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VOORWOORD

Dit proefschrift gaat over de mogelijkheden voor een betere coördinatie van de socia-
lezekerheidsrechten van derdelandonderdanen die naar de EU gemigreerd zijn, dan
wel vanuit de EU gemigreerd zijn. Middels een case study heb ik de coördinatie
onderzocht die voor Turkse staatsburgers is geregeld. Zo heb ik de regelingen die
op hen van toepassing zijn geanalyseerd met betrekking tot de daarin opgenomen
coördinatietechnieken. Ook ben ik nagegaan wat er zowel op Europees als op natio-
naal niveau van de desbetreffende regelingen terecht is gekomen. Een voorbeeld van
een dergelijke regeling is Besluit 3/80 dat de EG in 1980 speciaal voor Turkse staats-
burgers heeft ontwikkeld. Via de in de geanalyseerde regelingen opgenomen coördi-
natietechnieken heb ik nieuwe verdragen met derde landen voorgesteld. Mijn
voorstel heb ik vervolgens getoetst aan mogelijke voorwaarden die EU-lidstaten kun-
nen stellen aan het in aanmerking nemen van feiten buiten de EU. Het onderhavige
onderzoek heb ik met zeer grote motivatie verricht, omdat het van groot maatschap-
pelijk belang is. Vanwege de toenemende (re)migratie wereldwijd zal dit onderzoek
ook voor langere tijd relevant blijven.
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verschaft.
Ook hebben de gesprekken met Prof. Rob Cornelissen, Prof. Herwig Verschueren en
universitair hoofddocent mr. dr. Paul Minderhoud mij enorm geïnspireerd. Mijn
dank hiervoor is groot.
Emeritus Prof. Teun Jaspers, Prof. Herwig Verschueren, Prof. Gijsbert Vonk, Prof.
Linda Senden en Prof. Cedric Ryngaert dank ik voor hun bereidheid om zitting te



nemen in de beoordelingscommissie. Verder wil ik mr. dr. Suzanne Heeger-Hertter
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 INLEIDING: EU-COÖRDINATIE EN

DERDELANDONDERDANEN

. COÖRDINATIE VAN SOCIALEZEKERHEIDSRECHTEN BINNEN DE EU

Dit proefschrift heeft als thema de socialezekerheidsrechtelijke positie van migre-
rende derdelandonderdanen. Migreren houdt in dit verband in dat zij van een derde
land (namelijk een niet-EU-lidstaat) naar een EU-lidstaat zijn verhuisd, dan wel van
een EU-lidstaat naar het land van herkomst of een ander derde land zijn verhuisd. Dit
thema is interessant omdat voor derdelandonderdanen (personen met een nationali-
teit van een andere dan een EU- of EER-lidstaat) een overkoepelende EU-regeling ter
waarborging van socialezekerheidsrechten ontbreekt die rekening houdt met de
opgebouwde rechten in het land van herkomst of die de export van uitkeringen naar
derde landen, zoals hun land van herkomst, verlangt. Voor EU-burgers is er wel een
overkoepelende regeling vastgesteld die hun socialezekerheidsrechten binnen de EU
coördineert. De bevordering van het vrij verkeer van werknemers is immers één van
de pijlers van de EU. Ten behoeve van de verwezenlijking ervan dient de Unie-wet-
gever maatregelen te nemen, met name op het terrein van de sociale zekerheid. Een
werknemer zal zich immers minder snel naar een ander land bewegen als er proble-
men ontstaan bij een eventuele uitkering, of als hij daardoor hogere premies moet
betalen. Zonder internationale regelgeving zal zich dit ongetwijfeld voordoen, aange-
zien nationale socialezekerheidswetgevingen niet gebaseerd zijn op de bevordering
van de migratie.1

Verordening 883/042 is een coördinatieregeling die de noodzakelijke bescherming
voormigrerende EU-burgers binnen de EUwaarborgt. Deze regeling probeert de ver-
schillen tussen wettelijke regelingen van de betrokken lidstaten te overbruggen voor
migrerende EU-burgers. Zij vormt geen op zichzelf staand stelsel van sociale zeker-
heid en probeert ook niet om gelijkschakeling van nationale stelsels te bereiken. Ze
laat de nationale uitkeringsbepalingen immers van kracht. Nationale bepalingen kun-
nen migranten die in een ander land hebben gewerkt echter wel benadelen, en
zodoende voor belemmeringen voor het vrij verkeer van personen tussen de betrok-
ken lidstaten zorgen. Een coördinatieregeling als verordening 883/04 zorgt ervoor

1. F.J.L. Pennings, Europees socialezekerheidsrecht, Deventer: Kluwer, 2010, blz. 3.
2. Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de

coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, Pb L 166 van 30 april 2004.



dat voor een nationale referte-eis de tijdvakken vervuld in andere EU-lidstaten gelijk
worden gesteld met tijdvakken vervuld in de betrokken EU-lidstaat.3 Noch in het
VWEU-verdrag, noch in de verordening 883/04 en in de bilaterale en multilaterale
coördinatieverdragen en noch in de literatuur is een éénduidige begripsomschrijving
van coördinatie gegeven. Pennings omschrijft coördinatie als volgt: “Coördinatieregels
zijn voorschriften die gericht zijn op de afstemming van socialezekerheidsstelsels op elkaar en
op andere internationale regelingen ter regulering van zaken waaraan transnationale aspecten
verbonden zijn, met het oog op de bescherming van de rechten van migrerende werknemers”.4

Put, Simoens en Ankaert geven een gelijkluidende definitie.5 Keunen benadrukt in
zijn definitie dat het om het voorkomen van ongewenste effecten dient te gaan: “Coör-
dinatie kan omschreven worden als het opheffen van ongewenste gevolgen die voortvloeien uit
de grensoverschrijdende toepassing van de nationale stelsels van sociale zekerheid”.6 In zijn
artikel over de arresten Decker en Kohll omschrijft Du Pré coördinatie als volgt: “De
verordening harmoniseert of uniformeert niet maar slaat in wezen slechts loopbruggetjes tus-
sen de eilandjes van de bestaande socialezekerheidsregels en voorzieningen van de lidstaten”.7

De definitie van Pennings is met de invoering van verordening 883/04 in één opzicht
verouderd. Met de invoering van verordening 883/04 is een belangrijke verandering
gebracht in de personele werkingssfeer van de coördinatieverordening. In de eerdere
verordening8 was de personele werkingssfeer beperkt tot werknemers, zelfstandigen
en studenten. Verordening 883/04 betreft alle EU-burgers: ook de economisch non-
actieve bevolking valt namelijk onder haar personele werkingssfeer.

Taken van een coördinatieregeling
Uit de definitie van coördinatie – de bescherming van socialezekerheidsrechten van
migrerende burgers – blijkt dat in ieder geval de onderstaande onderwerpen geregeld
moeten worden.

Wetsconflicten moeten voorkomen worden
Een taak van een coördinatieregeling is dat indien een EU-burger zich naar een andere
land begeeft om bijvoorbeeld te werken het duidelijk moet zijn aanwelk socialezeker-
heidsstelsel hij onderworpen is; anders ontstaan wetsconflicten. Dit wordt door de
aanwijsregels geregeld: coördinatieregels die de relevante wetgeving aanwijzen.

3. F.W.M. Keunen, Schets van het Europees socialezekerheidsrecht, Lelystad: Koninklijke Vermande, 2001, blz.
20 en 21.

4. F.J.L. Pennings, Europees socialezekerheidsrecht, Deventer: Kluwer, 2010, blz. 6.
5. J. Put, D. Simoens en E. Ankaert,Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2001-2006, Brugge: die Keure, blz.

7.
6. F.W.M. Keunen, Schets van het Europees socialezekerheidsrecht, Lelystad: Koninklijke Vermande, 2001, blz.

21.
7. F. du Pré, Het EG-verdrag bezien door een ziekenfondsbrilletje, SMA 1998, blz. 364-376.
8. Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socia-

lezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen
de Gemeenschap verplaatsen, Pb L 149 van 5 juli 1971.
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Theoretisch gezien zijn hiervoor meerdere methodes mogelijk. Verordening 883/04
kent in principe een dwingend systeem van aanwijsregels. Hierop bestaat een uitzon-
dering: twee of meer lidstaten of de bevoegde autoriteiten van deze staten kunnen in
onderlinge afstemming in het belang van bepaalde personen of groepen van personen
van de dwingende bepalingen afwijken.9 In het hierop volgende hoofdstuk, waarin
de verordeningen 883/04 en 1231/10 worden behandeld, volgt nadere toelichting.

Discriminatie op basis van nationaliteit is verboden
Voor iedere coördinatieregeling is het essentieel om te waarborgen dat migranten die
in een bepaald land wonen/werken gelijk worden behandeld met de nationale bur-
gers van het land zelf. Dit is dan ook de reden waarom het verbod van discriminatie
op grond van nationaliteit de hoeksteen van coördinatie wordt genoemd. Discrimi-
natie kan worden onderverdeeld in twee categorieën: directe en indirecte discrimina-
tie. Directe discriminatie is aan de orde indien een onderscheid wordt gemaakt op
grond van een verboden criterium, zoals nationaliteit. We spreken van indirecte dis-
criminatie wanneer een bepaling op zich geen verboden criterium bevat, maar toepas-
sing ervan er wel toe leidt dat deze een nadelig effect heeft op bepaalde categorieën
personen die met het verboden criterium geïdentificeerd kunnen worden, in dit geval
de migrerende EU-burgers. Daar er bij indirecte discriminatie geen verboden crite-
rium wordt toegepast is deze vorm van discriminatie verhoudingsgewijs moeilijker
te bewijzen. Zo zijn woonplaatseisen een goed voorbeeld van indirecte discriminatie:
een nationale regeling kan bepalen dat bij de vaststelling van het recht op een even-
tuele uitkering alleen de tijdvakken in het eigen landmeetellen, hetgeen voor migran-
ten nadelig is. Een ander voorbeeld is dat een uitkering alleen verstrekt wordt indien
een werknemer of zijn gezinsleden woonachtig zijn in het land waar een beroep op
uitkering wordt gedaan.10

Betaling van uitkeringen moet gewaarborgd worden
Het spreekt voor zich dat voor het vrij verkeer vanpersonendewaarborging van de beta-
ling van uitkeringen in een andere lidstaat uiterst noodzakelijk is. Migrerende werkne-
merswillen bijvoorbeeld na pensionering terugkeren naar hun land van herkomst.Als zij
hun pensioen niet uitbetaald zouden krijgen, zouden ze hun land (hoogstwaarschijnlijk)
nooit hebbenwillen verlaten. Dit geldt ook voor grensarbeiders. Ook zij wonen vaak niet
in het land dat de uitkering verschuldigd is, waardoor export van uitkering ook voor hen
essentieel is. Verder kan het zo zijn dat een migrerend werknemer een uitkering wil vra-
gen voor gezinsleden die in het land van herkomst woonachtig zijn, bijvoorbeeld de kin-
derbijslag. Om al deze redenen moeten coördinatieregelingen waarborgen dat
uitkeringen ook in andere landen betaald worden.11

9. Art. 16 Vo 883/04. Zie ook F.J.L. Pennings, Europees socialezekerheidsrecht, Deventer: Kluwer 2010, blz. 7
en 8.

10. Idem, blz. 8.
11. Idem, blz. 10.
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Breuken in de loopbaan als gevolg van het grensoverschrijdend verkeer welke nade-
lig zijn voor het ontstaan van het recht op uitkering moeten ondervangen worden
Weer een ander probleem dat geregeld dient te worden is het herstel van breuken in
de opbouw van rechten. Indien een werknemer vijf jaar in land x heeft gewerkt en
daarna één jaar in land y, zou het voor betrokkene nadelig uitpakken indien het laat-
ste land als vereiste zou stellen dat hij minimaal vijf jaar in het betreffende land
gewerkt moet hebben, alvorens hij aanspraak zou kunnen maken op een eventuele
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een dergelijk vereiste – waar het territorialiteitsbe-
ginsel aan ten grondslag ligt – kan ook op andere terreinen, bijvoorbeeld bij de
opbouw van pensioenrechten, problemen veroorzaken, met alle gevolgen van dien
voor het vrij verkeer van personen. Dit is dan ook de reden waarom een coördinatie-
regeling moet bepalen dat tijdvakken die in een ander land zijn vervuld waar nodig
moeten worden meegeteld om in aanmerking te komen voor een uitkering in dat
land.12

. EU-COÖRDINATIEREGEL INGEN EN IMMIGRATIERICHTL I JNEN TEN

BEHOEVE VAN BEPAALDE DERDELANDONDERDANEN, EN

HOOFDPROBLEMEN VAN DERDELANDONDERDANEN

1.2.1 EU-coördinatieregelingen ten behoeve van derdelandonderdanen

Het EU-recht heeft een aanmerkelijke ontwikkeling doorgemaakt in de opname van
derdelandonderdanen in de coördinatieverordeningen. Derdelandonderdanen
waren namelijk tot 2003 uitgesloten van de EG-coördinatieverordening.13 Sinds
2003 kunnen ook derdelandonderdanen via verordening 859/0314 een beroep doen
op de coördinatieverordening. Met de vaststelling van verordening 859/03 zijn
dus ook voor derdelandonderdanen de door hen op het EU-grondgebied opge-
bouwde socialezekerheidsrechten gewaarborgd. Verordening 859/03, die op 1 juni
2003 in werking is getreden, is op 24 november 2010 door verordening 1231/1015

opgevolgd. Bovendien werden in de loop der jaren ook regelingen voor bepaalde

12. Idem.
13. Wel vielen staatlozen, vluchtelingen en familieleden van EU-burgers reeds onder de personele wer-

kingssfeer van de EG-coördinatieverordeningen. Zie hiervoor art. 2, lid 2 van verordening 1408/71
en art. 2, lid 2 van verordening 883/04.

14. Verordening (EG) nr. 859/2003 van de Raad van 14 mei 2003 tot uitbreiding van de bepalingen van
Verordening (EEG) nr. 1408/71 en Verordening (EEG) nr. 574/72 tot de onderdanen van derde landen
die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze bepalingen vallen, Pb L 124 van 2003.

15. Verordening (EU) nr. 1231/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot uit-
breiding 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, Pb L 344
van 29 december 2010.
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nationaliteiten van derde landen ontwikkeld met een zekere vorm van coördinatie.
Hieronder volgt een chronologische bespreking van dergelijke coördinatieregelingen
die de EG/EU heeft ontwikkeld.

De Associatieraad EEG-Turkije heeft op 19 september 1980 speciaal ten behoeve van
Turkse staatsburgers Besluit 3/80 aangenomen.16 Dit besluit is gebaseerd op de Asso-
ciatieovereenkomst EEG-Turkije.17 Deze associatieovereenkomst heeft ten doel om
geleidelijk het vrij verkeer van Turkse werknemers naar de EG tot stand te brengen.18

Besluit 3/80 kadert in deze doelstelling en coördineert dus niet het Turkse socialeze-
kerheidsstelsel met dat van de lidstaten. Het besluit coördineert enkel de stelsels van
de lidstaten ten behoeve van de Turkse werknemers die binnen de Gemeenschap
gemigreerd zijn. De socialezekerheidsrechten van Turkse staatsburgers die naar
en binnen de EG migreren moesten gewaarborgd worden. Besluit 3/80 is voor een
groot gedeelte gebaseerd op de techniek van de toenmalige coördinatieverordening
van de EEG.

De coördinatietechniek zoals toegepast in Besluit 3/80 is niet gevolgd bij EG-regelin-
gen voor burgers uit andere landen.Wel heeft de EG samenwerkingsovereenkomsten
afgesloten met bijvoorbeeld de Maghreb-landen (Marokko, Tunesië en Algerije).19

Ten behoeve van de uitvoering van de afspraken die de Gemeenschap tijdens de
Euromediterrane conferentie van 27 en 28 november 1995 te Barcelona maakte zijn
de samenwerkingsakkoorden met voornoemde landen vervangen door akkoorden
die op termijn tot een Euromediterrane vrijhandelszone moeten leiden. De Euro-
Mediterrane overeenkomsten zijn identiek en hebben dezelfde doelstellingen, name-
lijk het dichterbij elkaar brengen van het niveau van de economische en sociale ont-
wikkeling van de EU met de betreffende derde landen.20 Ten slotte heeft de EU ook
Euro-Mediterrane overeenkomsten met Jordanië en Israël gesloten.21

16. Besluit 3/80 van de Associatieraad van 19 september 1980 betreffende de toepassing van de sociale
zekerheidsregelingen van de Lid-Staten der Europese Gemeenschappen op Turkse werknemers en
hun gezinsleden, PB. C. 110 van 25 april 1983.

17. Art. 39 van het Aanvullend Protocol bij de Associatieovereenkomst.
18. Art. 12 van de Associatieovereenkomst.
19. Samenwerkingsovereenkomst Algerije, PB.L. nr. 263/1 van 27 september 1978, Samenwerkingsover-

eenkomst Marokko, PB.L. nr. 264/1 van 27 september 1978, Samenwerkingsovereenkomst Tunesië,
PB.L. nr. 265/1 van 27 september 1978. Ook de Samenwerkingsovereenkomst met Joegoslavië bevatte
gelijkaardige bepalingen (PB.L. nr. 41/1 van 14 februari 1983). Als gevolg van de oorlog in Joegoslavië
werd deze overeenkomst echter door de EG opgezegd (zie besluit van de Raad en van de vertegenwoor-
digers van de lidstaten van 11 november 1991, PB.L. nr. 315/47 van 15 november 1991).

20. Besluit 98/238/EG, Republiek Tunesië PB.L. 97 van 30 maart 1998, Besluit 2000/204/EG, Koninkrijk
Marokko, PB. L. 138 van 9 juni 2000, Besluit 2005/690/EG, Democratische Volksrepubliek Algerije
PB.L. 265 van 10 oktober 2005, Besluit 2000/384/EG, Arabische Republiek Egypte PB.L. 304 van 30 sep-
tember 2004 en Besluit 2003/356/EG en Republiek Libanon PB.L. 143 van 30 mei 2006.

21. Besluit 2002/357/EG Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië PB.L. 129 van 15 mei 2002 en Staat Israël PB.L.
147 van 21 juni 2000, Besluit 2004/635/EG.
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De EG heeft begin jaren ’90 ook met de volgende Midden- en Oost-Europese landen
associatieovereenkomsten gesloten: Polen22, Hongarije23, Tsjechië24, Slowakije25,
Roemenië26, Bulgarije27, Estland28, Letland29, Litouwen30 en Slovenië.31. Deze lan-
den zijn inmiddels toegetreden tot de EU waardoor verordening 883/04 op hen van
toepassing is.32 De betreffende overeenkomsten worden aangeduid als Europa-
overeenkomsten en waren bedoeld om een associatie tot stand te brengen, om
zodoende uitbreiding van de handel en economische betrekkingen tussen de ver-
dragspartijen te bevorderen en daarmee de dynamische ontwikkeling en welvaart
in die landen te stimuleren, om op dezemanier de toetreding tot de EG te vergemak-
kelijken. Deze overeenkomsten bevatten onder andere bepalingen over het vrij ver-
keer van werknemers. De term ‘vrij verkeer van werknemers’ is enigszins
misleidend, omdat hier geen sprake van is: de EG-lidstaten bleven bevoegd betref-
fende de toelating en verblijf van werknemers en hun gezinsleden op het grondge-
bied van die lidstaat. De slechte economische toestand en hoge werkloosheid in de
EU waren destijds voor de EU aanleiding tot een restrictieve toelating van werkne-
mers uit deze landen.33

Zowel in het licht van het Europese nabuurschapsbeleid34 als in het licht van de sta-
bilisatie- en associatieovereenkomsten en associatieovereenkomsten35 heeft de Euro-
pese Commissie in 2007 en 2012 verschillende voorstellen ingediend met betrekking
tot de coördinatie ten behoeve van de staatsburgers van Albanië, Montenegro, San

22. Pb. EG 1993, L 348/2.
23. Pb. EG 1993, L 347/2.
24. Pb. EG 1994, L 360/2.
25. Pb. EG 1994, L 359/2.
26. Pb. EG 1994, L 357/2.
27. Pb. EG 1994, L 358/3.
28. Pb. EG 1998, L 68/3.
29. Pb. EG 1998, L 26/3.
30. Pb. EG 1998, L 51/3.
31. Pb. EG 1999, L 51/3.
32. Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië zijn in 2004 toegetreden

tot de EU. Bulgarije en Roemenië zijn drie jaar later, in 2007, toegetreden.
33. T. Gagulla, Die arbeits- und aufentshaltsrechtlichen Begünstigungen für osteuropäische Arbeitnehmer

und Selbständige durch die Europa-Abkommen – Sein oder Schein?, InfAusIR, 1995, nr. 5, p. 182.
34. In 2004 is de EU begonnenmet het Europese nabuurschapsbeleid hetgeen erop gericht is om de banden

met zestien buurlanden van de EU aan te halen ten einde het ontstaan van nieuwe scheidingslijnen in
Europa te voorkomen en vrede, stabiliteit en welvaart te bevorderen. De zestien buurlanden vormen
een gemêleerd gezelschap van landen uit Oost-Europa (Wit-Rusland, Oekraïne, Moldavië, Georgië,
Armenië en Azerbeidzjan), het Midden-Oosten (Syrië, Libanon, Israël, Jordanië, Palestijnse Autoriteit
en Egypte) en Noord-Afrika (Libië, Tunesië, Algerije en Marokko).

35. De Commissie zal bij de onderhandelingen over nieuwe associatieovereenkomsten met derde landen
streven naar de vastlegging van een standaardclausule betreffende de coördinatie van de sociale zeker-
heid, die gefundeerd zal zijn op de beginselen van gelijke behandeling, export van uitkeringen en admi-
nistratieve samenwerking. Zie COM (2012) 153.
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Marino, Algerije, Marokko, Tunesië, Macedonië, Israël en Turkije.36 De Raad van
Ministers heeft deze voorstellen in 2010 en 2012 aangenomen.37 Deze besluiten zijn
vrijwel identiek aan elkaar en dienen onder andere toe om uitwerking te geven
aan de Euro-Mediterrane overeenkomsten en voor een voorstel ter vervanging van
Besluit 3/80. Om rekening te kunnen houden met de ontwikkelingen binnen de coör-
dinatie ten aanzien van Turkse staatsburgers achtte de Europese Commissie het
noodzakelijk om een nieuwe regeling voor hen vast te stellen. In hoofdstuk 4, waarin
Besluit 3/80 wordt behandeld, zal deze aan bod komen. Aan de uitwerking van de
Euro-Mediterrane overeenkomsten ligt het Europese nabuurschapsbeleid ten grond-
slag. Ten behoeve van het Europese nabuurschapsbeleid heeft de EU tot nu toe met
twaalf derde landen38 op basis van een aanbeveling van de associatieraad een actie-
plan39 goedgekeurd met onderling overeengekomen doelstellingen om over een
periode van drie tot vijf jaar op verschillende beleidsterreinen sterkere samenwerking
te realiseren. Dergelijke actieplannen kunnen met wederzijdse instemming worden
verlengd. Eén van de doelstellingen van het actieplan met betrekking tot Marokko
luidt dat beide partijen ernaar streven een besluit ter uitvoering van art. 65 van de
Marokko-overeenkomst, dat betrekking heeft op de sociale zekerheid, vast te stellen.

De Europese Commissie meldde in haar mededeling van april 2012 dat zij in het licht
van de ontwikkelingen van de geglobaliseerde arbeidsmarkt zal nagaan of het nodig
is dat er een nieuw coördinatie-instrument komt waarmee de EU-lidstaten gezamen-
lijk zullen optreden betreffende de coördinatie van de sociale zekerheid met een
bepaald derde land.40 De Europese Commissie denkt hierbij aan een ‘EU-overeen-
komst inzake sociale zekerheid’, die een aanvullende werking zal hebben op de
bestaande coördinatieregelingen. Een dergelijke regeling zou een meer flexibele

36. Albanië COM (2012) 158, Montenegro COM (2012) 156, San Marino COM (2012) 157, Algerije COM
(2007) 790, Marokko COM (2007) 792, Tunesië COM (2007) 788, Macedonië COM (2007) 787, Israël
COM (2007) 793 en Turkije COM (2012) 152. Pb L 306 van 23 november 2010 en Pb L 340 van 13 decem-
ber 2012. Het door de Commissie ingediende voorstel ten behoeve van een coördinatieregeling ten aan-
zien van Kroatië (COM (2007) 789) geldt niet meer, aangezien Kroatië per 1 juli 2013 tot de EU is
toegetreden en daarmee de 28e lidstaat van de EU geworden. Met de toetreding is de verordening
883/04 op Kroatië van toepassing.

37. Albanië Besluit Raad van 6 december 2012, Pb L 340/1; Montenegro Besluit Raad van 6 december 2012,
Pb L 340/7; San Marino Besluit Raad van 6 december 2012, Pb L 340/13; Algerije Besluit Raad van 21
oktober 2010, Pb L 306/14;Marokko Besluit Raad van 21 oktober 2010, Pb L 306/1; Tunesië Besluit Raad
van 21 oktober 2010, Pb L 306/8, Macedonië Besluit Raad van 21 oktober 2010, Pb L 306/28; Israël
Besluit Raad van 21 oktober 2010, Pb L 306/21 en Turkije Besluit Raad van 6 december 2012, Pb L
340/19.

38. Deze landen zijn: Armenië, Azerbeidzjan, Egypte, Georgië, Israël, Jordanië, Libanon, Moldavië,
Marokko, Palestijnse Autoriteit, Tunesië en Oekraïne.

39. Zie bijvoorbeeld voor het actieplan met betrekking tot Marokko: ‘Aanbeveling nr. 1/2013 van de Asso-
ciatieraad EU-Marokko van 16 december 2013 betreffende de uitvoering van het actieplan EU-Marokko
in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid (2013-2017)’, Pb L 352/78.

40. COM (2012) 153.
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aanpak van de coördinatie van de sociale zekerheid kunnen bewerkstelligen dan
onder de huidige associatieovereenkomsten mogelijk is. Hierbij kan worden gedacht
aan de volgende omstandigheden:
• In het geval er geen associatie- of samenwerkingsovereenkomst met een derde

land bestaat;
• Indien er behoefte aan is, bijvoorbeeld om specifieke problemen aangaande de toe-

passing van verordening 1231/10 nader te regelen of bij problemen inzake de dub-
bele betaling van socialezekerheidsbijdragen; en

• Teneinde de uitwerking van eventuele bijzonderheden van de bilaterale betrekkin-
gen tussen een lidstaat en het betrokken derde land.

De toepassing van een dergelijke EU-overeenkomst zou optioneel kunnen zijn voor
de lidstaten. Dergelijke ‘overeenkomsten op maat’ kunnen volgens de Commissie
gesloten worden met de strategische partners van de EU, met name die landen waar
sprake is van een omvangrijke stroom van arbeidskrachten.

