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Inleiding - De rol van eurocoördinator van de FOD Sociale Zekerheid

  Inleiding - 
  De rol van eurocoördinator 
  van de FOD Sociale Zekerheid  
Dankzij de samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken neemt de FOD Sociale Zekerheid de rol 
van eurocoördinator inzake sociale zekerheid op zich. Zodoende: 

• coördineert de FOD Sociale Zekerheid de omzetting van de Europese richtlijnen inzake sociale 
zekerheid;

• is de FOD Sociale Zekerheid actief in het kader van de Europese precontentieuze fase (SOLVIT en 
EU Pilot): de FOD stelt oplossingen voor klachten van burgers voor aan de bevoegde openbare 
instellingen van sociale zekerheid; 

• coördineert de FOD Sociale Zekerheid de naleving van de Belgische wetgeving naar aanleiding 
van de inbreukprocedures met betrekking tot de Europese richtlijnen inzake sociale zekerheid;

• ontvangt de FOD Sociale Zekerheid prejudiciële vragen en arresten inzake sociale zekerheid van 
het Hof van Justitie van de Europese Unie (en van het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie) 
en beroepen wegens niet-contractuele aansprakelijkheid, tot nietigverklaring en wegens niet-
nakoming.
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I - Teksten die in 2021 werden omgezet

  I  Teksten die in 2021 
   werden omgezet
In 2021 werd een Richtlijn aangenomen: Richtlijn 2021/1883 betreffende de voorwaarden voor 
toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, 
en tot intrekking van Richtlijn 2009/50/EG van de Raad.

In 2022 moeten drie Europese richtlijnen worden omgezet.

Handels- en samenwerkings-
overeenkomst tussen de 
Europese Unie en het Verenigd 
Koninkrijk1 

Begin van de uitvoering: 
01/01/2021

In 2020 werd de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de 
Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op de valreep goedgekeurd 
op 30 december. Op 1 januari 2021 trad de overeenkomst in werking. 
Het protocol betreffende de coördinatie van de sociale zekerheid bevat 
de regels voor Britse en Europese burgers in grensoverschrijdende 
situaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie vanaf 
1 januari 2021.

Problemen/uitdagingen? 
• De uitvoering van deze overeenkomst tussen de Europese Unie en 

het Verenigd Koninkrijk. 
• De onderhandelingen over een overeenkomst tussen Gibraltar en 

de EU eind 2021/begin 2022.

Richtlijn tot vaststelling van 
specifieke regels wat betreft de 
detachering van bestuurders in 
de wegvervoersector2 

Deadline voor omzetting: 
02/02/2022

In deze Richtlijn worden specifieke regels vastgesteld voor de 
detachering van bestuurders in de wegvervoersector. In artikel 1, § 11  
worden uitsluitend de administratieve voorschriften en controlemaat-
regelen opgesomd die de lidstaten mogen opleggen aan gedeta-
cheerde bestuurders. In België stuurt de FOD Werkgelegenheid 
de uitvoering van deze Richtlijn, die vooral een impact op de RSZ-
inspectiediensten zal hebben.
Het koninklijk besluit van 30 juli 2022 tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van hoofdstuk 8 van titel 
IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot invoering 
van een voorafgaande aangifte voor gedetacheerde werknemers en 
zelfstandigen. 

1 Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, 
enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds

2 Richtlijn (EU) 2020/1057 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 tot vaststelling van specifieke regels 
met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering van bestuurders in de weg-
vervoersector en tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en Verordening (EU) 
nr. 1024/2012

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32020L1057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32020L1057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32020L1057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32020L1057
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I - Teksten die in 2021 werden omgezet

European Accessibility Act3 

Deadline voor omzetting: 
28/06/2022

De FOD Sociale Zekerheid en de FOD Economie werden aangesteld als 
copiloot voor het omzetten van de European Accessibility Act. Deze 
Richtlijn werd in 2019 aangenomen met als doel de interne markt te 
verbeteren op het gebied van toegankelijkheid van digitale producten 
en diensten voor bedrijven, personen met een handicap en ouderen, 
een sector waarin de lidstaten momenteel uiteenlopende regels 
toepassen. De Richtlijn bevat toegankelijkheidsvoorschriften voor 
marktdeelnemers in de producten- en dienstensector, en voorwaarden 
om in aanmerking te komen voor de EG-norm. 

Problemen/uitdagingen? 
• De omzetting van deze Richtlijn heeft vertraging opgelopen, wat 

werd medegedeeld aan de Europese Commissie.
• In de sociale sector is geen omzetting nodig.

Richtlijn betreffende 
transparante en voorspelbare 
arbeidsvoorwaarden in de 
Europese Unie4 

Deadline voor omzetting: 
01/08/2022

Krachtens artikel 4, § 2, o), is de werkgever verplicht zijn werknemer 
te informeren over “de identiteit van de socialezekerheidsinstellingen die 
de sociale bijdragen in het kader van de arbeidsrelatie ontvangen, en de 
bescherming op het gebied van sociale zekerheid aangeboden door de 
werkgever”. 
Het wetsontwerp werd op 29/09/2022 aangenomen in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers - volgende stappen: ondertekening door 
de bevoegde minister en de Koning en bekendmaking in het Belgisch 
Staatsblad. 

Richtlijn betreffende het 
evenwicht tussen werk en 
privéleven voor ouders en 
mantelzorgers5 

Deadline voor omzetting: 
02/08/2022 - Mededeling over 
de uitvoeringsmaatregelen: 
02/08/2027

De FOD Sociale Zekerheid is enkel bevoegd voor het 
vaderschapsverlof, met name de uitkering vaderschapsverlof. 
Krachtens artikel 8, § 2, moet het vaderschapsverlof "een inkomen 
garanderen dat minstens gelijkwaardig is aan het inkomen dat de 
betrokken werknemers zouden ontvangen in geval van een onderbreking 
van de werkzaamheden van de werknemer om redenen die verband 
houden met de gezondheidstoestand van de werknemer, binnen de 
grenzen van een eventueel in nationaal recht bepaald maximum". 
Deze richtlijn is in nationaal recht omgezet bij het koninklijk besluit 
van 23 september 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 
3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte 
ziekteverzekering en uitkeringen die op 14 juli 1994 is gecoördineerd.

Richtlijn Europese blauwe kaart6 

Deadline voor omzetting: 
18/11/2023

Deze Richtlijn maakt het onderdanen van derde landen mogelijk het 
grondgebied van een lidstaat binnen te gaan en er langer dan drie 
maanden te verblijven, wanneer zij er een hooggekwalificeerde baan gaan 
uitoefenen. Het betreft een herziening van de vroegere Richtlijn 2009/50. 
De lidstaten moeten onderdanen van derde landen die houder zijn 
van een Europese blauwe kaart, gelijk behandelen als hun eigen 
onderdanen op het vlak van prestaties bij ziekte, moederschaps- 
en daarmee gelijkgestelde vaderschapsuitkeringen, uitkeringen 
bij invaliditeit, bij ouderdom, aan nabestaanden, prestaties bij 
arbeidsongevallen en beroepsziekten, uitkeringen bij overlijden, 
bij werkloosheid, bij vervroegde uittreding en gezinsbijslagen.

3 Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheids-
voorschriften voor producten en diensten

4 Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspel-
bare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

5 Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad

6 Richtlijn (EU) 2021/1883 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2021 betreffende de voorwaarden voor 
toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, en tot intrekking 
van Richtlijn 2009/50/EG van de Raad

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj?locale=nl
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj?locale=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32019L1152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32019L1152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32021L1883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32021L1883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32021L1883
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I - Teksten die in 2021 werden omgezet

Verordening inzake één digitale 
toegangspoort7 

Deadlines voor omzetting: 
• fase 1 (opzetten van de 

interface door de Commissie 
+ mededeling door de 
lidstaten van links naar 
hun internetpagina's zodat 
daarnaar kan worden 
verwezen op Your Europe): 
12/12/2020

• fase 2 (niet voor federaal 
niveau): 12/12/2022

• fase 3 (de gebruikers moeten 
de procedures in bijlage II van 
de Verordening volledig online 
kunnen uitvoeren): 12/12/2023

Deze Verordening voorziet in de oprichting van één digitale 
toegangspoort, die past in de strategie voor de digitale eengemaakte 
markt: de toegangspoort maakt het voor burgers en bedrijven 
eenvoudiger zich binnen de Europese Unie te verplaatsen en 
grensoverschrijdend handel te drijven, zich in een andere lidstaat te 
vestigen en hun zakelijke activiteiten naar een andere lidstaat uit te 
breiden. 

Tijdens deze fase moeten de gebruikers alle procedures in bijlage 
II van de Verordening volledig online kunnen uitvoeren. Volgende 
procedures betreffen de sociale zekerheid89: 
• verzoek tot bepaling van de toepasselijke wetgeving overeenkomstig 

titel II van Verordening (EU) nr. 883/2004 van het Europees 
Parlement en de Raad;

• kennisgeving van wijzigingen in de persoonlijke of beroepssituatie 
van de persoon die socialezekerheidsuitkeringen ontvangt, voor 
zover die wijzigingen van belang zijn voor die uitkeringen;

• aanvraag van een Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC);
• aanvraag van een (pre)pensioenuitkering in een verplichte regeling;
• verzoek om informatie over pensioengegevens van verplichte 

regelingen;
• aanmelding van een werkgever (natuurlijk persoon) bij een 

verplichte pensioen- en verzekeringsregeling;
• aanmelding van werknemers bij verplichte pensioen- en 

verzekeringsregelingen;
• betaling van sociale bijdragen voor werknemers.

Tijdens deze fase moeten de lidstaten ervoor zorgen dat hun nationale 
online procedures voor niet-grensoverschrijdende gebruikers 
op niet-discriminerende wijze met dezelfde of een alternatieve 
technische oplossing online kunnen worden uitgevoerd door 
grensoverschrijdende gebruikers. Er komt ook een technisch systeem 
waarmee de bevoegde instanties van de lidstaten deze Europese en 
nationale documenten geautomatiseerd kunnen uitwisselen. Twijfelen 
de bevoegde instanties van de lidstaten aan de authenticiteit van de 
documenten die de gebruikers van deze onlineplatformen verstrekken, 
dan worden deze geverifieerd met de instanties die de documenten via 
het IMI-platform uitgeven.

7 Verordening (EU) 2018/1724 van het Europees Parlement en de Raad van 2 oktober 2018 tot oprichting van één digitale 
toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende 
wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012

8 Zie in dit verband bijlage II van Verordening 2018/1724
9 Opmerking: bijlage II betreft niet de betaalde vakantiedagen en lijkt dus geen betrekking te hebben op de jaarlijkse 

vakantie

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1724&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1724&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1724&from=EN
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II - Europese teksten waarover in 2021 werd onderhandeld

     II   Europese teksten waarover  
   in 2021 werd onderhandeld
5 bindende Europese teksten worden momenteel onderhandeld op het niveau van de Europese 
Unie, in de sector EPSCO (Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen)10. Daarvan hebben 3 
voorstellen gevolgen voor de sociale zekerheid11:  

EUROPEES INSTRUMENT GEVOLGEN VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID

Herziening van Verordening 
883/200412 

• Het voorstel maakt deel uit van het Labour Mobility Package, dat de 
Europese Commissie in 2016 heeft voorgesteld. Doel is het EU-
recht betreffende de coördinatie van de sociale zekerheid zoals 
vastgelegd in de Verordeningen (nr. 883/2004 en 987/2009) verder 
te moderniseren, door de uitoefening van de rechten van de 
burgers verder te vergemakkelijken en tegelijkertijd te zorgen voor 
juridische duidelijkheid en een eerlijke en billijke verdeling van de 
financiële lasten tussen de lidstaten, alsook voor administratieve 
eenvoud en toepasbaarheid van de regels.

• Het ontwerp van wijzigingsverordening is toegespitst op vijf 
gebieden: uitkeringen bij werkloosheid, prestaties bij langdurige 
zorg, toegang van economisch niet-actieve burgers tot 
prestaties, gezinsbijslag en de wetgeving die van toepassing is 
op gedetacheerde werknemers en personen die in twee of meer 
lidstaten werken. Het bevat ook andere, kleinere wijzigingen 
(terugvordering, data protection enzovoort).

• Vooral in de economische crisis wordt met dit voorstel beoogd het 
beginsel van vrij verkeer van werknemers opnieuw te bevestigen 
en tegelijk de instrumenten te versterken waarover de nationale 
autoriteiten beschikken om mogelijk misbruik te bestrijden.  
Net als bij vele lidstaten zijn ‘werkloosheid’ en ‘toepasselijke 
wetgeving’ het gevoeligst voor België.

