van het 
voorstel (EC, 1988) het volgende: “The cost of the benefits shall be divided among the Member States paying 
a pension proportional to the periods completed in each Member State, to the extent that the person involved 
would have had the right to such benefits had he resided in the territory of each of those Member States.” Maar 
dit voorstel is uiteindelijk niet weerhouden. Om verschillende redenen is een pro rata terugbetaling misschien 
niet de beste optie (bv. een bijkomende administratieve last). Een alternatieve optie is dat de “kosten voor 
rekening zijn van de lidstaat onder de wetgeving waarvan de betrokkene het langst heeft geressorteerd”. Dit is 
momenteel reeds het geval bij de pensioengerechtigde die een pensioen ontvangt op basis van de wetgeving van 
twee of meer lidstaten en geen recht heeft op verstrekkingen op basis van de wetgeving van de lidstaat waar hij/
zij woont (zie Artikel 24, 2 (b) van de Basisverordening).
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6. SOCIALE ZEKERHEID VOOR GEDETACHEERDEN

6.1. HUIDIG REGELGEVEND KADER EN DE INHOUD VAN HET NIEUWE VOORSTEL
Het begrip ‘gedetacheerde werknemer’ is geen uniform gehanteerd begrip. Het wordt 
immers anders gedefinieerd in Verordening (EG) nr 883/2004 dan in de Detache-
ringsrichtlijn (Richtlijn 96/71/EG).46 De Verordening gaat bij de bepaling van de 
bevoegde lidstaat uit van het ‘werklandbeginsel’, waarbij in regel de socialezeker-
heidswetgeving van de lidstaat waar de werknemer effectief zijn werkzaamheden ver-
richt, van toepassing is. Detachering vormt echter een uitzondering op dit principe, 
aangezien de socialezekerheidswetgeving van de lidstaat waar de persoon gewoonlijk 
werkt, van toepassing blijft voor een periode van maximum 24 maanden. Een per-
soon gedetacheerd naar België is dus niet aan de Belgische sociale zekerheid onder-
worpen, maar wel aan deze van zijn of haar zendende lidstaat. Dit betekent ook dat 
hij of zij sociale bijdragen betaalt op het niveau van de zendende lidstaat en deze bij-
dragen dus verschillen met die in België. Waarom wordt bij detachering niet het ba-
sisprincipe toegepast? Dit ligt hoofdzakelijk bij het feit dat men intra-EU-mobiliteit 
en economische integratie wil bevorderen en bijkomende administratieve lasten wil 
vermijden.47 Door het ‘werklandbeginsel’ niet toe te passen bij detachering ontstaat 
immers een competitief voor- of nadeel voor buitenlandse ondernemingen met gede-
tacheerde werknemers t.o.v. binnenlandse ondernemingen. Dit wordt ook erkend in 
een recent rapport van de Europese Commissie (EC, 2014, p. 148): “Posting workers 
allows companies to exploit their competitive advantage across borders”.

(46) Artikel 12 (1) van de Basisverordening stelt dat “Degene die in een lidstaat werkzaamheden in loondienst 
verricht voor rekening van een werkgever die daar zijn werkzaamheden normaliter verricht, en die door deze 
werkgever wordt gedetacheerd om voor zijn rekening werkzaamheden in een andere lidstaat te verrichten, on-
derworpen blijft aan de wetgeving van de eerstbedoelde lidstaat, mits de te verwachten duur van die werkzaam-
heden niet meer dan vierentwintig maanden bedraagt en de betrokkene niet wordt uitgezonden om een ander 
te vervangen.” In Richtlijn 96/71/EG (de Detacheringsrichtlijn) wordt niet het begrip ‘detachering’ gehanteerd 
maar wel het begrip ‘terbeschikkingstelling’. Onder ‘ter beschikking gestelde werknemer’ wordt verstaan, “iedere 
werknemer die gedurende een bepaalde periode werkt op het grondgebied van een lidstaat die niet de Staat is 
waar die werknemer gewoonlijk werkt” (Artikel 2). Deze richtlijn is van toepassing voor zover ondernemingen 
een van de volgende transnationale maatregelen nemen: a) een werknemer voor hun rekening en onder hun 
leiding op het grondgebied van een lidstaat ter beschikking stellen, in het kader van een overeenkomst tussen 
de onderneming van herkomst en de ontvanger van de dienst die in deze lidstaat werkzaam is, voor zover er 
gedurende de periode van terbeschikkingstelling een dienstverband tussen de onderneming van herkomst en de 
werknemer bestaat, of b) een werknemer op het grondgebied van een lidstaat ter beschikking stellen van een 
vestiging of een tot hetzelfde concern behorende onderneming, voor zover er gedurende de periode van terbe-
schikkingstelling een dienstverband tussen de onderneming van herkomst en de werknemer bestaat, of c) als 
uitzendbedrijf of als onderneming van herkomst, een werknemer ter beschikking stellen van een ontvangende 
onderneming die op het grondgebied van een lidstaat gevestigd is of er werkzaamheden uitvoert, voor zover er 
gedurende de periode van terbeschikkingstelling een dienstverband tussen het uitzendbureau of de onderne-
ming van herkomst en de werknemer bestaat (Artikel 1 (3)).
(47) “In order to give as much encouragement as possible to the freedom of movement of workers and services, 
to avoid unnecessary and costly administrative and other complications which would not be in the interests 
of workers, companies and administrations, the Community provisions in force allow for certain exceptions”, 
Europese Commissie, 2012, p. 6.
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De voorgestelde revisie stemt de definitie van gedetacheerde werknemer af met deze 
gehanteerd in de Detacheringsrichtlijn (EC, 2016a). Aan de uitzondering op het 
‘werklandbeginsel’ alsook aan de termijn van detachering wordt niet geraakt. Verder 
worden heel wat nieuwe administratieve maatregelen genomen in de strijd tegen 
het oneigenlijke gebruik van het A1-formulier. Het A1-formulier bewijst dat men 
in een andere lidstaat sociaal verzekerd is en er sociale bijdragen betaalt. Zo zal een 
uniforme uitgifteprocedure van het A1-formulier bepaald worden. Ook zal bepaald 
worden welke elementen gecontroleerd moeten worden vooraleer het A1-formulier 
wordt uitgereikt. Ten slotte zal een uniforme procedure om het A1-formulier in 
te trekken bepaald worden. Indien personen actief zijn in twee of meer lidstaten 
(Artikel 13 van de Basisverordening) zal ten slotte geverifieerd worden of de onder-
neming wel substantiële werkzaamheden uitoefent in de lidstaat waar de zetel van de 
onderneming zich bevindt, dit in de strijd tegen ‘postbusvennootschappen’.