1.2.2 Europese immigratierichtlijnen ten behoeve van derdelandonderdanen

De EG/EU heeft zes immigratierichtlijnen vastgesteld voor derdelandonderda-
nen. Anders dan verordeningen die rechtstreekse werking hebben, zijn de richtlij-
nen slechts bedoeld om de wetgeving binnen de EU nader tot elkaar te brengen,
waarbij rekening gehouden wordt met nationale systemen en tradities. Deze richt-
lijnen zijn geen coördinatieregelingen aangezien ze niet zozeer bedoeld zijn om de
coördinatie van socialezekerheidsrechten van derdelandonderdanen te waarbor-
gen. Ik bespreek de betreffende richtlijnen hier toch, omdat ze bepalingen bevatten
die betrekking hebben op het recht op sociale zekerheid. Zodoende wordt inzicht
verkregen in de waarborging van socialezekerheidsrechten van derdelandonder-
danen door de richtlijnen. Hieronder volgt een chronologische bespreking van de
richtlijnen.

De eerste immigratierichtlijn die de EG in 2003 voor derdelandonderdanen heeft vast-
gesteld betreft de richtlijn voor langdurig ingezetenen, namelijk Richtlijn 2003/109/
EG.41 De richtlijn is vastgesteld om de rechtspositie van derdelandonderdanen die al
langere tijd legaal in een EU-lidstaat verblijven te versterken, en om die positie op een
niveau te brengen dat zoveel mogelijk gelijk is met dat van EU-burgers door hen een
aantal uniforme rechten te geven.42 Op het terrein van de sociale zekerheid is in art. 11
bepaald dat langdurig ingezetenen hetzelfde recht hebben op sociale zekerheid, soci-
ale bijstand en sociale bescherming als de burgers van de betreffende lidstaat zelf. De
wijze van toekenning van uitkeringen wordt op grond van de nationale wetgeving

41. Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig inge-
zeten onderdanen van derde landen, Pb L 16/44.

42. COM (2001) 127.
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bepaald. Om voor de status van langdurig ingezetene in aanmerking te komen, moet
de betrokkene allereerst langdurig en ononderbroken in het land verblijven, met
andere woorden een sterke band met land hebben. Verder moeten langdurig inge-
zetenen ingevolge art. 5 over voldoende inkomsten beschikken en een ziektekosten-
verzekering hebben, om te voorkomen dat zij ten laste komen van de desbetreffende
lidstaat. De lidstaten kunnen bij het beantwoorden van de vraag of er sprake is van
vaste en regelmatige inkomsten rekening houdenmet factoren zoals het bijdragen aan
het pensioenstelsel en het vervullen van fiscale verplichtingen. Als derdelandonder-
danen naar een andere lidstaat verhuizen om zich daar te vestigen, dienen zij in deze
lidstaat de mogelijkheid te krijgen om de status van langdurig ingezetene te verwer-
ven, onder voorwaarden die gelijk zijn met die van de eerste lidstaat. Nederland heeft
deze richtlijn in art. 45a Vreemdelingenwet 2000 geïmplementeerd.43 Deze wijziging
is met ingang van 1 december 2006 in werking getreden.

In 2005 heeft de EG een richtlijn vastgesteld voor de toelating van derdelandonderda-
nen met het oog op wetenschappelijk onderzoek, te weten Richtlijn 2005/71/EG.44

Deze richtlijn vergemakkelijkt de toelating en mobiliteit van derdelandonderdanen
voor een verblijf van langer dan drie maanden om onderzoek te verrichten, zodat
de Gemeenschap voor onderzoekers uit de wereld aantrekkelijk wordt en haar positie
als mondiaal centrum voor onderzoek wordt versterkt. De bevordering van de
mobiliteit van derdelandonderdanen die worden toegelaten om wetenschappelijk
onderzoek te verrichten is belangrijk, aangezien daardoor de contacten en onderzoeks-
netwerkenwereldwijd verder worden uitgebouwd. In art. 12 is het beginsel van gelijke
behandeling van onderzoekers uit derde landen met nationale inwoners opgenomen.
Zij en hun gezinsleden hebben recht op gelijke behandeling ten aanzien van de onder-
delen van sociale zekerheid in de zin van verordening 883/04. Nederland heeft deze
richtlijn uitgewerkt door onder meer in het Vreemdelingenbesluit 2000 een wijziging
door te voeren inzake de toelating van derdelandonderdanen voor wetenschappelijk
onderzoek.45 Deze wijziging is per 12 oktober 2007 in werking getreden.

In 2009 heeft de EG de richtlijn met betrekking tot toegang en verblijf van derdeland-
onderdanen met het oog op een hooggekwalificeerde baan vastgesteld, ook wel de
Blauwe Kaart genoemd. Het betreft Richtlijn 2009/50/EG die voor hoogopgeleide
derdelandonderdanen een verblijf van langer dan drie maanden moet vergemakke-
lijken.46/47 Zodoende is beoogd om de EU op wereldniveau aantrekkelijker te maken

43. Wet van 23 november 2006, Stb. 584.
44. Richtlijn 2005/71/EG van de Raad van 12 oktober 2005 betreffende een specifieke procedure voor de

toelating van onderdanen van derde landen met het oog op wetenschappelijk onderzoek, Pb L 289/15.
45. Besluit van 26 september 2007, Stb. 2007, 366.
46. Richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en ver-

blijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, Pb L 155/17.
47. Onderzoekers vallen niet onder deze richtlijn; voor hen is namelijk een specifieke richtlijn vastgesteld, te

weten Richtlijn 2005/71/EG die hiervoor is besproken.
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voor hoogopgeleide werknemers en daarmee haar concurrentiekracht en economi-
sche groei te versterken. Deze richtlijn doet niet af aan de bevoegdheid van de lidsta-
ten om met betrekking tot tewerkstelling nationale verblijfsvergunningen te
handhaven of nieuwe in te voeren. Ook mag deze richtlijn geen afbreuk doen aan
het recht van lidstaten om een maximum in te stellen voor het aantal derdelandon-
derdanen dat zij op grond van deze richtlijn op hun grondgebied toelaten. In art.
14 van de richtlijn is bepaald dat houders van de Blauwe Kaart gelijk moeten worden
behandeld met de nationale inwoners van de betreffende lidstaat, bijvoorbeeld met
betrekking tot arbeidsvoorwaarden als salaris en ontslag. Wat betreft het recht op
sociale zekerheid moeten zij gelijk worden behandeld aangaande de bepalingen in
de nationale wetgeving met betrekking tot de onderdelen van sociale zekerheid zoals
opgenomen in verordening 883/04. Nederland heeft de Blauwe Kaart-regeling uitge-
werkt in onder meer het Vreemdelingenbesluit 2000 dat per 19 juni 2011 in werking is
getreden.48/49

De EU heeft in 2011 een richtlijn vastgesteld ten behoeve van de invoering van één
aanvraagprocedure die leidt tot een gecombineerde status, die zowel de verblijfsver-
gunning als de arbeidsvergunning omvat, namelijk Richtlijn 2011/98/EU.50 Deze
richtlijn is bedoeld om de regels in de lidstaten te vereenvoudigen en harmoniseren.
De richtlijn is van toepassing op nieuwe derdelandonderdanen, dat wil zeggen die
nog niet de status van langdurig ingezetene ingevolge de hiervoor besproken Richt-
lijn 2003/109/EG hebben. Zij die deze status reeds hebben verworven, kunnen aan de
onderhavige richtlijn geen rechten ontlenen, aangezien ze reeds over een meer
bevoorrechte status en een specifiek type verblijfstitel beschikken. Derdelandonder-
danen die tot het grondgebied van een lidstaat zijn toegelaten om seizoenswerk te
verrichten vallen gezien hun tijdelijke verblijfsstatus niet onder richtlijn 2011/98/
EG. Voor hen is een speciale richtlijn vastgesteld, die hieronder wordt besproken.
In art. 12 van de onderhavige richtlijn is bepaald dat zij die in aanmerking komen voor
een gecombineerde status gelijke behandeld moeten worden met nationale inwoners,
zoals inzake arbeidsvoorwaarden als salaris en ontslag. Wat betreft het recht op soci-
ale zekerheid betreft gelijke behandeling de onderdelen van verordening 883/04.
Houders van een gecombineerde status hebben ten aanzien van deze onderdelen
dus recht op gelijke behandeling met EU-burgers. Ook kunnen zij en hun gezinsle-
den/nabestaanden in het licht van gelijke behandelingmet nationale inwoners de uit-
keringen bij ouderdom, invaliditeit of overlijden ingevolge verordening 883/04

48. Besluit van 15 juni 2011, Stb. 2011, 291.
49. Overigens kent Nederland ook een nationale regeling om hooggekwalificeerde arbeidskrachten te wer-

ven, te weten de Kennismigrantenregeling. Deze regeling verschilt in enige opzichten van de Blauwe
Kaart-regeling. Zo kent de Kennismigrantenregeling een lagere looncriterium.

50. 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, Pb L 343/1.
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(ongewijzigd) naar derde landen meenemen. Dit betekent dus dat indien nationale
inwoners hun uitkeringen naar een derde land kunnen meenemen derdelandonder-
danen en hun gezinsleden/nabestaanden dit ook mogen. Alleen de gezinsleden die
legaal bij houders van een gecombineerde status verblijven, kunnen rechten ontlenen
aan deze richtlijn. Nederland heeft uitwerking aan deze richtlijn gegeven door wijzi-
gingen in deWet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 de toekenning
van een gecombineerde status voor derdelandonderdanen op te nemen.51 De wijzi-
gingen zijn per 1 april 2014 in werking getreden.

In 2014 zijn twee richtlijnen vastgesteld. De eerste richtlijn is de richtlijn ten
behoeve van de toegang en tewerkstelling van seizoenarbeiders uit derde landen,
namelijk Richtlijn 2014/36/EU.52 De lidstaten dienen uiterlijk 30 september 2016
de richtlijn te hebben geïmplementeerd. Deze richtlijn is bedoeld om bij te dragen
tot een doeltreffend beheer van de migratiestromen van tijdelijke seizoensmigratie
en tot het garanderen van behoorlijke arbeidsvoorwaarden en levensomstandig-
heden voor seizoensarbeiders. Ook beoogd deze richtlijn te voorkomen dat sei-
zoensarbeiders langer in de lidstaat verblijven dan toegestaan of dat tijdelijk
verblijf wordt omgezet naar permanent verblijf. Daar seizoenarbeiders uit derde
landen een kwetsbare positie hebben en gezien het tijdelijke karakter van hun ver-
blijf, is het noodzakelijk toe te zien dat de rechten van seizoenarbeiders uit derde
landen worden nageleefd. Wat betreft het recht op sociale zekerheid bepaalt de
richtlijn in art. 23 dat seizoenarbeiders recht hebben op gelijke behandeling met
betrekking tot de onderdelen van de sociale zekerheid zoals opgenomen in art.
3 van verordening 883/04. Wat betreft de export van uitkeringen kunnen seizoen-
arbeiders en hun gezinsleden/nabestaanden in het licht van het gelijkheidsbegin-
sel met nationale inwoners hun uitkeringen (ongewijzigd) naar derde landen
meenemen. Dit betekent dus dat indien nationale inwoners hun uitkeringen naar
een derde land kunnen meenemen de seizoenswerkers en hun gezinsleden/nabe-
staanden dit ook mogen doen. Het staat de lidstaten vrij om beperkingen te stellen
door gezinsbijslagen en werkloosheidsuitkeringen van de exportmogelijkheid uit
te zonderen. Ook staat het de lidstaten vrij om overeenkomstig de bepalingen in de
richtlijn de vergunning met betrekking tot seizoenarbeid in te trekken dan wel de
verlenging ervan te weigeren.

De tweede immigratierichtlijn die de EU in 2014 heeft vastgesteld betreft de
richtlijn inzake de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelandonderdanen
in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming, namelijk Richtlijn

51. Wet van 31 maart 2014, Stb. 2014, 128.
52. Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voor-

waarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als
seizoenarbeider, Pb L 94/375.
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2014/66/EU.53 De lidstaten dienen deze richtlijn uiterlijk 29 november 2016 geïm-
plementeerd te hebben. De betreffende richtlijn is bedoeld om de mobiliteit binnen
de EU van binnen een onderneming overgeplaatste derdelandonderdanen te rege-
len en de administratieve lasten die samenhangen met werkopdrachten in verschil-
lende lidstaten te verminderen. Daarom wordt via deze richtlijn een specifieke
regeling voor mobiliteit binnen de EU ingesteld die binnen een onderneming over-
geplaatste derdelandonderdanenmogelijk maakt in één of meer lidstaten toegelaten
te worden en daar te werken. In art. 18 is het beginsel van gelijke behandeling opge-
nomen, en dat bepaalt dat derdelandonderdanen die binnen een onderneming zijn
overgeplaatst dezelfde behandeling krijgen als de burgers van de lidstaat waar het
werk wordt verricht. Zo zijn met betrekking tot het recht op sociale zekerheid de
nationale bepalingen inzake onderdelen van sociale zekerheid zoals opgenomen
in art. 3 van verordening 883/04 van toepassing. Dit is alleen anders inden op grond
van bilaterale verdragen het recht van het land van herkomst of het nationale recht
van de lidstaat waar de arbeidwordt verricht van toepassing is, waardoor de binnen
de onderneming overgeplaatste persoon onder de socialezekerheidswetgeving van
één van deze landen valt.54 Ook bepaalt de richtlijn in het licht van de gelijke behan-
deling met nationale inwoners de uitbetaling van uitkeringen bij ouderdom, inva-
liditeit en overlijden van derdelandonderdanen die naar derde landen verhuizen, of
hun gezinsleden/nabestaanden. Dit betekent dus dat indien nationale inwoners
hun uitkeringen naar een derde land kunnen meenemen derdelandonderdanen
en hun gezinsleden/nabestaanden dit ook mogen doen.

Met de hierboven besproken immigratierichtlijnen is een belangrijke verbetering
aangebracht op de waarborging van de socialezekerheidsrechten; het beginsel van
non-discriminatie dat in alle richtlijnen is opgenomen is, anders dan verordening
1231/10, namelijk ook van toepassing op derdelandonderdanen die rechtstreeks
uit een derde land naar een EU-lidstaat komen. Voor een beroep op de richtlijnen
hoeft er dus geen sprake te zijn van grensoverschrijdend verkeer tussen twee of
meer EU-lidstaten. Wat betreft de export van uitkeringen naar derde landen in
het licht van gelijke behandeling met nationale inwoners, zien we dat alleen in drie
meest recente richtlijnen hier een mogelijkheid voor is opgenomen, namelijk bij
gecombineerde status, seizoenarbeid en overplaatsing binnen een onderneming.
Verder is de richtlijn voor langdurige ingezetenen de enige die in een inkomens-
steun voorziet. De richtlijnen hebben echter geen betrekking op gezinsleden die in
derde landen wonen.

53. Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voor-
waarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing
binnen een onderneming, Pb L 157/1.

54. Bij verplaatsing binnen de EU, waarbij betrokkene het huishouden naar een nader EU-lidstaat ver-
plaatst, is verordening 1231/10 echter van toepassing.
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1.2.3 Hoofdproblemen van derdelandonderdanen door ontbreken van coördinatie

Hoewel derdelandonderdanen via verordening 1231/10 een beroep kunnen doen op
verordening 883/04, vormt de territoriale beperking van verordening 1231/10 nog
steeds een belangrijk probleem voor derdelandonderdanen. Verordening 1231/10
beperkt zich immers tot EU-grondgebied. Hierdoor worden derdelandonderdanen
alleen op EU-grondgebied gelijk behandeld met EU-burgers. Buiten de EU is gelijke
behandeling ingevolge verordening 1231/10 in principe niet aan de orde. Verder kan
zich de situatie voordoen dat een derdelandonderdaan een beroep wil doen op tijd-
vakken vervuld in het land van herkomst om aan bepaalde uitkeringsvoorwaarden te
voldoen in een EU-lidstaat. Het feit dat ingevolge verordening 1231/10 de tijdvakken
die in het land van herkomst vervuld zijn niet meegenomenworden bij de vaststelling
van het recht op een uitkering is een probleem voor de derdelandonderdanen. Dit zal
met name problematisch zijn indien betrokkene omvangrijke tijdvakken in het her-
komstland heeft vervuld. Dit geldt ook voor de prestaties, inkomsten, feiten en
gebeurtenissen die zich in het herkomstland hebben voorgedaan: ook deze worden
niet door lidstaten gelijkgesteld voor hun socialezekerheidsstelsels. Daarnaast kun-
nen derdelandonderdanen die vanuit hun herkomstland naar een EU-lidstaat zijn
gemigreerd problemen ondervinden met betrekking tot premiebetaling. Zij kunnen
namelijk in twee landen verzekerd zijn (en daardoor een dubbele premieplicht heb-
ben), dan wel in het geheel niet verzekerd zijn. Ook kan zich vanwege het ontbreken
van non-cumulatiebepalingen tussen de EU en het herkomstland een samenloop van
uitkeringen voordoen, waardoor betrokkenen te hoge uitkeringen ontvangen. Verder
kunnen derdelandonderdanen wegens de beperkte territoriale werkingssfeer geen
uitkering naar het herkomstland exporteren. Uit overweging 13 van verordening
1231/10 zou afgeleid kunnen worden dat deze verordening de lidstaten verplicht
om derdelandonderdanen export van ouderdomspensioenen naar derde landen
toe te staan als zij een dergelijke exportmogelijkheid toestaan voor hun nationale
inwoners. Aangezien deze bepaling niet uitgewerkt is in een nadere bepaling is het
onzeker wat de betekenis hiervan is en of hier rechten aan te ontlenen zijn.
Uit de hiervoor beschreven problemen blijkt dus dat de reikwijdte van de verorde-
ning beperkt is, wat problemen oplevert voor derdelandonderdanen met betrekking
tot hun socialezekerheidsrechten.
Weer een ander probleempunt voor derdelandonderdanen betreft het door verorde-
ning 1231/10 gestelde vereiste dat de feiten niet beperkt mogen zijn tot één EU-lid-
staat alvorens ze een beroep op de verordening kunnen doen. Dit houdt in dat de
desbetreffende derdelandonderdaan zich in een situatie bevindt die niet in alle
opzichten geheel in de interne sfeer van een enkele lidstaat ligt. Een persoon met
de Turkse nationaliteit die zijn woonplaats van Turkije naar Nederland heeft
verplaatst, daar legaal verblijft en er tevens werkzaamheden gaat verrichten (en
niet in een andere EU-lidstaat heeft gewerkt), kan zich niet op verordening 883/04
beroepen. Dit komt doordat het een voor de EU interne situatie betreft waarbij geen
sprake is van grensoverschrijdend verkeer binnen de EU. De hiervoor besproken
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immigratierichtlijnen geven in een dergelijke situatie wel gelijke behandeling van der-
delandonderdanen met nationale inwoners. Ook staan enkele richtlijnen in het licht
van gelijke behandeling export van bepaalde uitkeringen naar derde landen toe.
Dit betekent dus dat indien nationale inwoners hun uitkeringen naar een derde land
kunnen meenemen derdelandonderdanen dit ook mogen doen. De immigratiericht-
lijnen hebben echter, anders dan verordening 1231/10, geen betrekking op de totale
groep van derdelandonderdanen, maar op bepaalde categoriën zoals langdurig
ingezetenen.

. PROBLEEMSTELL ING EN METHODE VAN HET ONDERZOEK

1.3.1 Probleemstelling

Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat de EU vooruitgang heeft geboekt met betrek-
king tot de insluiting van derdelandonderdanen in de coördinatie van socialezeker-
heidsstelsels. Er zijn echter nog steeds beperkingen in de voor hen gerealiseerde
coördinatie. Daarom wil ik de belemmeringen voor derdelandonderdanen inventari-
seren en in kaart brengen, zoals met betrekking tot de export van uitkeringen naar het
herkomstland. Hierbij zal ik mij richten tot de acht traditionele onderdelen van de
sociale zekerheid, namelijk uitkeringen bij ziekte enmoederschap, invaliditeit, ouder-
dom, nagelaten betrekkingen, arbeidsongevallen en beroepsziekten, overlijden,
werkloosheidsuitkeringen en gezinsbijslagen. Derdelandonderdanen ondervinden
met name problemen indien de feiten buiten de EU liggen. Zo kunnen derdelandon-
derdanen veelal hun uitkeringen niet naar het herkomstland exporteren. Ook ont-
breekt het aan regels ten behoeve van de samentelling van tijdvakken die in het
land van herkomst zijn vervuld bij de vaststelling van het recht op uitkering in een
EU-lidstaat. Tevens ontbreken er aanwijsregels waarmee de toepasselijke wetgeving
wordt aangewezen als een derde land en een EU-land in geding zijn. Daardoor heb-
ben derdelandonderdanen te maken met onduidelijkheden met betrekking tot de
vraag onder welke wetgeving ze vallen. Ik wil deze onvolkomenheden in de coördi-
natie ten behoeve van derdelandonderdanen onderzoeken om na te gaan welke
mogelijkheden er zijn om deze onvolkomenheden op te lossen. Hierbij zal ik alleen
derdelandonderdanen in beschouwing nemen die legaal verblijf houden in een
EU-lidstaat. Derdelandonderdanen die geen legaal verblijf houden vallen dus buiten
het bestek van dit onderzoek.
In hoofdstuk 9 zal ik de mogelijkheden bespreken om de coördinatie ten aanzien van
derdelandonderdanen te verbeteren. In de komende hoofdstukken zal ik ook nagaan
welke ontwikkelingen zich in de coördinatie hebben voorgedaan, en zal ik de daad-
werkelijk gebruikte voorwaarden voor uitbreiding van de coördinatie inventariseren.
Vervolgens zal ik nagaan of voorwaarden en ontwikkelingen in het licht van de
geanalyseerde coördinatieregelingen consistent zijn, en welke mogelijkheden en
belemmeringen uit deze analyses voortvloeien om coördinatiebepalingen te
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ontwerpen voor nog bestaande problemen. Hierbij zal gelijke behandeling van derde-
landonderdanen met EU-burgers mijn uitgangspunt zijn. Gelijke behandeling onge-
acht nationaliteit is het uitgangspunt van het EU-recht en geldt voor alle personenmet
de nationaliteit van een van de EU-lidstaten. Hoe gaat het EU-recht echter om met
personen die niet de nationaliteit hebben van een van de EU-lidstaten en die wel bin-
nen de EU wonen of werken of gewoond en gewerkt hebben? Geldt het beginsel van
gelijke behandeling dan ook, en waar is het op gebaseerd? Hoe ver reikt het beginsel
van gelijke behandeling? Wordt er ook onderscheid gemaakt tussen de verschillende
categorieën derdelandonderdanen, en waar is dat op gebaseerd?
De centrale vraagstelling voor het onderhavige onderzoek kan dan ook op de vol-
gende wijze worden geformuleerd:

Welke technieken worden er gehanteerd in bestaande coördinatie-instrumenten om rekening
te houden met feiten buiten de EU en welke conclusies kunnen hieraan verbonden worden
om verdragen te maken met derde landen om feiten buiten de EU in de coördinatie op te
nemen?

Uit deze onderzoeksvraag kunnen de volgende twee deelvragen worden afgeleid:
• Welke technieken zijn er gehanteerd in andere coördinatieregelingen dan de EU-

verordeningen om feiten buiten de EU in de coördinatie van de socialezekerheids-
rechten op te nemen? Deze deelvraag wordt in de hoofdstukken 4 tot en met 7
besproken.

• Welke conclusies kunnen hieruit getrokken worden om in nieuwe verdragen met
daarin geïnteresseerde derde landen ook feiten buiten de EU in de coördinatie op
te nemen? Deze deelvraag wordt in hoofdstuk 9 besproken.

Jorens heeft in 1997 ook onderzoek gedaan naar de coördinatie van de sociale
zekerheid van derdelandonderdanen.55 Ten tijde van dit onderzoek was verordening
859/03 nog niet vastgesteld. Ook had dit onderzoek enkel betrekking op de sociale-
zekerheidssituaties van derdelandonderdanen. De onderhavige studie gaat een stap
verder. In dit onderzoek zal ik namelijk niet alleen de relevante coördinatieregelingen
op zichzelf analyseren, maar ook kijken welke extra elementen (die niet in verorde-
ning 1231/10 voorkomen) in deze andere coördinatieregelingen zijn opgenomen.
Ook zal ik de door de Raad van Europa vastgestelde regeling, namelijk het Europees
Verdrag inzake sociale zekerheid56 (het EVSZ), het door de Internationale Arbeidsor-
ganisatie vastgestelde Verdrag 11857 en het Nederlands-Turks socialezekerheidsver-
drag (het NTV) analyseren. Hierbij zal ik ook bestuderen in hoeverre Besluit 3/80, het

55. Y. Jorens,De rechtspositie van niet-EU-onderdanen in het Europese Socialezekerheidsrecht, Brugge: die Keure,
1997.

56. Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, 14 december 1972, Trb. 1976, 158.
57. Verdrag betreffende de gelijkheid van behandeling van eigen onderdanen en vreemdelingen met

betrekking tot de sociale zekerheid, 28 juni 1962, Trb. 1962, 122.
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EVSZ, Verdrag 118 en het NTV de ondervonden knelpunten oplossen en zodoende
voor een adequate coördinatie zorgen. De immigratierichtlijnen die de EG/EU
voor derdelandonderdanen heeft vastgesteld zal ik niet analyseren, omdat ze niet
beschouwd kunnen worden als een coördinatieregeling. Het hoofddoel van deze
richtlijnen is immers de bevordering van de immigratie van de derdelandonderdanen
voor wie de richtlijnen zijn vastgesteld. Wel zijn in de desbetreffende richtlijnen
enkele bepalingen met betrekking tot het recht op sociale zekerheid opgenomen, te
weten het recht op gelijke behandeling van derdelandonderdanen met nationale
inwoners, en in het licht daarvan de export van bepaalde uitkeringen naar derde lan-
den. Daarom zal ik in het slothoofdstuk (hoofdstuk 9) nagaan welke consequenties
mijn voorstel voor het sluiten van nieuwe verdragen in het licht van de desbetreffende
richtlijnen met zich meebrengt.
Jorens heeft zich in zijn conclusies gericht op derdelandonderdanen als totale groep.
Anders dan Jorens zal ik ook aandacht schenken aan het onderscheid naar verschil-
lende nationaliteiten.
Het onderzoek is van groot maatschappelijk en wetenschappelijk belang. Tot op
heden is er namelijk weinig onderzoek gedaan naar de coördinatietechnieken voor
derdelandonderdanen. Ik hoop met het onderhavige onderzoek een bijdrage te leve-
ren aan de verbetering van de coördinatiebescherming diemomenteel aan derdeland-
onderdanen wordt gegeven.