• Na zeer moeizame onderhandelingen is de Raad in juni 2018 
tot een algemene oriëntatie gekomen. Sindsdien worden de 
trilogen met het Europees Parlement onder even moeilijke 
omstandigheden voortgezet. In 2021 hebben het PT- en het 
SI-voorzitterschap de trialoogonderhandelingen over de laatste 
twee openstaande hoofdstukken ("toepasselijke wetgeving" en 
"werkloosheid") voortgezet. Er werd enige vooruitgang geboekt en 
er werd een voorlopig politiek akkoord overwogen. Eind december 
2021 verwierp het Coreper echter het voorlopige politieke akkoord 
(DE, PL, SK en BE onthielden zich van stemming, terwijl AT, CZ, DK, 
EL, FI, IE, LU, MT en NL tegenstemden).

10 Er zij ook op gewezen dat de Commissie in december 2021 een voorstel voor een richtlijn inzake de bescherming van  
  platformwerknemers heeft gelanceerd, maar dat de werkzaamheden pas in 2022 van start zijn gegaan 

11 De twee andere wetgevingsvoorstellen die in 2021 zullen worden besproken, betreffen "verbetering van het gendere-
venwicht onder bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen" en "versterking van de toepassing van het beginsel van 
gelijke beloning voor gelijk werk tussen mannen en vrouwen via mechanismen voor transparantie en handhaving van de 
beloning" 

12  Oorspronkelijk voorstel: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0815&from=EN   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0815&from=EN
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II - Europese teksten waarover in 2021 werd onderhandeld

EUROPEES INSTRUMENT GEVOLGEN VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID

Non-discriminatierichtlijn13 Het voorstel, dat al sinds 2008 wordt besproken, heeft tot doel 
de bescherming tegen discriminatie op grond van godsdienst of 
overtuiging, handicap14, leeftijd of seksuele geaardheid uit te breiden 
tot buiten de arbeidsmarkt. De voorgestelde Richtlijn zou discriminatie 
op bovengenoemde gronden verbieden op de volgende gebieden: 
toegang tot sociale bescherming, alsook sociale zekerheid15 en 
gezondheidszorg, onderwijs, toegang tot goederen en diensten, en 
ook huisvesting. Deze tekst moet unaniem worden aangenomen. 
België staat achter dit voorstel en gaat ermee akkoord dat de toegang 
tot sociale bescherming wordt opgenomen (cf. overweging 17f 
en artikelen 2.6, 3.1 a) en 3.2 b)), maar herinnert aan de nationale 
bevoegdheden inzake organisatie van de socialebeschermingsstelsels. 
België handhaaft evenwel een voorbehoud ten aanzien van bepaalde 
elementen inzake handicap. Er zijn nog steeds twijfels over de 
verenigbaarheid van de bepalingen inzake toegankelijkheid en 
redelijke aanpassingen (artikelen 4 en 4ter) met het VN-Verdrag 
inzake de rechten van personen met een handicap16. België 
stelt voor de uitvoeringsbepalingen (artikel 15) te herzien om de 
toegankelijkheidsmaatregelen geleidelijk uit te voeren, waarbij 
rekening wordt gehouden met de (ook budgettaire) gevolgen van 
de uitvoering ervan17.
In 2021 presenteerde het PT-voorzitterschap een uitgebreid 
compromispakket dat gericht was op de drie belangrijkste onopgeloste 
vraagstukken: 1) subsidiariteitsoverwegingen; 2) de kosten van de 
uitvoering van de bepalingen inzake handicaps; en 3) rechtszekerheid. 
Op basis van de nieuwe tekst legde het SI-voorzitterschap een 
vragenlijst voor aan de sociale groep, die de bespreking van de 
belangrijkste vraagstukken voortzette.
Een grote meerderheid van de delegaties steunde een afronding 
van dit dossier (SE, FI, ES, EE, DK, RO, IT, HU, FR, MT, NL, IE, BE, LU, 
HR, CY, SI, LT, CZ, LV). Een aantal delegaties (IT, FR, BE, LU, CZ, EE) 
waarschuwde ook voor een te grote verlaging van het ambitieniveau 
van de richtlijn. PL blijft principieel tegen de richtlijn gekant. Andere 
lidstaten maken zich ook zorgen over de omvang en de kosten van de 
uitvoering van met name de bepalingen inzake handicaps. 

13  Oorspronkelijk voorstel: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008PC0426&from=en   
14  Artikel 1, artikel 2, § 2 b), § 5 en § 7, artikel 4, artikel 5 en artikel 12
15  Artikel 3, § 1, a)
16  De voorgestelde artikelen voorzien immers in een gemeenschappelijke aanpak en identieke regels voor redelijke 

aanpassingen en volledige toegankelijkheid, waarbij zowel bij de maatregelen voor redelijke aanpassingen als bij de 
maatregelen voor toegankelijkheid een onevenredige belasting als argument kan worden aangevoerd. Het Verdrag 
maakt echter een duidelijk onderscheid tussen de regels/verplichtingen inzake toegankelijkheid – die de lidstaten 
geleidelijk moeten uitvoeren – en de regels/verplichtingen inzake redelijke aanpassingen – die niet verplicht zijn 
indien de lidstaat een onevenredige belasting kan rechtvaardigen. Deze interpretatie komt ook tot uiting in de officiële 
interpretatie van deze twee begrippen volgens de algemene opmerking nr. 2 van het VN-Comité inzake de rechten van 
personen met een handicap (CRPD), die over toegankelijkheid gaat

17  De termijn van vijf jaar voor ‘nieuwe gebouwen’ lijkt te kort gelet op de hoeveelheid werk om deze bepaling uit te voeren

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008PC0426&from=en
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II - Europese teksten waarover in 2021 werd onderhandeld

EUROPEES INSTRUMENT GEVOLGEN VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID

Richtlijn betreffende passende 
minimumlonen18 

Eind oktober 2020 heeft de Commissie een voorstel van Richtlijn 
ingediend ter bevordering van toereikende minimumlonen in de EU-
landen, teneinde waardige levensomstandigheden voor de Europese 
werknemers te creëren en eerlijke concurrentie te waarborgen. 
De Europese Commissie wil tot een gemeenschappelijk kader voor 
toereikende lonen komen, zonder evenwel een gemeenschappelijk 
minimumloonniveau vast te stellen. Met het voorstel wordt beoogd de 
invoering van minimumlonen in de lidstaten aan te moedigen in plaats 
van op te leggen, en toezicht te houden op het beschermingsniveau 
door middel van jaarverslagen die de lidstaten zullen voorleggen aan 
de Commissie. Hoewel dit vrijwel uitsluitend tot de bevoegdheid van 
de FOD Werkgelegenheid behoort, zullen de sociale gevolgen in dit 
dossier worden opgevolgd.
In 2021 is, na een groot aantal vergaderingen onder het PT- en het SI-
voorzitterschap, aan het eind van het jaar op het niveau van de Raad 
een algemene oriëntatie overeengekomen19. Het Parlement heeft in 
oktober ook zijn standpunt goedgekeurd en de trialogen zullen in 2022 
van start gaan.

18  Oorspronkelijk voorstel: https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/ 
   com/2020/0682/COM_COM(2020)0682_NL.pdf

19  zie : Council agrees on mandate for negotiations on a EU framework on adequate minimum wages - Consilium (europa.eu) 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0682/COM_COM(2020)0682_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0682/COM_COM(2020)0682_FR.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/12/06/council-agrees-on-mandate-for-negotiations-on-a-eu-framework-on-adequate-minimum-wages/
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     III   Europese precontentieuze  
    fase  
A) SOLVIT 

In 2021 heeft SOLVIT 47 klachten van buitenlanders tegen het Belgische socialezekerheidsstelsel 
ontvangen op een totaal van 79 klachten voor alle domeinen. Dit komt neer op 59,49 % van de 
ontvangen SOLVIT-klachten. 

Er waren 56 klachten van Belgische onderdanen tegen een buitenlands socialezekerheidsstelsel op 
een totaal van 116 SOLVIT-klachten voor alle domeinen. Dit komt neer op 48,28 % van de ontvangen 
SOLVIT-klachten. 

In vergelijking met 2020 zijn er meer SOLVIT-klachten van Belgische onderdanen tegen andere lidstaten 
(+ 18,37 %) en minder SOLVIT-klachten van buitenlandse onderdanen tegen België (- 16,84 %).

SOLVIT-klachten inzake sociale zekerheid van buitenlanders tegen België

In vergelijking met 2020 kunnen de volgende trends worden waargenomen voor de SOLVIT-klachten 
inzake sociale zekerheid tegen België: 

• een stijging van het percentage klachten over kinderbijslag (+ 5 %);
• een lichte daling van het percentage klachten over uitkeringen bij ziekte, ouderdomspensioenen, 

nabestaandenpensioenen, werkloosheidsuitkeringen, en moederschaps- en vaderschaps-
uitkeringen.

13 % Ziekte 

10 % Invaliditeit 

10 % Ouderdomspensioen 

27 % Werkloosheid 

27 % Kinderbijslag

1 %   Nabestaandenpensioen 

2 %   EHIC

9 %   Overige

1 %   Moederschaps- en daarmee gelijkgestelde 
          vaderschapsuitkeringen

III - Europese precontentieuze fase
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II - Textes européens en cours de négociation en 2019

SOLVIT-klachten inzake sociale zekerheid van Belgische onderdanen tegen andere lidstaten

In vergelijking met 2020 kunnen de volgende trends worden waargenomen voor de SOLVIT-klachten 
inzake sociale zekerheid van Belgische onderdanen tegen andere lidstaten: 

• een sterke daling van het percentage SOLVIT-klachten over werkloosheidsuitkeringen (- 8 %);
• een lichte daling van het percentage SOLVIT-klachten over gezinsbijslag en uitkeringen bij 

ziekte;
• bijna hetzelfde percentage SOLVIT-klachten over ouderdomsuitkeringen (+ 1 %).

De klachten van Belgische burgers tegen een buitenlands socialezekerheidsstelsel worden het 
vaakst gericht aan het SOLVIT-centrum van Frankrijk en Spanje. De klachten van buitenlanders 
tegen het Belgische socialezekerheidsstelsel worden het vaakst door het SOLVIT-centrum van Polen 
en Bulgarije ingediend. 

B) Inbreukprocedure tegen België  

In 2021 was België betrokken bij twee inbreukprocedures inzake sociale zekerheid. Deze procedure 
heeft betrekking op Richtlijn 2016/80120, die volledig werd omgezet in sociale zekerheid. De 
omzettingsmaatregelen werden op 14 februari 2020 aan de Commissie meegedeeld. België heeft 
de Commissie in juni 2022 laten weten dat de Richtlijn globaal was omgezet.

20  Richtlijn 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang 
en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, 
educatieve projecten of au-pairactiviteiten

23 % Ziekte 

6 %   Invaliditeit 

31 % Ouderdomspensioen 

11 % Werkloosheid 

1 %    Nabestaandenpensioen 

9 %    EHIC

12 %  Overige 

7 %    Gezinsbijslag

III - Europese precontentieuze fase

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0801&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0801&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0801&from=FR


Eurocoördinatie   -   Verslag 2021   -   Sociale Zekerheid14

     IV  Europese  
   geschillen   
A) Zaken die in 2021 werden afgesloten

Onlangs heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn jaarverslag 2021 gepubliceerd. Van de 
708 zaken die het Hof heeft afgesloten, hadden er 28 betrekking op sociale zekerheid (in een hiervan 
was België verweerder en werden schriftelijke opmerkingen ingediend: C-105/20), d.i. 4 % van de 
gewezen arresten. Van de 45 door het Hof behandelde onderwerpen is sociale zekerheid het zesde 
onderwerp waarover het Hof de meeste arresten wijst. Ter vergelijking: het Hof wijst de meeste 
arresten over ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid: 81 arresten in 2021, d.i. 11,5 % van 
de gewezen arresten.

1) Prejudiciële vragen

In 2021 hadden de arresten inzake sociale zekerheid betrekking op 26 verschillende Europese 
rechtsinstrumenten. Van deze zaken heeft: 

• 50 % betrekking op de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (11 Europese rechts-
instrumenten);

• 18 % op aangelegenheden op het kruispunt van sociale zekerheid en immigratie (gelijke 
behandeling van derdelanders op het gebied van sociale zekerheid en voorwaarde van 
verzekering die de ziektekosten volledig dekt voor het verblijf van EU-burgers in een andere 
lidstaat - 7 Europese rechtsinstrumenten);

• 14 % op de toepassing van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van 
sociale zekerheid (5 Europese rechtsinstrumenten);

• 7 % op sociale fraude (5 instrumenten);
• 7 % op jaarlijkse vakantie (1 instrument);
• 3,5 % op aangelegenheden op het kruispunt van sociale zekerheid en toegang tot grens-

overschrijdende zorg (2 instrumenten).