6.2. IMPACT VAN DE HUIDIGE REGELGEVING
Zowel op Europees als op Belgisch niveau worden gegevens verzameld die een beeld ge-
ven over de omvang van intra-EU-detachering. Zo verzamelt de Europese Commissie 
jaarlijks informatie over het aantal uitgegeven A1-formulieren. Maar ook op Belgisch 
niveau worden interessante data over het aantal detacheringen naar België verzameld via 
GOTOT-IN (GrensOverschrijdende Tewerkstelling – Occupation Transfrontalière) en 
LIMOSA (Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van MigratieOnder-
zoek bij de Sociale Administratie). In GOTOT-IN worden de ontvangen A1-formulieren 
door België geregistreerd. De LIMOSA-meldingsplicht voorziet dan weer sinds 1 april 
2007 in een voorafgaande melding van gedetacheerde werknemers en zelfstandigen.

In 2015 werden binnen de EU en de Europese Vrijhandelsassociatie 2,05 miljoen A1-for-
mulieren uitgegeven, waarvan 1,49 miljoen formulieren specifiek van toepassing waren 
voor het detacheren van werknemers of zelfstandigen op basis van Artikel 12 van de Ba-
sisverordening (Pacolet en De Wispelaere, 2016). Daarnaast werden 512.000 formulieren 
uitgegeven voor werkzaamheden in twee of meer lidstaten (Artikel 13 van de Basisveror-
dening). De toename van het aantal uitgegeven A1-formulieren over de voorbije jaren is 
opvallend. Zo steeg het totale aantal uitgegeven A1-formulieren met 61% tussen 2010 
en 2015 en het aantal uitgegeven A1-formulieren specifiek voor personen actief in twee 
of meer lidstaten zelfs met 204%. Ondanks deze hoge absolute aantallen en groeicijfers is 
detachering op basis van Artikel 12 van de Basisverordening beperkt tot ongeveer 0,4% 
van de totale EU-tewerkstelling. In voltijdse equivalenten is dit zelfs maar 0,2% aangezien 
de detacheringsperiode per uniek gedetacheerd persoon ongeveer 6 maanden bedraagt.48 

(48) Periode voor detachering op basis van Artikel 12 van de Basisverordening. De gemiddelde duur per deta-
chering was in 2015 gelijk aan 98 dagen. Aangezien een persoon gemiddeld 1,9 keer per jaar wordt gedetacheerd 
is de detacheringsperiode per unieke gedetacheerde persoon voor 2015 gelijk aan 182 dagen (Pacolet en De 
Wispelaere, 2016).
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Toch blijken sommige ontvangende lidstaten en sectoren een (veel) grotere impact te 
ervaren. Dit is onder meer het geval voor België.

Kijken we dan ook naar de situatie voor België. In LIMOSA werden 210.815 unieke 
intra-EU-gedetacheerde personen geregistreerd in 2015 (De Wispelaere en Pacolet, 
2017). Het aantal geregistreerde unieke gedetacheerde personen in LIMOSA ligt wel 
opvallend hoger dan in vergelijking met deze geregistreerd in GOTOT-IN. Zo wer-
den in 2015 143.045 uniek intra-EU-gedetacheerde personen geregistreerd in GO-
TOT-IN. Dit betekent ook dat het aantal intra-EU-gedetacheerde personen geregis-
treerd in LIMOSA ongeveer 1,5 keer hoger ligt dan deze geregistreerd in GOTOT-IN. 
Het wijst op een nood aan een betere uitgifteprocedure van het A1-formulier. 