1.3.2 Methode van het onderzoek

Het onderzoek naar de vraag welke technieken er worden gehanteerd in bestaande
coördinatie-instrumenten om rekening te houden met feiten buiten de EU en welke
conclusies hieraan kunnen verbondenworden om verdragen temakenmet derde lan-
den om feiten buiten de EU in de coördinatie op te nemen, betreft een juridisch ana-
lytisch onderzoek.
Ik heb een case study verricht naar coördinatieregelingen voor derdelandonderdanen
en heb daarvoor de regelingen die gelden voor Turkije gekozen. Voor Turkse staats-
burgers gelden namelijk de relatief meest verreikende regelingen, zowel op het
niveau van de EU, als de Raad van Europa (EVSZ). Daarnaast geldt voor Turkije
ook een bilateraal verdrag met Nederland. Mijn veronderstelling is dat onderzoek
naar de meest verreikende regeling nuttig is, omdat dan van zoveel mogelijk regeling
bekeken kan worden of ze problemen opleveren, nuttig zijn en welke andere effecten
ze hebben. Als de beoordeling ervan positief is, kan bekeken worden of deze regelin-
gen (of een deel ervan) nuttig zijn voor Turkse staatsburgers. De beperking van deze
case study is dat een van de regelingen al behoorlijk oud is, niet verder uitgewerkt en
in een andere context dan de huidige is gemaakt. Een andere is naast door een aantal
EU-lidstaten alleen door Turkije geratificeerd. Ik meen echter dat als er geen aanwij-
zingen zijn dat de regeling alleen in relatie met Turkije goed is uitgewerkt, dit
bezwaar niet zwaar weegt. Een ander punt is dat een van de coördinatieregelingen
met Turkije gebaseerd is op de ontwikkeling van het vrij verkeer voor Turkse
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werknemers, terwijl de coördinatieregelingen die voor andere derde landen van
belang zijn gebaseerd zijn op de ontwikkeling van de relaties met derde landen. Hoe-
wel dit wel van belang kan zijn voor de interpretatie van bepalingen, zijn er geen rede-
nenwaarom de ervaringenmet de relatie met Turkije niet van belang zijn voor andere
landen.
Ik heb allereerst de coördinatieregelingen zelf als primaire bronnen geanalyseerd op
de coördinatietechnieken die daarin zijn opgenomen. Hierbij heb ik nagegaan hoe
de coördinatietechnieken in de desbetreffende regelingen zijn vormgegeven. Daar-
naast heb ik in het kader van de bespreking van Besluit 3/80 ook de jurisprudentie
van het Hof van Justitie van de EU geanalyseerd. Aangezien ik een case study ver-
richt naar hoe de coördinatie voor de Turkse staatsburgers is geregeld besteed ik in
het bijzonder aandacht aan Besluit 3/80. Verder heb ik als secundaire bron de
onderliggende officiële documenten van de genoemde coördinatieregelingen van
de EU, Raad van Europa en de Internationale Arbeidsorganisatie geraadpleegd
om een goed beeld te krijgen van de inhoud en bedoeling van de regelingen. Ver-
volgens heb ik de regelingen opnieuw geanalyseerd met gebruikmaking van de
nationale rechtspraak, om zo inzicht te krijgen in hoe de nationale rechters de coör-
dinatieregelingen interpreteren. Ook hier heb ik officiële voorbereidende stukken
van de nationale wetgever over de ratificatie en uitwerking van de verdragen
gebruikt. Om meer duidelijkheid te krijgen over de inhoud van de regelingen,
met name als een regeling op basis van de analyses nog onduidelijkheden laat
bestaan, heb ik de volgende secundaire bronnen geraadpleegd: Kamerstukken
met betrekking tot de wettelijke regelingen, en literatuur met betrekking tot de coör-
dinatie- en socialezekerheidsregelingen. Ten slotte heb ik interviews gehouden met
wetenschappers en (praktijk)deskundigen van uitvoeringsorganisaties zoals het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en de Sociale Verzekeringsbank.
Voor de interviews heb ik personen benaderd die expertise hebben op het desbetref-
fende terrein. Deze interviews waren bedoeld:
• om onduidelijkheden weg te nemen die bij mij bestonden na de inhoudelijke ana-

lyses van de coördinatieregelingen;
• om een beeld te krijgen van de toepassing van de coördinatieregelingen, indien

de praktijk van de toepassing leert hoe de regelingen in de uitvoeringworden geïn-
terpreteerd, en

• ter inventarisatie van de problemen van derdelandonderdanen in de EU-
coördinatie.

. OPBOUW VAN HET ONDERZOEK

Het onderzoek startmet een inleiding op verordeningen 883/04 en 1231/10. In hoofd-
stuk 3 volgt een introductie op de andere coördinatieregelingen die van toepassing
zijn op derdelandonderdanen dan verordening 1231/10. In de hoofdstukken 4 tot
en met 7 worden de coördinatieregelingen geanalyseerd. De verrichte analyses
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hebben betrekking op de coördinatietechnieken van de desbetreffende coördinatiere-
gelingen, de betekenis van deze coördinatieregelingen ten opzichte van verordening
1231/10, en wat van de coördinatieregelingen terecht is gekomen op zowel Europees
niveau als op nationaal niveau. In hoofdstuk 4 analyseer ik Besluit 3/80 dat de EU
speciaal ten behoeve van de naar de EU gemigreerde Turkse staatsburgers heeft
vastgesteld. Het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid (dat door de Raad van
Europa is vastgesteld) wordt in hoofdstuk 5 besproken. In hoofdstuk 6 wordt het
Nederlands-Turks socialezekerheidsverdrag behandeld. De analyse van de coördina-
tieregeling die door de Internationale Arbeidersorganisatie is ontwikkeld, namelijk
Verdrag 118, volgt in hoofdstuk 7. Ten slotte zijn de analyses en conclusies in
hoofdstuk 8 opgenomen met betrekking tot de technieken van de geanalyseerde
coördinatieregelingen. In hoofdstuk 9 doe ik in het licht van de in de andere coördi-
natieregelingen opgenomen technieken een voorstel voor het sluiten van nieuwe ver-
dragen met derde landen, en toets dit voorstel aan de mogelijke voorwaarden om
feiten buiten de EU in beschouwing te nemen.

Het onderzoek is afgerond in december 2015.
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 VERORDENINGEN 883/04 EN 1231/10

. INLE ID ING

In dit hoofdstuk staan de verordeningen 883/04 en 1231/10 centraal. Deze analyse is
bedoeld om de coördinatiebepalingen die betrekking hebben op derdelandonderda-
nen te inventariseren. De analyse is daarom globaal en gaat niet in op alle (recente)
ontwikkelingen. Allereerst wordt in paragraaf 2.2 verordening 883/04 behandeld,
die op EU-burgers van toepassing is. Met de vaststelling van verordening 859/03
(opgevolgd door verordening 1231/10) in 2003 kunnen derdelandonderdanen zich
op verordening 1408/71 (enmet verordening 1231/10 op verordening 883/04) beroe-
pen. Indien een coördinatieregeling voor derdelandonderdanen zou ontbreken, dan
zouden de derdelandonderdanen binnen de EU te maken hebben met problemen
aangaande hun recht op sociale zekerheid. In paragraaf 2.3 worden deze mogelijke
gevolgen besproken. De discussie die aan de vaststelling van verordening 859/03
vooraf is gegaan wordt besproken in de daaropvolgende paragraaf. De verordenin-
gen 859/03 en 1231/10worden in paragraaf 2.5 inhoudelijk besproken. Ten slotte is in
paragraaf 2.6 de conclusie opgenomen.

. VERORDENING /

Verordening 883/041 heeft per 1 mei 2010 verordening 1408/712 vervangen. De
laatstgenoemde verordening had in 1971 verordening 3/583 vervangen, die met
ingang van 1 oktober 1958 in werking is getreden.4 De nadere regels voor de

1. Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, Pb L 166 van 30 april 2004.

2. Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socia-
lezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen
de Gemeenschap verplaatsen, Pb L 149 van 5 juli 1971.

3. Verordening nr. 3/58 van de Raad van 25 september 1958 inzake de sociale zekerheid van migrerende
werknemers, Pb 30 van 16 december 1958.

4. Zie voor nadere informatie over de geschiedenis van de totstandkoming van verordening 883/04: F.J.L.
Pennings, ‘De modernisering en vereenvoudiging van de coördinatie van de sociale zekerheid’, SEW
2005, blz. 106-116.



toepassing van verordening 883/04 zijn opgenomen in verordening 987/095 als
opvolger van verordening 574/72 die op haar beurt in de plaats kwam van verorde-
ning 4/58. Met de vaststelling van verordening 883/04 is getracht om de tekortko-
mingen van verordening 1408/71 te verhelpen. Net als de eerdere verordening is
verordening 883/04 gekaderd in de bevordering van vrij verkeer binnen de EU.
Daarom bevat de verordening coördinatieregels om conflicten, hiaten, overlappingen
en andere belemmeringen te verhelpen, waarmee migranten in het bijzonder te
maken hebben. De taken van de verordening zijn:
• het verbod van discriminatie naar nationaliteit;
• de samentelling van verzekerings- en arbeidstijdvakken voor de opening van een

recht op pensioen;
• de export van uitkeringen;
• het reguleren van cumulatie van uitkeringen;
• de aanwijzing van een toepasselijke wetgeving.

Hieronder volgt een inhoudelijke bespreking van deze taken.

Het verbod van discriminatie naar nationaliteit
Ter voorkoming van discriminatie van EU-burgers die naar andere EU-landen zijn
gemigreerd is in art. 4 van verordening 883/04 het verbod op discriminatie naar nati-
onaliteit van staatsburgers van andere lidstaten opgenomen. De verwijzing naar het
‘wonen in een lidstaat’, die was opgenomen in de oorspronkelijke versie van art. 3 van
verordening 1408/71, is niet meer terug te vinden in art. 4 van verordening 883/04.
Via verordening 647/05 is de verwijzing naar het wonen in een lidstaat uit art. 3 van
verordening 1408/71 geschrapt.6 Daarom beperkt art. 3 zich met betrekking tot de
toepassing van het non-discriminatiebeginsel niet tot EU-burgers die op het grondge-
bied van de EU wonen: het beginsel zou ook kunnen worden ingeroepen door EU-
burgers die daarbuiten wonen. Hierbij kan worden gedacht aan een EU-burger die
buiten de EU woont, en die ingevolge deze verordening zijn recht op pensioen wil
laten vaststellen. Het Hof van Justitie heeft zich hier niet over uitgelaten. Het arrest
Chuck van het Hof van Justitie van 3 april 2008, dat ten tijde van verordening
1408/71 is gewezen, wijst echter op een bevestiging van een mogelijk ruime

5. Verordening (EG) nr. 987/09 van het Europees Parlement en van de Raad van 16 september 2009 tot
vaststelling van dewijze van toepassing van de Verordening (EU) nr. 883/04 betreffende de coördinatie
van de socialezekerheidsstelsels, Pb L 284 van 30 oktober 2009.

6. Verordening (EG) nr. 647/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 13 april 2005 tot wijziging
van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de socialezekerheids-
regelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeen-
schap verplaatsen, en van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van
toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71, Pb. L 117 van 4 mei 2005.
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werkingssfeer van het non-discriminatiebeginsel.7 In dit arrest ging het namelijk om
Chuck die, na achtereenvolgens in Nederland en Denemarken te hebben gewerkt,
naar de Verenigde Staten is verhuisd. De vraag was of hij een beroep kan doen op
verordening 1408/71, omdat hij ten tijde van zijn aanvraag voor vaststelling van zijn
ouderdomspensioen bij de Sociale Verzekeringsbank (de SVB) nog steeds in de Ver-
enigde Staten woonde. Doordat de SVB verordening 1408/71, in het bijzonder de
samentellingsregeling, niet toepaste waren de in Denemarken vervulde tijdvakken
van betrokkene niet meegeteld bij de vaststelling van het recht op een ouderdomspen-
sioen. Het Hof overwoog dat volgens art. 2 van verordening 1408/71 (waarin de per-
sonele werkingssfeer is opgenomen) voor haar toepassing slechts aan twee vereisten
dient te zijn voldaan: dat de werknemer burger is van een van de lidstaten (of de sta-
tus heeft van op het grondgebied van een der lidstaten wonende staatloze of vluchte-
ling), en dat hij aan de wetgeving van een of meer lidstaten onderworpen is of is
geweest.8/9 Voorts kan volgens het Hof de van toepassing zijnde samentellingsbepa-
ling (art. 48) niet in die zin worden uitgelegd dat enkel het verplaatsen door betrok-
kene van zijn woonplaats naar een derde land afbreuk kan doen aan zijn recht op
vaststelling van zijn ouderdomspensioen ingevolge de betreffende bepaling.10 De
SVB diende verordening 1408/71 in het onderhavige geval dus toe te passen, en daar-
mee ingevolge de samentellingsregeling de tijdvakken die betrokkene inDenemarken
heeft vervuld mede in aanmerking te nemen. Het is dus te beargumenteren dat EU-
burgers die buiten de EU wonen zich op verordening 883/04 kunnen beroepen om
hun recht op pensioen vast te laten stellen.
Het non-discriminatiebeginsel van verordening 883/04 verbiedt zowel directe als
indirecte discriminatie. Directe discriminatie is aan de orde wanneer uit de bewoor-
dingen van een regeling concreet blijkt dat er onderscheid naar nationaliteit wordt
gemaakt. Direct onderscheid is in principe strikt verboden. Als uitzondering op de
regel zijn ingevolge art. 45 VWEU alleen beperkingen mogelijk die wegens openbare
orde, openbare veiligheid en volksgezondheid gerechtvaardigd zijn. Eventuele uit-
voeringsproblemen of extra kosten die gelijke behandelingmet zichmeebrengen kun-
nen onderscheid op grond van nationaliteit dus niet rechtvaardigen. Indirecte
discriminatie is aan de orde als er een onderscheid wordt gemaakt dat niet recht-
streeks op het criterium nationaliteit is gefundeerd, maar berust op een schijnbaar
neutraal criterium dat er uiteindelijk voor zorgt dat vooral staatsburgers van andere

7. HvJ 3 april 2008, C-331/06, Chuck, Jur. 2008, I-1957, ECLI:EU:C:2008:188. Zie ook HvJ 29 juni 1994,
C-60/93, Aldewereld, Jur. 1994, I-2991, ECLI:EU:C:1994:271, HvJ 17 januari 2012, C-347/10, Sale-
mink, Jur. 2012, I-0000, ECLI:EU:C:2012:17, HvJ 7 juni 2012, C-106/11, Bakker, Jur. 2012, ECLI:
EU:C:2012:328) en HvJ 15 januari 2015, C-179/13, Evans, Jur. 2015, ECLI:EU:C:2015:12.

8. R.o. 30.
9. Door een overbodige komma in de Nederlandstalige versie van het corresponderende artikel in veror-

dening 883/04, namelijk art. 2, lijkt het alsof deze verordeningwel wonen binnen de EU als vereiste stelt
aan EU-burgers om onder de werkingssfeer van de verordening te kunnen vallen. Uit de tekst in andere
talen blijkt echter dat een dergelijke vereiste niet wordt gesteld.

10. R.o. 34.
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lidstaten worden getroffen. Indirecte discriminatie is verboden, tenzij voor het
gemaakte onderscheid een rechtvaardigingsgrond aangevoerd kan worden. Het
gebruikte instrument moet geschikt en noodzakelijk zijn om het gestreefde en op zich
gerechtvaardigde doel te bereiken. De nationale bepaling mag dus geen verdergaan-
dere werking hebben dan voor het behalen van dat doel noodzakelijk is. Dit wordt
ook wel de evenredigheids- of proportionaliteitstoets genoemd.11 Wanneer er in de
verordening specifieke bepalingen zijn opgenomen die van toepassing zijn op een
situatie, dan heeft deze bepaling voorrang op het algemene non-discriminatiebegin-
sel. Specifieke bepalingen moeten echter wel in overeenstemming zijn met het alge-
mene non-discriminatiebeginsel van het verdrag.

De gelijkstelling van prestaties, inkomsten, feiten en gebeurtenissen
De gelijkstellingsbepaling die in art. 5 van verordening 883/04 opgenomen is kan
worden beschouwd als een belangrijke vernieuwing ten opzichte van de voorgan-
ger, omdat het de gelijkstelling van prestaties, inkomsten, feiten en gebeurtenissen
bepaalt. Op het eerste gezicht lijkt deze gelijkstellingsbepaling te overlappen met
art. 6, dat de samentelling van tijdvakken bepaalt. Er is echter een belangrijk ver-
schil tussen deze twee bepalingen, omdat art. 6 betrekking heeft op de juridische
kwalificatie van feiten (bijvoorbeeld of ze een verzekeringsperiode vormen), ter-
wijl art. 5 betrekking heeft op de eigenlijke feiten en situaties. Het gelijkstellings-
artikel heeft een essentieel aanvullende werking op het discriminatiebeginsel zoals
neergelegd in art. 4. Het betreft hier prestaties, inkomsten, feiten en gebeurtenissen
die zich in een andere lidstaat hebben voorgedaan, en die door een andere lidstaat
gelijkgesteld dienen te worden. In die zin komen ze dus in belangrijke mate
overeen.12

De samentelling van verzekerings- en arbeidstijdvakken voor de opening van een recht op
pensioen
Weer een andere taak van verordening 883/04 is in art. 6 opgenomen. Deze bepaling
regelt de samentelling van tijdvakken zodat EU-burgers geen nadelen ondervinden in
de opbouw van hun socialezekerheidsrechten als gevolg van verplaatsing binnen de
EU. Indien een lidstaat het recht op een uitkering afhankelijk stelt van bepaalde ver-
vulde tijdvakken, dienen corresponderende tijdvakken die de betrokkene elders bin-
nen de EU heeft vervuld daarom in aanmerking te worden genomen bij de
vaststelling van het recht op een uitkering. Sommige hoofdstukken van de verorde-
ning wijken van deze samentellingsbepaling af. Een voorbeeld hiervan is het hoofd-
stuk over de werkloosheidsuitkeringen.

11. F.J.L. Pennings, Europees socialezekerheidsrecht, Deventer: Kluwer, 2010, blz. 8, 9, 109 en 110.
12. Idem, blz. 113.
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De export van uitkeringen
Om ervoor te zorgen dat EU-burgers hun uitkeringen vrij binnen de EU kunnen
exporteren zet art. 7 van verordening 883/04 woonplaatseisen aan de kant. Deze
bepaling luidt dat de door de lidstaten verschuldigde uitkeringen niet mogen worden
gewijzigd, omdat de rechthebbende of de gezinsleden zich in een andere lidstaat
bevinden, tenzij de verordening anders bepaalt. Dit artikel staat dus uitzonderingen
op de opheffing van woonplaatseisen toe.13 Een voorbeeld van dergelijke uitzonde-
ringen betreft de werkloosheidsuitkeringen. Volledig werkloze grensarbeiders
dienen zich voor de toekenning van een werkloosheidsuitkering tot het socialezeker-
heidsstelsel van hun woonland te richten. Ook de woonplaatseisen bij de speciale
non-contributieve uitkeringen vormen een uitzondering op de opheffing van de
woonplaatseisen.14

Het reguleren van samenloop van uitkeringen
Art. 10 van verordening 883/04 bepaalt dat iemand (behoudens de in de verordening
gemaakte uitzonderingen) alleen recht heeft op uitkering vanuit één land. Dit om te
voorkomen dat iemand die in verschillende landen heeft gewerkt meerdere uitke-
ringsrechten met betrekking tot eenzelfde risico verwerft. Als bijvoorbeeld iemand
eerst in Duitsland heeft gewerkt en daarna in Spanje heeft hij alleen recht op een
Spaanse ziekte-uitkering. Dit uitgangspunt geldt alleen met betrekking tot verplichte
verzekeringen: iemand die vrijwillig is verzekerd onder het socialezekerheidsstelsel
van een bepaald land kan hier een uitkering ontvangen, zelfs wanneer hij daarnaast
verplicht verzekerd is in een ander land.
Het verbod op samenloop van uitkeringen ingevolge verordening 883/04 geldt alleen
voor uitkeringen van dezelfde aard. In het Knoch-arrest15 werd door het Hof uiteen-
gezet wat er moet worden verstaan onder ‘uitkeringen van gelijke aard’. Volgens het
Hof is hiervan sprake indien het voorwerp en de doelstelling aan elkaar gelijk zijn, net
als de berekeningsgrondslag en de toekenningsvoorwaarden. Het vereiste van iden-
tieke berekeningsgrondslagen en toekenningsvoorwaardenmoet echterworden gere-
lativeerd. De vele verschillen tussen de socialezekerheidsstelsels van lidstaten zouden
namelijk tot een aanmerkelijke beperking van de toepassing van het cumulatieverbod
dat in art. 12 van verordening 1408/71 (thans art. 10 verordening 883/04) is opgeno-
men leiden. Dit zou in strijd zijn met het doel van dat verbod, namelijk niet-gerecht-
vaardigde cumulaties van sociale uitkeringen te vermijden.16 In het Wiering-arrest
heeft het Hof vervolgens overwogen dat krachtens het in art. 12 van verordening
1408/71 opgenomen cumulatieverbod alleen sprake is van een niet-gerechtvaardigde

13. Deze zijn te vinden in Titel III van verordening 883/04.
14. F.J.L. Pennings, Europees socialezekerheidsrecht, Deventer: Kluwer, 2010, blz. 113 en 114.
15. HvJ 8 juli 1992, C-102/91, Knoch, Jur. 1992, I-4341, ECLI:EU:C:1992:303, r.o. 40.
16. R.o. 42.
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cumulatie wanneer recht bestaat op verschillende uitkeringen van dezelfde aard
die betrekking hebben op dezelfde tijdvak.17 De verordening bevat verschillende
uitzonderingen op het principe van non-cumulatie van uitkeringen. Zo bestaat er
een belangrijke uitzondering met betrekking tot de langlopende uitkeringen.
Deze worden niet conform het integratiebeginsel vastgesteld (wat inhoudt dat de
bekostiging van de uitkeringen voor rekening van één EU-lidstaat komt), maar
conform de deelpensioenmethode: de betrokken lidstaten betalen ieder evenredig
de pensioenen die gebaseerd zijn op het verzekeringsverleden ingevolge hun
socialezekerheidsstelsel.18

De aanwijzing van een toepasselijke wetgeving
Om er zorg voor te dragen dat er geen samenloop van socialezekerheidswetgevingen
plaatsvindt bepaalt het eerste lid van art. 11 dat het socialezekerheidsstelsel van
slechts één lidstaat van toepassing kan zijn op een persoon (ook wel exclusieve wer-
king genoemd).19 De lidstaat waarvan de wetgeving ingevolge verordening 883/04
aangewezen wordt als de toepasselijke wetgeving wordt de bevoegde lidstaat
genoemd. Op zich vindt dit indirect plaats: in principe definieert de verordening
namelijk de bevoegde lidstaat als de lidstaat waar het bevoegde orgaan zich bevindt.
Het bevoegd orgaan is het orgaan van verzekering ten tijde waarop betrokkene om
een uitkering verzoekt. De aanwijsregels zijn belangrijk voor het beantwoorden van
de vraag waar de betrokkene verzekerd is, en waar derhalve premies betaald moeten
worden.
Ingevolge verordening 883/04 is het werklandbeginsel het hoofdprincipe voor de
aanwijsregels, maar de verordening bevat hierop uitzonderingen.20 Zo vormt
detachering een belangrijke uitzondering op het werklandbeginsel. Ingevolge
art. 12 blijft een gedetacheerde onderworpen aan de wetgeving van de oorspron-
kelijke lidstaat op voorwaarde dat de detachering voor een maximale duur van 24
maanden is, en de betrokkene niet ter vervanging van een ander wordt uitgezon-
den. Daarnaast geeft art. 16 de mogelijkheid om bij overeenkomst van het werk-
landbeginsel af te wijken. Op grond van dit artikel kunnen twee of meer lidstaten
in onderlinge overeenstemming in het belang van bepaalde groepen uitzonderin-
gen maken op de artikelen 11 tot en met 15. Zodoende hebben de lidstaten de
mogelijkheid om alsnog een andere bevoegde lidstaat aan te wijzen dan volgt
uit toepassing van de aanwijsregels. Verordening 883/04 bevat ook aanwijsregels
voor de groep van economisch non-actieven die de wetgeving van het woonland

17. HvJ 8 mei 2014, C-347/12, Wiering, Jur. 2014, ECLI:EU:C:2014:300, r.o. 53.
18. F.J.L. Pennings, Europees socialezekerheidsrecht, Deventer: Kluwer, 2010, blz. 114, 115 en 193.
19. Aanwijsregels staan echter niet in de weg dat betrokkenen een uitkering van een ander socialezeker-

heidsstelsel ontvangen op grond van de in het verleden vervulde tijdvakken dan de aangewezene.
20. Zie Titel III van de verordening voor de uitkeringen waarin het socialezekerheidsstelsel van een ander

land als het toepasselijke stelsel wordt aangewezen.
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aanwijzen. De aanwijsregels zijn dwingend – betrokkenen hebben dus geen keuze
tussen gunstigere of ongunstigere stelsels.21

Personele werkingssfeer
In art. 2 van de verordening is opgenomen op welke personen de verordening van
kracht is. De personele werkingssfeer van verordening 883/04 is niet beperkt tot
werknemers of zelfstandigen, maar heeft betrekking op alle EU-burgers, dus ook
de economisch non-actieven. Zo is deze verordening van toepassing op staatsbur-
gers van een lidstaat en/of staatlozen en vluchtelingen die in één van de lidstaten
wonen, en op wie de wetgeving van één of meer lidstaten van toepassing is of
geweest is, alsmede op hun gezinsleden en hun nabestaanden. Tevens is deze ver-
ordening van toepassing op de nabestaanden van de personen op wie de wetgeving
van één of meer lidstaten van toepassing is geweest, ongeacht de nationaliteit van
die personen, op voorwaarde dat hun nabestaanden staatsburgers van één van de
lidstaten en/of staatlozen en vluchtelingen zijn die in één van de lidstaten wonen.
Uit de definiëring van de personele werkingssfeer volgt dat van staatlozen en vluch-
telingen verlangd wordt dat ze in een lidstaat wonen. Voor de andere categorieën
wordt deze eis niet gesteld. De verordening zou in bepaalde gevallen mogelijker-
wijze dan ook van toepassing kunnen zijn als zij buiten het grondgebied van de
EU wonen (zie hierover de toelichting met betrekking tot het verbod van discrimi-
natie naar nationaliteit).

Materiële werkingssfeer
De materiële werkingssfeer zoals neergelegd in art. 3 vermeldt op welke nationale
wettelijke socialezekerheidsregelingen de verordening van toepassing is. Het betreft
de volgende regelingen:
a. uitkeringen bij ziekte;
b. moederschaps- en daarmee gelijkgestelde vaderschapsuitkeringen;
c. uitkeringen bij invaliditeit;
d. uitkeringen bij ouderdom;
e. uitkeringen aan nagelaten betrekkingen;
f. uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten;
g. uitkeringen bij overlijden;
h. uitkeringen bij werkloosheid;
i. uitkeringen bij vervroegde uittreding;
j. gezinsbijslagen.