Gewezen arresten in 2021

50 %  Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels 

18 %  Sociale zekerheid en immigratie 

14 %  Gendergelijkheid 

7 %    Sociale fraude 

7 %    Jaarlijkse vakantie 

3,5 % Sociale zekerheid en toegang tot grensoverschrijdende  
           zorg 

IV - Europese geschillen
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II - Textes européens en cours de négociation en 2019

aa) Zaken in verband met de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels 

ARREST THEMA EUROPESE RECHTS-
GRONDSLAG DRAAGWIJDTE 

HvJ-EU, 
03/03/2021, 
Koppany 2007 
Kft tegen 
Vas Megyei 
Kormányhivatal, 
C-523/20 (niet 
beschikbaar in 
het Nederlands)

Toepasselijke 
wetgeving - 
Uitbreiding van 
het voordeel van 
de A1-verklaring 
tot derdelanders 
die legaal op het 
grondgebied 
van een lidstaat 
verblijven - Legaal 
verblijf - Begrip

Verordening 
1231/2010 - 
artikel 1

Artikel 1 van Verordening (EU) 
nr. 1231/2010 van het Europees Parlement 
en de Raad van 24 november 2010 tot 
uitbreiding van Verordening (EG) 
nr. 883/2004 en Verordening (EG) 
nr. 987/2009 tot onderdanen van derde 
landen die enkel door hun nationaliteit 
nog niet onder deze Verordeningen 
vallen, moet aldus worden uitgelegd dat 
onderdanen van derde landen die tijdelijk 
in een lidstaat verblijven op grond van een 
verblijfsvergunning, beschikken over een 
door de voor vreemdelingen bevoegde 
overheid gevalideerde verklaring van 
verblijfplaats, en in verschillende lidstaten 
werken voor een in die lidstaat gevestigde 
werkgever, zich kunnen beroepen op 
de coördinatieregels van Verordening 
(EG) nr. 883/2004 van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 april 
2004 betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels, zoals gewijzigd 
bij Verordening (EU) nr. 465/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
22 mei 2012, en Verordening (EG)
nr. 987/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 september 2009 tot 
vaststelling van de wijze van toepassing 
van Verordening nr. 883/2004, om vast te 
stellen welke socialezekerheidswetgeving 
op hen toepasselijk is, mits zij legaal op het 
grondgebied van de lidstaten verblijven en 
werken.

HvJ-EU, 
03/06/2020, 
Team Power 
Europe EOOD 
tegen Direktor 
na Teritorialna 
direktsia na 
Natsionalna 
agentsia za 
prihodite 
- Varna, 
C-784/19

Voorwaarden voor 
de terbeschik-
kingstelling van 
uitzendkrachten 
voor een 
werkgever die zijn 
werkzaamheden 
bestaande in 
de terbeschik-
kingstelling van 
werknemers 
uitsluitend 
uitoefent in 
andere lidstaten 
dan die waar hij is 
gevestigd

Verordening 
883/2004 - 
artikel 12 § 1

Verordening 
987/2009 - 
artikel 14 § 1 + 2

HvJ-EU, 
10/02/2000, FTS, 
C-202/97

Inzake sociale zekerheid moet de werkgever 
een aanzienlijk deel van de werkzaamheden 
bestaande in de terbeschikkingstelling 
van uitzendkrachten voor inlenende 
ondernemingen die op het grondgebied 
van die lidstaat zijn gevestigd en aldaar 
hun activiteiten uitoefenen, verrichten om 
uitzendkrachten ter beschikking te kunnen 
stellen in een andere lidstaat dan die waar 
hij is gevestigd.

IV - Europese geschillen

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238704&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11424993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238704&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11424993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238704&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11424993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238704&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11424993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238704&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11424993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238704&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11424993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238704&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11424993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=66DFBDE4AFF9FC014D47BE08329BBB0E?text=&docid=242031&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9726271
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=66DFBDE4AFF9FC014D47BE08329BBB0E?text=&docid=242031&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9726271
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=66DFBDE4AFF9FC014D47BE08329BBB0E?text=&docid=242031&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9726271
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=66DFBDE4AFF9FC014D47BE08329BBB0E?text=&docid=242031&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9726271
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=66DFBDE4AFF9FC014D47BE08329BBB0E?text=&docid=242031&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9726271
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=66DFBDE4AFF9FC014D47BE08329BBB0E?text=&docid=242031&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9726271
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=66DFBDE4AFF9FC014D47BE08329BBB0E?text=&docid=242031&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9726271
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=66DFBDE4AFF9FC014D47BE08329BBB0E?text=&docid=242031&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9726271
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=66DFBDE4AFF9FC014D47BE08329BBB0E?text=&docid=242031&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9726271
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=66DFBDE4AFF9FC014D47BE08329BBB0E?text=&docid=242031&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9726271
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=66DFBDE4AFF9FC014D47BE08329BBB0E?text=&docid=242031&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9726271
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=66DFBDE4AFF9FC014D47BE08329BBB0E?text=&docid=242031&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9726271
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ARREST THEMA EUROPESE RECHTS-
GRONDSLAG DRAAGWIJDTE 

EFTA Court, 
05/05/2021, 
N, E-8/20 (niet 
beschikbaar in 
het Nederlands)

Niet-toepassing 
van het beginsel 
van opheffing van 
de regels inzake de 
woonplaats op een 
verzekerde die een 
werkloosheids-
uitkering ontvangt 
en die om andere 
redenen dan het 
zoeken van werk 
in een andere 
lidstaat verblijft

Artikelen 28 en 26 
EER 

Verordening 
883/2004 - 
artikelen 1 en 21

• Om de aard van een socialezekerheids-
uitkering te bepalen, moet worden 
verwezen naar de definities in artikel 1 
van Verordening 883/2004 en moet het 
door de uitkering gedekte risico worden 
onderzocht.

• De vrije dienstverrichting kan slechts 
worden beperkt door regels die 
gerechtvaardigd zijn om dwingende 
redenen van algemeen belang, die 
geschikt zijn om de verwezenlijking 
van het nagestreefde legitieme doel te 
waarborgen en die evenredig zijn aan  
dat doel.

• Artikel 21 van Verordening 883/2004 is 
van toepassing op niet alleen situaties 
waarin een medische diagnose wordt 
gesteld tijdens een verblijf in een andere 
EER-lidstaat of wanneer de diagnose 
door de bevoegde instantie wordt 
gesteld vóór vertrek naar de andere 
lidstaat, maar ook alle uitkeringen van de 
bevoegde instantie tijdens een verblijf op 
het grondgebied van een andere EER-
lidstaat.

HvJ-EU, 
12/05/2021, 
PF en QG 
tegen Caisse 
d'allocations 
familiales (CAF) 
d'Ille-et-Vilaine, 
C-27/20 

Gelijke 
behandeling - 
Sociale voordelen 
- Maximale 
bestaansmiddelen 
- Inaanmerking-
neming van 
de ontvangen 
inkomsten in het 
voorlaatste jaar 
dat voorafgaat 
aan de periode 
waarin de bijslag 
wordt betaald 
- Werknemer 
die terugkeert 
naar zijn lidstaat 
van herkomst - 
Verlaging van de 
aanspraken op 
kinderbijslag 

Verordening 
883/2004 - 
artikel 4

Verordening 
492/2011 - 
artikel 7, § 2

Artikel 45 VWEU en artikel 7, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. 492/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 april 
2011 betreffende het vrije verkeer van 
werknemers binnen de Unie moeten aldus 
worden uitgelegd dat zij een regeling van 
een lidstaat niet in de weg staan op grond 
waarvan het voorlaatste jaar dat voorafgaat 
aan de betalingsperiode in aanmerking 
wordt genomen als referentiejaar voor de 
berekening van de uit te keren kinderbijslag, 
waardoor in geval van een aanzienlijke 
verhoging van de inkomsten die een 
nationale ambtenaar ontvangt tijdens een 
detachering bij een in een andere lidstaat 
gelegen instelling van de Europese Unie, het 
bedrag van de kinderbijslag bij terugkeer 
van deze ambtenaar naar zijn lidstaat van 
herkomst gedurende twee jaar sterk wordt 
verminderd.

IV - Europese geschillen

https://eftacourt.int/download/8-20-judgment/?wpdmdl=7250
https://eftacourt.int/download/8-20-judgment/?wpdmdl=7250
https://eftacourt.int/download/8-20-judgment/?wpdmdl=7250
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241173&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11424993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241173&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11424993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241173&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11424993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241173&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11424993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241173&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11424993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241173&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11424993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241173&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11424993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241173&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11424993
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II - Textes européens en cours de négociation en 2019

ARREST THEMA EUROPESE RECHTS-
GRONDSLAG DRAAGWIJDTE 

HvJ-EU, 
20/05/2021, 
FORMAT 
Urządzenia 
i Montaże 
Przemysłowe, 
C-879/19

Begrip persoon 
die op het 
grondgebied 
van twee of 
meer lidstaten 
werkzaamheden in 
loondienst pleegt 
uit te voeren

Verordening 
1408/71 - 
artikel 14, § 2 

• De aanwijsregels die afwijken van de 
toepassing van de wetgeving van de 
lidstaat van tewerkstelling, moeten dus 
strikt worden uitgelegd.

• Opeenvolgende tijdvakken van 
werkzaamheid kunnen als een normale 
uitoefening van de werkzaamheid in 
loondienst worden beschouwd, “voor 
zover de duur van de ononderbroken 
tijdvakken van werkzaamheden in elk 
van deze lidstaten niet meer dan twaalf 
maanden bedraagt”. 

• Het Hof beschouwt de beperking van 
twaalf maanden als strikt, aangezien 
het eraan toevoegt dat “alleen met een 
dergelijke uitlegging kan worden voorkomen 
dat het in artikel 13, lid 2, onder a), van 
deze Verordening neergelegde beginsel 
wordt omzeild”. 

• Om een onderscheid te maken tussen 
werkzaamheden die gewoonlijk op het 
grondgebied van verschillende lidstaten 
worden uitgeoefend en werkzaamheden 
die af en toe worden uitgeoefend, 
moeten drie elementen worden 
nagegaan: 

 > de duur van de tijdvakken van de 
werkzaamheden;

 > de aard van de werkzaamheden in 
loondienst zoals die zijn vastgelegd 
in de contractdocumenten;

 > de daadwerkelijk uitgeoefende 
werkzaamheden, met name 
de wijze waarop de tussen de 
werkgever en de betrokken 
werknemer gesloten arbeids-
overeenkomsten in de praktijk in 
het verleden zijn uitgevoerd, de 
omstandigheden waaronder deze 
overeenkomsten zijn gesloten 
en, meer in het algemeen, 
de kenmerken en wijzen van 
uitvoering van de door de 
betrokken onderneming verrichte 
werkzaamheden.

• De nationale rechter moet deze criteria 
toetsen.

IV - Europese geschillen

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241469&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5627203
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241469&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5627203
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241469&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5627203
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241469&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5627203
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241469&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5627203
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241469&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5627203
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241469&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5627203
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ARREST THEMA EUROPESE RECHTS-
GRONDSLAG DRAAGWIJDTE 

EFTA Court, 
30/06/2021, 
O tegen The 
Norwegian 
Government, 
represented 
by the Labour 
and Welfare 
Directorate, 
E-13/20 (niet 
beschikbaar in 
het Nederlands)

Niet-toepassing 
van het beginsel 
van de opheffing 
van de regels 
inzake de 
woonplaats op een 
verzekerde die een 
werkloosheids-
uitkering ontvangt 
en die om andere 
redenen dan het 
zoeken van werk 
in een andere 
lidstaat verblijft

Verordening 
883/2004 - 
artikelen 7, 63, 64, 
65, 65a 

Richtlijn 2004/38

Het beginsel van de opheffing van de regels 
inzake de woonplaats in de artikelen 7 en 
63 van Verordening 883/2004 is alleen van 
toepassing op verzekerden die zich naar 
een andere lidstaat begeven om werk te 
zoeken op het grondgebied van die lidstaat. 

De strafrechtelijke sancties waarin de 
nationale wetgeving voorziet, moeten in 
overeenstemming zijn met de algemene 
beginselen van het EER-recht, namelijk 
het beginsel van gelijkwaardigheid en 
evenredigheid.

De nationale rechter moet beoordelen 
of de betrokken nationale wetgeving in 
overeenstemming is met deze algemene 
beginselen.