In 2015 maakte intra-EU-detachering 4,4% uit van de totale tewerkstelling in Bel-
gië (De Wispelaere en Pacolet, 2017). Het maakt dat België een van de belangrijkste 
ontvangende lidstaten van gedetacheerde personen binnen de EU is (Pacolet en De 
Wispelaere, 2016; 2015a). Tegelijk zien we een sterke concentratie van intra-EU- 
detachering in de bouwsector. Meer dan 6 op 10 unieke gedetacheerde personen naar 
België is immers actief in de bouwsector (De Wispelaere en Pacolet, 2017). Zo maakte 
intra-EU-detachering in 2015 maar liefst één derde van de tewerkstelling in de Belgische 
bouwsector uit. Tegelijk daalde het aantal tewerkgestelde binnenlandse werknemers in 
de Belgische bouwsector tussen 2011 en 2015 met 7% terwijl er juist meer gebouwd 
werd. Dit alles wijst op een verdringing van de binnenlandse tewerkstelling. Maar deze 
verdringing doet zich mogelijks ook voor bij kleine kmo’s. We stellen immers een duale 
werkgeversmarkt vast, waarbij van de 100 bouwondernemingen met de grootste omzet, 
er 8 op 10 een beroep hebben gedaan op detachering. Met het dalen van de omzet, maar 
evenzeer van de toegevoegde waarde en de ondernemingsgrootte van de bouwonderne-
mingen daalt tegelijk ook het gebruik van detachering. Kleine ondernemingen gebrui-
ken detachering dus minder of niet en worden er misschien door weggeconcurreerd. 
Zeker ook omdat een veel hoger percentage ondernemingen die een beroep hebben 
gedaan op detachering (versta de ‘grote’ bouwondernemingen), een gelijke of positieve 
evolutie van de omzet en de toegevoegde waarde kent in vergelijking met de onderne-
mingen (versta de ‘kleine’ bouwondernemingen) die hierop geen beroep hebben gedaan.

6.3. VOOR- EN NADELEN VAN HET VOORSTEL
Het voorstel tot wijziging van de Verordening dient samen bekeken te worden met 
de voorgestelde revisie van de Detacheringsrichtlijn (EC, 2016c) en de implementa-
tie van de Handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2014/67/EU)49. Het is daarom opmerke-

(49) Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van 
Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van 
diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking 
via het Informatiesysteem interne markt.
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lijk dat geen grondige voorbereidende studie is uitgevoerd omtrent de impact van de 
huidige coördinatiebepalingen bepaald in de Verordening. In de Impact Assessment 
van de Europese Commissie wordt de keuze om de huidige regelgeving te behou-
den, dan ook niet besproken. Dit is een gemiste kans, zeker gezien de politieke en 
publieke gevoeligheid van dit onderwerp. Pertinente vragen omtrent de verdringing 
van binnenlandse tewerkstelling door intra-EU-detachering alsook de meerwaarde 
van detachering zowel vanuit een zendend perspectief (bijvoorbeeld het ‘stabilise-
rende effect’ van detachering (De Wispelaere en Pacolet, 2015a50) als vanuit een 
ontvangend perspectief (als antwoord op arbeidstekorten en een nood aan meer 
arbeidsflexibiliteit) blijven hierdoor hangende.51 En mogelijke aanpassingen van de 
huidige coördinatiebepalingen of van de maximale detacheringsperiode werden dus 
nooit op hun impact getoetst.

Het competitieve voordeel van buitenlandse ondernemingen met gedetacheerde 
werknemers t.o.v. binnenlandse ondernemingen zal bepaald worden door verschil-
lende elementen. De bepaling van de loon- en arbeidsvoorwaarden (op basis van 
de Detacheringsrichtlijn) en de hoogte van de sociale bijdragen (op basis van de 
Verordening) zijn er daar twee van. Andere factoren zijn de hoogte van de vennoot-
schapsbelasting maar natuurlijk ook de kennis die ondernemingen en hun werkne-
mers hebben.52 Het voorstel tot revisie van de Detacheringsrichtlijn, waarbij men 
het begrip ‘minimumloon’ (minimum rates of pay) wil vervangen door ‘vergoeding’ 
(remuneration), zal bij implementatie normaliter leiden tot hogere brutolonen voor 
gedetacheerde werknemers. De evolutie van een minimumloon naar een meer ge-
middeld loon zal er tegelijk voor zorgen dat deze brutolonen minder zullen verschil-
len met deze uitbetaald aan binnenlandse werknemers. Men zou dus kunnen stellen 
dat dit de competitiviteitspositie van buitenlandse ondernemingen met gedetacheer-
de werknemers negatief zal beïnvloeden. Gedetacheerde zelfstandigen, welke niet 
onder de Detacheringsrichtlijn vallen, worden hier niet door beïnvloed.53 Maar door 
de regels bepaald onder de Verordening niet te wijzigen en dus bijvoorbeeld niet ‘het 
werklandbeginsel’ toe te passen op gedetacheerde personen, behouden buitenlandse 
ondernemingen wel een ander element dat hun competitiviteitspositie zal bepalen, 