Deze opsomming is limitatief: prestaties die niet onder één van deze risico’s inge-
deeld kunnen worden vallen niet onder de materiële werkingssfeer van verordening

21. F.J.L. Pennings, Europees socialezekerheidsrecht, Deventer: Kluwer, 2010, blz. 68-70.
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883/04.22 De materiële werkingssfeer van de verordening is beperkt tot wettelijke
socialezekerheidsregelingen. De betekenis van deze term zal hieronder van een toe-
lichting worden voorzien. Indien een uitkering is gefundeerd op nationale wetgeving
en onder één van de hierboven vermelde categorieën valt, is de verordening van toe-
passing ongeacht of de uitkering tot een algemeen of een bijzonder stelsel hoort en
ongeacht of ze uit premies of belastinggelden wordt bekostigd.23 De kwalificatie
van een uitkering kan soms behoorlijk ingewikkeld zijn. Ook dit zal aan de orde
komen.

De term wettelijke regelingen en de uitsluiting van contractuele regelingen
Demateriële werkingssfeer bestrijkt de wettelijke regelingen die hierboven zijn opge-
somd. Art. 1, sub 1 van verordening 883/04 bepaalt wat als nationale wetgeving
wordt beschouwd, namelijk de wetten, regelingen, statutaire bepalingen en alle
andere uitvoeringsmaatregelen die betrekking hebben op de onderdelen van de soci-
ale zekerheid zoals opgenomen in art. 3. Hieruit blijkt dat de werkingssfeer van de
verordening niet beperkt is tot wetten in formele zin, maar dat deze ook betrekking
heeft op regelingen van een publiekrechtelijk orgaan, namelijk Koninklijke Besluiten,
Algemene Maatregelen van Bestuur en (uitvoerings)regelingen van lagere organen
als de Sociale Verzekeringsbank of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekerin-
gen. Contractuele bepalingen zoals collectieve arbeidsovereenkomsten vallen niet
automatisch onder de term wettelijke regeling. Dergelijke bepalingen vallen pas
onder de term wettelijke regeling indien ze voldoen aan de voorwaarden neergelegd
in art. 1, sub 1, en zemiddels een besluit van het bevoegde overheidsorgaan algemeen
verbindend zijn verklaard of een ruimere werkingssfeer hebben gekregen. Om een
dergelijke werking te kunnen bewerkstelligen dient de betrokken lidstaat derhalve
een verklaring op te stellen die een algemeen verbindende strekking heeft. Zolang
de president van de Europese Raad en de president van het Europees Parlement hier
niet van op de hoogte zijn gesteld valt de desbetreffende regeling niet onder de wer-
kingssfeer van de verordening.24

De criteria om uitkeringen te kwalificeren
Hoewel de opsomming van de in art. 3 opgenomen categorieën eenduidig lijkt te zijn,
is de categorisering van een bepaalde uitkering in praktijk niet altijd eenvoudig. In
onder andere het Hoever- en Zachow-arrest25 oordeelde het Hof dat de vraag of
een prestatie al dan niet onder de werkingssfeer van verordening 1408/71 valt in
de eerste plaats afhankelijk is van de constitutieve elementen van de desbetreffende
prestatie. Van belang zijn vooral de doelstelling en de voorwaarden op grond

22. HvJ 27maart 1985, C-249/83 (Hoeckx), Jur. 1985, blz. 982, ECLI:EU:C:1985:139 enHvJ 11 juli 1996, C-25/95
(Otte) Jur. 1996, blz. I-3745, ECLI:EU:C:1996:295.

23. Art. 3, lid 2 Vo 883/04.
24. F.J.L. Pennings, Europees socialezekerheidsrecht, Deventer: Kluwer, 2010, blz. 43 en 44.
25. HvJ 10 oktober 1996, C-245/94 Hoever en C-312/94 Zachow, Jur. 1996, I-4895, ECLI:EU:C:1996:379.
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waarvan de prestatie toegekendwordt. Of een prestatie al dan niet door een nationale
wetgeving als een socialezekerheidsuitkeringwordt aangemerkt, wordt hierbij buiten
beschouwing gehouden. Deze constitutieve elementen zijn ook relevant bij de catego-
risering van een uitkering, namelijk voor welk type risico ze geldt.26

Verordening 883/04 is niet van toepassing op sociale en medische bijstand.27 Sociale-
bijstandsregelingen vallen wel onder de discriminatiebepaling van verordening
492/11 inzake het vrij verkeer van werknemers.28 Verder is de verordening ook niet
van toepassing op prestaties waarmee een lidstaat de aansprakelijkheid voor de aan
personen toegebrachte schade op zich neemt, en in een schadeloosstelling voorziet.
Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld slachtoffers die om politieke of reli-
gieuze redenen, of omwille van hun afstamming nadeel hebben ondervonden.29

. MOGELI JKE NADELEN VOOR DERDELANDONDERDANEN INDIEN EEN

COÖRDINATIEREGEL ING ZOU ONTBREKEN

Derdelandonderdanen kunnen sinds de vaststelling van verordening 859/03 (nu
1231/10) in 2003 een beroep doen op verordening 1408/71 (nu 883/04). Zonder de
inwerkingtreding van verordening 859/03 zouden derdelandonderdanen nadelige
gevolgen kunnen ondervinden met betrekking tot de socialezekerheidsrechten die
door hen op het EU-grondgebied zijn opgebouwd. Zo kan de betreffende nationale
wetgeving van een lidstaat hen immers bijvoorbeeld samentelling van tijdvakken
of export van uitkeringen ontzeggen.
Gelijke behandeling van nationale burgers en vreemdelingen is het meest essentiële
coördinatiebeginsel en tegelijkertijd het sleutelbeginsel van het internationale socia-
lezekerheidsrecht.30 Het EHRM heeft in 1996 in het Gaygusuz-arrest geoordeeld
dat ingevolge het in art. 14 EVRM opgenomen gelijkheidsbeginsel onderscheid op
grond van nationaliteit verboden is, en dat alleen ‘very weighty reasons’ een dergelijk
onderscheid kunnen rechtvaardigen.31 Dit betekent dus dat een lidstaat – ook zonder
de coördinatieverordening – niet zonder meer kan besluiten om de toekenning van
uitkeringen aan derdelandonderdanen te weigeren vanwege het niet voldoen aan
het nationaliteitsvereiste.32 Wel kunnen derdelandonderdanen nog steeds te maken

26. F.J.L. Pennings, Europees socialezekerheidsrecht, Deventer: Kluwer, 2010, blz. 46.
27. Art. 3, lid 5 Vo 883/04.
28. Pb L 141/1 van 5 april 2011.
29. Art. 3, lid 5 Vo 883/04.
30. Y. Jorens,De rechtspositie van niet-EU-onderdanen in het Europese Socialezekerheidsrecht, Brugge: die Keure,

1997, blz. 5.
31. EHRM 16 september 1996, nr. 39/1995/545/631, Reports of Judgments and Decisions 1996-IV, p. 1129,

ook in AB 1997, 179, JB 1997/20 en NJCM-bulletin 1997, blz. 461.
32. Y. Jorens,De rechtspositie van niet-EU-onderdanen in het Europese Socialezekerheidsrecht, Brugge: die Keure,

1997, blz. 5.
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hebben met ongelijke behandeling ten opzichte van nationale burgers. Zij kunnen
namelijk problemen ondervinden op het gebied van de voorwaarden van uitkerin-
gen. Zo is denkbaar dat er aan vreemdelingen alleen socialezekerheidsuitkeringen
verstrekt worden indien zij woonachtig zijn op het grondgebied van de betreffende
land. De eventuele export van socialezekerheidsuitkeringen kan geweigerd worden,
of afhankelijk gesteld worden van de voorwaarde van het wederkerigheidsvereiste,
en verminderd worden met het bedrag dat uit de algemene middelen wordt gefinan-
cierd indien een derdelandonderdaan naar een ander lidstaat vertrekt.

Aangezien socialezekerheidsstelsels veelal gefundeerd zijn op het territorialiteitsbe-
ginsel, zouden derdelandonderdanen die binnen een lidstaat werkzaam zijn of ver-
blijven qua sociale zekerheid relatief weinig problemen ondervinden. Problemen
zouden zich vaker kunnen voordoen zodra de betrokkene zich naar een andere lid-
staat verplaatst. De nationale wetgever is immers soeverein om de criteria vast te stel-
len op grond waarvan iemand onder het socialezekerheidsstelsel valt. Doordat deze
criteria niet op elkaar afgestemd zijn kan het voorkomen dat een zich verplaatsend
persoon die niet meer in één en dezelfde staat werkzaam is en in twee staten verblijft
verzekerd is of juist niet verzekerd is. Dit verschijnsel wordt wel een positief respec-
tievelijk negatief wetsconflict genoemd. Zo zou de ene lidstaat verzekering afhanke-
lijk kunnen stellen van de plaats van tewerkstelling, terwijl de andere lidstaat de
verzekering afhankelijk kan stellen van de plaats van verblijf. Zodoende zou een
werknemer die woont en werkt in twee verschillende lidstaten ofwel in beide lidsta-
ten verzekerd kunnen zijn (positief wetsconflict), of in geen enkele (negatief
wetsconflict).33

Nog een ingrijpend probleem waarmee migrerende derdelandonderdanen te maken
kunnen hebben vanwege het feit dat veel wetgevingen territoriaal ingericht zijn, is dat
ze om recht te hebben op een eventuele uitkering in het desbetreffende land woon-
achtig dienen te zijn. Dergelijke consequenties van het territorialiteitsbeginsel kunnen
zich zowel met betrekking tot de risico’s op lange termijn (zoals invaliditeit en ouder-
dom) als met betrekking tot de risico’s op korte termijn (zoals ziekte) voordoen. Zo
valt te denken aan een derdelandonderdaan die op vakantie gaat naar een andere lid-
staat en ziek wordt, of aan het recht op medische verzorging voor gezinsleden die
achterblijven in een andere lidstaat. Ook is denkbaar dat een derdelandonderdaan
die zijn hele leven in een bepaalde lidstaat heeft gewerkt en een bijdrage aan het socia-
lezekerheidsstelsel heeft geleverd zijn ouderdomspensioen niet kan meenemen naar
een andere EU-lidstaat.34

Verder kunnenmigrerende derdelandonderdanen ook aanlopen tegen het feit dat het
recht op uitkeringen veelal afhankelijk is van de vervulling van wachtperioden.

33. Idem, blz. 6.
34. Idem, blz. 6 en 7.
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Betrokkenen dienen dus bepaalde tijdvakken van verzekering, arbeid of wonen te heb-
ben vervuld. Indienmigrerende personen de in een andere lidstaat vervulde tijdvakken
niet zouden kunnen meenemen, zou dit vervelende consequenties voor hen kunnen
hebben. Ten aanzien van uitkeringen op korte termijn en onvoorziene risico’s als ziekte
zou dit kunnen betekenen dat de betrokkene geen inkomen heeft tot de vereiste wacht-
periode vervuld is.Met betrekking tot de uitkeringen op lange termijn, zoals een ouder-
domspensioen, kan hij bijvoorbeeld niet voldoen aan de minimumeisen die lidstaten
stellen voor het openen van een recht op dergelijke uitkeringen. Ondanks het feit
dat de betrokkene financieel heeft bijgedragen aan de socialzekerheidsstelsels van
meerdere lidstaten, en dit bedrag wellicht gelijk staat of misschien wel hoger is dan
dat van sommige nationale burgers die hun hele leven in één lidstaat hebben doorge-
bracht, kan het dus zijn dat hij geen of een beperkter recht op uitkeringen heeft.35

. DISCUSS IE RONDOM DE TOTSTANDKOMING VAN VERORDENING

/

De Europese Commissie heeft verschillende voorstellen gedaan om de personele wer-
kingssfeer van de coördinatieverordening uit te breiden tot derdelandonderdanen.
Deze voorstellenwerden gedaan in 1995,36 199737 en in 1998. Het laatstewas het zoge-
naamde voorstel voor vereenvoudiging en modernisering van verordening 1408/
71.38 Doordat de juridische grondslag een punt van discussie was, belandden de
betreffende voorstellen terug op de plank. De hoofdvraag hierbij was namelijk of
art. 42 EG (huidig art. 48 VWEU) als rechtsgrond voor de beoogde uitbreiding kon
dienen. Zo ontstond er discussie of dit artikel alleen bedoeld was om het vrij verkeer
van werknemers van de EU-lidstaten te regelen, of dat dit artikel tevens betrekking
had op de coördinatie van de socialezekerheidsrechten vanmigrerende derdelandon-
derdanen. Er zijn twee argumenten aan te voeren tegen de uitbreiding van verorde-
ning 1408/71 op grond van art. 42 EG (art. 48 VWEU). Het eerste argument heeft
betrekking op het feit dat er sprake moet zijn van gebruikmaking van het recht op
vrij verkeer, het tweede argument luidt dat de betrokkene de nationaliteit van een lid-
staat moet hebben om daarmee een beroep te doen op art. 48 VWEU.

Verschueren heeft opgemerkt dat het argument dat betrokkenen gebruikmoeten heb-
ben gemaakt van het recht op vrij verkeer om een beroep te doen op de verordening
misplaatst is: het recht van het vrij verkeer van werknemers is namelijk pas veel later
dan de vaststelling van verordening 3/58 in 1958 gerealiseerd.39 Bovendien stelde

35. Idem, blz. 7.
36. Pb C 242 van 19 september 1995.
37. COM (1997) 561.
38. COM (1998) 779.
39. Verordening 3/58 van de Raad van 25 september 1958, Pb nr. 30 van 16 december 1958.
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Verschueren dat de verordening niet alleen bepalingen bevat met betrekking tot de
uitvoering van maatregelen ter bevordering van het vrij verkeer van werknemers,
maar dat er ook bepalingen zijn opgenomen die geen betrekking hebben op het vrij
verkeer, zoals het recht op dringende medische hulp wanneer men in een andere lid-
staat verblijft.40

Met betrekking tot het nationaliteitsvereiste beargumenteerde Pieters dat de perso-
nele werkingssfeer van verordening 1408/71 probleemloos kon worden uitgebreid
tot derdelandonderdanen.41 Zo was Pieters van mening dat art. 42 jo. art. 308 van
het EG-Verdrag (thans art. 48 en 352 VWEU) als doel hebben bescherming te geven
aan eenieder die onderworpen is aan de socialezekerheidswetgevingen van verschil-
lende lidstaten, ongeacht of dit het gevolg is van het gebruik van het recht op vrij ver-
keer van personen, diensten of het recht van vestiging. Verder betoogde hij dat dit
artikel de grondslag was voor de coördinatieverordeningen die reeds bepaalde rech-
ten toekennen aan een aantal derdelandonderdanen, en zich dus niet beperken tot
EU-burgers. Zo volgt uit art. 2 van verordening 1408/71 dat de nabestaande toch
een beroep kan doen op de verordening indien de overleden werknemer of zelfstan-
dige niet de nationaliteit had van één van de lidstaten. De nabestaande zelf dient ech-
ter wel staatsburger te zijn van een EU-lidstaat (of staatloze of vluchteling). Hieruit
concludeerde Pieters dat in het licht van deze toepassing van art. 42 een uitbreiding
tot derdelandonderdanen niet alleen mogelijk, maar ook imperatief is.
Deze argumentatie van Pieters is inmiddels achterhaald door het Khalil-arrest, dat in
oktober 2001 door het Hof van Justitie werd gewezen.42 Het Khalil-arrest heeft een
belangrijke rol gespeeld in de discussie over de uitbreiding van de verordening tot
derdelandonderdanen. Uit het arrest kan immers worden opgemaakt dat art. 42
van het toenmalige verdrag (thans art. 48 VWEU) niet als rechtsgrond kan dienen
voor de uitbreiding van de betreffende verordening tot de derdelandonderdanen,
aangezien zij op grond van het verdrag geen recht op vrij verkeer hebben. De verorde-
ning heeft wel betrekking op vluchtelingen en staatlozen, op voorwaarde dat de feiten
niet beperkt zijn tot één EU-lidstaat.
Naar aanleiding van het Khalil-arrest diende de Commissie in februari 2002 een
nieuw voorstel in voor de uitbreiding van verordening 1408/71 met betrekking tot
derdelandonderdanen.43 Art. 63, lid 4 EG (nu art. 79, lid 2 VWEU) was dit keer de
juridische grondslag voor het betreffende voorstel. Dit artikel bevat een bijzondere

40. H. Verschueren, ‘EC Social Security Coordination excluding Third-Country Nationals; Still in Line with
fundamental rights after the Gaygusuz-Judgement?’, in Social Security, Non-discrimination and Property,
S. van den Bogaert (ed.), Antwerpen, Maklu, 1997, blz. 106 en 107 en H. Verschueren, ‘The Commis-
sion’s Proposal to extend regulation (EEC) No 1408/71 to third country nationals’, in Y. Jorens en
B. Schulte (eds.), European Social Security Law and Third CountryNationals, Brussel, die Keure, 1998, blz. 195.

41. F. Goyens, D. Pieters en P. Schoukens, Op weg naar een aangepaste coördinatie voor de sociale zekerheid in
Europa, Gent: Academia Press 2003, blz. 39 en 40.

42. HvJ 11 oktober 2001, C-95/99, Khalil e.a., Jur. 2001, I-7413, ECLI:EU:C:2001:532.
43. COM (2002) 59.
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grondslag voor maatregelen waarin de rechten en voorwaarden worden omschre-
ven volgens welke staatsburgers van derde landen die legaal in een lidstaat verblij-
ven ook in andere lidstaten mogen verblijven. Dit voorstel van de Commissie was
erop gericht om de legaal verblijvende derdelandonderdanen, die zich binnen de
Gemeenschap verplaatsen, op het gebied van sociale zekerheid dezelfde behande-
ling te geven als de EG-burgers. Zo zou een derdelandonderdaan die vanuit het her-
komstland naar een EU-land migreert zich niet op de coördinatieverordening
kunnen beroepen. Om zich op de verordening te kunnen beroepen dient de derde-
landonderdaan zich vanuit het desbetreffende EU-land naar een ander EU-land te
verplaatsen, waarmee voldaan is aan het vereiste dat de feiten niet beperkt mogen
zijn tot één EU-lidstaat. De Raad accepteerde het voorstel en in 2003 kwam verorde-
ning 859/03 tot stand.44

. DE VERORDENINGEN DIE BETREKKING HEBBEN OP

DERDELANDONDERDANEN

Verordening 859/03werd op 24 november 2010 vervangen door verordening 1231/10.45

De reden voor deze vervanging was om voor derdelandonderdanen een verordening te
ontwikkelen die verwijst naar de nieuwe verordening 883/04 die op EU-burgers
van toepassing is. Hieronder worden zowel verordening 859/03 als 1231/10
besproken.

Verordening 859/03 bevat, afgezien van een overgangsbepaling en een bepaling
over de datum van inwerkingtreding, slechts één artikel.46 Dit is art. 1, dat voor-
schrijft dat de bepalingen van verordening 1408/71 van toepassing zijn op de staats-
burgers van derde landen die enkel door hun nationaliteit niet onder deze
bepalingen vallen, mits ze legaal op het grondgebied van een lidstaat verblijven
en zich rechtmatig binnen de Gemeenschap verplaatsen. Aan de bescherming die
verordening 859/03 met ingang van 1 juni 2003 biedt zijn dus twee voorwaarden
gekoppeld. De eerste voorwaarde is dat de betreffende derdelandonderdaan legaal
in één van de lidstaten moet wonen. Dit is een gevolg van de juridische grondslag
van art. 63, lid 4 EG (art. 79, lid 2 VWEU): derdelandonderdanen moeten legaal op
het grondgebied van een lidstaat verblijven en derhalve houder zijn van een tijdelijk

44. Verordening (EG) nr. 859/2003 van de Raad van 14 mei 2003 tot uitbreiding van de bepalingen van
Verordening (EEG) nr. 1408/71 en Verordening (EEG) nr. 574/72 tot de onderdanen van derde landen
die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze bepalingen vallen, Pb L 124 van 2003.

45. Verordening (EU) nr. 1231/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot uit-
breiding 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, Pb L 344
van 29 december 2010.

46. Pb L 124 van 2003.
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of permanent verblijfsrecht.47 Legaal verblijf is niet in de verordening gedefinieerd,
en het Hof van Justitie heeft er tot nog toe ook geen arrest over gewezen. Volgens
Cornelissen houdt legaal verblijf in dat personen voldoen aan de verblijfsvoorwaar-
den die zijn opgenomen in de wetgeving van de lidstaat waar ze verblijven, alsook
dat personen die krachtens het EU-recht het recht ontlenen er te verblijven, of
verblijfsrecht hebben krachtens een internationale verplichting die de lidstaat in
kwestie of de EU bindt, in het bijzonder in het kader van Associatie- of Samenwer-
kingsovereenkomsten.48 De duur van het verblijfsrecht is niet relevant bij de beant-
woording van de vraag of het verblijf wel of niet wettelijk is.49

De voorwaarde van legaal verblijf is tot op heden nog niet verduidelijkt door het Hof
van Justitie. Zo zijn er een aantal vragen die opkomen, zoals de situatie dat een persoon
tijdvakken heeft vervuld ten tijde van zijn illegale verblijf in een lidstaat en na verkrij-
ging van een verblijfsvergunning voort gegaan is tijdvakken te vervullen. Moet in dit
geval de tijdvakken ten tijde van zijn illegale verblijf in een lidstaat wel of niet samen-
geteld worden? Een andere vraag kan zijn wat de stand van zaken is indien afzonder-
lijke lidstaten verschillende criteria hanteren met betrekking tot legaal verblijf.50

Aan de tweede voorwaarde, dat de feiten niet beperktmogen zijn tot één EU-lidstaat, ligt
het Petit-arrest51 ten grondslag. Deze voorwaarde is voor derdelandonderdanen in het
Khalil-arrest52 bevestigd. Het Hof oordeelde in dit arrest dat er sprake moet zijn van
een grensoverschrijdende situatie wil de verordening kunnen worden ingeroepen.
Ook een derdelandonderdaanmag zich niet in een situatie bevinden die in alle opzichten
geheel in de interne sfeer van een enkele lidstaat ligt. Een persoon met de Turkse natio-
naliteit die zijn woonplaats van Turkije naar Nederland heeft verplaatst en legaal in
Nederland verblijft en er werkzaamheden gaat verrichten, kan zich daarom niet op de
coördinatieverordening beroepen. Dit komt doordat het een interne situatie betreft
waarin geen sprake is van grensoverschrijdend verkeer binnen de EU. Indien deze per-
soon vanuit Nederland in België gaat werken dan valt hij wel onder de personele wer-
kingssfeer van de coordinatiëverordening. Om in België te kunnen werken moet hij wel
aan de Belgische eisen voor toegang tot de arbeidsmarkt voldoen. De omstandigheid dat
hij onder de coördinatieverordening valt, betekent dus niet dat hij vrijgesteld is van de
verplichting om aan de gestelde vereistenmet betrekking tot het verblijf en toetreding tot
de arbeidsmarkt in een lidstaat te voldoen.53

47. Dit vereiste komt tegemoet aan de doelstelling om illegale immigratie te voorkomen, die de Commissie
permanent nastreeft, in het bijzonder in haar mededeling inzake een gemeenschappelijk beleid omtrent
illegale immigratie. Zie hiervoor COM (2001) 672 van 15 november 2001.

48. R. Cornelissen, ‘Third-Country Nationals and the European Coordination of Social Security’, European
Journal of Social Security, vol. 10, nr. 4, 2008, p. 359.

49. De Engelse tekst van art. 63 lid 4 EG en van verordening 859/2003 stelt als eis: “legally resident”.
50. F.J.L. Pennings, Europees socialezekerheidsrecht, Deventer: Kluwer, 2010, blz. 36.
51. HvJ 22 september 1992, C-153/91, Petit, Jur. 1992, I-4973, ECLI:EU:C:1992:354.
52. HvJ 11 oktober 2001, C-95/99, Khalil e.a., Jur. 2001, I-7413, ECLI:EU:C:2001:532.
53. R. Cornelissen, ‘Third-Country Nationals and the European Coordination of Social Security’, European

Journal of Social Security, vol. 10, nr. 4, 2008, p. 360.
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De vraag of voldaan wordt aan het vereiste dat er sprake moet zijn van grensover-
schrijdend verkeer tussen minimaal twee EU-lidstaten dient te worden beoordeeld
aan de hand van de bepaling van de coördinatieverordening die toegepast wordt,
en wel de bepaling die toegepast wordt in de betreffende grensoverschrijdende situ-
atie.54 Dit kan met het volgende voorbeeld worden verduidelijkt. Een in een lidstaat
woonachtige Turkse staatsburger die vanuit Turkije naar die lidstaat is gemigreerd
gaat op vakantie naar Frankrijk, en krijgt daar een ongeval. In een dergelijk geval zijn
de regels van verordening 883/04 met betrekking tot de ziektekosten van toepassing.
Dit geldt echter niet met betrekking tot bijvoorbeeld de kinderbijslag voor de in de
eerste lidstaat woonachtige kinderen van deze persoon, van wie denkbaar is dat ze
zonder hulp van de verordening uitgesloten zijn van het recht op kinderbijslag. In
het kader van de kinderbijslag is er immers geen sprake van een grensoverschrijdend
verkeer tussen minimaal twee lidstaten aangezien de kinderen nog in de eerste lid-
staat woonachtig zijn.

De uitbreiding die met de inwerkingtreding van verordening 859/03 werd verwe-
zenlijkt geldt niet ten opzichte van de hierna genoemde landen. Ten eerste heeft
Dene-marken verordening 859/03 niet van toepassing verklaard, waardoor deze
verordening niet in relatie tot Denemarken toegepast kan worden.55 Ingevolge de
juridische grondslag van verordening 1231/10 (art. 79, lid 2 VWEU) heeft Denemar-
ken samen met het Verenigd Koninkrijk en Ierland namelijk de keuze om wel of niet
deel te nemen aan de betreffende wet, ook ‘opt-in’ en ‘opt-out’ genoemd. Het Ver-
enigd Koninkrijk en Ierland hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om veror-
dening 859/03 alsnog op zich van toepassing te laten zijn.56 Alleen Denemarken is
dus niet gebonden aan deze verordening.
Doordat Titel IV EG-Verdrag geen onderdeel uitmaakt van de EER-overeenkomst,
kan verordening 859/03 ook niet worden toegepast ten opzichte van Noorwegen, IJs-
land en Liechtenstein.57

Ten slotte kan verordening 859/03 ook niet in relatie tot Zwitserland toegepast wor-
den: uit art. 1 van de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland valt op te maken dat
de betreffende overeenkomst beperkt blijft tot de staatsburgers van de overeenkomst-
sluitende partijen.58

Voor de EU-lidstaten voor wie verordening 859/03 wel geldt is deze verordening
ook van toepassing op feiten of gebeurtenissen die zich vóór 1 juni 2003 (de

54. Gesprek met H. Verschueren d.d. 30 mei 2013. Verschueren is hoogleraar Internationaal en Europees
sociaal recht aan de Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel in België.