EFTA Court, 
30/06/2021, P, 
E-15/20 (niet 
beschikbaar in 
het Nederlands)

Niet-toepassing 
van het beginsel 
van de opheffing 
van de regels 
inzake de 
woonplaats op een 
verzekerde die een 
werkloosheids-
uitkering ontvangt 
en die om andere 
redenen dan het 
zoeken van werk 
in een andere 
lidstaat verblijft

Verordening 
883/2004 - 
artikelen 7, 63, 64, 
65, 65a 

Richtlijn 2004/38

Het beginsel van de opheffing van de regels 
inzake de woonplaats in de artikelen 7 en 
63 van Verordening 883/2004 is alleen van 
toepassing op verzekerden die zich naar 
een andere lidstaat begeven om werk te 
zoeken op het grondgebied van die lidstaat. 

De strafrechtelijke sancties waarin de 
nationale wetgeving voorziet, moeten in 
overeenstemming zijn met de algemene 
beginselen van het EER-recht, namelijk 
het beginsel van gelijkwaardigheid, 
doeltreffendheid, noodzakelijkheid en 
evenredigheid. 

De nationale rechter moet beoordelen 
of de betrokken nationale wetgeving in 
overeenstemming is met deze algemene 
beginselen.

Gelet op de vergelijkingen die het 
Hof heeft gemaakt tussen de zaken 
E-13/20 en E-15/20, heeft het Hof 
twijfels over de evenredigheid van een 
gevangenisstraf van vijf jaar voor het 
verzuim van een rechthebbende op 
een werkloosheidsuitkering om zijn 
verblijfsperiodes op het grondgebied van 
een andere lidstaat mee te delen. 

IV - Europese geschillen

https://eftacourt.int/download/13-20-judgment/?wpdmdl=7330
https://eftacourt.int/download/13-20-judgment/?wpdmdl=7330
https://eftacourt.int/download/13-20-judgment/?wpdmdl=7330
https://eftacourt.int/download/13-20-judgment/?wpdmdl=7330
https://eftacourt.int/download/13-20-judgment/?wpdmdl=7330
https://eftacourt.int/download/13-20-judgment/?wpdmdl=7330
https://eftacourt.int/download/13-20-judgment/?wpdmdl=7330
https://eftacourt.int/download/13-20-judgment/?wpdmdl=7330
https://eftacourt.int/download/13-20-judgment/?wpdmdl=7330
https://eftacourt.int/download/13-20-judgment/?wpdmdl=7330
https://eftacourt.int/download/15-20-judgment/?wpdmdl=7332
https://eftacourt.int/download/15-20-judgment/?wpdmdl=7332
https://eftacourt.int/download/15-20-judgment/?wpdmdl=7332
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ARREST THEMA EUROPESE RECHTS-
GRONDSLAG DRAAGWIJDTE 

HvJ-EU, 
15/07/2021, A 
tegen Latvijas 
Republikas 
Veselības 
ministrija, 
C-535/19

Mogelijkheid voor 
de lidstaten om 
economisch niet-
actieve burgers 
van de Unie die 
tijdelijk op hun 
grondgebied 
verblijven, uit 
te sluiten van 
het recht op 
aansluiting bij 
hun openbare 
zorgverzekerings-
stelsel

Verordening 
883/2004 - 
artikelen 3 + 4

Richtlijn 2004/38 - 
artikelen 7, § 1, b), 
en 24, § 2

• Een prestatie die allereerst de genezing 
van de patiënt ten doel heeft door hem 
de benodigde verzorging te verlenen, en 
die wordt toegekend op grond van een 
wettelijk omschreven situatie zonder 
enige individuele en discretionaire 
beoordeling van de persoonlijke 
behoeften, vormt een prestatie bij 
ziekte binnen de werkingssfeer van 
Verordening 883/2004. 

• Dat het gezondheidszorgstelsel openbaar 
is en dus met belastingen wordt 
gefinancierd is irrelevant voor deze 
kwalificatie.

• Op grond van artikel 7, § 1, b), van 
Richtlijn 2004/38, gelezen in samenhang 
met artikel 24, § 2, kunnen de lidstaten 
economisch niet-actieve burgers van de 
Unie die tijdelijk in een lidstaat verblijven, 
uitsluiten van het recht op aansluiting bij 
hun openbare zorgverzekeringsstelsel, 
om te voorkomen dat zij een onredelijke 
belasting voor hun overheidsfinanciën 
worden.

• Om te kunnen voldoen aan de 
voorwaarde van het beschikken over 
een verzekering die de ziektekosten 
volledig dekt (artikel 7, § 1, b), van 
Richtlijn 2004/38) op grond waarvan een 
economisch niet-actieve burger van de 
Unie legaal in een lidstaat mag verblijven, 
moet de lidstaat evenwel erop toezien 
dat het evenredigheidsbeginsel wordt 
geëerbiedigd en dat het voor de burger 
dus niet uiterst moeilijk is om te voldoen 
aan die voorwaarden. 

• Zo is het Hof van oordeel dat de 
mogelijkheid voor de burger om een 
private verzekering af te sluiten of aan te 
houden die de ziektekosten volledig dekt, 
waardoor de gezondheidszorgkosten aan 
die lidstaat kunnen worden terugbetaald, 
of om een bijdrage te betalen aan het 
openbare zorgverzekeringsstelsel van 
die lidstaat, een evenredig middel voor 
de burgers van de Unie is om te voldoen 
aan de voorwaarde van een verzekering 
die de ziektekosten volledig dekt op zijn 
grondgebied.

IV - Europese geschillen

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244182&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5626305
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244182&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5626305
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244182&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5626305
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244182&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5626305
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244182&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5626305
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244182&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5626305
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244182&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5626305


Eurocoördinatie   -   Verslag 2021   -   Sociale Zekerheid20

ARREST THEMA EUROPESE RECHTS-
GRONDSLAG DRAAGWIJDTE 

HvJ-EU, 
30/09/2021, K 
tegen Raad van 
bestuur van het 
Uitvoerings-
instituut 
werknemers-
verzekeringen 
(Uwv), C-285/20

Personele 
werkingssfeer van 
artikel 65, §§ 2 en 
5, van Verordening 
883/2004 zonder 
werkzaamheden in 
loondienst, maar 
met recht op een 
ziekte-uitkering 
en inaanmerking-
neming van de 
reden voor de 
verandering van 
de woonplaats 
voor de betaling 
van uitkeringen bij 
werkloosheid in de 
bevoegde lidstaat

Artikel 65, leden 
2 en 5, van 
Verordening 
nr. 883/2004

Artikel 1, a), 
van Verordening 
883/2004

• Een verzekerde die in de bevoegde 
lidstaat niet daadwerkelijk werkzaam-
heden in loondienst verricht, maar met 
ziekteverlof is en uit dien hoofde een 
door de bevoegde lidstaat verstrekte 
ziekte-uitkering ontvangt, kan worden 
beschouwd als een verzekerde in een 
rechtssituatie die vergelijkbaar is met die 
van een persoon die werkzaamheden 
in loondienst verricht en dus binnen de 
werkingssfeer van artikel 65, leden 2 en 
5, van Verordening nr. 883/2004 valt, 
indien het ontvangen van een dergelijke 
uitkering naar het nationale recht van de 
bevoegde lidstaat wordt gelijkgesteld met 
het verrichten van werkzaamheden in 
loondienst.

• Artikel 65, leden 2 en 5, van Verordening 
nr. 883/2004 moet aldus worden 
uitgelegd dat voor de toepassing van 
deze bepaling geen rekening dient te 
worden gehouden met de redenen, 
waaronder gezinsredenen, waarom 
de betrokkene zijn woonplaats heeft 
overgebracht naar een andere dan de 
bevoegde lidstaat.

HvJ-EU, 
06/10/2021, TS, 
UT, VU tegen 
Casa Naţională 
de Asigurări de 
Sănătate, Casa 
de Asigurări 
de Sănătate 
Constanţa, 
C-538/19

Afgifte van een 
voorafgaande 
toestemming 
uitsluitend op 
basis van een 
medisch rapport 
dat is opgesteld 
door een arts 
uit de bevoegde 
lidstaat, zonder 
rekening te 
houden met 
de rapporten 
van artsen uit 
andere lidstaten - 
Belemmering voor 
het vrij verrichten 
van diensten 

Artikel 56 VWEU 
Artikel 20 van 
Verordening 
883/2004

• Als zodanig vormt de voorafgaande 
toestemming een belemmering voor 
het vrije verkeer van diensten. Om in 
overeenstemming met het Unierecht 
te zijn, moet de toestemming dus door 
dwingende redenen van openbaar 
belang gerechtvaardigd zijn, en 
noodzakelijk en passend zijn. Een 
dergelijk stelsel moet daarenboven zijn 
gebaseerd op objectieve criteria, die 
niet-discriminerend en vooraf bekend 
zijn, opdat een grens wordt gesteld 
aan de beoordelingsvrijheid van de 
nationale autoriteiten en willekeur wordt 
voorkomen.

(ga verder op de volgende pagina)

IV - Europese geschillen

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=246785&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11232653
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=246785&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11232653
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=246785&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11232653
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=246785&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11232653
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=246785&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11232653
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=246785&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11232653
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=246785&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11232653
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=246785&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11232653
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=246785&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11232653
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=84137CFDE9B3F8577FF73853F308D936?text=&docid=247050&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1178861
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=84137CFDE9B3F8577FF73853F308D936?text=&docid=247050&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1178861
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=84137CFDE9B3F8577FF73853F308D936?text=&docid=247050&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1178861
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=84137CFDE9B3F8577FF73853F308D936?text=&docid=247050&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1178861
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=84137CFDE9B3F8577FF73853F308D936?text=&docid=247050&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1178861
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=84137CFDE9B3F8577FF73853F308D936?text=&docid=247050&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1178861
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=84137CFDE9B3F8577FF73853F308D936?text=&docid=247050&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1178861
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=84137CFDE9B3F8577FF73853F308D936?text=&docid=247050&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1178861
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=84137CFDE9B3F8577FF73853F308D936?text=&docid=247050&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1178861
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=84137CFDE9B3F8577FF73853F308D936?text=&docid=247050&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1178861


Eurocoördinatie   -   Verslag 2021   -   Sociale Zekerheid 21

II - Textes européens en cours de négociation en 2019

ARREST THEMA EUROPESE RECHTS-
GRONDSLAG DRAAGWIJDTE 

• Een nationale regeling die vereist dat 
een verzoek om toestemming voor 
een behandeling buiten de lidstaat 
van verblijf vergezeld gaat van een 
medisch rapport waarin de diagnose 
en de toe te dienen behandeling 
worden vastgesteld, dat is afgegeven 
door een tot het nationale openbare 
zorgverzekeringsstelsel behorende arts, 
stelt een voorwaarde die verder gaat dan 
die van artikel 20 van Verordening nr. 
883/2004. Deze specifieke voorwaarde 
is een extra afschrikkende factor 
voor grensoverschrijdend gebruik 
van prestaties op het gebied van de 
gezondheidszorg boven op het vereiste 
van voorafgaande toestemming, 
dat volgens de rechtspraak zelf een 
beperking van het vrij verrichten van 
diensten vormt.

HvJ-EU, 
21/10/2021, 
SC tegen Zakład 
Ubezpieczeń 
Społecznych 
I Oddział w 
Warszawie, 
C-866/19

Inaanmerking-
neming van 
tijdvakken van 
premie- of 
bijdragebetaling 
in de lidstaat 
van verblijf en 
in een andere 
lidstaat voor 
de vaststelling 
van het recht 
op ouderdoms-
pensioen

Verordening 
883/2004 - artikel 
6 + 52, § 1 b) 

Verordening 
1408/71 - 
artikel 45 + 46 

Artikel 52, lid 1, onder b), van Verordening 
(EG) nr. 883/2004 van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 april 
2004 betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels moet aldus 
worden uitgelegd dat voor de vaststelling 
van het maximumaandeel van de 
verzekeringstijdvakken zonder premie- 
of bijdragebetaling in verhouding tot de 
verzekeringstijdvakken met premie- of 
bijdragebetaling overeenkomstig de 
nationale wetgeving, het bevoegde orgaan 
van de betrokken lidstaat bij de berekening 
van het theoretische bedrag van de 
uitkering zoals bedoeld in punt i) van die 
bepaling rekening moet houden met alle 
verzekeringstijdvakken, ook de tijdvakken 
die zijn vervuld overeenkomstig de 
wetgeving van andere lidstaten, terwijl voor 
de berekening van het werkelijke bedrag 
van de uitkering zoals bedoeld in punt ii) 
van die bepaling uitsluitend rekening wordt 
gehouden met de verzekeringstijdvakken 
die overeenkomstig de wetgeving van de 
betrokken lidstaat zijn vervuld.