(50) In de Impact Assessment van de Europese Commissie lezen we het volgende (EC, 2016b, p. 7): “mobility 
may serve to mitigate cyclical adjustment measures in response to asymmetric shocks. Intra-EU labour mobility 
may have prevented even stronger spikes in unemployment during the crisis.”
(51) Deze vragen worden maar gedeeltelijk beantwoord in de Impact Assessment uitgevoerd in het kader van 
het voorstel tot wijziging van de Detacheringsrichtlijn (EC, 2016c) en o.a. in een voorbereidende studie (De 
Wispelaere en Pacolet, 2016a).
(52) Daarnaast zijn er natuurlijk ook de bijkomende transportkosten, verblijfkosten en administratieve kosten 
voor ondernemingen die personen detacheren.
(53) In dat opzicht bestaat het risico dat een aanpassing van de Detacheringsrichtlijn zal leiden tot een toename van 
het aantal gedetacheerde (schijn)zelfstandigen. Momenteel heeft ongeveer 8% van de gedetacheerden binnen de EU 
het zelfstandigenstatuut (Pacolet en De Wispelaere, 2015a). Dit percentage ligt wel hoger voor de gedetacheerden 
naar België (15%) en naar de Belgische bouwsector (19%) (De Wispelaere en Pacolet, 2017).
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met name de parafiscale bijdragen. Het lijkt dan ook op het eerste gezicht een even-
wichtig voorstel dat zowel de grieven van de ontvangende lidstaten (door het voorstel 
tot wijziging van de Detacheringsrichtlijn) en de zendende lidstaten (door niets te 
wijzigen aan de principes in de Verordening) gedeeltelijk in rekenschap neemt. Maar 
het voorstel van de Commissie om de regelgeving in de Verordening niet te wijzigen 
zal zeker kritisch onthaald worden door de ontvangende lidstaten zoals België. Er 
is immers al vaak gepleit voor een toepassing van het ‘werklandbeginsel’54 of voor 
een variant ervan55 alsook voor een inperking van de detacheringsperiode56. Ook 
blijft de vraag of de huidige voorstellen voldoende zullen zijn om de verdringing van 
binnenlandse jobs tegen te gaan. Er blijft immers een risico op ‘sociale dumping/af-
bouw’ bestaan.57 Zo kunnen er sterke verschillen bestaan tussen de sociale bijdragen 
van toepassing in de zendende lidstaat t.o.v. deze van toepassing in de ontvangende 
lidstaat. De gemiddelde sociale bijdragen tussen EU-13- en EU-15-lidstaten liggen 
echter bijna even hoog. Neemt niet weg dat België een loonwig (het verschil tussen 
de loonkost voor de werkgever en het nettoloon van de werknemer) heeft die hoger 
ligt dan deze van de 10 belangrijkste zendende lidstaten van gedetacheerde personen 
naar België.58 

Het feit dat de toepassing van personen actief in twee of meer lidstaten (Artikel 13 
van de Basisverordening) wordt verstrengd, is ingegeven door de sterke stijging van 
het aantal A1-formulieren uitgegeven voor deze groep. Gezien de beperktere toena-
me van het aantal A1-formulieren uitgegeven voor detachering op basis van Artikel 
12 van de Basisverordening, wijst dit mogelijks op een verschuiving. Daarom zou 

(54) Zie recentelijk nog in Vandenbroucke (2016).
(55) Zie De Wispelaere en Pacolet, 2015b; Pennings, 2015b. Voorstel om (vanaf 3 maanden van detachering) 
sociale bijdragen op het niveau van de ontvangende lidstaat te heffen maar de gedetacheerde blijft wel sociaal 
verzekerd in de zendende lidstaat.
(56) Goyens et al. (2003, p. 60) stelden bij het voorstel tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 dat 
“men er ook voor had kunnen opteren om de duurtijd van de detachering te beperken tot 183 dagen, de termijn 
die vaak wordt gebruikt inzake de fiscale regeling van detachering”. Zie ook Pieters, 1997. In het ‘Plan voor 
eerlijke concurrentie – 40 concrete maatregelen voor de bouwsector’ gelanceerd door de betrokken stakeholders 
worden 27 nationale en 13 Europese maatregelen voorgesteld in de strijd tegen sociale dumping (ACV et al., 
2015; De Wispelaere en Pacolet, 2016b). Hier wordt een detacheringsduur van maximum 6 maanden bepleit. 
Onder de vorige regelgeving (Verordening (EEG) nr. 1408/71) was de maximale detacheringsduur gelijk aan 12 
maanden maar kon dit wegens onvoorziene omstandigheden met nog eens 12 maanden worden verlengd met 
toestemming van het ontvangende land. Zoals reeds gesteld, is de gemiddelde detacheringsduur onder Artikel 
12 van de Basisverordening per detachering ongeveer gelijk aan 100 dagen en per unieke gedetacheerde persoon 
ongeveer gelijk aan 6 maanden (met sterke verschillen tussen lidstaten).
(57) Wij definiëren ‘sociale dumping’ als “het verlagen van de arbeidskost en de arbeidsvoorwaarden door het 
ene land wegens de druk die hierop is ontstaan door het concurrentiële voordeel dat andere landen hebben door 
de verschillen in nationale wetgeving welke niet geremedieerd zijn door de Europese wetgeving” (De Wispelaere 
en Pacolet, 2017). Deze definitie benoemt de reden waarom de arbeidskost en de arbeidsvoorwaarden onder 
druk zijn komen te staan door detachering, met name door de toepasbare Europese wetgeving. Een sterkere 
EU-coördinatie via de Detacheringsrichtlijn en de Verordening betreffende de coördinatie van socialezeker-
heidsstelsels zou het risico op sociale dumping dus kunnen remediëren.
(58) Daarom ook het belang van een (verdere) taxshift via een verschuiving van de lasten op arbeid.
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men hier ook een maximale duur kunnen bepalen voor gedetacheerde personen (ar-
beidsrechtelijke definitie) onder Artikel 13 van de Basisverordening.59 De bepaling 
van uniforme maatregelen omtrent de uitgifte en intrekking van het A1-formulier 
moet tenslotte vermijden dat lidstaten zelf het initiatief nemen (zie ook Jorens en 
Lhernould, 2014). Zo werd bijvoorbeeld in België een antimisbruikbepaling inge-
voerd waarbij bij een vermoeden van fraude60 de sociaal inspecteur of de rechter het 
A1-formulier eenzijdig naast zich neer kunnen leggen (De Wispelaere en Pacolet, 
2016b). Maar de Commissie is hieromtrent een inbreukprocedure gestart en de 
zaak is aanhangig gemaakt bij het Europees Hof van Justitie. Maar tegelijk draagt 
een uniforme uitgifte van het A1-formulier hopelijk ook bij tot een betere, versta 
exactere, telling van het aantal gedetacheerden.