55. Verordening 859/03 van de Raad van 14 mei 2003, Pb L 124 van 20 mei 2003.
56. Idem.
57. Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, Pb L 001 van 3 januari 1994, blz. 3.
58. Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bonds-

staat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen. Pb L 114 van 30 april 2002, blz. 6.

2 Verordeningen 883/04 en 1231/10



inwerkingtreding van verordening 859/03) hebben voorgedaan. Daarom dienen tijd-
vakken van verzekering of arbeid in een andere lidstaat die zich hadden voorgedaan
vóór deze datum ook in aanmerking genomen te worden. Elke aanvraag tot de ver-
krijging van rechten krachtens deze verordening die binnen de twee jaar na 1 juni
2003 was ingediend heeft uitwerking vanaf 1 juni 2003.59

De verwijzing van de bepalingen van verordening 859/03 naar verordening 1408/71
is dynamisch. Hierdoor zijn de bepalingen van verordening 1408/71 die gelden op
het moment waarop verordening 859/03 toegepast wordt van toepassing. De verwij-
zing houdt dus rekening met eventuele toekomstige wijzigingen.60

Vanwege de vervanging van verordening 1408/71 door verordening 883/04 was het
noodzakelijk dat verordening 859/03 door een nieuwe verordening vervangen werd.
Verordening 859/03 verwijst immers alleen naar verordening 1408/71. Op 23 juli
2007 diende de Europese Commissie een voorstel in ten behoeve van een nieuw
rechtsinstrument om een brug met verordening 883/04 te slaan.61 Op 24 november
2010 werd verordening 1231/10 aangenomen.62 Het doel van deze verordening is
hetzelfde als van verordening 859/03, namelijk de uitbreiding van de geldende bepa-
lingen met betrekking tot de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels tot staats-
burgers van derde landen die slechts vanwege hun nationaliteit niet onder deze
bepalingen vielen. Verder bevat verordening 1231/10 dezelfde voorwaarden als haar
voorganger, namelijk het vereiste van legaal verblijf en grensoverschrijdend verkeer
tussen minimaal twee EU-lidstaten.

Net zoals bij verordening 859/03 past Ierland ook de nieuwe verordening 1231/10
toe. Denemarken past, net zoals bij verordening 859/03, ook de nieuwe verordening
niet toe. Dit geldt ook voor Zwitserland en de EER-landen (Noorwegen, IJsland en
Liechtenstein).
Het Verenigd Koninkrijk heeft gebruik gemaakt van de ‘opt-out’mogelijkheid waar-
door verordening 1231/10 niet op haar van toepassing is. Het blijft echter gebonden
aan verordening 859/03, en moet dus verordening 1408/71 toepassen als 859/03 dat
verlangt. Dat het Verenigd Koninkrijk gebonden is aan de oude verordening 859/03
(en de nieuwe verordening 1231/10 niet toepast)63 kan problematisch zijn voor der-
delandonderdanen. De personele werkingssfeer van verordening 1408/71 heeft
immers alleen betrekking op werknemers, zelfstandigen en studenten, terwijl de per-
sonele werkingssfeer van verordening 883/04 (waar verordening 1231/10 naar ver-
wijst) ook betrekking heeft op economisch non-actieven. Het kan daardoor

59. Verordening 859/03 van de Raad van 14 mei 2003, Pb L 124 van 20 mei 2003.
60. COM (2002) 59.
61. COM (2007) 439.
62. Verordening 1231/10 van 24 november 2010, Pb L 344 van 29 december 2010.
63. Idem.
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voorkomen dat een derdelandonderdaan zonder coördinatiebescherming zit indien
hij van een EU-lidstaat naar het Verenigd Koninkrijk migreert. Hierbij kan worden
gedacht aan een economisch niet-actieve derdelandonderdaan die vanuit een EU-lid-
staat naar het Verenigd Koninkrijk migreert en daar geen beroep kan doen op het
beginsel van gelijke behandeling ingevolge verordening 859/03. Ook kan de huidige
situatie, waarin het Verenigd Koninkrijk gebonden is aan verordening 1408/71, tot
ingewikkelde situaties leiden. Zo is in verordening 1408/71 detachering beperkt
tot 12 maanden en in verordening 883/04 tot 24 maanden. De vraag is welke regels
gelden indien een derdelandonderdaan vanuit Nederland naar het Verenigd Konink-
rijk wordt gedetacheerd: kan dit voor meer dan 12 maanden?

Tot op heden heeft het Hof van Justitie slechts één arrest gewezen over de toepas-
sing van verordening 859/03, namelijk het Alketa Xhymshiti-arrest in 2010.64 Dit
arrest ging over de vraag of Zwitserland verordening 859/03 moest toepassen.
Het Hof oordeelde dat Zwitserland de verordening niet hoefde toe te passen,
omdat de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland niet naar verordening
859/03 verwijst. Er is echter geen arrest gewezen over de inhoudelijke toepassing
van de verordeningen 859/03 en 1231/10. De reden hiervoor is volgens Verschu-
eren dat in de praktijk er geen situaties zijn waarin complicaties zich voordoen
met betrekking tot landen waarop de verordeningen van toepassing zijn.65 De
betreffende verordeningen bevatten zelf geen coördinatiebepalingen maar ver-
wijzen naar de verordening 1408/71 en 883/04. Het Hof van Justitie heeft
belangrijke arresten gewezen over de inhoudelijke toepassing van de laatstge-
noemde verordeningen.

Voor bepaalde groepen derdelandonderdanen heeft de EG/EU ook specifieke coör-
dinatieregelingen ontwikkeld die een sterkere coördinatiebescherming geven dan
verordening 1231/10, zoals Besluit 3/80 voor Turkse staatsburgers en Euro-Mediter-
rane overeenkomsten voor onder andere Marokkaanse en Algerijnse staatsburgers.
Ook over deze coördinatieregelingen heeft het Hof van Justitie belangrijke arresten
gewezen, zoals het in 2011 gewezen Akdas-arrest in het kader van Besluit 3/80.66

Bovendien kennen deze coördinatieregelingen, anders dan verordening 1231/10, niet
het vereiste dat er sprake moet zijn van grensoverschrijdend verkeer tussen minimaal
twee EU-lidstaten. Dit betekent dat betrokkenen die vanuit hun herkomstland naar
een lidstaat als Nederland migreren zich op deze regelingen kunnen beroepen, zon-
der dat een andere EU-lidstaat in geding is. Ook dit is een verklaring voor het gebrek
aan jurisprudentie over verordening 1231/10: andere regelingen worden immers
toegepast.

64. HvJ 18 november 2010, C-247/09, Alketa Xhymshiti, Jur. 2010, I-11845, ECLI:EU:C:2010:698.
65. Gesprek met H. Verschueren d.d. 30 mei 2013.
66. HvJ 26 mei 2011, C-485/07, Akdas e.a., Jur. 2011, I-4499, ECLI:EU:C:2011:346.
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. CONCLUS IE

De EU heeft na een lange discussie aangaande de opname van derdelandonderdanen
in de coördinatieverordening in 2003 verordening 859/03 voor deze groep vastge-
steld. Met de vaststelling van verordening 859/03 is een hele grote stap voorwaarts
gezet in de insluiting van derdelandonderdanen in de coördinatie van sociale zeker-
heid in de EU, wat historisch gezien en in vergelijking met andere werelddelen heel
bijzonder is. Via deze verordening kunnen derdelandonderdanen zich beroepen op
de verordening die op EU-burgers van toepassing is. Zodoende wordt uitvoering
gegeven aan gelijke behandeling van derdelandonderdanen met EU-burgers. Veror-
dening 859/03 is in 2010 opgevolgd door verordening 1231/10 om zodoende ook een
brug te slaan met de in 2010 in werking getreden verordening 883/04, die thans op
EU-burgers van toepassing is.
Derdelandonderdanen moeten aan twee voorwaarden voldoen om een beroep te
kunnen doen op verordening 1231/10. Zo moeten zij legaal verblijf houden inge-
volge de nationale wetgeving van de desbetreffende EU-lidstaat, en er moet sprake
zijn van grensoverschrijdend verkeer tussen minimaal twee EU-lidstaten. Een der-
delandonderdaan die vanuit Turkije naar Nederland migreert kan zich daarom niet
beroepen op de betreffende verordening; hij voldoet immers niet aan het vereiste
van grensoverschrijdend verkeer tussenminimaal twee EU-lidstaten. Indien betrok-
kene zich vanuit Nederland naar een andere EU-lidstaat verplaatst waarop de ver-
ordening van toepassing is, dan kan hij de verordening wel inroepen. In de praktijk
heeft het vereiste van grensoverschrijdend verkeer tot gevolg dat met name discri-
minatie op grond van nationaliteit niet wordt voorkomen. Dit geldt vooral voor
mensen die nog maar kort in een EU-lidstaat wonen. Bovendien is het vereiste
van legaal verblijf in het algemeen een gebruikelijk criterium voor lidstaten om
überhaupt een beroep toe te staan op hun socialezekerheidsstelsel. Dit is alleen
anders indien een EU-lidstaat te strenge eisen stelt om een derdelandonderdaan
als legaal te beschouwen.
Derdelandonderdanen hebben in het kader van verordening 1231/10 te maken met
het probleem dat feiten buiten de EU niet in beschouwing worden genomen. Zo kun-
nen derdelandonderdanen ingevolge verordening 1231/10 geen uitkeringen naar
derde landen meenemen en ook geen tijdvakken die zij in derde landen hebben ver-
vuld inbrengen bij hun aanvraag voor een uitkering uit het socialezekerheidsstelsel
van een EU-lidstaat.
Zoals opgemerkt heeft het Hof van Justitie tot op heden geen enkel arrest gewezen
over de inhoudelijke toepassing van de verordeningen 859/03 en 1231/10, die in
2003 respectievelijk 2010 in werking zijn getreden. Het Hof heeft in 2010 slechts
één arrest gewezen, namelijk het Alketa Xhymshiti-arrest. Dit arrest ging echter
over de vraag of Zwitserland verordening 859/03 moest toepassen. Volgens het
Hof hoefde Zwitserland de betreffende verordening niet toe te passen aangezien
de overeenkomst tussen de EG en Zwitserland niet naar deze verordening
verwijst.
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Naast verordening 1231/10 bestaan voor sommige groepen derdelandonderdanen
ook specifieke coördinatieregelingen, zoals Besluit 3/80 voor Turkse staatsburgers.
Deze regelingen geven een sterkere coördinatiebescherming dan verordening
1231/10. Bovendien kennen deze coördinatieregelingen, anders dan verordening
1231/10, niet het vereiste dat er sprake moet zijn van grensoverschrijdend verkeer
tussen minimaal twee EU-lidstaten. Betrokkenen die vanuit hun herkomstland naar
een lidstaat als Nederland migreren kunnen zich daarom op deze regelingen beroe-
pen. Over deze coördinatieregelingen heeft het Hof van Justitie belangrijke arresten
gewezen, zoals het in 2011 gewezen Akdas-arrest in het kader van Besluit 3/80. Der-
delandonderdanen kunnen zich op specifieke coördinatieregelingen beroepen indien
de feiten van het voorliggend geval beperkt zijn tot één EU-lidstaat (en er dus geen
sprake is van grensoverschrijdend verkeer tussen minimaal twee EU-lidstaten) of
indien er sprake is van feiten buiten de EU (zoals export van uitkeringen naar derde
landen).
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 INTRODUCTIE TOT ANDERE

COÖRDINATIEREGELINGEN DAN VERORDENING

1231/10 DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP

DERDELANDONDERDANEN

. INLE ID ING

In dit hoofdstuk geef ik een introductie tot de andere coördinatieregelingen dan ver-
ordening 1231/10 die van toepassing zijn op derdelandonderdanen. Hierbij maak ik
een onderscheid naar drie categorieën, namelijk de door Internationale Arbeidsor-
ganisatie (verder: IAO) en Raad van Europa ontwikkelde regelingen, de door de
EG/EU ontwikkelde regelingen, en bilaterale socialezekerheidsverdragen van
Nederland. Zo bespreek ik in paragraaf 3.2 de coördinatieregelingen die de IAO
en de Raad van Europa hebben vastgesteld. Verder bespreek ik in paragraaf
3.3 de coördinatieregelingen die de EG/EU voor bepaalde groepen derdelandon-
derdanen heeft ontwikkeld. Hierna volgt in paragraaf 3.4 een bespreking van de
coördinatieregelingen die Nederland op bilateraal niveau voor bepaalde derdeland-
onderdanen heeft vastgesteld. Al deze regelingen verlangen, net als verordening
1231/10, binnen hun territoriale werkingssfeer gelijke behandeling van betrokke-
nen met nationale burgers. Daarnaast nemen deze regelingen in tegenstelling tot
verordening 883/04, waar verordening 1231/10 naar verwijst, feiten buiten de
EU wel in beschouwing, zoals de in het herkomstland vervulde tijdvakken en de
export van uitkeringen naar dat land of een ander land. Bovendien kennen deze
regelingen, anders dan verordening 1231/10, niet het vereiste dat er sprake moet
zijn van grensoverschrijdend verkeer tussen minimaal twee EU-lidstaten. Migratie
vanuit het herkomstland naar een ander land waarop de desbetreffende regeling
van toepassing is is daarom voldoende om deze regelingen in te roepen. Bij mijn
introductie tot de coördinatieregelingen bespreek ik onder meer de totstandkoming
van de coördinatieregelingen, doelstellingen ervan en de coördinatietechnieken die
erin zijn opgenomen. Ten slotte is in paragraaf 3.5 de conclusie opgenomen.

. DE INTERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE EN DE RAAD VAN

EUROPA

IAO-Verdrag 118
Het verdrag betreffende de gelijkheid van behandeling van eigen onderdanen en
vreemdelingen met betrekking tot de sociale zekerheid (hierna: IAO-Verdrag 118)



is een van de regelingen die door het IAO is ontwikkeld, en kadert in de gelijke behan-
deling van nationale inwoners en vreemdelingen met betrekking tot de sociale
zekerheid.1/2

IAO-Verdrag 118 is door 38 landen geratificeerd,3 waarvan 9 verdragslanden EU-lid-
staten zijn en de overige 29 verdragslanden niet-EU-landen. Nederland ratificeerde
IAO-Verdrag 118 op 3 juni 1964. Turkije ratificeerde het verdrag op 25 juni 1974 voor
alle onderdelen, met uitzondering van gezinsbijslagen.4 Nederland heeft het verdrag
inmiddels weer opgezegd, dit in verband met de Wet BEU.5 Het verdrag werd op 20
december 2004 opgezegd, en deze opzegging ismet ingang van 20 december 2005 van
kracht geworden.6

De coördinatiebepalingen van IAO-Verdrag 118 zijn in vergelijking met de coör-
dinatie van regelingen als verordening 883/04 eenvoudig van aard. In IAO-Ver-
drag 118 zijn namelijk alleen gelijke behandeling en export van uitkeringen als
vaste coördinatie-elementen opgenomen. De noodzakelijke nadere uitvoeringsbe-
palingen voor deze twee coördinatiebepalingen, alsook de samentelling van in de
verdragslanden vervulde tijdvakken, de regels inzake het reguleren van de samen-
loop van uitkeringen en de aanwijsregels voor de toepasselijke wetgeving zijn
gebaseerd op de in art. 7 opgenomen inspanningsverplichting door verdragslan-
den. Dergelijke regelingen moeten uit de aard van de zaak met andere landen
overeengekomen worden. Landen die IAO-Verdrag 118 hebben geratificeerd
krijgen hiermee dus een indirecte verplichting opgelegd om deel te nemen aan
regelingen die het behoud van het recht op sociale zekerheid dienen te waarbor-
gen. De reden waarom IAO-Verdrag 118 een dergelijk eenvoudige systematiek
heeft komt doordat IAO-verdragen het resultaat zijn van discussies die gevoerd
worden in samenspraak met vertegenwoordigers van regeringen en werkgevers- en

1. Verdrag van 28 juni 1962, Trb. 1962, 122. De Internationale Arbeidsconferentie, waarin alle lidstaten zijn
vertegenwoordigd, is een orgaan van de Internationale Arbeidsorganisatie dat de bevoegdheid heeft
om verdragen aan te nemen. De Internationale Arbeidsorganisatie werd na de Eerste Wereldoorlog
opgericht en heeft als doelstelling sociale vrede te bevorderen en om een nieuwe oorlog te voorkomen.

2. Een andere coördinatieregeling die de Internationale Arbeidsorganisatie heeft ontwikkeld is IAO-Ver-
drag 157 die het behoud van socialezekerheidsrechten betreft (verdrag van 21 juni 1982, Trb. 1983, 145).
Dit verdrag regelt de waarborging van de socialezekerheidsrechten van migranten, zoals de export van
uitkeringen. Ik analyseer dit verdrag niet, omdat het betreffende verdrag door zowelNederland als Tur-
kije niet is geratificeerd. Hierdoor geeft dit verdrag geen basis voor ervaringen over hoe de daarin opge-
nomen coördinatie ten aanzien van Nederland en Turkije werkt.

3. De 38 verdragslanden zijn: Bangladesh, Barbados, Bolivia, Brazilië, Centraal Afrikaanse republiek,
Democratische republiek Congo, Denemarken, Duitsland, Ecuador, Egypte, Filippijnen, Finland,
Frankrijk, Guatamala, Guinee, Ierland, India, Irak, Israël, Italië, Jordanië, Kaapverdië, Kenia, Libië,
Madagascar, Mauretanië, Mexico, Nederland (inmiddels opgezegd), Noorwegen, Pakistan, Rwanda,
Suriname, Syrië, Tunesië, Turkije, Uruguay, Venezuela en Zweden.

4. Nederland Trb. 1964, 128 en Turkije Trb. 1977, 43.
5. Wet van 27 mei 1999, Stb. 250.
6. Zie Stb. 2004, 715 en Trb. 2005, 49.
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werknemersorganisaties.7 Verdragslandenwillen bij de toepassing van het verdrag een
bepaalde mate van vrijheid houden.
De coördinatie gerealiseerd door IAO-Verdrag 118 is sterk gebaseerd op wederkerig-
heid. Een verdragsland is enkel gehouden om burgers van een land gelijk te behan-
delen met de nationale burgers als dat land ook de burgers van het eerstgenoemde
land gelijk behandelt met de nationale burgers. Dit betekent dat Turkse staatsburgers
pas recht hebben op de coördinatie van hun socialezekerheidsrechten door een land
indien Turkije dezelfde coördinatiebescherming aan de burgers van dat land geeft.
Zoals gezegd bevat het verdrag een non-discriminatiebepaling, die in art. 3 is opge-
nomen, die in ieder geval moet worden nageleefd. Ingevolge deze bepaling is een ver-
dragsland gehouden om op zijn grondgebied aan iedere burger van een verdragsland
dezelfde behandeling krachtens zijn wettelijke regeling te geven als aan zijn nationale
inwoners. Dit geldt zowel ten aanzien van het verzekerd zijn als het recht op een uit-
kering voor alle onderdelen van de sociale zekerheid waarvan het land de verplich-
tingen van het onderhavig verdrag heeft aanvaard. Aangezien het verdrag gebaseerd
is opwederkerigheid is de vraag of een persoon recht heeft op een bepaald type uitke-
ring derhalve afhankelijk van zowel de vraag of een land de betreffende uitkering
kent als de vraag of er bij die betreffende uitkering wederkerigheid bestaat van beide
verdragslanden.
Ook in het in art. 5 opgenomen exportbeginsel van uitkeringen naar andere verdrags-
landen komt het wederkerigheidsvereiste naar voren. Zo luidt deze bepaling dat uit-
keringen in principe in het licht van gelijke behandeling geëxporteerdmoetenworden
zonder dat er woonplaatsvereisten gesteld worden. Dit verbod van woonplaatseisen
is echter afhankelijk van de vraag of het verdragsland waarnaar export zal plaatsvin-
den ook geen woonplaatseisen stelt. Indien het wel woonplaatseisen heeft, dan is het
eerste verdragsland niet gehouden om export van uitkeringen naar dat land toe te
staan. Verder geeft het verdrag verdragslanden de ruimte om aan het exportbeginsel
nadere uitwerking te geven. Daarom kunnen verdragslanden de export van uitkerin-
gen naar andere landen afhankelijk stellen van afspraken inzake de waarborging van
de naleving van hun nationale wetgeving.8

Europees Verdrag inzake de sociale zekerheid
Het Europees Verdrag inzake de sociale zekerheid, het EVSZ, is in het licht van de
bevordering van de eenheid tussen de lidstaten van de Raad van Europa – in het bij-
zonder om sociale vooruitgang te boeken – ontwikkeld; multilaterale coördinatie van
de wettelijke regelingen inzake sociale zekerheid was één van de middelen om deze

7. Gesprek met R. Cornelissen d.d. 19 september 2013. Cornelissen is per 1 januari 2014 gepensioneerd
adviseur van de Europese Commissie op het gebied van arbeidsrecht, sociale wetgeving en sociale dia-
loog. Hij is thans gastprofessor aan de Rijksuniversiteit Gent, de Vrije Universiteit Brussel en de Katho-
lieke Universiteit Leuven.

8. Art. 5 jo. 8 IAO-Verdrag 118.
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doelstelling te verwezenlijken.9 Tot op heden is het verdrag echter slechts door acht
landen bekrachtigd, te weten Oostenrijk, Luxemburg, Turkije, Nederland, Portugal,
België, Spanje en Italië.10

Het EVSZ bevat in principe een relatief uitgebreide set aan bepalingen die uitvoering
geven aan de vijf hoofd-coördinatieprincipes, namelijk beginsel van gelijke behande-
ling, export van uitkeringen, samentelling van tijdvakken, non-cumulatie van uitke-
ringen en aanwijzing van toepasselijke regelgeving. Het EVSZ is gebaseerd op
wederkerigheid: een verdragsland is alleen gehouden om voordelen aan andere bur-
gers toe te kennen als het andere land dat ook voor burgers van eerstbedoeld land
doet. Dit houdt dus in dat Turkse staatsburgers pas recht hebben op de coördinatie
van hun socialezekerheidsrechten door een land indien Turkije dezelfde coördinatie-
bescherming aan de burgers van dat land geeft.
Wat betreft de toepassing van de coördinatietechnieken van het EVSZ zijn, behou-
dens de samentellingsregels, alleen de bepalingen met betrekking tot langdurige uit-
keringen (zoals arbeidsongeschiktheidsuitkeringen) direct van toepassing. Het EVSZ
fungeert namelijk bij langdurige uitkeringen als kaderverdrag en bij kortdurende uit-
keringen (zoals werkloosheidsuitkeringen) als modelverdrag. Vandaar dat de bepa-
lingen ten aanzien van kortdurende uitkeringen afhankelijk zijn gesteld van nadere
regelingen tussen verdragslanden. De samentellingsregels van het EVSZ zijn echter
zowel bij kortdurende uitkeringen als langdurige uitkeringen direct van toepassing,
en dus niet afhankelijk van nadere regelingen tussen verdragslanden. Omdat het
EVSZ een modelverdrag is voor kortdurende uitkeringen bevat het een aantal bepa-
lingen voor deze uitkeringen.
Het gelijkheidsbeginsel dat in art. 8 is opgenomen bepaalt dat (tenzij het verdrag
anders bepaalt) de burgers van verdragslanden onderworpen zijn aan dezelfde rech-
ten en verplichtingen voortvloeiende uit de wetgeving van ieder verdragsland als de
nationale inwoners. Zodoende worden de burgers van verdragslanden ten aanzien
van een socialezekerheidswetgeving van een ander verdragsland gelijk behandeld
als de nationale inwoners; er is dus in principe sprake van een gelijkstelling ten aan-
zien van de toepassing van het verdrag.
Ook regelt het EVSZ in art. 11 de export van uitkeringen naar andere verdragslanden
die de burgers van verdragslanden krachtens dewetgeving van één ofmeer verdrags-
landen hebben verworven. Verder staat het EVSZ verdragslanden toe om bepalingen

9. Verdrag van 14 december 1972, Trb. 1976, 158. ZoalsWO I tot de oprichting van de IAO leidde, wasWO
II aanleiding tot een Congress of Europe. Op dit congres, dat in mei 1948 in Den Haag werd gehouden,
werd de mogelijkheid van een Verenigd Europa behandeld, bestaande uit vrij verkeer van personen,
ideeën en goederen, een mensenrechtenverdrag en een Hof voor de mensenrechten. Hieruit kwam
het Statuut van de Raad van Europa voort, dat op 5 mei 1949 werd ondertekend. Momenteel telt het
statuut 47 lidstaten.

10. Geldend voor Oostenrijk, Luxemburg en Turkije sinds 1 maart 1977, voor Nederland sinds 9 mei 1977
(Trb. 1976, 54), voor Portugal sinds 19 juni 1983, voor België sinds 22 april 1986, voor Spanje sinds 25 april
1986 en voor Italië sinds 12 april 1990 (ondertekend maar niet bekrachtigd door Frankrijk, Griekenland,
Ierland, Tsjechië en Moldavië).
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uit bilaterale socialezekerheidsverdragen van toepassing te laten door deze in Bijlage
III van het EVSZ op te nemen. Hierdoor kunnen verdragslanden bijvoorbeeld bijzon-
dere bepalingen en bepalingen inzake de naleving van de nationale regelgeving met
betrekking tot de uitkeringen die naar het buitenland worden meegenomen opne-
men. Het EVSZ geeft hiermee de verdragslanden dus demogelijkheid omde naleving
van hun nationale regelgeving te waarborgen.
Het EVSZ kent ook een ruime samentellingsregeling die in verschillende bepalingen
is opgenomen.11 Zo kunnen burgers van verdragslanden bij kortdurende en langdu-
rige uitkeringen niet alleen tijdvakken samentellen die betrekking hebben op verzeke-
ring, tewerkstelling, beroepsactiviteiten, woontijdvakken en de gelijkstelling hiervan,
maar voorziet het verdrag ook in de mogelijkheid om de tijdvakken van wonen
samen te tellen indien deze vervuld zijn onder een non-contributief stelsel. Alleen
de woontijdvakken die onder een bepaalde wetgeving na de leeftijd van zestien jaar
zijn volbracht worden samengeteld.
Verder bevat het EVSZ in Titel II aanwijsregels waarmee de toepasselijke wetgeving
wordt aangewezen. Hiermee worden positieve wetsconflicten (iemand is in twee lan-
den verzekerd met als gevolg een dubbele premieplicht) en negatieve wetsconflicten
(iemand is in het geheel niet verzekerd) voorkomen.
Daarnaast regelt het EVSZ het reguleren van de samenloop van uitkeringen. Het Aan-
vullend Akkoord bij het EVSZ bepaalt hoe de verdragslanden uitvoering moeten
geven aan het non-cumulatiebeginsel. Ook bepaalt het EVSZ dat verdragslanden
middels bilaterale of multilaterale verdragen de samenloop van gelijkaardige uitke-
ringen nader dienen te regelen.
We zien dus dat het EVSZ, middels de technieken die in dit verdrag zijn opgenomen,
de stelsels van de verdragslanden (die ook niet-EU-landen kunnen zijn) coördineert
ten behoeve de waarborging van de socialezekerheidsrechten van burgers van
verdragslanden.