IV - Europese geschillen

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247865&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11286393
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247865&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11286393
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247865&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11286393
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247865&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11286393
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247865&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11286393
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247865&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11286393
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247865&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11286393
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247865&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11286393
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HvJ-EU, 
25/11/2021, 
QY tegen 
Finanzamt 
Österreich, 
C-372/20

Wetgeving die 
van toepassing is 
in het kader van 
een in een derde 
land uitgeoefende 
werkzaamheid 
wanneer 
de arbeids-
overeenkomst 
bepaalt dat de 
standplaats zich 
in een lidstaat 
bevindt en de 
woonplaats 
officieel in een 
lidstaat blijft

VWEU - 
art. 45 + 48 

V883/2004 - 
art. 11, § 3 a) en e) 
68, § 3 a) 

V987/2009 – 
art. 60, § 2 en 3 

• De wetgeving van de lidstaat van 
tewerkstelling moet bij voorrang worden 
toegepast en de wetgeving van de 
lidstaat van verblijf enkel als residuele 
maatregel.

• De enkele omstandigheid dat een 
werknemer zijn werkzaamheden buiten 
het grondgebied van de Unie verricht, 
volstaat niet om de toepassing van 
de regels van de Unie inzake het vrije 
verkeer van werknemers – en met name 
van Verordening nr. 883/2004 – uit te 
sluiten wanneer de arbeidsverhouding 
een voldoende nauwe aanknoping met 
dat grondgebied behoudt.

• Aangezien het Unierecht voorrang heeft 
op het nationale recht, is Verordening 
883/2004 rechtstreeks toepasselijk in het 
nationale recht en kunnen de nationale 
rechterlijke instanties dus toezicht 
houden op de verenigbaarheid van de 
betrokken maatregel met de inhoud van 
Verordening 883/2004. In voorkomend 
geval moeten de nationale rechterlijke 
instanties het nationale recht buiten 
toepassing laten om de voorrang van  
het Unierecht te waarborgen.

• De wetgeving mag evenwel niet direct 
of indirect discriminerend zijn voor 
EU-burgers uit andere lidstaten. De 
wetgeving is in overeenstemming met 
de artikelen 45 en 48 VWEU indien zij de 
betrokken werknemer niet benadeelt 
ten opzichte van degenen die al hun 
werkzaamheden uitoefenen in de lidstaat 
waar zij van toepassing is, of ten opzichte 
van degenen die er voordien reeds aan 
onderworpen waren, en indien zij niet 
zonder meer ertoe leidt dat sociale 
bijdragen worden betaald die geen recht 
geven op een tegenprestatie.

• Zowel uit artikel 68, lid 3, onder a), van 
Verordening nr. 883/2004 als uit artikel 
60, leden 2 en 3, van Verordening  
nr. 987/2009 blijkt dus duidelijk dat de 
aanvrager slechts één aanvraag bij één 
enkel bevoegd orgaan hoeft in te dienen. 
Dit orgaan is, afhankelijk van de vraag of 
het zich prioritair of subsidiair bevoegd 
acht, verplicht om zelf de gevraagde 
gezinsuitkeringen te verstrekken dan
wel om de aanvraag in kwestie door te 
zenden naar het bevoegde orgaan van 
de lidstaat die het prioritair bevoegd 
acht, zodat ervoor wordt gezorgd dat een 
dergelijke aanvraag om gezinsuitkeringen 
onmiddellijk wordt behandeld. 

IV - Europese geschillen

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=250048&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11298360
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=250048&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11298360
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=250048&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11298360
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=250048&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11298360
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=250048&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11298360
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=250048&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11298360
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GRONDSLAG DRAAGWIJDTE 

EFTA Court, 
14/12/2021, 
ISTM 
International 
Shipping 
& Trucking 
Management 
GmbH tegen 
Liechten-
steinische 
Alters- und 
Hinterlassenen-
versicherung, 
Liechten-
steinische 
Invaliden-
versicherung 
en Liechten-
steinische 
Familie-
nausgleichs-
kasse, 
E-1/21 (niet 
beschikbaar in 
het Nederlands)

Toepasselijke 
wetgeving voor 
werknemers die 
in verschillende 
lidstaten werken

Verordening 
883/2004 - 
artikel 13, § 1 b) i) 
+ 14, § 5bis
Verordening 
987/2009 - 
artikel 16 

Gids voor de 
uitvoerings-
wetgeving van de 
Administratieve 
Commissie voor 
de coördinatie 
van de sociale-
zekerheids-
stelsels

1) Artikel 13, lid 1, punt b), onder i), van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende de coördinatie 
van de socialezekerheidsstelsels, gelezen 
in samenhang met artikel 14, lid 5bis, 
van Verordening (EG) nr. 987/2009 
van het Europees Parlement en de 
Raad van 16 september 2009 tot 
vaststelling van de wijze van toepassing 
van Verordening (EG) nr. 883/2004 
betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels, moet aldus 
worden uitgelegd dat de loutere 
aanwezigheid van de zetel van een 
onderneming niet volstaat voor de 
toepassing van deze bepaling. Er moet 
rekening worden gehouden met een 
aantal factoren om, overeenkomstig 
artikel 14, lid 5bis, van Verordening 
(EG) nr. 987/2009, te bepalen waar 
de voornaamste beslissingen van een 
onderneming worden genomen en 
waar de centrale bestuurstaken ervan 
worden uitgeoefend. Deze factoren 
zijn de zetel van de onderneming, de 
plaats van de centrale bestuurstaken 
ervan, de plaats waar de bestuurders 
vergaderen en de – doorgaans dezelfde 
– plaats waar het algemeen beleid 
van de onderneming wordt bepaald. 
Andere factoren, zoals de woonplaats 
van de hoofdadministrateurs, de plaats 
waar de algemene vergaderingen 
worden gehouden, de plaats waar 
administratieve en boekhoudkundige 
documenten worden bewaard, en de 
plaats waar de financiële, meer bepaald 
banktransacties, van de onderneming 
hoofdzakelijk plaatsvinden, moeten 
wellicht ook in aanmerking worden 
genomen.

2) Opdat een voorlopige vaststelling 
definitief wordt overeenkomstig artikel 
16, leden 2 en 3, van Verordening (EG)  
nr. 987/2009, moet het aangewezen 
orgaan van de woonplaats de 
aangewezen organen van elke EER-
lidstaat waar werkzaamheden worden 
verricht, in kennis stellen. Voor de 
toepassing van artikel 16, leden 2 en 3, 
van Verordening (EG) nr. 987/2009 

     volstaat het niet dat de voorlopige 
vaststelling het aangewezen orgaan...

(ga verder op de volgende pagina)

IV - Europese geschillen

https://eftacourt.int/download/1-21-judgment-2/?wpdmdl=7694
https://eftacourt.int/download/1-21-judgment-2/?wpdmdl=7694
https://eftacourt.int/download/1-21-judgment-2/?wpdmdl=7694
https://eftacourt.int/download/1-21-judgment-2/?wpdmdl=7694
https://eftacourt.int/download/1-21-judgment-2/?wpdmdl=7694
https://eftacourt.int/download/1-21-judgment-2/?wpdmdl=7694
https://eftacourt.int/download/1-21-judgment-2/?wpdmdl=7694
https://eftacourt.int/download/1-21-judgment-2/?wpdmdl=7694
https://eftacourt.int/download/1-21-judgment-2/?wpdmdl=7694
https://eftacourt.int/download/1-21-judgment-2/?wpdmdl=7694
https://eftacourt.int/download/1-21-judgment-2/?wpdmdl=7694
https://eftacourt.int/download/1-21-judgment-2/?wpdmdl=7694
https://eftacourt.int/download/1-21-judgment-2/?wpdmdl=7694
https://eftacourt.int/download/1-21-judgment-2/?wpdmdl=7694
https://eftacourt.int/download/1-21-judgment-2/?wpdmdl=7694
https://eftacourt.int/download/1-21-judgment-2/?wpdmdl=7694
https://eftacourt.int/download/1-21-judgment-2/?wpdmdl=7694
https://eftacourt.int/download/1-21-judgment-2/?wpdmdl=7694
https://eftacourt.int/download/1-21-judgment-2/?wpdmdl=7694
https://eftacourt.int/download/1-21-judgment-2/?wpdmdl=7694
https://eftacourt.int/download/1-21-judgment-2/?wpdmdl=7694
https://eftacourt.int/download/1-21-judgment-2/?wpdmdl=7694
https://eftacourt.int/download/1-21-judgment-2/?wpdmdl=7694
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    ... van een EER-lidstaat bereikt waar een 
werkzaamheid wordt uitgeoefend, in 
welke vorm dan ook, bijvoorbeeld via  
de betrokken onderneming of persoon.

3) Artikel 16, lid 4, van Verordening (EG)  
nr. 987/2009 moet aldus worden 
uitgelegd dat het aangewezen orgaan 
van een EER-lidstaat een voorlopige 
vaststelling die na de termijn van 
twee maanden definitief is geworden 
overeenkomstig artikel 16, lid 3, van deze 
Verordening, nog kan aanvechten zonder 
er gebruik van te hebben gemaakt. 
De toepassing van de procedure van 
artikel 16, lid 4, kan ertoe leiden dat een 
definitieve vaststelling op grond van 
artikel 16, lid 3, van deze Verordening 
met terugwerkende kracht nietig wordt 
verklaard.

HvJ-EU, 
21/12/2021, 
MG tegen 
Europese 
Investerings-
bank (EIB), 
T-573/20

Openbare dienst - 
Personeel van de 
EIB - Bezoldiging 
- Gezinstoelagen 
- Weigering om 
de gezinstoelagen 
toe te kennen aan 
de ouder die niet 
de voogdij over 
het kind heeft 
- Verzoenings-
procedure - 
Redelijke termijn 
- Aansprakelijkheid

Artikelen 2.2.1 
en 2.2.2 van de 
administratieve 
bepalingen

1) De Europese Investeringsbank (EIB) wordt 
veroordeeld tot betaling van een bedrag 
van 500 euro aan MG ter vergoeding 
van de door hem geleden immateriële 
schade.

2) Het beroep wordt verworpen voor het 
overige.

3) MG en de EIB dragen elk hun eigen 
kosten.

IV - Europese geschillen

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020TJ0573_INF&from=FR#Footnote1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020TJ0573_INF&from=FR#Footnote1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020TJ0573_INF&from=FR#Footnote1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020TJ0573_INF&from=FR#Footnote1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020TJ0573_INF&from=FR#Footnote1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020TJ0573_INF&from=FR#Footnote1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020TJ0573_INF&from=FR#Footnote1
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II - Textes européens en cours de négociation en 2019

bb) Zaken over aangelegenheden op het kruispunt van sociale zekerheid en immigratie  

ARREST THEMA EUROPESE RECHTS-
GRONDSLAG DRAAGWIJDTE 

HvJ-EU, 
02/09/2021, X 
tegen Belgische 
Staat, C-930/19

Verblijfsrecht van 
familieleden van 
een Unieburger 
- Huwelijk tussen 
een Unieburger en 
een derdelander 
- Behoud, in geval 
van echtscheiding, 
van het verblijfs-
recht van een 
derdelander die 
het slachtoffer 
is van huiselijk 
geweld door 
zijn echtgenoot 
- Verplichting 
om het bestaan 
van toereikende 
bestaansmiddelen 
aan te tonen - 
Geen dergelijke 
verplichting in 
Richtlijn 2003/86/EG 

Gelijke 
behandeling 
- Verschil in 
behandeling 
naargelang de 
gezinshereniger 
Uniebwurger dan 
wel derdelander 
is - Geen 
xvergelijkbare 
situaties 

Richtlijn 2004/38 - 
artikel 13, lid 2

Handvest van de 
grondrechten van 
de Europese Unie - 
artikelen 20 en 21

Bij het onderzoek van de prejudiciële vraag 
van de verwijzende rechter is niet gebleken 
van feiten of omstandigheden die de 
geldigheid van artikel 13, lid 2, van 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, tot 
wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 
en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/
EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 
75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/
EEG en 93/96/EEG kunnen aantasten in het 
licht van artikel 20 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie.