7. FRAUDE EN FOUTEN

Daarnaast wordt in het voorstel tot wijziging van de Verordening een grotere focus 
op de fraudebestrijding voorgesteld door een betere samenwerking tussen bevoegde 
autoriteiten, instellingen en inspecties (EC, 2016a).61 Als de ontvangende lidstaat 
twijfels heeft over de geldigheid van het document of de juistheid van de feiten 
waarop de uitreiking ervan is gebaseerd, dan kan deze lidstaat verdere uitleg vragen 
aan de lidstaat die het document heeft uitgegeven. Indien nodig kan men zelfs de in-
trekking van het document vragen. Binnen de 25 werkdagen zal de lidstaat die deze 
vraag ontvangen heeft, de elementen waarop men zich heeft gebaseerd bij uitreiking 
van het document herbekijken en indien nodig het document intrekken of her-
zien.62 In geval van onmiskenbare fraude zal het document onmiddellijk ingetrok-
ken of herzien worden en dit met retroactieve werking. Als de lidstaat geen fraude 
of fouten ontdekt, zal het de ontvangende lidstaat hierover binnen de 25 werkda-
gen op de hoogte brengen. In dringende gevallen, de redenen hiervan moeten wel 
aangegeven worden in de aanvraag, zal een antwoord gegeven worden binnen de 2 
werkdagen ondanks dat het onderzoek omtrent deze vraag nog lopende kan zijn. 
Als er toch nog twijfels bestaan bij de lidstaat die de vraag heeft gesteld over de gel-
digheid van het document of de juistheid van de feiten waarop de uitreiking ervan 

(59) Deze groep van personen actief in twee of meer lidstaten is evenwel zeer divers (bijvoorbeeld ook grensarbei-
ders). Hoe groot de subgroep ‘gedetacheerden’ is, is niet gekend. De gemiddelde duur dat personen actief zijn in 
twee of meer lidstaten bedraagt per uitgegeven A1-formulier 285 dagen (Pacolet en De Wispelaere, 2016).
(60) Sociale fraude mag wel niet verward worden met sociale dumping. Onze definitie van ‘sociale dumping’ 
zorgt ervoor dat sociale fraude via detachering onderscheiden wordt van sociale afbouw via detachering. Zo kan 
de Handhavingsrichtlijn een nuttige tool zijn in de strijd tegen sociale fraude via detachering. De enorme aan-
dacht in de bouwsector voor ‘sociale dumping’ (maar versta eigenlijk sociale fraude) via detachering lijkt soms 
de aandacht af te leiden van het feit dat de sector, nog vóór detachering populair werd maar ook nu nog, sterk 
fraude-/zwartwerkgevoelig was en is.
(61) Zie ook Jorens et al., 2015 voor een bespreking van de fraudegevoeligheid van de Verordening.
(62) Eenzelfde termijn werd reeds in de Handhavingsrichtlijn bepaald bij een verzoek om informatie om zo 
controles, inspecties of onderzoeken uit te kunnen voeren.
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is gebaseerd, mag deze lidstaat bijkomend bewijs leveren en opnieuw verdere uitleg 
aan de uitgevende lidstaat vragen of zelfs de intrekking van het document vragen.

De uitwisseling van persoonlijke gegevens tussen bevoegde organen om fraude 
en fouten te ontdekken bij personen die rechten en plichten hebben op basis van 
de toepassing van de Verordening, wordt in het voorstel strikter gereguleerd (EC, 
2016a).63 Zo moet de vraag tot gegevens noodzakelijk en proportioneel zijn. De 
uitwisseling van gegevens kan ook niet automatisch leiden tot de intrekking van het 
recht op prestaties in geld of in natura. Het zal hierbij de Administratieve Commis-
sie zijn die een lijst van soorten data-aanvragen en -antwoorden zal opstellen. Enkel 
de opgelijste data-aanvragen en -antwoorden worden dan toegelaten.

Ten slotte wordt een gewijzigde procedure van de terugvordering van onterecht 
verstrekte prestaties voorgesteld. De procedures zullen gelijkaardig zijn aan deze 
gedefinieerd in Richtlijn 2010/24/EU betreffende de wederzijdse bijstand inzake 
de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en 
andere maatregelen. De meeste lidstaten waren in de Administratieve Commissie 
vragende partij om deze procedures te herzien (Pacolet en De Wispelaere, 2015h). 