Uit de bovenstaande bespreking kunnenwe concluderen dat het EVSZ in beginsel een
sterkere coördinatie bewerkstelligt dan IAO-Verdrag 118. Het EVSZ bevat immers
een complete coördinatiesystematiek, waarbij in het IAO-Verdrag enkel een eenvou-
dige coördinatie is opgenomen. Beide regelingen bepalen dat de verdragslanden
nadere uitwerking dienen te geven aan de door hen bewerkstelligde coördinatie.
IAO-Verdrag 118 legt de verdragslanden hieromtrent een zwaardere verplichting
op dan het EVSZ. Zo bevat IAO-Verdrag 118 enkel de gelijke behandeling en het
exportbeginsel als vaste coördinatietechnieken. Het EVSZ bepaalt dat de verdragslan-
den alleen de uitwerking van de coördinatietechnieken in geval van kortdurende uit-
keringen nader moeten regelen, waarbij de samentellingsregels van dit verdrag ook
bij kortlopende uitkeringen direct van toepassing is en dus niet afhankelijk zijn van
nadere regelingen. Bovendien bevat het EVSZ als modelverdrag ook bij kortdurende

11. Art. 19 (ziekte- en moederschap), art. 28 (invaliditeit, ouderdom en overlijden), art. 49 (uitkeringen bij
overlijden) en art. 57 (gezinsuitkeringen).
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uitkeringen bepalingen met betrekking tot dergelijke uitkeringen. IAO-Verdrag 118
bevat dergelijke ‘modelbepalingen’ niet; het verdrag volstaat met een inspannings-
verplichting voor de uit te werken coördinatie door de verdragslanden.

. REGELINGEN VAN DE EG/EU

Al vóór verordening 859/03waren er coördinatieregelingen voor derdelandonderda-
nen vastgesteld, maar deze waren sterk verschillend van elkaar, afhankelijk van de
nationaliteit van de personen op wie deze betrekking hebben. De motieven voor
hetmaken van deze regelingen verschilden sterk. Hieronder volgt een chronologische
bespreking van deze regelingen.

Besluit 3/80 (Turkse burgers)
De Associatieovereenkomst tussen de EEG en Turkije werd op 12 september 1963
te Ankara ondertekend. De Gemeenschap verbond zich hieraan door het Besluit
64/732/EEG van 23 december 1963.12 Hiermee kwamen de Overeenkomstsluitende
partijen overeen zich te laten leiden door de artikelen 48, 49 en 50 van het Verdrag tot
oprichting van de EEG om zodoende onder elkaar geleidelijk het vrij verkeer van
werknemers te verwezenlijken.13 De Associatieraad werd daarom opgedragen om
de benodigde maatregelen te nemen om zo de betreffende doelstellingen te realise-
ren.14 De partijen hebben op 23 november 1970 een Aanvullend Protocol bij de Asso-
ciatieovereenkomst ondertekend. Voor wat de Gemeenschap betreft werd dat door
de Associatieraad via verordening 2760/72 van 19 december 1972 aanvaard.15 Het
Aanvullend Protocol beschrijft wat door het besluit van deAssociatieraad ondermeer
verwezenlijkt dient te worden. Dit betreft onder meer dat de Raad vóór het einde van
het eerste jaar na de inwerkingtreding van dit protocol bepalingen vaststelt inzake de
sociale zekerheid ten behoeve van Turkse werknemers die zich binnen de Gemeen-
schap bewegen en ten behoeve van hun binnen de Gemeenschap wonende gezinnen.
Naar aanleiding hiervan heeft de Associatieraad op 19 september 1980 Besluit 3/80
vastgesteld aangaande de toepassing van de socialezekerheidsregelingen van de lid-
staten der Europese Gemeenschappen op Turkse werknemers en hun gezinsleden.
Besluit 3/80 is dus een tenuitvoerlegging van de opdracht die in art. 39 van het Aan-
vullend Protocol bij de Associatieovereenkomst aan de Associatieraad is opgedragen.
Via Besluit 3/80 wordt aan Turkse werknemers die zich binnen de Gemeenschap
bewegen het behoud van een aantal rechten op het terrein van sociale zekerheid ver-
zekerd. Turkse werknemers die zich binnen de Gemeenschap of naar Turkije ver-
plaatsen zouden namelijk bepaalde rechten krachtens het nationale recht van een

12. Pb. 1964, 217.
13. Art. 12 Associatieovereenkomst EEG-Turkije.
14. Art. 22 Associatieovereenkomst EEG-Turkije.
15. Pb L 293/1, 29 december 1972.
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lidstaat kunnen verliezen. Het besluit kadert in de doelstelling van de Associatieover-
eenkomst om het vrij verkeer van Turkse werknemers naar en met name in de
Gemeenschap geleidelijk te verwezenlijken.
Hoewel Besluit 3/80 niet gebaseerd is op wederkerigheid door Turkije voorziet het
besluit wel in een volledige coördinatie binnen de EU. Turkse werknemers worden
binnen de EU gelijk behandeld met EU-werknemers, terwijl Turkije niet gehouden
is om EU-werknemers in Turkije gelijk te behandelen met Turkse werknemers. Hoe-
wel de territoriale werkingssfeer van Besluit 3/80 tot de EU strekt (en Turkije dit
besluit daarom niet toepast) is in het besluit ook een bepaling opgenomen die reke-
ning houdt met feiten buiten de EU. Zo is in art. 6 een exportbepaling met betrekking
tot bepaalde uitkeringen naar Turkije opgenomen. Ook hier is de wederkerigheid niet
van toepassing. Aangezien het besluit ook de export van uitkeringen naar Turkije ver-
langt, hebben de non-cumulatiebepalingen van dit besluit ook betrekking op de van-
uit Turkije verkregen uitkeringen. Hiermee wordt de samenloop met uitkeringen die
op grond van het Turkse socialezekerheidsstelsel is verkregen gereguleerd. Verder
zijn er in het besluit geen afspraken opgenomen ter waarborging van de naleving
van de nationale wetgeving met betrekking tot de uitkeringen die naar Turkije wor-
den meegenomen.
Ter vervanging van onder meer Besluit 3/80 heeft de Raad van Ministers in 2010 en
2012 de door de Europese Commissie ingediende voorstellen aangaande de coördi-
natie met bepaalde derde landen aangenomen. De Europese Commissie acht de ver-
vanging van Besluit 3/80 noodzakelijk vanwege de vaststelling van verordening
1231/10 en het arrest van het Hof van Justitie in Akdas van 26 mei 2011.16/17 Dit
wordt uitgebreid in het volgende hoofdstuk besproken.

Euro-Mediterrane overeenkomsten (Maghrebijnseburgers)
De coördinatietechniek zoals die is opgenomen in Besluit 3/80 is niet gevolgd bij ver-
dragen met andere landen. Zo heeft de EG samenwerkingsovereenkomsten afgeslo-
tenmet deMaghreb-landen (Marokko, Tunesië en Algerije).18 Voor de uitvoering van
deze overeenkomsten heeft de Europese Commissie op 28 mei 1979 een toepassings-
regeling uitgewerkt19, deze regeling is echter nooit aangenomen door de Raad van
Ministers.

16. HvJ 26 mei 2011, C-485/07, Akdas e.a., Jur. 2011, I-4499, ECLI:EU:C:2011:346.
17. Zie COM (2012) 153, blz. 9.
18. Samenwerkingsovereenkomst Algerije, PB.L. nr. 263/1 van 27 september 1978, Samenwerkingsover-

eenkomst Marokko, PB.L. nr. 264/1 van 27 september 1978, Samenwerkingsovereenkomst Tunesië,
PB.L. nr. 265/1 van 27 september 1978. Ook de Samenwerkingsovereenkomst met Joegoslavië bevatte
gelijkaardige bepalingen (PB.L. nr. 41/1 van 14 februari 1983). Als gevolg van de oorlog in Joegoslavië
werd deze overeenkomst echter door de EG opgezegd (zie besluit van de Raad en van de vertegenwoor-
digers van de lidstaten van 11 november 1991, PB.L. nr. 315/47 van 15 november 1991).

19. Com. 267.
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Ten behoeve van de uitvoering van de afspraken die de Gemeenschap op de Eurome-
diterrane conferentie van 27 en 28 november 1995 te Barcelona op zich heeft genomen,
zijn de samenwerkingsakkoorden met de Maghreb-landen vervangen door akkoor-
den die op termijn tot een Euromediterrane vrijhandelszone moeten leiden. Zo is
met Tunesië een Euro-Mediterrane overeenkomst gesloten, die op 1 maart 199820

in werking is getreden, de Euro-Mediterrane overeenkomst met Marokko is op
1 maart 200021 in werking getreden en de Euro-Mediterrane overeenkomst met Alge-
rije op 1 september 2005.22 In de oude samenwerkingsovereenkomsten was een bepa-
ling aangaande de sociale zekerheid opgenomen in art. 41. In de Euromediterrane
overeenkomst werd deze bepaling in art. 65 opgenomen. De Euro-Mediterrane over-
eenkomsten zijn identiek en hebben tevens dezelfde doelstellingen, namelijk het dich-
terbij elkaar brengen van het niveau van de economische en sociale ontwikkeling van
de EGmet de betrokken landen. De Euro-Mediterrane overeenkomsten zijn net als de
samenwerkingsovereenkomsten gebaseerd op wederkerigheid door het desbetref-
fende derde land ten opzichte van EU-burgers. De Raad van Ministers heeft op
21 oktober 2010 besluiten aangenomen op basis van de voorstellen van de Europese
Commissie met betrekking tot de coördinatie van de sociale zekerheid ten behoeve
van staatsburgers van Marokko, Tunesië en Algerije.23 Met deze besluiten wordt
de toepassing van art. 65 van de Euro-Mediterrane overeenkomsten met de betref-
fende landen nader geregeld. Verderop worden deze besluiten nader besproken.
Doordat de betreffende besluiten nog niet zijn aangenomen door de associatieraden
hebben de coördinatiebepalingen die in de Euro-Mediterrane overeenkomsten zijn
opgenomen momenteel dus geen directe werking. Hieronder volgt eerst een toelich-
ting op de coördinatietechnieken die in de samenwerkingsovereenkomsten zijn
opgenomen.
In de overeenkomsten met de Maghreb-landen zijn bepalingen opgenomen ter ver-
wezenlijking van gelijke behandeling naar nationaliteit van betrokkenen en hun
gezinsleden. Deze bepaling heeft een grotere betekenis gekregen dan de wetgever
had verwacht, want in het Kziber-arrest kende het Hof van Justitie rechtstreekse
werking toe aan de gelijkebehandelingsbepaling in de met Marokko gesloten samen-
werkingsovereenkomst.24 Deze directe werking van de gelijkebehandelingsnorm
was niet bedoeld door de wetgever; hij wilde deze daarom niet in de hierna te bespre-
ken Europa-overeenkomsten met Midden- en Oost-Europese landen opnemen.25

Zoals gezegd zijn de samenwerkingsovereenkomsten gebaseerd op wederkerigheid,
en dat betekent dat de betrokken derde landen gehouden zijn om in het kader van de

20. Pb. EG 1998, L 97/2.
21. Pb. EG 2000, L 70/1.
22. Pb. EU 2005 L 265/2.
23. Pb L 306 van 23 november 2010.
24. HvJ 31 januari 1991, C-18/90, Kziber, Jur. 1991, I-199, ECLI:EU:C:1991:36.
25. F.W.M.Keunen, Schets van het Europees socialezekerheidsrecht, Lelystad: Koninklijke Vermande, 2001, blz. 304.
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overeenkomsten dezelfde coördinatiebescherming aan EU-burgers te geven als
de EU-lidstaten aan de burgers van deze derde landen geven. Verder zijn in de
samenwerkingsovereenkomsten met de Maghreb-landen ook bepalingen inzake
samentelling van tijdvakken vervuld in de EU-lidstaten opgenomen. Hoewel de
overeenkomsten gebaseerd zijn op wederkerigheid zijn de betrokken derde landen
niet gehouden om de tijdvakken van EU-burgers die zij in de betreffende derde lan-
den hebben vervuld samen te tellen bij hun aanvraag voor een uitkering. Naast deze
coördinatietechnieken die betrekking hebben binnen de EU zijn er in de overeen-
komsten ook bepalingen opgenomen die betrekking hebben op feiten buiten de
EU. Zo verlangen de overeenkomsten de export van bepaalde uitkeringen naar
de desbetreffende derde landen. Hier geldt wel de wederkerigheidsverplichting
voor de betreffende landen ten behoeve van EU-burgers en hun nationale burgers.
Hoewel ingevolge de samenwerkingsovereenkomsten de export van uitkeringen
naar het buitenland mogelijk is, regelen de betreffende overeenkomsten samenloop
van uitkeringen niet. Omdat de EU-landen niet tijdvakken in de Maghreb-landen
hoeven mee te tellen voor het recht op uitkering, hoeven de Maghreb-landen dat
ook niet te doen voor EU-burgers die in hun landen uitkering aanvragen. Ook zijn
er geen aanwijsregels in de overeenkomsten opgenomen.Wel hebben de samenwer-
kingsovereenkomsten aan de EU en de betrokken derde landen de mogelijkheid
gegeven om handhavingsafspraken vast te stellen.26 Dergelijke afspraken zijn ech-
ter niet vastgesteld.

Europa-overeenkomsten (Midden- en Oost-Europese burgers)
De EG heeft begin jaren ’90 ookmet bepaaldeMidden- en Oost-Europese landen asso-
ciatieovereenkomsten gesloten, die aangeduid worden als de Europa-overeenkom-
sten. De betreffende landen waren Polen,27 Hongarije,28 Tsjechië,29 Slowakije,30

Roemenië,31 Bulgarije,32 Estland,33 Letland,34 Litouwen35 en Slovenië.36 Deze landen
zijn inmiddels toegetreden tot de EUwaardoor verordening 883/0437 op hen van toe-
passing is.38 Vandaar dat de Europa-overeenkomsten niet meer van betekenis zijn

26. Zie bijvoorbeeld art. 67 van de Euro-Mediterrane overeenkomst met Marokko.
27. Pb. EG 1993, L 348/2.
28. Pb. EG 1993, L 347/2.
29. Pb. EG 1994, L 360/2.
30. Pb. EG 1994, L 359/2.
31. Pb. EG 1994, L 357/2.
32. Pb. EG 1994, L 358/3.
33. Pb. EG 1998, L 68/3.
34. Pb. EG 1998, L 26/3.
35. Pb. EG 1998, L 51/3.
36. Pb. EG 1999, L 51/3.
37. Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de

coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, Pb L 166 van 30 april 2004.
38. Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië zijn in 2004 toegetreden

tot de EU. Bulgarije en Roemenië zijn drie jaar later, in 2007, toegetreden.
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voor de coördinatie met deze landen. De overeenkomsten waren bedoeld om een
associatie tot stand te brengen ten behoeve de uitbreiding van de handel en de bevor-
dering van de economische betrekkingen tussen de verdragspartijen om zodoende de
dynamische ontwikkeling en welvaart in die landen te stimuleren, teneinde de toetre-
ding tot de EG te vergemakkelijken.
De Europa-overeenkomsten bevatten onder andere bepalingen over het vrij verkeer
van werknemers. De term ‘vrij verkeer van werknemers’ is enigszins misleidend,
omdat hiervan geen sprakewas: de lidstaten bleven namelijk bevoegdmet betrekking
tot de toelating en verblijf van de werknemers uit de desbetreffende landen en hun
gezinsleden tot het hun grondgebied van die lidstaat. De slechte economische
toestand en hoge werkloosheid in de EUwaren destijds aanleiding tot een restrictieve
coördinatie met de landen waarmee Europa-overeenkomsten zijn gesloten.39 Zoals ik
al eerder opmerkte is, anders dan in de andere besproken regelingen, in de Europa-
overeenkomsten niet expliciet een algemene non-discriminatiebepaling opgenomen,
dit in verband met de interpretatie van een dergelijke bepaling in het Kziber-arrest.40

De gelijkebehandelingsbepaling in de Europa-overeenkomsten had slechts betrek-
king op arbeidsvoorwaarden, de beloning en ontslag, terwijl de gelijkebehande-
lingsnormen in de Euro-Mediterrane overeenkomst in een algemeen verbod op
discriminatie naar nationaliteit voorzien.
De Europa-overeenkomsten waren gebaseerd op wederkerigheid en bepaalden dat
de niet-EU-lidstaten gehouden waren om EU-burgers dezelfde coördinatiebescher-
ming te geven als de EU-lidstaten aan burgers van de betreffende landen gaven. Ver-
der bepaalden de overeenkomsten dat tijdvakken vervuld in de lidstaten meetelden
voor opening van het recht op uitkering in een EU-lidstaat. Hoewel de overeenkom-
sten gebaseerd waren op wederkerigheid waren de betrokken derde landen niet
gehouden om de tijdvakken die EU-burgers in de betreffende derde landen hadden
vervuld samen te tellen.Wat betreft het in aanmerking nemen van feiten buiten de EU
verlangden de overeenkomsten de export van bepaalde uitkeringen die verkregen
zijn ingevolge het socialezekerheidsstelsel van een EU-lidstaat naar de desbetreffende
derde landen. Hier gold wel wederkerigheid door de betreffende derde landen.
Ten behoeve van de uitwerking van de Europa-overeenkomsten diende de Europese
Commissie voorstellen in,41 die echter niet werden aangenomen. In deze voorstellen
waren non-cumulatieregels opgenomen om de samenloop van uitkeringen van een of
meer EU-lidstaten en de landen die onder de Europa-overeenkomsten vallen te regu-
leren. Verder waren er aanwijsregels opgenomen om de van toepassing zijnde wet-
geving vast te stellen. Bij afwezigheid van dergelijke regels konden betrokkenen

39. T. Gagulla, ‘Die arbeits- und aufentshalsrechtlichen Begünstigungen für osteuropäische Arbeitnehmer
und Selbständige durch die Europa-Abkommen – Sein oder Schein?’, InfAusIR, 1995, blz. 182.

40. HvJ 31 januari 1991, C-18/90, Kziber, Jur. 1991, I-199, ECLI:EU:C:1991:36.
41. Polen COM (1999) 676, Hongarije COM (1999) 675, Tsjechië COM (1999) 679, Slowakije COM (1999) 684,

Roemenië COM (1999) 683, Bulgarije COM (1999) 677, Estland COM (1999) 678, Letland COM (1999)
680, Litouwen COM (1999) 681 en Slovenië COM (1999) 682.
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namelijk te maken hebben met positieve wetsconflicten en negatieve wetsconflicten.
De Europese Commissie had in deze voorstellen echter geen afspraken opgenomen
met betrekking tot de naleving van de nationale wetgeving. De betreffende voorstel-
len lieten dit over aan de betrokken landen.

Nieuwe besluiten voor een coördinatieregeling
Zowel in het licht van het Europese nabuurschapsbeleid42 als in het licht van de sta-
bilisatie- en associatieovereenkomsten dan wel associatieovereenkomsten43 heeft de
Raad van Ministers in 2010 en 2012 verschillende besluiten aangenomen op basis van
de voorstellen van de Europese Commissie met betrekking tot de coördinatie ten
behoeve van de staatsburgers van Albanië, Montenegro, San Marino, Algerije,
Marokko, Tunesië, Macedonië, Israël en Turkije.44 De betreffende besluiten zijn vrij-
wel identiek en dienen er onder andere toe omuitwerking te geven aan de Euro-Medi-
terrane overeenkomsten en voor een voorstel ter vervanging van Besluit 3/80. De
Europese Commissie achtte de vervanging van Besluit 3/80 noodzakelijk vanwege
de vaststelling van verordening 1231/10 en het arrest van het Hof van Justitie in
Akdas van 26 mei 2011.45/46 Door de goedkeuring van verordening 1231/10 werd
de interne EU-coördinatie op derdelandonderdanen van toepassing. Besluit 3/80 gaat
voornamelijk over deze interne coördinatie en was dus voor een groot deel overbodig
geworden. Ingevolge het Akdas-arrest (2011) kunnen Turkse staatsburgers op grond
van de in art. 6 opgenomen exportbepaling bepaalde uitkeringen naar andere EU-lid-
staten en Turkije meenemen. Het bijzondere aan het Akdas-arrest is dat het hier
ging om speciale non-contributieve uitkeringen. Volgens het Hof maakt het feit dat

42. In 2004 is de EU begonnenmet het Europese nabuurschapsbeleid hetgeen erop gericht is om de banden
met zestien buurlanden van de EU aan te halen ten einde het ontstaan van nieuwe scheidingslijnen in
Europa te voorkomen en vrede, stabiliteit en welvaart te bevorderen. De zestien buurlanden vormen
een gemêleerd gezelschap van landen uit Oost-Europa (Wit-Rusland, Oekraïne, Moldavië, Georgië,
Armenië en Azerbeidzjan), het Midden-Oosten (Syrië, Libanon, Israël, Jordanië, Palestijnse Autoriteit
en Egypte) en Noord-Afrika (Libië, Tunesië, Algerije en Marokko).

43. De Commissie zal bij de onderhandelingen over nieuwe associatieovereenkomsten met derde landen
streven naar de vastlegging van een standaardclausule betreffende de coördinatie van de sociale zeker-
heid, die gefundeerd zal zijn op de beginselen van gelijke behandeling, export van pensioenen en admi-
nistratieve samenwerking. Zie COM (2012) 153.

44. Albanië Besluit Raad van 6 december 2012, Pb L 340/1; Montenegro Besluit Raad van 6 december 2012,
Pb L 340/7; San Marino Besluit Raad van 6 december 2012, Pb L 340/13; Algerije Besluit Raad van
21 oktober 2010, Pb L 306/14; Marokko Besluit Raad van 21 oktober 2010, Pb L 306/1; Tunesië Besluit
Raad van 21 oktober 2010, Pb L 306/8, Macedonië Besluit Raad van 21 oktober 2010, Pb L 306/28; Israël
Besluit Raad van 21 oktober 2010, Pb L 306/21 en Turkije Besluit Raad van 6 december 2012, Pb L 340/19.
Het voorstel voor een coördinatieregeling ten aanzien van Kroatië (COM (2007) 789) geldt niet meer, nu
Kroatië per 1 juli 2013 tot de EU is toegetreden en daarmee de 28ste lidstaat van de EU geworden. Met de
toetreding is verordening 883/04 op Kroatië van toepassing.

45. HvJ 26 mei 2011, C-485/07, Akdas e.a., Jur. 2011, I-4499, ECLI:EU:C:2011:346.
46. Zie COM (2012) 153, blz. 9.
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EU-burgers dergelijke uitkeringen ingevolge verordening 883/04 niet naar andere
EU-lidstaten kunnen meenemen niet anders dat Besluit 3/80 export verlangt. Het
Hof zag de rechtvaardiging hiervoor in het feit dat EU-burgers de keuze hebben
om terug te keren naar Nederland, om aldaar in aanmerking te komen voor de
betreffende non-contributieve uitkering. Turkse staatsburgers die in Turkije wonen
kunnen niet zonder meer terug keren naar Nederland om die uitkering aan te vra-
gen. Hiervoor moeten zij opnieuw de reguliere procedure voor toelating op het
grondgebied van Nederland volgen. Daarom achtte het Hof het gerechtvaardigd
dat Turkse staatsburgers ook hun non-contributieve uitkeringen ingevolge Besluit
3/80 naar Turkije kunnen meenemen. Dit wordt uitgebreid in het volgende hoofd-
stuk besproken.
De nieuwe regelingen in het kader van de Euro-Mediterrane overeenkomsten
zijn bedoeld om deze overeenkomsten uit te werken. Ten behoeve van het Euro-
pese nabuurschapsbeleid heeft de EU tot nu toe met twaalf derde landen47 – op
basis van een aanbeveling van de Associatieraad – een actieplan goedgekeurd
met onderling overeengekomen doelstellingen om over een periode van drie
tot vijf jaar op verschillende beleidsterreinen sterkere samenwerking te realise-
ren. Dergelijke actieplannen kunnen met wederzijdse instemming worden ver-
lengd. Eén van de doelstellingen van het actieplan met Marokko luidt dat
beide partijen ernaar streven een besluit ter uitvoering van art. 65 van de
Marokko-overeenkomst (waarin de bepaling aangaande de sociale zekerheid
is opgenomen) vast te stellen.
Wat betreft de coördinatie binnen de EU regelen de besluiten de gelijke behandeling
van werknemers uit derde landen en hun gezinsleden met EU-burgers. De in de
besluiten opgenomen coördinatiebescherming is gebaseerd op wederkerigheid: des-
betreffende derde landen moeten daarom op hun beurt EU-werknemers gelijke
behandeling geven met hun nationale inwoners. Met betrekking tot de coördinatie
van feiten buiten de EU verlangen de besluiten de export van bepaalde uitkeringen
naar het desbetreffende derde land. Ook hier wordt wederkerigheid verlangd. Hoe-
wel de besluiten de export van uitkeringen naar de desbetreffende derde landen rege-
len zijn er geen non-cumulatieregels voorhanden die de samenloop van uitkeringen
reguleren. Verder zijn in de besluiten geen aanwijsregels opgenomen die de toepasse-
lijke wetgeving aanwijzen. Daarom kunnen betrokkenen te maken hebben met een
positief wetsconflict of een negatief wetsconflict. We zien dus dat betrokkenen ook
in het kader van de besluiten van de Raad van Ministers essentiële problemen ten
gevolge van gebreken in de coördinatie kunnen ondervinden. Wel waarborgen de
besluiten door middel van handhavingsafspraken de naleving van de nationale wet-
geving aangaande de uitkeringen die naar de desbetreffende derde landen worden
meegenomen.