HvJ-EU, 
02/09/2021, 
O.D. e.a. 
tegen Istituto 
nazionale della 
previdenza 
sociale (INPS), 
C-350/20

Begrip sociale-
zekerheids-
uitkering en 
beperking 
van de gelijke 
behandeling 
bedoeld in Richtlijn 
2011/98

Handvest van de 
grondrechten van 
de Europese Unie 
- artikel 34

Richtlijn 2011/98 -  
artikelen 12, § 1, 
e), en 12, § 2, b)

• Wanneer een Richtlijn deel uitmaakt 
van de uitvoering van een grondrecht 
van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie, moet de kwestie 
uitsluitend worden getoetst aan de 
naleving van Richtlijn 2011/98.

• Aan de hand van twee criteria kan een  
uitkering al dan niet als socialezekerheids-
uitkering worden gekwalificeerd: 

 > De constitutieve elementen van 
elke uitkering moeten worden 
geanalyseerd, met name het 
doel waarop zij is gericht en 
de voorwaarden waaronder zij 
wordt toegekend,... 

(ga verder op de volgende pagina)

IV - Europese geschillen

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=3736A81C6E965703193351955BBA4ABA?text=&docid=245533&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11232112
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=3736A81C6E965703193351955BBA4ABA?text=&docid=245533&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11232112
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=3736A81C6E965703193351955BBA4ABA?text=&docid=245533&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11232112
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=3736A81C6E965703193351955BBA4ABA?text=&docid=245533&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11232112
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245541&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11233134
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245541&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11233134
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245541&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11233134
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245541&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11233134
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245541&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11233134
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245541&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11233134
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245541&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11233134
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245541&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11233134
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... terwijl irrelevant is of een 
uitkering door de nationale 
wetgeving al dan niet als een 
socialezekerheidsuitkering wordt 
aangemerkt. 

 > Een socialezekerheidsuitkering 
wordt aan de rechthebbende 
toegekend zonder individuele 
en discretionaire beoordeling 
van de persoonlijke behoeften, 
op grond van een wettelijk 
omschreven situatie, en, ten 
tweede houdt verband met een van 
de in artikel 3, lid 1, van Verordening 
nr. 883/2004 uitdrukkelijk 
genoemde eventualiteiten. 

Overeenkomstig artikel 12, § 2, b), van 
Richtlijn 2011/98 mogen de lidstaten 
beperkingen stellen aan de gelijke 
behandeling die bij artikel 12, § 1, e), wordt 
erkend. Dit mag evenwel enkel onder strikt 
beperkte voorwaarden, namelijk door 
het gebruik van deze mogelijkheid tot 
beperking waarin Richtlijn 2011/9821 voorziet, 
uitdrukkelijk te vermelden in hun nationale 
wetgeving.

HvJ-EU, 
28/10/2021, 
Associazione 
per gli Studi 
Giuridici 
sull'Immi-
grazione (ASGI) 
e.a. tegen 
Presidenza 
del Consiglio 
dei Ministri - 
Dipartimento 
per le politiche 
della famiglia 
e.a., C-462/20

Status van 
langdurig 
ingezeten 
onderdanen van 
derde landen 
- Rechten van 
werknemers 
uit derde 
landen met een 
gecombineerde 
vergunning - 
Rechten van 
onderdanen van 
derde landen met 
een Europese 
blauwe kaart 
- Rechten van 
personen die 
internationale 
bescherming 
genieten - Gelijke 
behandeling - 
Sociale zekerheid 
- Coördinatie van 
socialezekerheids- ... 

(ga verder op de 
volgende pagina)

Richtlijn 2003/109 - 
artikel 12

Richtlijn 2009/50 - 
artikel 14

Richtlijn 2011/95 - 
artikel 29

Verordening 
883/2004 - 
artikel 3

Artikel 12, lid 1, onder e), van Richtlijn 
2011/98/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 december 2011 
betreffende één enkele aanvraagprocedure 
voor een gecombineerde vergunning 
voor onderdanen van derde landen om te 
verblijven en te werken op het grondgebied 
van een lidstaat, alsmede inzake een 
gemeenschappelijk pakket rechten voor 
werknemers uit derde landen die legaal 
in een lidstaat verblijven, en artikel 14, lid 
1, onder e), van Richtlijn 2009/50/EG van 
de Raad van 25 mei 2009 betreffende de 
voorwaarden voor toegang en verblijf van 
onderdanen van derde landen met het oog 
op een hooggekwalificeerde baan, moeten 
aldus worden uitgelegd dat zij een regeling 
van een lidstaat niet in de weg staan die de 
door die Richtlijnen bedoelde onderdanen 
van derde landen uitsluit van het recht op 
een gezinskaart waarmee korting of lagere 
tarieven kunnen worden verkregen bij de 
aankoop van goederen en diensten van 
publieke en particuliere entiteiten die een 
overeenkomst met de overheid van die 
lidstaat hebben gesloten.

(ga verder op de volgende pagina)

21  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32011L0098 

IV - Europese geschillen

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248292&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11424993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248292&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11424993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248292&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11424993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248292&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11424993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248292&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11424993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248292&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11424993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248292&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11424993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248292&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11424993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248292&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11424993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248292&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11424993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248292&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11424993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248292&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11424993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248292&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11424993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248292&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11424993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248292&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11424993
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32011L0098
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... stelsels - 
Gezinsbijslagen 
- Sociale bijstand -  
Sociale 
bescherming 
- Toegang tot 
goederen en 
diensten - Regeling 
van een lidstaat 
die onderdanen 
van derde landen 
uitsluit van het 
recht op een 
‘gezinskaart’

Artikel 11, lid 1, onder d), van Richtlijn 
2003/109/EG van de Raad van 25 november 
2003 betreffende de status van langdurig 
ingezeten onderdanen van derde landen 
moet aldus worden uitgelegd dat het een 
dergelijke regeling evenmin niet in de weg 
staat voor zover een dergelijke kaart volgens 
de nationale wettelijke regeling van die 
lidstaat niet onder de begrippen ‘sociale 
zekerheid’, ‘sociale bijstand’ of 
‘sociale bescherming’ valt.
Artikel 29 van Richtlijn 2011/95/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 
13 december 2011 inzake normen voor 
de erkenning van onderdanen van derde 
landen of staatlozen als personen die 
internationale bescherming genieten, voor 
een uniforme status voor vluchtelingen of 
voor personen die in aanmerking komen 
voor subsidiaire bescherming, en voor de 
inhoud van de verleende bescherming, moet 
aldus worden uitgelegd dat het zich verzet 
tegen een dergelijke regeling indien die kaart 
onder een van overheidswege ingevoerd 
bijstandsstelsel valt waarop een beroep 
wordt gedaan door een persoon die niet 
beschikt over inkomsten die volstaan om 
in zijn eigen onderhoud en dat van zijn gezin 
te voorzien.
Artikel 11, lid 1, onder f), van Richtlijn 
2003/109, artikel 12, lid 1, onder g), van 
Richtlijn 2011/98 en artikel 14, lid 1, onder g), 
van Richtlijn 2009/50 moeten aldus worden 
uitgelegd dat zij een dergelijke regeling in 
de weg staan.

HvJ-EU, 
10/03/2022, 
VI tegen The 
Commissioners 
for Her 
Majesty's 
Revenue and 
Customs, 
C-247/20

Immigratie en 
sociale zekerheid 
- Verzekering die 
de ziektekosten 
volledig dekt

Artikel 21 VWEU 

Richtlijn 2004/38 
- artikel 7, § 1, b) 
+ 16

1) Artikel 21 VWEU en artikel 16, lid 1, van 
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, tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot 
intrekking van de Richtlijnen 64/221/
EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/
EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/
EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG, moeten 
aldus worden uitgelegd dat noch het kind 
dat een burger van de Unie is en een 
duurzaam verblijfsrecht heeft verkregen, 
noch de ouder die daadwerkelijk voor 
het kind zorgt, moet beschikken over een 
verzekering die de ziektekosten volledig...

(ga verder op de volgende pagina)

IV - Europese geschillen

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=255423&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11301657
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=255423&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11301657
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=255423&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11301657
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=255423&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11301657
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=255423&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11301657
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=255423&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11301657
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=255423&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11301657
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=255423&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11301657
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=255423&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11301657
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    .... dekt in de zin van artikel 7, lid 1, onder 
b), van deze Richtlijn om het verblijfsrecht 
in het gastland te behouden.

2) Artikel 21 VWEU en artikel 7, lid 1, onder 
b), van Richtlijn 2004/38 moeten aldus 
worden uitgelegd dat in de perioden 
voordat een kind dat een burger van 
de Unie is, een duurzaam verblijfsrecht 
in het gastland verkrijgt, zowel dit kind 
– indien voor hem of haar aanspraak 
wordt gemaakt op een verblijfsrecht op 
grond van dit artikel 7, lid 1, onder b) – 
als de ouder die daadwerkelijk voor het 
kind zorgt, moet beschikken over een 
verzekering die de ziektekosten volledig 
dekt in de zin van deze Richtlijn.

cc) Zaken in verband met de toepassing van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op 
       het gebied van sociale zekerheid

ARREST THEMA EUROPESE RECHTS-
GRONDSLAG DRAAGWIJDTE 

HvJ-EU, 
21/01/2021, 
INSS tegen BT, 
C-843/19

Indirecte 
discriminatie op 
grond van geslacht 
in het kader van 
een weigering 
van vervroegd 
ouderdoms-
pensioen

Richtlijn 79/7 - 
artikel 4

• Het is aan de nationale rechter om de 
indirecte discriminatie te beoordelen en 
te oordelen of zij gerechtvaardigd is. 

• Vaststelling van indirecte discriminatie: 
indien statistieken beschikbaar zijn, 
moet de rechter rekening houden met 
alle werknemers die onderworpen 
zijn aan de betrokken regeling en een 
vergelijking maken tussen het percentage 
vrouwelijke en mannelijke werknemers die 
respectievelijk wel en niet door het gemelde 
verschil in behandeling worden geraakt.

• De duurzame financiering van de 
pensioenuitkeringen is volgens het Hof 
een legitieme doelstelling.

• De weigering van een vervroegd 
ouderdomspensioen lijkt een passend en 
noodzakelijk middel voor de doelstelling 
van een duurzame financiering van de 
pensioenuitkeringen. 

HvJ-EU, 
21/01/2021, UF 
tegen Partena, 
Assurances 
sociales pour 
travailleurs 
indépendants 
ASBL e.a., 
C-105/20 (niet 
beschikbaar in 
het Nederlands)

Gelijke 
behandeling 
van mannen en 
vrouwen op het 
gebied van sociale 
zekerheid in het 
kader van een 
moederschaps-
uitkering die 
aanvullend wordt 
toegekend aan 
een vrouwelijke 
zelfstandige

Handvest van de 
grondrechten 
van de Europese 
Unie - artikelen 21 
en 23 

Richtlijn 92/85

Richtlijn 2006/54

Richtlijn 86/613

Richtlijn 97/81

• België was verweerder in deze zaak 
en heeft schriftelijke opmerkingen 
ingediend.

• Het Hof heeft een beschikking gegeven 
waarin het oordeelde dat het Europese 
feitelijke en regelgevende kader niet 
expliciet was en dat de zaak bijgevolg 
weer duidelijk onontvankelijk was. De 
zaak werd derhalve terugverwezen naar 
de nationale rechter: het Hof heeft dus 
de Belgische schriftelijke opmerkingen 
gevolgd.

IV - Europese geschillen

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=F669EF4A96A1C9184379B9325E3A1674?text=&docid=236721&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=609546
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=F669EF4A96A1C9184379B9325E3A1674?text=&docid=236721&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=609546
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=F669EF4A96A1C9184379B9325E3A1674?text=&docid=236721&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=609546
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=F669EF4A96A1C9184379B9325E3A1674?text=&docid=236721&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=609546
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5F09B5AE2B7E56AFE4FBFB6F8180F35E?text=&docid=237141&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=645101
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5F09B5AE2B7E56AFE4FBFB6F8180F35E?text=&docid=237141&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=645101
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5F09B5AE2B7E56AFE4FBFB6F8180F35E?text=&docid=237141&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=645101
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5F09B5AE2B7E56AFE4FBFB6F8180F35E?text=&docid=237141&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=645101
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5F09B5AE2B7E56AFE4FBFB6F8180F35E?text=&docid=237141&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=645101
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5F09B5AE2B7E56AFE4FBFB6F8180F35E?text=&docid=237141&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=645101
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5F09B5AE2B7E56AFE4FBFB6F8180F35E?text=&docid=237141&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=645101
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5F09B5AE2B7E56AFE4FBFB6F8180F35E?text=&docid=237141&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=645101
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5F09B5AE2B7E56AFE4FBFB6F8180F35E?text=&docid=237141&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=645101
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II - Textes européens en cours de négociation en 2019

ARREST THEMA EUROPESE RECHTS-
GRONDSLAG DRAAGWIJDTE 

HvJ-EU, 
12/05/2021, YJ 
tegen Instituto 
Nacional de 
la Seguridad 
Social (INSS), 
C-130/20

Gelijke 
behandeling 
van mannen en 
vrouwen en het 
recht op een 
pensioentoeslag 
wegens 
moederschap 
aan vrouwen die 
vervroegd met 
pensioen gaan

Richtlijn 79/7 - 
artikel 4, § 1

• De verwijzende rechter moet nauwkeurig 
verwijzen naar de nationale bepalingen 
die van toepassing zijn op de feiten van 
het hoofdgeding en de bepalingen van 
het Unierecht waarvan de uitlegging 
wordt gevraagd, nauwkeurig aangeven, 
anders kan het Hof concluderen 
dat de prejudiciële vraag duidelijk 
onontvankelijk is.