8. TOEGANG VAN ECONOMISCH INACTIEVE BURGERS TOT SOCIALE VOORDELEN

In lijn met recente rechtspraak van het Hof van Justitie64 verduidelijkt het voorstel 
dat de lidstaten kunnen beslissen om geen sociale uitkeringen toe te kennen aan een 
bepaalde groep van mobiele economisch inactieve burgers.65 Intra-EU-migranten 
hebben recht op een verblijf van langer dan drie maanden wanneer zij aan bepaalde 
voorwaarden voldoen, die verschillen naargelang van hun status. EU-burgers die 
niet werken of niet actief op zoek zijn naar werk, hebben alleen recht op verblijf 
indien zij over voldoende bestaansmiddelen beschikken om te voorkomen dat zij 
ten laste komen van de bijstandsregeling van de nieuwe lidstaat, en indien zij een 
ziektekostenverzekering hebben. De toegang tot sociale uitkeringen van economisch 
inactieve burgers is daarom afhankelijk van het feit of men een geldig verblijfsrecht 
heeft op basis van Richtlijn 2004/38/EG.66 Hoeveel personen door dit voorstel mo-
gelijks ‘getroffen’ worden, is evenwel moeilijk in te schatten op basis van de beschik-
bare data (zie voor tentatieve ramingen EC, 2016b).67

(63) Het belang hiervan komt sterk aan bod in Jorens et al., 2015.
(64) Bijvoorbeeld C-308/14 Europese Commissie vs Verenigd Koninkrijk.
(65) Voor een gedetailleerde juridische bespreking verwijzen we naar Lhernould et al., 2015.
(66) Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van 
vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden.
(67) Naar schatting zou 80% van deze EU-burgers een verblijfsrecht kunnen ontlenen aan economisch actieve 
migrerende familieleden en daarmee mogelijk een afgeleid recht op sociale zekerheid (EC, 2016a).
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9. EXPORTEERBAARHEID VAN DE KINDERBIJSLAG

9.1. HUIDIG REGELGEVEND KADER EN DE INHOUD VAN HET NIEUWE VOORSTEL
Personen werken en/of wonen soms in een andere lidstaat dan waar hun kinderen 
wonen. Het maakt dat coördinatieregels zullen bepalen welke lidstaat bevoegd is 
voor de betaling van de kinderbijslag.68 De ‘prioriteitsregels bij samenloop’ bepalen 
welke lidstaat verantwoordelijk is voor de kinderbijslag indien men in een ande-
re lidstaat werkt en/of woont dan het kind / de kinderen. Zo hebben de rechten 
op grond van werkzaamheden, al dan niet in loondienst, prioriteit.69 Indien beide 
ouders werkzaam zijn in een verschillende lidstaat, dan zal de woonlidstaat van de 
kinderen de kinderbijslag betalen als een van de ouders daar werkt.70 De uitkering 
die men van de bevoegde lidstaat ontvangt (= de primaire bevoegde lidstaat) zal 
mogelijks lager zijn dan de uitkering die men zou hebben ontvangen van de andere 
lidstaat waar men rechten heeft. In dat geval zal de tweede lidstaat een aanvullende 
uitkering betalen (als secundaire bevoegde lidstaat), gelijk aan het verschil tussen de 
twee uitkeringen71. Het maakt dus dat de lidstaat waar men woont/werkt mogelijks 
de volledige kinderbijslag (als primaire lidstaat) of een gedeelte van de kinderbijslag 
(als secundaire bevoegde lidstaat) zal exporteren naar de lidstaat waar de kinderen 
wonen. Het voorstel tot wijziging van de Verordening wijzigt deze regels niet.72 Dit 
betekent onder meer dat er geen aanpassing (versta indexering) van de kinderbijslag 
komt op basis van de levensstandaard73 in de lidstaat waar de kinderen wonen. Dit 
voorstel van indexering was een element in het akkoord dat Europa met het Ver-
enigd Koninkrijk had gesloten indien er geen Brexit geweest zou zijn (European 
Council, 2016). De Brexit heeft de Commissie het geweer van schouder doen ver-
anderen. Op basis van de cijfers zal blijken dat dit niet meer dan terecht is.

9.2. IMPACT VAN DE HUIDIGE REGELGEVING
De export van kinderbijslag slaat gemiddeld op 1,6% van de totale EU-uitgaven 
voor kinderbijslag (cijfer voor 2014) (Pacolet en De Wispelaere, 2015c). Evenwel 