47. Deze landen zijn: Armenië, Azerbeidzjan, Egypte, Georgië, Israel, Jordanië, Libanon, Moldavië,
Marokko, Palestijnse Autoriteit, Tunesië en Oekraïne.
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De voorbereiding voor een nieuwe coördinatieregeling
In het licht van de ontwikkelingen van de geglobaliseerde arbeidsmarkt heeft de
Europese Commissie in 2012 medegedeeld dat zij zal nagaan of het nodig is dat
er een nieuwe coördinatieregeling komt waarmee de EU-lidstaten gezamenlijk zul-
len optreden bij de coördinatie van de sociale zekerheid met een derde land.48 De
Europese Commissie denkt hierbij aan een ‘EU-overeenkomst inzake sociale zeker-
heid’, die een aanvullende werking zal hebben op de bestaande coördinatierege-
lingen. Een dergelijke regeling zou een meer flexibele aanpak van de coördinatie
van de sociale zekerheid kunnen bewerkstelligen dan onder de huidige associa-
tieovereenkomsten mogelijk is. Hierbij kan worden gedacht aan de volgende
omstandigheden:
• In het geval er geen associatie- of samenwerkingsovereenkomst met een derde

land bestaat;
• Indien er behoefte aan is, zoals ten einde de specifieke problemen betreffende de

toepassing van verordening 1231/10 nader te regelen of bij problemen inzake de
dubbele betaling van socialezekerheidsbijdragen; en

• Ten einde de uitwerking van eventuele bijzonderheden van de bilaterale betrek-
kingen tussen een EU-lidstaat en het betrokken derde land.

De toepassing van een dergelijke EU-overeenkomst zou optioneel kunnen zijn voor
de EU-lidstaten. Dergelijke “overeenkomsten op maat” kunnen volgens de Commis-
sie gesloten worden met de strategische partners van de EU, namelijk vooral die lan-
den waar sprake is van een omvangrijke stroom van arbeidskrachten. In de
Mededeling wordt niet vermeld hoe de precieze inhoud zal luiden van de EU-over-
eenkomsten. Ook demogelijkheid van overeenkomstenmet bij regionale organisaties
aangesloten landen zou nader onderzocht kunnen worden. Dergelijke overeenkom-
sten kaderen in de doelstelling van de bevordering van een coherente EU-aanpak ten
opzichte van het betreffende derde land.

Uit de bovenstaande bespreking blijkt dat de coördinatieregelingen die de EU met
derde landen heeft gesloten verschillende doelstellingen hebben. Ook blijkt dat
Besluit 3/80 de enige regeling is die niet gebaseerd is op wederkerigheid. Alle andere
regelingen vereisen namelijk dat derde landen dezelfde coördinatiebescherming
geven aan EU-burgers als dat de EU-lidstaten aan de burgers van deze derde landen
geven. Verder zienwe, voor wat betreft het in aanmerking nemen van feiten buiten de
EU, dat alle regelingen export van uitkeringen naar de betrokken derde landen ver-
langen. Geen enkele regeling verlangt echter de samentelling van tijdvakken die in de
desbetreffende derde landen zijn vervuld. Verder zijn in de coördinatieregelingen niet

48. COM (2012) 153.
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altijd non-cumulatieregels en aanwijsregels opgenomen. Er kan dus geconcludeerd
worden dat in deze coördinatie de feiten buiten de EU niet volledig en consequent
in aanmerking worden genomen.

. DE DOOR NEDERLAND GENOMEN COÖRDINATIE- IN IT IAT IEVEN

Vanwege de voor migranten ongunstige bepalingen zijn er al vanaf het begin van de
vorige eeuw afstemmingsregels opgesteld. Toen in de 20e eeuw de eerste werk-
nemersverzekeringen tot stand kwamen, ontstonden er namelijk problemen als
werknemers in een andere land werkten dan waar ze woonden en na een beroepson-
geval een beroep deden op een uitkering. Deze werknemers bleken dubbel of juist
helemaal niet verzekerd te zijn. Om deze problemen te ondervangen werden afstem-
mingsbepalingen opgesteld, die in bilaterale handelsverdragen werden opgenomen.
De reden dat afstemmingsbepalingen in handelsverdragenwerden opgenomen is dat
ze beoogden concurrentienadelen tegen te gaan, die zich zouden kunnen voordoen
indien het ene land de kosten van reparatie van breuken in de uitkeringsloopbaan
wel moest dragen en het andere niet.49

Er kunnen ook andere redenen zijn, waarbij vooral de belangen van één land gediend
zijn.50 Zo heeft Nederland de in de jaren ’60 en ’70 tot stand gekomen bilaterale socia-
lezekerheidsverdragen gesloten om werving van arbeidskrachten uit de desbetref-
fende landen te ondersteunen.
In principe zijn de bilaterale verdragen gebaseerd op het wederkerigheidsbeginsel.
Dit betekent dat ze ook de belangen van de betrokken landen dienen: beide landen
zijn gehouden om dezelfde coördinatiebescherming aan elkaars burgers te geven.
Het Nederlands-Turks socialezekerheidsverdrag (het NTV) is een voorbeeld van een
verdrag dat gekaderd is in de werving van arbeidskrachten. Dit verdrag is op
19 augustus 1964 tot stand gekomen,51 ondertekend op 5 april 196652 en per 1 februari
1968 in werking getreden.53 Daarnaast is op 14 juni 1967 in Den Haag een Admini-
stratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het betreffende ver-
drag tot stand gekomen.54 Aangezien het NTV alleen betrekking heeft op
Nederlandse en Turkse staatsburgers en daarom een gesloten karakter heeft, kunnen
burgers van landen buiten de EU zich er niet op beroepen. Nederland heeft echter wel

49. F.J.L. Pennings, Europees socialezekerheidsrecht, Deventer: Kluwer, 2010, blz. 3.
50. G.J. Vonk, Migration, Social Security and the Law: Some European Dilemmas, European Journal of Social

Security 2002, vol. 3/4, p. 320.
51. Trb. 1964, 142.
52. Trb. 1966, 155.
53. Trb. 1968, 22.
54. Trb. 1968, 23.
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met 36 andere landen een bilateraal socialezekerheidsverdrag gesloten,55 waarvan
sommige een soortgelijke coördinatie als die van het NTV kennen.
Het NTV is gebaseerd op wederkerigheid: het verdrag bepaalt dat Turkije gehouden
is om dezelfde coördinatiebescherming ingevolge het verdrag aan de Nederlandse
staatsburgers te geven. Turkije past het verdrag dus toe opNederlandse staatsburgers
en doet zodoende mee met de bewerkstelligde coördinatie. Het NTV geeft de Turkse
werknemers materiële gelijke behandeling als aan Nederlanders: de gelijkstelling van
elkaars burgers ten aanzien van elkaars wetgevingen, de samentelling van de in ver-
dragslanden vervulde tijdvakken van verzekering of van arbeid indien de hoogte van
de uitkering afhankelijk is van de verzekeringsduur en ten slotte de mogelijkheid uit-
keringen ook in het andere land te ontvangen. Ook zijn er aanwijsregels in het verdrag
opgenomen om de van toepassing zijnde wetgeving vast te stellen, om zo zowel posi-
tievewetsconflicten als negatievewetsconflictenwaarmee Turkse werknemersmee te
maken kunnen hebben te voorkomen. Ten slotte kent het NTV ook non-cumulatiere-
gels waarmee de samenloop van uitkeringen wordt gereguleerd.
Het NTV heeft vanwege de wijzigingen in het Nederlandse en Turkse socialezeker-
heidsstelsel drie keer een wijziging ondergaan (198056, 200057 en 200958). Zo heeft de
inwerkingtreding van de Wet BEU59 per 1 januari 2000 geleid tot het tweede wijzi-
gingsverdrag. Deze wet, die een overgangsregeling kent van drie jaar, heeft invloed
(gehad) op de exportmogelijkheid van de uitkeringen van de naar het herkomstland
of een ander derde land geremigreerde derdelandonderdanen. Zo is het afsluiten van
een aanvullend verdragmet de invoering van deWet BEU een voorwaarde geworden
om export van uitkeringen mogelijk te maken. Op grond van de Wet BEU hebben
personen die buiten Nederland wonen of daar langer dan drie maanden verblijven
geen recht meer op een uitkering. De exportbeperking van uitkeringen is geen doel
op zich: indien de naleving van de nationale wetgeving kan worden gewaarborgd,
dan wordt de exportbeperking opgeheven. Met het opnemen van het aanvullend ver-
drag door middel van het tweede wijzigingsverdrag van het NTV is beoogd conform
de Wet BEU de handhaving te waarborgen ten aanzien van personen die in Turkije
(gaan) wonen. Het wijzigingsverdrag van 2000 (en daarmee ook het aanvullend

55. Het betreft de volgende landen: Argentinië, Australië, Belize, Bosnië-Herzegovina, Canada (inclusief
Quebec), Chili, Ecuador, Egypte, Filippijnen, Hongkong, India, Indonesië, Israel, Japan, Jordanië, Kaap-
verdië, Kanaaleilanden (Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Jethou), Kosovo, Macedonië, Man,
Marokko, Monaco, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Pakistan, Panama, Paraguay, Servië, Suriname, Thai-
land, Tunesië, Turkije, Uruguay, Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zuid-Korea.

56. Verdrag betreffende wijziging van het verdrag van 5 april 1966 tussen het Koninkrijk der Nederlanden
en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid, (Trb. 1980, 164).

57. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7
en 26 van het EVSZ, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake
sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april
1966,met Slotprotocol, Aanvullend Verdrag enAdministratie akkoord, (Trb. 2001, 121). Zie Kamerstuk-
ken II 2001-2002, 28 429, nrs. 385 en 1.

58. Trb. 2009, 79.
59. Wet van 27 mei 1999, Stb. 250.

3 Introductie tot andere coördinatieregelingen dan verordening 1231/10



verdrag60) dat de handhaving met betrekking tot Turkije zal waarborgen is (nog) niet
in werking getreden. Daardoor is momenteel de handhaving ten aanzien van Turkije
niet expliciet vastgelegd. Met andere woorden: er zijn geen concrete afsprakenmet de
Turkse autoriteiten gemaakt waarmee de handhaving ten aanzien van Turkije is
gewaarborgd. In plaats daarvan voert de Sociale Verzekeringsbank een beleid dat
erop gericht is controleopdrachten te geven aan de Attaché voor Sociale Zaken in
Ankara. De Turkse autoriteiten aanvaarden de controlebevoegdheden van deAttaché
en werken mee aan de controleonderzoeken.61 Het Uitvoeringsinstituut Werkne-
mersverzekeringen past met betrekking tot de uitkeringen die door uitkeringsgerech-
tigden naar Turkije worden meegenomen een vergelijkbaar beleid toe als de Sociale
Verzekeringsbank.62 Ondanks de niet-inwerkingtreding van het wijzigingsverdrag,
waarin ter uitvoering van de Wet BEU een aanvullend verdrag is opgenomen om
de handhaving van geëxporteerde uitkeringen te waarborgen, kunnen Turkse staats-
burgers hun uitkeringen door deze controlemaatregelen tochmeenemen naar Turkije.

Uit de coördinatietechnieken die in het NTV is opgenomen blijkt dat dit verdrag feiten
buiten de EU volledig in aanmerking neemt. Zo verlangt dit verdrag de export van
bepaalde uitkeringen naar Turkije en kent het een samentellingsregeling voor de in
Turkije vervulde tijdvakken. Doordat het NTV gebaseerd is op het wederkerigheids-
beginsel is het recht op sociale zekerheid van zowel Turkse staatsburgers als Neder-
landse staatsburgers gewaarborgd ten aanzien van de betrokken landen. Ook blijkt
dat bilaterale socialezekerheidsverdragen afhankelijk zijn van dewijzingen in de soci-
alezekerheidsstelsels van de betrokken landen. Zo heeft Nederland met de invoering
van de Wet BEU handhavingsafspraken in het NTV opgenomen.

. CONCLUS IE

In dit hoofdstuk is een introductie gegeven tot de coördinatieregelingen die naast ver-
ordening 1231/10 bestaan. We hebben gezien dat de regelingen die de IAO en de
Raad van Europa hebben vastgesteld (in potentie) een grote territoriale werkingssfeer
hebben. Zo hebben IAO-Verdrag 118 en het EVSZ betrekking op zowel EU-landen als
op niet-EU-landen. Hierdoor coördineren de betreffende regelingen tussen verdrags-
landen die EU-landen zijn en verdragslanden die niet-EU-landen zijn.
De mate waarin deze twee regelingen feiten buiten de EU in aanmerking nemen is
echter verschillend. Zo neemt het EVSZ anders dan IAO-Verdrag de feiten buiten
de EU volledig in aanmerking. Het EVSZ bevat immers de vijf technieken die

60. Zie Trb. 2001, 121.
61. Telefonisch contact met A. van Egdom d.d. 27 maart 2014. Van Egdom is juridisch beleidsmedewerker

van de Afdeling Recht en Beleid bij de SVB te Amstelveen.
62. Gesprekmet J. de Jong d.d. 20maart 2015. De Jong is strategisch beleidsadviseur internationale zaken bij

het UWV te Amsterdam.
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essentieel zijn in de coördinatie van de socialezekerheidsrechten voormigranten, name-
lijk gelijke behandeling van burgers van verdragslanden, export van uitkeringen naar
verdragslanden, samentelling van in de verdragslanden vervulde tijdvakken, aanwijs-
regels voor vaststelling van de toepasselijke wetgeving, en regels voor het reguleren
van de samenloop van uitkeringen. De mate waarin IAO-Verdrag 118 feiten buiten
de EU in aanmerking neemt is in belangrijke mate afhankelijk van de vraag of de des-
betreffende verdragslanden uitwerking hebben gegeven aan de in art. 7 opgenomen
inspanningsverplichting. Dit verdrag kent immers een eenvoudige coördinatie waarin
alleen gelijke behandeling en exportbeginsel als vaste coördinatietechnieken zijn opge-
nomen. De noodzakelijke nadere uitvoeringsbepalingen voor de twee voornoemde
coördinatieprincipes, alsook de samentelling van in de verdragslanden vervulde tijd-
vakken, de regels inzake het reguleren van de samenloop van uitkeringen en de regels
voor het aanwijzen van de toepasselijke wetgeving zijn namelijk gebaseerd op de
inspanningsverplichting door verdragslanden. Vandaar dat IAO-Verdrag 118 een
minder volledige coördinatie bewerkstelligd dan het EVSZ, en heeft dit laatstgenoemde
verdrag een sterkeremeerwaarde bij het in aanmerking nemen van feiten buiten de EU.

Verder hebben we gezien dat de doelstellingen van de coördinatieregelingen die de
EG/EUmet sommige derde landen heeft gesloten verschillend zijn. Dit geldt ook voor
de technieken die in de betreffende regelingen zijn opgenomen. Zo is Besluit 3/80
anders dan de andere EU-regelingen (de Euro-Mediteranne overeenkomsten, de
Europa-overeenkomsten en de besluiten waaronder het vervangingsvoorstel van
Besluit 3/80) niet gebaseerd opwederkerigheid ten aanzien van het derde land, in casu
Turkije, terwijl de andere regelingenwelwederkerigheid door het desbetreffende derde
land kennen. Dit betekent dat deze derde landen gehouden zijn om dezelfde coördina-
tiebescherming te geven aan EU-burgers als EU-lidstaten aan de burgers van hun land
geven, terwijl Turkije in het kader van Besluit 3/80 hiertoe niet gehouden is.
Zoals besproken geven deze EU-regelingen niet alleen coördinatiebescherming bin-
nen de EU, maar nemen ze ook feiten buiten de EU in aanmerking. Wat betreft de
coördinatie met betrekking tot feiten buiten de EU hebben de EU-regelingen gemeen
dat ze de export van uitkeringen naar de desbetreffende derde landen verlangen. Ver-
der hebben de regelingen gemeen dat ze geen samentellingsregeling kennen ten aan-
zien van tijdvakken vervuld buiten de EU.Met betrekking tot non-cumulatieregels en
aanwijsregels hebben we gezien dat dergelijke bepalingen niet altijd in de coördina-
tieregelingen zijn opgenomen. Hieruit kan dus geconcludeerd worden dat in de coör-
dinatie die wordt bewerkstelligd door de EU-regelingen de feiten buiten de EU niet
volledig en consequent in aanmerking worden genomen.

De coördinatie op bilateraal niveau heeft Nederland aanvankelijk bewerkstelligd
door aanwijsregels op te nemen in handelsverdragen met andere landen. Toen in
de 20e eeuw de eerste werknemersverzekeringen tot stand kwamen, ontstonden er
namelijk problemen wanneer werknemers na een beroepsongeval een beroep deden
op een uitkering, terwijl ze in een ander land werkten dan waar ze woonden. Door het
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ontbreken van afstemmingsregels waren deze werknemers dubbel of juist helemaal niet
verzekerd. Om deze problemen te ondervangen werden afstemmingsbepalingen opge-
steld, die in bilaterale handelsverdragenwerden opgenomen. Vervolgens heeft Nederland
coördinatie-initiatieven genomen door het sluiten van bilaterale socialezekerheidsverdra-
gen met bepaalde derde landen. Zo heeft Nederland teneinde arbeidskrachten uit landen
als Turkije te werven in de jaren ’60 en ’70 bilaterale socialezekerheidsverdragen met deze
landen gesloten, zoals het NTV voor de Turkse staatsburgers.
Het NTV bevat de vijf technieken van de coördinatie, en overbrugt daarmee de stelsel
van de betrokken landen. Zo verlangt het NTV, afgezien van gelijke behandeling, in
de coördinatie ten aanzien van feiten buiten de EU de export van uitkeringen naar
Turkije en de samentelling van tijdvakken die in dit land is vervuld. Ook zijn er aan-
wijsregels in het verdrag opgenomen om de van toepassing zijnde wetgeving vast te
stellen, om zo zowel positieve wetsconflicten als negatieve wetsconflicten te voorko-
men. Ten slotte kent het verdrag ook non-cumulatieregels waarmee de samenloop
van uitkeringen wordt gereguleerd.

Uit de bespreking van de coördinatieregelingen die naast verordening 1231/10
bestaan kan geconcludeerd worden dat deze regelingen (afgezien van Besluit 3/80)
gebaseerd zijn op wederkerigheid door het desbetreffende derde land, bijvoorbeeld
Turkije. De betreffende regelingen nemen bij de door hen gegeven coördinatiebe-
scherming feiten buiten de EU in aanmerking, waarbij het EVSZ en het NTV volledig
de stelsels van niet-EU-landen in aanmerking nemen. Alle regelingen verlangen dat
betrokkenen hun uitkeringen kunnen meenemen naar niet-EU-landen, veelal hun
herkomstland. Het EVSZ en het NTV geven ook de mogelijkheid om bij de vaststel-
ling van het recht op een uitkering, indien de hoogte ervan afhankelijk is van de ver-
zekeringsduur, ook de tijdvakken die in niet-EU-landen zijn vervuld in te brengen.
Bovendien kennen alle besproken coördinatieregelingen, anders dan verordening
1231/10, niet het vereiste dat er sprake moet zijn van grensoverschrijdend verkeer
tussen minimaal twee EU-lidstaten. Vandaar dat een betrokkene die vanuit zijn her-
komstland naar een lidstaat als Nederland migreert zich op deze regelingen kan
beroepen, zonder dat een andere EU-lidstaat in geding is.
In de inleiding is besproken dat de beperkte territoriale werkingssfeer van verorde-
ning 1231/10 die tot de EU strekt problematisch is voor derdelandonderdanen,
omdat de betreffende verordening niet coördineert met feiten buiten de EU. In het
licht van de in hoofdstuk 9 te bespreken mogelijke voorwaarden om feiten buiten
de EU in aanmerking te nemen en de coördinatietechnieken die in de besproken rege-
lingen (met uitzondering van de Euro-Mediterrane overeenkomsten en de Europa-
overeenkomsten) zijn opgenomen, zal ik in het slothoofdstuk (hoofdstuk 9) nagaan
welke mogelijkheden er zijn om op EU-niveau verdragen met derde landen te sluiten
die de feiten buiten de EUwél in aanmerking nemen. Hierbij zal ik ook nagaan welke
mogelijkheden er zijn om het door verordening 1231/10 gestelde vereiste van grens-
overschrijdend verkeer tussen minimaal twee EU-lidstaten af te schaffen.
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 BESLUIT 3/80

. INLE ID ING

In het onderhavige hoofdstuk bespreek ik Besluit 3/80 van de Associatieraad van
19 september 1980 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen van
de Lidstaten der Europese Gemeenschappen op Turkse werknemers en hun gezinsle-
den (hierna: Besluit 3/80). In paragraaf 4.2 geef ik allereerst een toelichting op deAssocia-
tieovereenkomst tussen de EEG en Turkije waarop Besluit 3/80 is gebaseerd.
Vervolgens geef ik in paragraaf 4.3 een introductie op Besluit 3/80, waarna ik achter-
eenvolgens de coördinatieprincipes van het besluit en de personele en materiële wer-
kingssfeer ervan bespreek. Hierna bespreek ik in paragraaf 4.4 de betekenis van
Besluit 3/80 ten opzichte van verordening 1231/10. In de daaropvolgende paragraaf
volgt een inhoudelijke toelichting op Besluit 3/80 aangaande de toepassing van dit
besluit in de praktijk. Zo worden de vijf arresten die het Hof van Justitie heeft gewe-
zen over de toepassing van het besluit besproken. De betreffende arresten zijn: Taflan-
Met 1996, Sürül 1999, Kocak en Örs 2000, Akdas 2011 en Demirci 2015. De gevolgen
van Besluit 3/80 in het kader van deze arresten voor het Nederlandse socialezeker-
heidsstelsel wordt in paragraaf 4.6 besproken. Verder bespreek ik in paragraaf 4.7 het
besluit van de Raad van Ministers die zij heeft aangenomen op basis van het voorstel
van de Europese Commissie. De Commissie acht vervanging noodzakelijk vanwege
de vaststelling van verordening 1231/10 en vanwege het in 2011 gewezen Akdas-
arrest van het Hof van Justitie. Ten slotte is in paragraaf 4.8 de conclusie opgenomen.

. ASSOCIAT IEOVEREENKOMST EEG-TURKI JE

De Associatieovereenkomst tussen de EEG (toentertijd bestaande uit de zes landen
die de Gemeenschap hebben opgericht1) en Turkije werd na vier jaar onderhandelen
op 12 september 1963 gesloten.2 De eerste associatieovereenkomst had de EEG met

1. Deze zijn België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.
2. Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en

Turkije, Ankara, 12 september 1963.



Griekenland gesloten. Om Turkije en Griekenland (beide NAVO-lid) gelijk te behan-
delen, werd ook een associatieverdrag met Turkije gesloten.3

Een belangrijke factor was dat in 1961 de Berlijnse Muur werd gebouwd, waardoor er
een einde kwam aan de stroom van Oost-Europese arbeidskrachten naar West-
Europa. Ter vervanging van de weggevallen toestroom werden door Duitsland en
enkele andere Europese lidstaten actief werknemers geworven uit landen als Turkije.
Destijds speelde Turkije ook een belangrijke rol bij de verdediging van Zuid-Oost
Europa tegen de Sovjet-Unie. DeNederlandseminister van Buitenlandse Zaken sprak
als voorzitter van de EEG Raad vanMinisters bij de ondertekening van de Associatie-
overeenkomst over de verscheidenheid in Europa als bron voor de oorspronkelijk-
heid van het continent: “Met eerbiediging van deze verscheidenheid is de
beweging van de Europese integratie ontstaan en zal zij moetenworden voortgezet.”4

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken wees erop dat het politieke kader van de
overeenkomst net zo belangrijk was als het economische. Hij haalde hierbij het Turkse
lidmaatschap van de Raad van Europa, de OESO en de NAVO aan. De voorzitter van
de Europese Commissie benadrukte nogmaals dat Turkije onderdeel was van
Europa.5/6

Uit de considerans van deAssociatieovereenkomst vanAnkara blijkt dat de associatie
tot doel had om steeds hechtere banden tussen het Turkse volk en de in de Europese
Economische Gemeenschap verenigde volkeren tot stand te brengen. Een verbetering
in levensomstandigheden in Turkije door de snellere economische vooruitgang en de
uitbreiding van het handelsverkeer zou het verschil in niveau tussen de economie van
Turkije en die van de EEG-lidstaten moeten verkleinen. De partijen erkennen dat de
steun van de EEG bij de verbetering van de levensstandaard in Turkije in een latere
fase de toetreding van Turkije tot de Gemeenschap zal vergemakkelijken. In art. 12
van de Associatieovereenkomst is opgenomen dat de partijen zich verbinden om
onderling geleidelijk het vrij verkeer van werknemers tot stand te brengen. Soortge-
lijke bepalingen inzake de opheffing van de beperkingen op vrijheid van vestiging en
op het vrij verrichten van diensten zijn opgenomen in de artikelen 13 en 14 van de
overeenkomst. Verder bevat art. 9 van de overeenkomst een verbod van elke discri-
minatie op grond van nationaliteit, dat nagenoeg hetzelfde is geformuleerd als het
verbod in het toenmalige art. 7 EEG-verdrag (thans art. 18 VWEU). In art. 7 van de
Associatieovereenkomst zijn de maatregelen opgenomen om de uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen te waarborgen. Een soortgelijke bepaling op grond
waarvan de lidstaten tot gemeenschapstrouw verplicht zijn, staat ook in het EEG-Ver-
drag. Sinds het Verdrag van Lissabon is deze verplichting in art. 4 lid 3 VEU

3. K. Groenendijk enM. Luiten,Rechten van Turkse burgers op grond van de Associatie EEG-Turkije, Nijmegen:
Wolf Legal Publishers, 2010, blz. 3.