• Het Hof kan de voorgelegde vragen 
evenwel herformuleren, om de 
verwijzende rechter een nuttig antwoord 
te geven aan de hand waarvan deze 
het bij hem aanhangige geding kan 
beslechten, wanneer de rechtsgrondslag 
vrij duidelijk is.

• Geen recht op pensioentoeslag wegens 
moederschap voor vrouwen die 
vervroegd met pensioen gaan, is geen 
discriminatie op grond van geslacht, 
maar discriminatie tussen vrouwelijke 
werknemers die op de wettelijke 
pensioenleeftijd met pensioen gaan en 
vrouwelijke werknemers die vervroegd 
met pensioen gaan.

HvJ-EU, 
14/10/2021, 
F.C.I. tegen 
Instituto 
Nacional de 
la Seguridad 
Social, 
C-244/20 (niet 
beschikbaar in 
het Nederlands)

Gelijke 
behandeling 
van mannen 
en vrouwen op 
het gebied van 
sociale zekerheid 
- Indirecte 
discriminatie

Richtlijn 79/7 • Alleen de in artikel 3, § 2, bedoelde 
socialezekerheidsuitkeringen van 
het wettelijk stelsel vallen binnen de 
werkingssfeer van Richtlijn 79/7. 

• Een uitkering van een wettelijk 
socialezekerheidsstelsel is rechtstreeks 
bij de wet geregeld, onafhankelijk van 
enig overlegelement, en is verplicht van 
toepassing op algemene categorieën van 
werknemers.

• Prejudiciële vragen worden geacht 
ontvankelijk te zijn, aangezien het aan 
de nationale rechter is om te beoordelen 
of een prejudiciële vraag aan het Hof 
moet worden gesteld om een uitspraak 
te doen. 

• Het Hof kan een onontvankelijkheid 
vaststellen wanneer duidelijk is dat de 
beoordeling van de geldigheid van een 
aangevraagde regel van de Unie geen 
verband houdt met de werkelijkheid of 
het voorwerp van het hoofdgeding.

• De bepalingen van het Handvest zijn 
alleen bindend voor de lidstaten wanneer 
zij het Unierecht ten uitvoer brengen. 
Het uitsluitende beroep op het Handvest, 
zonder enige andere grondslag in 
het Unierecht, verleent het Hof geen 
bevoegdheid.

IV - Europese geschillen

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241175&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2013747
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241175&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2013747
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241175&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2013747
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241175&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2013747
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241175&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2013747
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241175&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2013747
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241175&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2013747
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=130E8182F48602EB9A572F178CEC90E8?text=&docid=247641&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5025044
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=130E8182F48602EB9A572F178CEC90E8?text=&docid=247641&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5025044
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=130E8182F48602EB9A572F178CEC90E8?text=&docid=247641&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5025044
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=130E8182F48602EB9A572F178CEC90E8?text=&docid=247641&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5025044
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=130E8182F48602EB9A572F178CEC90E8?text=&docid=247641&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5025044
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=130E8182F48602EB9A572F178CEC90E8?text=&docid=247641&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5025044
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=130E8182F48602EB9A572F178CEC90E8?text=&docid=247641&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5025044
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=130E8182F48602EB9A572F178CEC90E8?text=&docid=247641&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5025044
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dd) Zaken in verband met sociale fraude 

ARREST THEMA EUROPESE RECHTS-
GRONDSLAG DRAAGWIJDTE 

HvJ-EU, 
24/03/2021, 
Prefettura 
Officio 
territoriale 
del governo di 
Firenze tegen 
MI en TB, 
C-870/19 en 
C-871/19

Fraudebestrijding 
in de wegvervoer-
sector - Sancties 
voor inbreuken op 
de verplichting om 
registratiebladen 
voor de dag van 
de controle zelf en 
de voorafgaande 
28 dagen over te 
leggen

Verordening nr. 
3821/8522 - artikel 
15, lid 7, onder a)

Verordening 
561/200623- 
artikel 19

Richtlijn 
2006/2224- 
bijlage  III

Handvest van de 
grondrechten van 
de Europese Unie 
- artikel 49, § 1, 
zin 1

• Het niet-overleggen van registratiebladen 
voor de dag van de controle en de 
voorafgaande 28 dagen, in strijd met 
artikel 15, § 7, a), van Verordening  
nr. 3821/85, geeft aanleiding tot één 
sanctie.

• Artikel 19, § 1, van Verordening 561/2006 
regelt deze kwestie uitdrukkelijk en 
bijlage III bij Richtlijn 2006/22/EG kan  
niet van deze regel afwijken. 

• Een dergelijke inbreuk kan niet als een 
kleine inbreuk worden beschouwd. 
De niet-nakoming is des te ernstiger 
naargelang het aantal registratiebladen 
dat niet door de bestuurder kan worden 
overlegd, hoger is. De sanctie moet 
dus zwaar genoeg zijn om een reële 
afschrikkende werking te hebben. 

HvJ-EU, 
09/09/2021, FO, 
C-906/19

Wegvervoer - 
Harmonisatie 
van bepaalde 
voorschriften van 
sociale aard - Niet-
toepassing van de 
Verordening op 
wegvervoer dat 
wordt gebruikt 
voor geregelde 
diensten van 
personenvervoer 
over een traject 
van niet meer 
dan 50 km - 
Voertuig voor 
gemengd gebruik 
- Extraterritoriale 
sanctie - 
Vaststelling op het 
grondgebied van 
een lidstaat van 
een inbreuk die is 
begaan op ...

(ga verder op de 
volgende pagina)

Verordening 
561/2006 - 
artikel 3, a) + 
artikel 19, § 2 

Verordening 
3821/85 - 
artikel 15, § 2 + 7

1) Artikel 3, onder a), van Verordening 
(EG) nr. 561/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 maart 
2006 tot harmonisatie van bepaalde 
voorschriften van sociale aard voor 
het wegvervoer, tot wijziging van 
Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) 
nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking 
van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de 
Raad moet aldus worden uitgelegd dat 
een bestuurder die wegvervoer verricht 
dat binnen de werkingssfeer van deze 
Verordening valt, verplicht is om op 
verzoek van de met de controle belaste 
ambtenaar de bestuurderskaart, de 
registratiebladen en alle gegevens over 
de periode tussen de dag van de controle 
en de 28 voorafgaande dagen te tonen, 
overeenkomstig artikel 15, leden 2, 3 
en 7, van Verordening (EEG) nr. 3821/85 
van de Raad van 20 december 1985 
betreffende het controleapparaat in 
het wegvervoer, zoals gewijzigd bij 
Verordening nr. 561/2006, zelfs ...

(ga verder op de volgende pagina)

22  Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer
23 Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van  

  bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en  
   (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad

24  Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 inzake minimumvoorwaarden voor  
   de uitvoering van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van  
   sociale aard voor het wegvervoer en tot intrekking van Richtlijn 88/599/EEG van de Raad

IV - Europese geschillen

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=20E0F10527EE272EA2F7B98BC320425E?text=&docid=239244&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=26847
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=20E0F10527EE272EA2F7B98BC320425E?text=&docid=239244&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=26847
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=20E0F10527EE272EA2F7B98BC320425E?text=&docid=239244&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=26847
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=20E0F10527EE272EA2F7B98BC320425E?text=&docid=239244&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=26847
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=20E0F10527EE272EA2F7B98BC320425E?text=&docid=239244&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=26847
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=20E0F10527EE272EA2F7B98BC320425E?text=&docid=239244&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=26847
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=20E0F10527EE272EA2F7B98BC320425E?text=&docid=239244&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=26847
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=20E0F10527EE272EA2F7B98BC320425E?text=&docid=239244&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=26847
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=20E0F10527EE272EA2F7B98BC320425E?text=&docid=239244&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=26847
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=20E0F10527EE272EA2F7B98BC320425E?text=&docid=239244&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=26847
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245747&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11281139
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245747&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11281139
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245747&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11281139
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II - Textes européens en cours de négociation en 2019

ARREST THEMA EUROPESE RECHTS-
GRONDSLAG DRAAGWIJDTE 

... het grondgebied 
van een andere 
lidstaat - 
Legaliteitsbeginsel 
inzake strafbare 
feiten en straffen - 
Controleapparaat 
voor het 
wegvervoer - 
Verplichting om de 
bestuurderskaart 
te plaatsen - 
Verplichting om de 
bestuurderskaart 
op verzoek 
van de met de 
controle belaste 
ambtenaren 
te tonen - 
Bestuurderskaart 
die gedurende 
meerdere van 
de 28 dagen 
voorafgaand aan 
de dag van de 
controle niet in het 
controleapparaat 
is geplaatst

     ...  wanneer die bestuurder gedurende 
die periode met hetzelfde voertuig ook 
personen heeft vervoerd in het kader van 
geregelde diensten over een traject van 
niet meer dan 50 km.

2)  Artikel 19, lid 2, van Verordening 
nr. 561/2006 moet aldus worden 
uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat 
de bevoegde autoriteiten van een lidstaat 
een sanctie kunnen opleggen aan de 
bestuurder van een voertuig of aan een 
vervoersonderneming voor een inbreuk 
op Verordening nr. 3821/85, zoals 
gewijzigd bij Verordening nr. 561/2006, 
die op het grondgebied van een andere 
lidstaat of een derde land is begaan, 
maar die op het grondgebied van eerst-
genoemde lidstaat is vastgesteld en 
waarvoor nog geen sanctie is opgelegd.

ee) Zaken in verband met jaarlijkse vakantie

ARREST THEMA EUROPESE RECHTS-
GRONDSLAG DRAAGWIJDTE 

HvJ-EU, 
25/11/2021, 
WD tegen job-
medium GmbH, 
C-233/20

Jaarlijkse vakantie 
- Financiële 
vergoeding voor 
niet-opgenomen 
jaarlijkse vakantie 
voor het lopende 
laatste dienstjaar, 
wanneer de 
werknemer 
zonder gewichtige 
reden voortijdig 
en eenzijdig het 
dienstverband 
beëindigt

Richtlijn 2003/88/
EG - artikel 7, § 1

1)  Artikel 7 van Richtlijn 2003/88/EG van 
het Europees Parlement en de Raad 
van 4 november 2003 betreffende een 
aantal aspecten van de organisatie van 
de arbeidstijd, gelezen in het licht van 
artikel 31, lid 2, van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie, 
moet aldus worden uitgelegd dat het zich 
verzet tegen een bepaling van nationaal 
recht op grond waarvan voor het 
lopende laatste dienstjaar geen financiële 
vergoeding is verschuldigd voor niet-
opgenomen vakantiedagen wanneer de 
werknemer of werkneemster zonder 
gewichtige reden voortijdig en eenzijdig 
het dienstverband beëindigt.

2)  De nationale rechter hoeft niet te 
onderzoeken of het voor de werknemer 
of werkneemster onmogelijk was om 
de vakantiedagen met behoud van loon 
waarop hij of zij recht had op te nemen.