(68) Artikels 67-69 van de Basisverordening en Artikels 58-61 van de Toepassingsverordening.
(69) Het toont het belang van de sociaal-economische positie van de ouders in deze discussie aan.
(70) Anders is het land waar de hoogste bijslagen betaald worden, verantwoordelijk.
(71) Berekening van de aanvulling: zie arrest van het Hof van Justitie (Vijfde kamer) van 8 mei 2014, C-347/12, 
Wiering.
(72) Het voorstel bevat wel nieuwe coördinatiebepalingen voor gezinsbijslagen, die bedoeld zijn om het inko-
men te vervangen gedurende de opvoeding van het kind. Deze moeten volgens het voorstel als een individueel 
en persoonlijk recht behandeld worden. Lidstaten die secundair bevoegd zijn kunnen ervoor kiezen om een 
volledige uitkering toe te kennen.
(73) Men spreekt van ‘standard of living’ (European Council, 2016). Maar het is niet steeds duidelijk of men 
levensstandaard, levensduurte of het niveau van de uitkering bedoelt (voor een bespreking zie ook Pacolet en 
De Wispelaere, 2015f).
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geven de meeste lidstaten veel minder dan 1% hieraan uit. Enkel Luxemburg is een 
uitzondering in dit verhaal doordat 50% van de uitgaven aan kinderbijslag gaat 
naar kinderen die in het buitenland wonen. Tegelijk blijft het opmerkelijk dat de 
aanpassing van de coördinatiebepalingen voor kinderbijslag een component was in 
het akkoord tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk, temeer als men weet dat 
slechts 0,3% van de gerechtigde personen op een kinderbijslag uitbetaald door het 
Verenigd Koninkrijk in een andere lidstaat woont. De omvang van de uitgaven inza-
ke de export van kinderbijslag zullen in hoofdzaak bepaald worden door de omvang 
van het aantal inkomende grensarbeiders. Het is dan ook weinig opmerkelijk dat 
lidstaten met een hoog percentage aan inkomende grensarbeiders t.o.v. de totale 
binnenlandse tewerkstelling, zoals Luxemburg, Zwitserland en Oostenrijk, ook een 
hoog percentage aan kinderbijslagen naar het buitenland zal exporteren (Pacolet en 
De Wispelaere, 2015f). De tweede groep, het aantal intra-EU-mobiele personen 
die in een andere lidstaat dan hun kind(eren) wonen, zal minder spelen gezien de 
beperktere omvang ervan.

Waarom de vraag naar indexering? De tussenkomst van de overheid inzake gezins-
beleid via kinderbijslag heeft tot doel de kosten die gepaard gaan met de opvoeding 
van kinderen gedeeltelijk of grotendeels te dekken. De hoogte van deze kosten zal 
evenwel verschillen tussen lidstaten gezien de onderlinge verschillen in levensstan-
daard. Het houdt in dat het bedrag aan kinderbijslag dat men ontvangt van een 
andere lidstaat lager of hoger ligt dan de levensstandaard in de woonlidstaat. Een la-
ger bedrag wordt wel nog gecompenseerd door de woonlidstaat via het supplement 
als secundaire bevoegde lidstaat. Een hoger bedrag zal niet aangepast worden. Het 
maakt in het extreme voorbeeld dat de kinderbijslag uitbetaald door Luxemburg 
hoger zal liggen dan het huishoudinkomen van bepaalde gezinnen woonachtig in 
Roemenië en Bulgarije.

Kijken we specifiek naar de cijfers voor België, dan blijkt dat voor 2015 er 30.640 
gerechtigden en 56.313 kinderen woonachtig waren in een andere lidstaat (FAMI-
FED, 2016). Dit komt neer op een exportbedrag van 97 miljoen EUR of 1,5% van 
de totale uitgaven aan kinderbijslag. Van het totale exportbedrag vloeit 56 miljoen 
EUR richting Frankrijk, 14 miljoen EUR richting Nederland, 12 miljoen EUR 
richting Polen en 4,6 miljoen EUR richting Roemenië. Veruit het grootste deel 
van de exportuitgaven vloeit dus naar onze buurlanden. Tegelijk ligt het bedrag dat 
België betaalt aan kinderbijslag voor kinderen die in een andere lidstaat wonen, 84 
miljoen EUR in 2013, een stuk lager dan wat gezinnen met kinderen die in Bel-
gië wonen, ontvangen aan kinderbijslag betaald door andere lidstaten, 130 miljoen 
EUR in 2013 (Pacolet en De Wispelaere, 2015c). België is netto dus eerder een ont-
vangende dan een betalende lidstaat. Dit resultaat is grotendeels het gevolg van het 
grotere aantal uitgaande grensarbeiders dan het aantal inkomende grensarbeiders.
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9.3. VOOR- EN NADELEN VAN HET VOORSTEL
Op basis van de voorbereidende studie omtrent de budgettaire impact bij een wij-
ziging van de regelgeving blijkt dat de aanpassing aan de levensstandaard voor de 
meeste lidstaten een budgettaire besparing zal opleveren (Pacolet en De Wispelaere, 
2015f).74 In totaal zou de geraamde budgettaire kost met ongeveer 16% dalen t.o.v. 
de uitgaven onder de huidige coördinatiebepalingen. Voor België zou het gaan om 
een daling van ongeveer 7% van de budgettaire kost.