IV - Europese geschillen

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=7F219B17FEFF9CFC5FBEED0358254C2B?text=&docid=250044&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11294077
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=7F219B17FEFF9CFC5FBEED0358254C2B?text=&docid=250044&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11294077
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=7F219B17FEFF9CFC5FBEED0358254C2B?text=&docid=250044&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11294077
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=7F219B17FEFF9CFC5FBEED0358254C2B?text=&docid=250044&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11294077
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=7F219B17FEFF9CFC5FBEED0358254C2B?text=&docid=250044&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11294077
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ARREST THEMA EUROPESE RECHTS-
GRONDSLAG DRAAGWIJDTE 

HvJ-EU, 
09/12/2021, 
XXXX tegen 
Staatssecretaris 
van Financiën, 
C-217/20

Jaarlijkse 
vakantie - Lager 
loon tijdens de 
jaarlijkse vakantie 
met behoud van 
loon voor een 
wegens ziekte 
arbeidsongeschikte 
werknemer 

Richtlijn 2003/88/
EG - artikel 7, § 1x

Artikel 7, lid 1, van Richtlijn 2003/88/
EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 4 november 2003 betreffende 
een aantal aspecten van de organisatie 
van de arbeidstĳd, moet aldus worden 
uitgelegd dat het nationale bepalingen 
en gebruiken in de weg staat volgens 
welke bij de vaststelling van het loon dat 
een wegens ziekte arbeidsongeschikte 
werknemer tijdens zijn jaarlijkse vakantie 
met behoud van loon ontvangt, rekening 
wordt gehouden met de korting die als 
gevolg van zijn arbeidsongeschiktheid werd 
toegepast op het loon dat hij ontving in 
het arbeidstijdvak dat voorafging aan de 
aangevraagde vakantie.

ff) Zaken in verband met aangelegenheden op het kruispunt van sociale zekerheid en toegang 
     tot grensoverschrijdende zorg

ARREST THEMA EUROPESE RECHTS-
GRONDSLAG DRAAGWIJDTE 

HvJ-EU, 
28/10/2021, Y 
tegen Centraal 
Administratie 
Kantoor, 
C-636/19

Personele 
werkingssfeer van 
Richtlijn 2011/24

Richtlijn 2011/24 - 
artikelen 3, b), 
7, § 1, 8

Verordening 
883/2004 - 
artikelen 1 c), 2, 
24, § 1

• Krachtens Verordening 883/2004 en 
Richtlijn 2011/24 is de wetgeving van de 
lidstaat die verantwoordelijk is voor het 
ouderdomspensioen, van toepassing 
op gepensioneerden, door het enkele 
feit dat zij een ouderdomspensioen 
ontvangen, ongeacht of zij al dan niet 
een verplichte ziekteverzekering bij die 
lidstaat hebben.

• Opdat de Richtlijn grensoverschrijdende 
zorg van toepassing kan zijn op een 
gepensioneerde, moeten de gekregen 
zorgverstrekkingen onder de takken 
van sociale zekerheid bedoeld in 
titel III, hoofdstuk 1, van Verordening 
883/2004 vallen. Anderzijds moet worden 
nagegaan of deze persoon voldoet aan 
de bij de wetgeving van de bevoegde 
lidstaat gestelde voorwaarden om 
recht te hebben op deze uitkeringen, 
voor zover deze nationale wetgeving 
verenigbaar is met het Europees recht.

2) Andere beroepen bij het Hof 

In 2021 werd tegen geen enkele lidstaat beroep wegens niet-contractuele aansprakelijkheid inzake 
sociale zekerheid ingesteld. 

In 2021 heeft geen enkele lidstaat een beroep tot nietigverklaring ingesteld.

IV - Europese geschillen

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=250864&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11300502
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=250864&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11300502
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=250864&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11300502
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=250864&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11300502
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=250864&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11300502
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=250864&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11300502
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248282&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11289450
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248282&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11289450
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248282&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11289450
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248282&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11289450
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248282&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11289450
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248282&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11289450
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II - Textes européens en cours de négociation en 2019

B) Prejudiciële vragen 

1) Bij het HvJ-EU

In 2021 werden zeventien nieuwe prejudiciële vragen over sociale zekerheid bij het Hof van Justitie 
van de Europese Unie ingediend. België heeft schriftelijke opmerkingen ingediend voor twee zaken: 
C-410/21 en C-661/21 (hieronder in het blauw weergegeven).

Deze prejudiciële vragen hebben betrekking op dertien verschillende Europese rechtsinstrumenten. 
Van die zaken heeft: 

• 47 % betrekking op de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (6 instrumenten);
• 17 % op non-discriminatie in de sociale zekerheid (5 % gendergelijkheid, 5 % discriminatie op 

grond van leeftijd, 5 % discriminatie op grond van nationaliteit);
• 12 % op jaarlijkse vakantie (1 instrument);
• 12 % op sociale fraude (3 instrumenten);
• 12 % op aangelegenheden op het kruispunt van sociale zekerheid en immigratie (gelijke 

behandeling van onderdanen van derde landen op het gebied van sociale zekerheid en 
voorwaarde van een verzekering die de ziektekosten volledig dekt voor het verblijf van EU-
burgers in een andere lidstaat – 4 instrumenten).

Prejudiciële vragen 2021

aa) Zaken in verband met de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels 

ZAAK THEMA BETROKKEN EUROPEES INSTRUMENT

C-523/20 Toepasselijke wetgeving voor derdelanders 
die voor een in de EU gevestigde onderneming 
werken - A1-verklaringen

Verordening 1231/2010
HvJ-EU, 24/01/2019, Balandin, C-477/17

C-713/20 Toepasselijke wetgeving: voorwaarden 
om met een werknemer te worden 
gelijkgesteld + gevolgen voor het recht op 
ouderdomspensioen en kinderbijslag

Verordening 883/2004 - artikel 11, § 3 

C-3/21 Wederzijdse verplichting tot informatie 
en samenwerking tussen bevoegde 
overheidsdiensten - Doeltreffendheidsbeginsel

Verordening 883/2004 - artikelen 76 en 
81  

47 % Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels 

17 % Non-discriminatie 

12 % Jaarlijkse vakantie 

12 % Sociale fraude 

12 % Sociale zekerheid en immigratie 

IV - Europese geschillen
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ZAAK THEMA BETROKKEN EUROPEES INSTRUMENT

C-33/21 Toepasselijke wetgeving voor rondreizend 
personeel van een luchtvaartmaatschappij 
zonder een filiaal/vaste vertegenwoordiging in 
de lidstaat waar de werknemers in dienst zijn

C-380/21: soortgelijke feiten, motieven en 
prejudiciële vraag => schorsing van de zaak tot 
de uitspraak van het arrest in zaak C-33/21

Verordening 1408/71 - artikel 14, punt 2, 
a), i) en ii)

C-58/21 Toepasselijke wetgeving voor zelfstandigen 
in geval van werkzaamheden in verschillende 
lidstaten => toepassing van de Zwitserse 
wetgeving 
Ouderdomspensioenen + voorwaarde 
van beëindiging van de werkzaamheden 
wereldwijd om recht te hebben op een 
ouderdomspensioen

Verordening 883/2004 - artikel 13, § 2 b)
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie - artikelen 15 + 17 

C-199/21 Vaststelling van de primaire en subsidiaire 
bevoegdheid voor de uitbetaling van 
gezinsuitkeringen tussen twee lidstaten die 
ouderdomspensioenen betalen aan een 
gepensioneerde

Verordening 883/2004 - artikelen 67 en 68
Verordening 987/2009 - artikel 60

C-283/21 Arbeidsongeschiktheidsuitkering - 
Inaanmerkingneming van tijdvakken van 
kinderopvoeding in de lidstaat van verblijf en 
niet-inaanmerkingneming door de bevoegde 
lidstaat 

Verordening 987/2009 - artikel 44 

C-404/21 Overdracht van pensioenbijdragen van een 
nationale regeling naar de pensioenregeling 
van een Europese instelling

Statuut van de ambtenaren en andere 
personeelsleden van de Unie - Bijlage 
VIII, artikel 11  
Arbeidsvoorwaarden voor het personeel 
van de ECB - Bijlage IIIbis, artikel 8
VWEU - artikelen 45 en 48 
VEU - artikel 4, § 3

bb) Zaken in verband met non-discriminatie

ZAAK THEMA BETROKKEN EUROPEES INSTRUMENT

C-625/20 Gelijke behandeling van mannen en vrouwen + 
prestaties inzake invaliditeit

Richtlijn 79/7
Richtlijn 2006/54

C-33/21 Toepasselijke wetgeving voor rondreizend 
personeel van een luchtvaartmaatschappij 
zonder een filiaal/vaste vertegenwoordiging in 
de lidstaat waar de werknemers in dienst zijn

C-380/21: soortgelijke feiten, motieven en 
prejudiciële vraag => schorsing van de zaak tot 
de uitspraak van het arrest in zaak C-33/21

Verordening 1408/71 - artikel 14, punt 2, 
a), i) en ii)

IV - Europese geschillen
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II - Textes européens en cours de négociation en 2019

ZAAK THEMA BETROKKEN EUROPEES INSTRUMENT

C-681/21 Nationale hervormingen om het 
pensioenbedrag aan te passen en de mogelijke 
discriminatie op grond van leeftijd waartoe 
deze kunnen leiden

Richtlijn 2000/78 - artikel 2, § 1 en § 2, 
onder a) + artikel 6, § 1 

C-731/21 Indirecte discriminatie die het vrije verkeer 
van werknemers kan belemmeren, met 
name de voorwaarde van inschrijving in het 
nationale register van de burgerlijke stand van 
partnerschappen die in andere lidstaten zijn 
aangegaan, om een overlevingspensioen te 
genieten

Verordening 492/2011 - artikel 7, § 2

cc) Zaken in verband met jaarlijkse vakantie

ZAAK THEMA BETROKKEN EUROPEES INSTRUMENT

C-120/21 Jaarlijkse vakantie - Verlies van vakantierechten 
wanneer de werkgever zijn verplichting om zijn 
werknemers te informeren niet is nagekomen

Richtlijn 2003/88 - artikel 7 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie - artikel 31, § 2

dd) Zaken in verband met aangelegenheden op het snijvlak van sociale zekerheid en immigratie

ZAAK THEMA BETROKKEN EUROPEES INSTRUMENT

C-206/21 Immigratie - Uitkeringen voor personen met 
een handicap
Voorwaarde van het beschikken over 
voldoende bestaansmiddelen om niet ten laste 
te komen van het socialebijstandsstelsel van 
het gastland en over een verzekering die de 
ziektekosten volledig dekt
Indirecte discriminatie op grond van grootte 
van vermogen en handicap

Richtlijn 2004/38 - artikel 7
Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden - artikel 14 
Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie - artikel 21, § 1 

C-488/21 Wettelijk verblijfsrecht van meer dan drie 
maanden voor een economisch niet-actieve 
persoon - Recht op bijzondere, niet op premie- 
of bijdragebetaling berustende uitkeringen 
voor personen met een handicap
Geen voldoende bestaansmiddelen om niet ten 
laste te komen van het socialebijstandsstelsel 
van de lidstaat van verblijf

Richtlijn 2004/38 - artikel 7 

IV - Europese geschillen



Eurocoördinatie   -   Verslag 2021   -   Sociale Zekerheid36

ee) Zaken in verband met sociale fraude

ZAAK THEMA BETROKKEN EUROPEES INSTRUMENT

C-410/21 A1-verklaringen - Sociale fraude - BE partij 
in de zaak - Indiening van schriftelijke 
opmerkingen

Verordening 987/2009 - artikel 5
Verordening 883/2004 - artikel 13, § 1 
b) i) 
Verordening 1071/2009 - artikel 3, § 1, a) 
+ 11, § 1
Verordening 1072/2009 - artikel 4, § 1, a)

C-661/21 Definitie van de zetel van een onderneming 
voor internationaal vervoer - BE partij 
in de zaak - Indiening van schriftelijke 
opmerkingen

Artikel 13, § 1, onder b), i), van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 + artikel 
3, lid 1, onder a), en artikel 11, § 1 van 
Verordening (EG) nr. 1071/2009 + artikel 
4, § 1, onder a), van Verordening (EG)  
nr. 1072/2009

2) EFTA-zaken

In 2021 werden twee EFTA-zaken inzake sociale zekerheid ingediend. Beide hebben betrekking op 
de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.

ZAAK THEMA BETROKKEN EUROPEES INSTRUMENT

E-5/21 Samenvoeging van tijdvakken van arbeid 
in andere EER-lidstaten met het oog op 
moederschaps-/ vaderschapsuitkeringen

Verordening 883/2004 - artikel 6

E-1/21 Toepasselijke wetgeving voor werknemers 
die in verschillende lidstaten werken
In Liechtenstein gevestigde onderneming 
voor vervoer over zee, te land en over de 
binnenwateren 

Begrip plaats waar de voornaamste 
beslissingen van de onderneming worden 
genomen en waar de centrale bestuurstaken 
van de onderneming worden uitgeoefend
Begrip definitieve vaststelling van het 
toepasselijke recht

Overeenkomst betreffende de 
Rijnvarenden 
Verordening 883/2004- artikel 13, § 1b) 
i) + 14, § 5bis
Verordening 987/2009 - artikel 16 
Gids voor de uitvoeringswetgeving 
van de Administratieve Commissie 
voor de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels

C) Andere beroepen

In 2021 waren er geen andere beroepen inzake sociale zekerheid tegen België. 

IV - Europese geschillen
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