Het voorstel om de huidige coördinatiebepalingen niet aan te passen is, zelfs on-
danks het feit dat de meeste lidstaten financieel baat hebben bij een aanpassing aan 
de levensstandaard, om verschillende redenen verdedigbaar. Vooreerst zijn grens-
arbeiders de grootste groep van personen die een financiële weerslag zullen onder-
vinden bij een aanpassing van de regelgeving. Een aanpassing van de kinderbijslag 
op basis van de levensstandaard in de lidstaat waar de kinderen van grensarbeiders 
wonen, is op zich ook in tegenspraak met een van de basisprincipes van de Veror-
dening, met name de gelijke behandeling van personen (Artikel 4 van de Basis-
verordening en het beginsel van de non-discriminatie van het Europees Verdrag).75 
Grensarbeiders betalen immers sociale bijdragen en personenbelastingen in hun 
werklidstaat en dit op hetzelfde niveau als de inwoners van deze werklidstaat. Het is 
dan ook niet meer dan billijk76, maar het zou dus evenzeer in tegenspraak zijn met 
het principe van gelijke behandeling, dat deze werklidstaat hetzelfde bedrag uitkeert 
aan grensarbeiders dan aan hun eigen inwoners. De werklidstaat van de grensarbei-
der of van de intra-EU-mobiele persoon die in een andere lidstaat dan zijn of haar 
kind(eren) woont, is door de prioriteitsregels zelfs niet steeds genoodzaakt om de 
(volledige) kinderbijslag te betalen. Daarnaast is het risico op ‘socialezekerheidstoe-
risme’ op basis van de geciteerde cijfers heel klein en kan dit dus geen reden zijn 
om de regelgeving aan te passen. Tegelijk zal een indexering van de kinderbijslag de 
administratieve last doen toenemen (zie ook Spiegel et al., 2015), zal het mogelijks 
een negatieve impact hebben op intra-EU-mobiliteit (voornamelijk op grensarbeid) 
gezien de ongelijke behandeling en ontstaat er een risico dat het aantal gezinsher-
enigingen stijgt en dus ook de bijkomende kost aan diensten waarop de kinderen 
vervolgens recht zullen hebben (bv. kinderopvang, onderwijs, …). Deze kosten 
overstijgen ruimschoots deze van de export van kinderbijslag. Blijft wel een feit dat 

(74) In de literatuur wordt soms ook bepleit om de woonlidstaat bevoegd te maken (Pieters, 1997). Voor een 
bespreking van de impact, zie Spiegel et al. (2015) en Pacolet en De Wispelaere, 2015f.
(75) In Annex 2 gaan Spiegel et al. (2015) in op deze discussie.
(76) Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, Marian-
ne Thyssen, stelde hierover het volgende tijdens haar toelichting van het voorstel in de Commissie Werkgelegen-
heid en Sociale Zaken binnen het Europees Parlement (2017): “It is my strongly held belief that the EU cannot 
argue on the one hand that persons have the right to same pay for same job at same place, and in the same breath 
accept that workers who contribute at the same rate to the same social security system receive different levels of 
benefit depending on where they or their children reside. This is an issue of balance and fairness that goes to the 
core of the European project.”
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er sterke verschillen in gezinsbeleid tussen lidstaten bestaan. Zo hechten bepaalde 
lidstaten meer belang aan het aanbieden van diensten (bv. via kinderopvang) (voor-
al in Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland) dan aan het toekennen van 
een voldoende hoog niveau van kinderbijslag (vooral in Luxemburg, het Verenigd 
Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Oostenrijk en België). Andere lidstaten hanteren 
dan weer een selectieve toekenning van de kinderbijslag (bijvoorbeeld in Spanje). 
Dit beleid zal ook een impact hebben op het supplement dat andere lidstaten als 
secundaire bevoegde lidstaat moeten betalen. Zonder meer zal het niveau van de 
kinderbijslag van de primaire bevoegde lidstaat, dat meestal een weerspiegeling is 
van de levensstandaard, een impact hebben op het bedrag dat men als secundaire 
bevoegde lidstaat moet betalen. Dit betekent dat bijvoorbeeld Oostenrijk veel ho-
gere supplementen zal moeten betalen voor kinderen die wonen in Hongarije, dan 
Luxemburg voor kinderen die wonen in België.

10. BESLUIT 

Het voorstel van de Commissie wijzigt de Verordening op een aantal punten. Hier-
bij heeft men vooral getracht om de verdeling van de financiële lasten tussen lid-
staten billijk te maken of te houden (EC, 2016a; b). Men is hier zeker in geslaagd 
wat betreft het voorstel inzake grensarbeiders die werkloos worden, samentelling 
van tijdvakken bij werkloosheid en de export van kinderbijslag. Ook België zal baat 
hebben bij dit voorstel. Tegelijk wordt ‘eerlijke’ intra-EU-arbeidsmobiliteit bewaakt 
en zelfs gestimuleerd via het voorstel tot uitbreiding van de export van de werkloos-
heidsuitkering en de verhoogde controle op fraude en fouten. Maar het lijkt op het 
eerste gezicht ook een politiek evenwichtig voorstel te zijn. De kans dat zich ‘socia-
lezekerheidstoerisme’ voordoet, wordt immers verder ingedijkt. Een niet-onbelang-
rijk element voor veel EU-15-lidstaten en voor de huidige perceptie hieromtrent. 
Het voorstel komt ook tegemoet aan bepaalde grieven van zowel ontvangende als 
zendende lidstaten van gedetacheerde personen. Hierbij is wel belangrijk dat het 
voorstel tot wijziging van de Verordening samen bekeken wordt met de voorgestelde 
revisie van de Detacheringsrichtlijn en de implementatie van de Handhavingsricht-
lijn (Richtlijn 2014/67/EU).
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