4. Achtste overzicht van de werkzaamheden der Raden, april-september 1963, blz. 118.
5. Idem.
6. K. Groenendijk enM. Luiten,Rechten van Turkse burgers op grond van de Associatie EEG-Turkije, Nijmegen:

Wolf Legal Publishers, 2010, blz. 3 en 4.
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opgenomen. De Associatieovereenkomst heeft een Associatieraad ingesteld die bin-
dende besluiten neemt ter realisering van de doelstelling van de associatie. De betrok-
ken landen zijn ingevolge art. 22 van de Associatieovereenkomst verplicht de nodige
bepalingen ter uitvoering van de besluiten van de Associatieraad te nemen. In decem-
ber 1964 trad de Associatieovereenkomst in werking.7

In 1970 werd een Aanvullend Protocol gesloten waarin regels zijn opgenomen voor
de tweede fase van de associatie, te weten de overgangsfase. Art. 36 van dit protocol
bepaalt dat conform art. 12 van de Associatieovereenkomst het vrij verkeer vanwerk-
nemers tussen lidstaten en Turkije geleidelijk tot stand wordt gebracht. Dit diende
tussen het einde van het 12e en 22ste jaar na inwerkingtreding van die overeenkomst
te worden verwezenlijkt, dus uiterlijk eind 1986. De Associatieraad werd opgedragen
daarvoor de noodzakelijke besluiten vast te stellen. Zij heeft daarom eerst Besluit 2/76
vastgesteld aangaande de positie van Turkse werknemers en hun gezinsleden. Dat
werd vervolgens vervangen door Besluit 1/80.8 De Associatieraad heeft echter nooit
het volledige vrij verkeer van werknemers verwezenlijkt. Art. 37 Protocol bevat een
verbod op elke discriminatie op grond van nationaliteit van in de Gemeenschap
tewerkgestelde Turksewerknemers ten aanzien van dewerknemers die staatsburgers
zijn van de desbetreffende lidstaten. Dit verbod heeft betrekking op lonen en verdere
arbeidsvoorwaarden. Verder is voor de praktijk de standstill-bepaling in art. 41 lid 1
Protocol van belang. Ingevolge dit artikel mogen de betrokken landen onderling geen
nieuwe beperkingen invoeren aangaande de vrijheid van vestiging en het vrij verrich-
ten van diensten. Voor Nederland trad dit Protocol op 1 januari 1973 in werking.9

Eind 1980 stelde de Associatieraad Besluit 1/80 ter vervanging en aanvulling op het
eerdere Besluit 2/76 vast. Het besluit was bedoeld om de positie van de werknemers
en hun gezinsleden te verbeteren ten opzichte van de regeling ingesteld bij Besluit 2/76.
Ingevolge art. 16 van Besluit 1/80 zijn de relevante bepalingen van Besluit 1/80 met
ingang van 1 december 1980 in werking getreden.10/11

Het oude Besluit 2/76 is echter nog steeds van belang. Het bevat namelijk een
standstill-bepaling die de invoering van nieuwe beperkingen van de toegang tot
arbeid voor rechtmatig verblijvende en werkende Turkse werknemers verbiedt.12

Deze verdergaande bepaling heeft echter alleen betrekking op werknemers. De

7. Idem, blz. 4.
8. Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad van 19 september 1980 betreffende de ontwikkeling van de Asso-

ciatie. Zie www.bookshop.europa.eu voor de tekst van dit besluit.
9. K. Groenendijk enM. Luiten,Rechten van Turkse burgers op grond van de Associatie EEG-Turkije, Nijmegen:

Wolf Legal Publishers, 2010, blz. 4 en 5.
10. Idem, blz. 5.
11. Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie beoogt Besluit 1/80 de geleidelijke integratie van

Turkse werknemers en hun gezinsleden op de arbeidsmarkt en in de samenleving van de lidstaat van
verblijf. Zie bijvoorbeeld HvJ 10 januari 2006, C-230/03, Sedef, Jur. 2006, I-157, ECLI:EU:C:2006:5, r.o. 37.

12. HvJ 20 september 1990, C-192/89, Sevince, Jur. 1990, I-3461, ECLI:EU:C:1990:322.
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overeenkomstige bepaling in Besluit 1/80 heeft betrekking op zowel werknemers als
hun gezinsleden.
De teksten van de Besluiten 2/76 en 1/80 zijn nooit gepubliceerd in het EU Publicatie-
blad.13 Toch oordeelde het Hof van Justitie dat rechtstreekse werking van bepalingen
van deze besluiten niet kan worden betwist enkel omdat ze niet zijn gepubliceerd.14

Dit kan wel een belemmering zijn om particulieren verplichtingen op te leggen, maar
het kan betrokkenen niet de mogelijkheid ontnemen om zich tegenover een over-
heidsinstantie te beroepen op rechten die de betreffende besluiten hun geven. De
Associatieovereenkomst, het Protocol en Besluit 1/80 zijn zowel van toepassing op
Turkse staatsburgers in de EU als op EU-burgers in Turkije.
Naast Besluit 1/80 stelde de Associatieraad in 1980 ook Besluit 3/80 vast. Doel van dit
besluit was om de socialezekerheidsregelingen van de lidstaten te coördineren ten
behoeve van Turksewerknemers die in de Gemeenschapwerkzaam zijn ofwerkzaam
zijn geweest, alsmede hun gezinsleden en nagelaten betrekkingen.15 Anders dan
Besluit 1/80 bepaalt Besluit 3/80 niet zelf op welke datum het in werking treedt.
Het Hof van Justitie heeft in 1996 in het Taflan-Met-arrest uitgemaakt dat uit de bin-
dende kracht die de Associatieovereenkomst aan besluiten van de Associatieraad toe-
kent volgt dat het besluit in werking is getreden op de datum dat het is vastgesteld,
namelijk 19 september 1980.16 Anders dan Besluit 1/80 is Besluit 3/80 wel gepubli-
ceerd in het Publicatieblad van de EG.17

. DE BEGINSELEN DIE TEN GRONDSLAG LIGGEN AAN DE IN BESLUIT

/ OPGENOMEN COÖRDINATIE

4.3.1 Introductie

Als gevolg van de staatsgreep in Turkije op 12 september 1980 werd in de eerste helft
van de jaren ’80 de relatie tussen Turkije en de EEG bevroren: de Associatieraad werd
opgeschort. Besluit 3/80 werd een week na de staatsgreep door de lidstaten aange-
nomen; over de toepassingsbepalingen zou later worden onderhandeld.
Door de Europese Commissie werd op 8 februari 1983 een voorstel ingediend voor
een toepassingsregeling ten behoeve van Besluit 3/80.18 Het voorstel voor een toepas-
singsregeling bevat bijna 80 artikelen en 7 bijlagen. Turkije speelde zelf geen rol bij de

13. In Duitsland zijn de betreffende besluiten bekendgemaakt in het publicatieblad van het Ministerie van
Sociale Zaken. In Nederland zijn de besluiten niet officieel bekendgemaakt. De tekst is wel opgenomen
in Migrantenrecht 1994, nr. 1, blz. 14-17.

14. R.o. 24 Sevince.
15. HvJ 10 september 1996, C-277/94, Taflan-Met e.a., Jur. 1996, I-4085, ECLI:EU:C:1996:315, r.o. 3.
16. Idem, r.o. 21.
17. PB. C. 110 van 25 april 1983.
18. Zie voor de tekst van dit voorstel, PB.C. van 25 april 1983, 110/1.

 Betere coördinatie van socialezekerheidsrechten voor derdelandonderdanen



inhoud van een toepassingsregeling, en kon er derhalve geen directe invloed op
uitoefenen.
Het voorstel werd om politieke redenen niet door de Raad aangenomen. Griekenland
had destijds vanwege de Cypruskwestie namelijk problemen met dit besluit.19

Inmiddels waren de lidstaten ook anders gaan kijken naar de toestroom van Turkse
migranten naar de EG. Dit kwam door de economische recessie in landen die voor
Turkse migranten belangrijk waren: Nederland, Duitsland, Frankrijk, België en de
Scandinavische landen. Andere factoren waren de hoge werkloosheid onder de
Turkse migranten en het verdwijnen van industrieën zoals scheepsbouw en textiel,
waarvoor zij waren geworven. Hierdoor werden allerlei maatregelen genomen om
de toestroom van migranten uit het Middellandse Zeegebied te voorkomen. Zo werd
in Nederland in 1980 de visumplicht (de machtiging tot voorlopig verblijf) ingevoerd,
hetgeen tot een enorme daling van de immigratie leidde.20

Om deze reden was de animo om de toepassingsregeling aan te nemen ook bij andere
lidstaten dan Griekenland geslonken.
Sinds een jaar of negentien is Griekenland overigens weer voorstander van de toetre-
ding van Turkije tot de EU. Dit uit eigenbelang: Turkije zou een sterk buurland zijn.21

Toch is het voorstel voor een toepassingsregeling niet meer op de agenda gezet;
inmiddels was namelijk verordening 859/0322 in 2003 aangenomen (in 2010 opge-
volgd door verordening 1231/1023) waardoor Besluit 3/80 voor het grootste deel
overbodig is geworden.24

Na de totstandkoming van Besluit 3/80 heeft lange tijd onduidelijkheid geheerst met
betrekking tot de vraag of Besluit 3/80 directe werking had. Over deze kwestie waren
zowel in de internationale rechtsleer als bij de rechtbanken in de lidstaten de menin-
gen verdeeld: sommige rechtbanken pasten dit besluit toe, terwijl andere dit weiger-
den.25 De onduidelijkheid rondom de juridische kracht van Besluit 3/80 komt met

19. C. Schumacher, ‘Die Soziale Sicherheit von Drittstaatsangehörigen in der Europäischen Union’, K. Bar-
wig, G. Brinkmann, B. Huber, K. Lörcher, C. Schumacher (ed.), Festschrift für F. Fränz und G. Müller,
Baden-Baden, Nomos, 1994, blz. 553.

20. Gesprek met H. van Zuthem d.d. 10 april 2008. Van Zuthem is beleidsadviseur bij het Inspraak Orgaan
Turken.

21. Idem.
22. Verordening (EG) nr. 859/2003 van de Raad van 14 mei 2003 tot uitbreiding van de bepalingen van

Verordening (EEG) nr. 1408/71 en Verordening (EEG) nr. 574/72 tot de onderdanen van derde landen
die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze bepalingen vallen, Pb L 124 van 2003.

23. Verordening (EU) nr. 1231/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot uit-
breiding 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, Pb L 344
van 29 december 2010.

24. Gesprek R. Cornelissen d.d. 18 februari 2008.
25. Zie Y. Jorens, De rechtspositie van niet-EU-onderdanen in het Europese Socialezekerheidsrecht, Brugge: die

Keure, 1997, blz. 474 en 475.
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name door twee elementen. Allereerst is er de (interne) Overeenkomst van de Raad
van de EEG van 12 september 1963, waarin maatregelen en procedures zijn opgeno-
men die nodig zijn ter uitvoering van de Associatieovereenkomst.26 Dat betreft in
casu de toepassingsregeling, maar die is zoals opgemerkt niet aangenomen.
Een tweede reden is de onduidelijkheid van Besluit 3/80 zelf over zijn inwerkingtre-
ding. Het besluit bevat geen uitdrukkelijke bepaling omtrent zijn inwerkingtreding en
de eventuele datum daarvan.27 Dit kwam omdat inwerkingtreding afhankelijk was
van de toepassingsregeling die door de Raad aangenomen diende te worden.
Door zaken die aan het Hof van Justitie werden voorgelegd ontstond echter meer dui-
delijkheid. Het Hof heeft tot nu toe drie arresten gewezen over de vraag naar de recht-
streekse werking van Besluit 3/80. Zo oordeelde het Hof in het eerste arrest, Taflan-
Met, dat het besluit op de dag van vaststelling (19 september 1980) in werking trad,
maar dat er een toepassingsregeling vastgesteld moest worden alvorens het besluit
toegepast kon worden.28 In 1999 oordeelde het Hof in het Sürül-arrest evenwel dat
het in art. 3 opgenomen non-discriminatiebeginsel voor rechtstreekse werking in aan-
merking komt, ook al zijn er geen uitvoeringsbepalingen, waardoor Turkse werkne-
mers en hun gezinsleden zich voor de nationale rechter op het beginsel kunnen
beroepen.29 Verder heeft het Hof in 2011 in het Akdas-arrest geoordeeld dat ook
het in art. 6 opgenomen exportbeginsel een rechtstreekse werking heeft.30 In para-
graaf 4.5 worden deze arresten inhoudelijk besproken.

Besluit 3/80 breidt (weliswaar op een andere manier dan verordening 1231/10) het
toepassingsgebied uit van de coördinatieverordeningen tot de Turkse werknemers.
Veel bepalingen van Besluit 3/80 verwijzen voor de uitwerking ervan namelijk naar
de destijds van toepassing zijnde verordening 1408/71.31 Zo verwijzen de artikelen 12
en 13 van Besluit 3/80 naar art. 45 van verordening 1408/71. De opbouw van dit
besluit en de bepalingen ervan zijn dan ook praktisch dezelfde als van verordening
1408/71 en verwijzen dikwijls naar de bepalingen van verordening 1408/71 zoals
deze ten tijde van 1980 luidden. De verwijzingen door de bepalingen van Besluit
3/80 zijn statisch van aard: wanneer de norm waarnaar wordt verwezen een wijzi-
ging ondergaat dient de verwijzende bepaling daarom ook een gelijkaardige wijzi-
ging te ondergaan.32

Met de verwijzing naar verordening 1408/71 wordt getracht tegemoet te komen aan
het in art. 3 van Besluit 3/80 opgenomen beginsel van gelijke behandeling, waardoor

26. Verdrag van 12 september 1963, Pb L 217, 29 december 1964.
27. H. Verschueren, ‘Na het arrest Taflan-Met: is er leven na de dood’, MR 1997, nr. 2, blz. 29-24.
28. HvJ 10 september 1996, C-277/94, Taflan-Met e.a., Jur. 1996, I-4085, ECLI:EU:C:1996:315.
29. HvJ 4 mei 1999, C-262/96, Sürül, Jur. 1999, I-2685, ECLI:EU:C:1999:228.
30. HvJ 26 mei 2011, C-485/07, Akdas e.a., Jur. 2011, I-4499, ECLI:EU:C:2011:346.
31. Verordening (EEG) Nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socia-

lezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen
de Gemeenschap verplaatsen, Pb L 149 van 5 juli 1971.

32. Gesprek met H. Verschueren d.d. 30 mei 2013.

 Betere coördinatie van socialezekerheidsrechten voor derdelandonderdanen



Turkse staatsburgers die onder het besluit vallen op dezelfde manier behandeld moe-
ten worden als EU-burgers.33 Ofschoon de meeste van de coördinatiebepalingen van
Besluit 3/80 identiek zijn aan de coördinatiebepalingen van verordening 1408/71
bestaan er op bepaalde onderdelen belangrijke verschillen. Deze verschillen zijn
vooral het resultaat van de beperkte reikwijdte van de coördinatiebepalingen die
in de Associatieovereenkomst zijn opgenomen. Zo zijn er bijvoorbeeld geen nadere
bepalingen inzake de werkloosheidsuitkeringen te vinden. Dit houdt in dat diegene
die onder Besluit 3/80 valt zich bij werkloosheidsuitkeringen niet op een aantal prin-
cipes zoals die te vinden zijn in verordeningen 1408/71 (883/04 en 987/0934) kan
beroepen. Voorbeelden van dergelijke principes zijn de samentelling van tijdvakken,
de bijzondere regeling voor grensarbeiders en de mogelijkheid om met behoud van
werkloosheidsuitkering in een andere EU-lidstaat werk te zoeken.
Besluit 3/80 coördineert het Turkse socialezekerheidsstelsel niet met dat van de lid-
staten: het besluit coördineert enkel de stelsels van de lidstaten ten behoeve van de
Turkse werknemers. Het besluit heeft nooit de bedoeling gehad om tot een externe
coördinatie te komen. Alleen Turkse staatsburgers die zich binnen de Gemeenschap
hebben verplaatst moesten beschermd worden.35 Een voorbeeld hiervan is de
bescherming van een Turkse staatsburger die zowel in Nederland als Duitsland
gewerkt heeft. Overigens is het geen vereiste dat ten minste twee lidstaten in het
geding zijn om onder Besluit 3/80 te vallen: een Turkse staatsburger die zich niet bin-
nen de EU heeft verplaatst en waar het grensoverschrijdende aspect zich dus één
enkel lidstaat betreft, kan zich op het besluit beroepen.
In principe kunnen Turkse staatsburgers die zich kunnen beroepen op Besluit 3/80
zich ook tot bilaterale verdragen richten.36 Zo bepaalt art. 39 van het Aanvullend Pro-
tocol bij de Associatieovereenkomst, op grond waarvan Besluit 3/80 is vastgesteld,
dat de in het betreffende artikel opgenomen bepalingen geen afbreuk doen aan de
rechten en verplichtingen die voortvloeien uit bilaterale verdragen tussen Turkije
en de EU-lidstaten, voor zover deze in een gunstigere regeling voorzien.37 Dit is
ook bepaald in de toelichting op het voorstel van de Europese Commissie voor een
toepassingsregeling van Besluit 3/80, namelijk dat het betreffende besluit kan wor-
den beschouwd als een aanvullend instrument op de tussen de lidstaten en Turkije
gesloten bilaterale verdragen: het is dus niet de bedoeling dat het besluit deze verdra-
gen vervangt.38

33. Art. 3 Besluit 3/80.
34. Verordening (EG) nr. 987/09 van het Europees Parlement en van de Raad van 16 september 2009 tot

vaststelling van dewijze van toepassing van de Verordening (EU) nr. 883/04 betreffende de coördinatie
van de socialezekerheidsstelsels, Pb L 284 van 30 oktober 2009.

35. Gesprek met R. Cornelissen d.d. 18 februari 2008.
36. Wat betreft de bilaterale verdragen tussen de EU-lidstaten: met uitzondering van die bepalingen van

Bijlage II deel A Vo 1408/71 welke niet in deel B van genoemde bijlage zijn overgenomen (huidige bij-
lage III(A) en (B)) (art. 5 Besluit 3/80).

37. Zie art. 39, lid 5 van het Aanvullend Protocol bij de Associatieovereenkomst.
38. Zie COM (83) 13 def. van 2 februari 1983, p. 3.
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4.3.2 De essentie van de coördinatieprincipes

Het verbod van discriminatie naar nationaliteit
Ingevolge het in art. 3 opgenomen verbod van discriminatie naar nationaliteit zijn
Turkse werknemers en hun gezinsleden/nabestaanden, behoudens bijzondere bepa-
lingen van het besluit, met betrekking tot het recht op sociale zekerheid onderworpen
aan dezelfde voorwaarden als de nationale burgers van het desbetreffende EU-land.
Zoals gezegd heeft het Hof van Justitie in het Sürül-arrest (1999) directe werking toe-
gekend aan het non-discriminatiebeginsel.39 Het verbod van discriminatie naar nati-
onaliteit heeft betrekking op zowel op bijdragen gebaseerde uitkeringen als op de niet
op bijdragen gebaseerde uitkeringen, de zogenaamde speciale non-contributieve uit-
keringen. Vervolgens heeft het Hof in het Kocak en Örs-arrest (2000) bepaald dat het
non-discriminatiebeginsel zowel directe als indirecte discriminatie verbiedt.40/41 In
paragraaf 4.5 volgt nadere toelichting op deze arresten.

De export van uitkeringen
Ingevolge het in art. 6 opgenomen exportbeginsel mogen de invaliditeitsuitkeringen,
ouderdomspensioenen, nabestaandenuitkeringen en uitkeringen bij arbeidsongeval-
len en beroepsziekten van Turkse staatsburgers die ze in één ofmeerdere EU-lidstaten
hebben verkregen niet verminderd of geschorst worden omdat ze in een andere EU-
lidstaat of Turkije woonachtig zijn. Hierdoor mogen Turkse staatsburgers hun uitke-
ringen die onder het exportbeginsel vallen ongewijzigd naar EU-lidstaten en Turkije
meenemen. Bovendien geldt het exportbeginsel ook voor de niet op premiebetaling
gebaseerde uitkeringen, de speciale non-contributieve uitkeringen. Besluit 3/80 bevat
overigens geen bepalingen aangaande de naleving van de nationale regelingen met
betrekking tot de geëxporteerde uitkeringen. Dit betekent dus dat Turkse staatsbur-
gers ongeacht het bestaan van handhavingsafspraken hun uitkeringen naar andere
EU-lidstaten en Turkije mogenmeenemen. Zoals eerder gezegd heeft het Hof van Jus-
titie in het Akdas-arrest42 (2011) directe werking toegekend aan het exportbeginsel.
Vervolgens heeft het Hof in het Demirci-arrest43 (2015) verduidelijking gegeven
aan de toepassing van dit exportbeginsel. In paragraaf 4.5 komen deze arresten nader
aan de orde.

De aanwijzing van een toepasselijke wetgeving
Titel II van Besluit 3/80 verwijst naar bepaalde aanwijsregels van verordening 1408/
71, die luiden zoals de verordening ten tijde van de vaststelling van het besluit (1980)

39. HvJ 4 mei 1999, C-262/96, Sürül, Jur. 1999, I-2685, ECLI:EU:C:1999:228.
40. HvJ 14maart 2000, C-102/98,Kocak en C-211/98,Örs, Jur. 2000, blz. I-1287, ECLI:EU:C:2000:119, r.o. 39.
41. Zie paragraaf 1.1 voor nadere toelichting hierover.
42. HvJ 26 mei 2011, C-485/07, Akdas e.a., Jur. 2011, I-4499, ECLI:EU:C:2011:346.
43. HvJ 14 januari 2015, C-171/13, Demirci e.a., ECLI:EU:C:2015:8, m.nt. P.E. Minderhoud.
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gold. De betreffende aanwijsregels hebben in beginsel als doel de wetgeving van één
lidstaat van toepassing te laten zijn om zo zowel positieve wetsconflicten als nega-
tieve wetsconflicten te voorkomen. Op werknemers is in beginsel de wetgeving
van de lidstaat waarin de desbetreffende werknemers hun werkzaamheden verrich-
ten van toepassing.44 Dit geldt ook indien de werknemer op het grondgebied van een
andere lidstaat woont of indien de zetel van de onderneming waarbij hij werkzaam is
zich bevindt op het grondgebied van een andere lidstaat. Indien het om zeelieden
gaat, is de wetgeving van de lidstaat waarvan het vaartuig waarop zij varen de vlag
voert van toepassing. Op dit uitgangspunt gelden een aantal uitzonderingen.45 Zo
blijft op de werknemers die in dienst zijn van een onderneming die op het grondge-
bied van een lidstaat een bedrijf heeft waaraan zij verbonden zijn, door deze onderne-
ming worden uitgezonden naar het andere lidstaat om daar werkzaamheden uit te
voeren, de wetgeving van de eerstgenoemde lidstaat van toepassing voor een duur
van 12 maanden, alsof zij op zijn grondgebied werkzaam bleven. In geval de werk-
zaamheden op het grondgebied van de laatstgenoemde lidstaat nog langer duurt,
blijft de wetgeving van de eerstbedoelde lidstaat van toepassing mits aan de
bevoegde autoriteit van de lidstaat (waarvan de wetgeving ingevolge art. 13 van ver-
ordening 1408/71 van toepassing zou zijn) voor het einde van deze 12 maanden om
goedkeuring is gevraagd. De bevoegde autoriteit van die lidstaat kan alleen toestem-
ming geven indien de bevoegde autoriteit van de andere lidstaat ermee ingestemd
heeft. Bovendien kunnen de bevoegde autoriteiten van twee of meer lidstaten ten
behoeve van bepaalde groepen werknemers in onderling overleg uitzonderingen
vaststellen op de aanwijsregels.46

De samentelling van tijdvakken
De tijdvakken die door de Turkse staatsburgers binnen de Gemeenschap zijn vervuld
worden samengeteld om zodoende aan de vereisten voor de toekenning van
bepaalde uitkeringen te voldoen. Met betrekking tot de langdurige uitkeringen (inva-
liditeitsuitkeringen, ouderdomspensioenen en nabestaandenuitkeringen) dienen
twee berekeningen gemaakt te worden.47 In de eerste plaats worden de langdurige
uitkeringen volgens de deelpensioenmethode berekend: ieder land dient de desbe-
treffende uitkering naar verhouding van de in dat land vervulde tijdvakken te ver-
strekken. Dit is in alle situaties zo, ook wanneer belanghebbende recht heeft op
een uitkering zonder dat hij zich op de samentellingsregel heeft moeten beroepen.
Deze berekening vindt plaats aan de hand van alle tijdvakken van verzekering die
in de EU-lidstaten zijn vervuld. De in Turkije vervulde tijdvakken worden hierbij niet
meegeteld. Als betrokkene in een lidstaat verzekerd was geweest die een bilateraal
verdrag heeft geslotenmet Turkije vindt er een tweede berekening plaats. In dat geval

44. Art. 13 Vo 1408/71.
45. Art. 14 Vo 1408/71.
46. Art. 17 Vo 1408/71.
47. Artikelen 12-14 Besluit 3/80.
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wordt de uitkering berekend overeenkomstig de bepalingen van het bilateraal ver-
drag, waarbij de Turkse tijdvakken wel in aanmerking worden genomen, maar dit
zijn slechts de tijdvakken vervuld in het verdragsland. Als het verschuldigde bedrag
ingevolge dit verdrag hoger is dan het bedrag dat krachtens Besluit 3/80 (volgens de
deelpensioenmethode) verschuldigd is, moet het bedrag door de betreffende lidstaat
aangevuld worden tot het bedrag dat ingevolge het bilateraal verdrag verschuldigd
is.48 Bij de verstrekking van kortdurende uitkeringen (bij ziekte en moederschap) die
gebaseerd zijn op de samentelling van tijdvakken wordt de deelpensioenmethode
niet toegepast: bekostiging van de desbetreffende uitkering komt volledig voor reke-
ning van de desbetreffende EU-lidstaat waar een beroep op een uitkering is gedaan.49

Het reguleren van samenloop van uitkeringen
Krachtens de non-cumulatieregels die in art. 8 zijn opgenomen, kan geen recht worden
verkregen of gehandhaafd op verschillende uitkeringen van dezelfde aard die betrek-
king hebben op hetzelfde tijdvak van verplichte verzekering. In het Knoch-arrest50

werd in verbandmet de toepassing van verordening 1408/71 door het Hof van Justitie
uiteengezet wat er moet worden verstaan onder uitkeringen van dezelfde aard. Vol-
gens het Hof is hiervan sprake indien het voorwerp en de doelstelling aan elkaar gelijk
zijn, net als de berekeningsgrondslag en de toekenningsvoorwaarden. Een uitzonde-
ring op het verbod van samenloop betreft de uitkeringen die conform de deelpensioen-
methode zijn vastgesteld; dergelijke uitkeringen mogen wel samenlopen. Indien de
samenloop van uitkeringen zich voordoet of indien er op het andere grondgebied
inkomsten door bijvoorbeeld werk worden verkregen mag met behulp van de natio-
nale non-cumulatiebepalingen de toegekende uitkering worden berekend. De non-
cumulatiebepalingen hebben naast het socialezekerheidsstelsel van EU-lidstaten ook
betrekking op het Turkse socialezekerheidsstelsel. Besluit 3/80 verlangt namelijk de
export van bepaalde uitkeringen naar Turkije. Daarom is het nodig om samenloop
met uitkeringen die op grond van het Turkse socialezekerheidsstelsel verkregen zijn
te reguleren. Voor de uitvoering van de non-cumulatiebepalingen dienen de nationale
autoriteiten van de betrokken landen elkaar op verzoek inlichtingen te verstrekken.

Personele en materiële werkingssfeer
Besluit 3/80 heeft alleen betrekking op Turkse werknemers. Zelfstandigen en studen-
ten vallen hier dus niet onder. In 1980 – het jaar waarin Besluit 3/80 is vastgesteld –

vielen ook alleen werknemers onder de personele werkingssfeer van verordening
1408/71, maar die verordening is sindsdien uitgebreid. De tekst van Besluit 3/80
is sinds 1980 nooit meer gewijzigd omdat de gedachte was dat het besluit nooit in
werking was getreden.51

48. Art. 14 Besluit 3/80.
49. Artikelen 10 en 11.
50. HvJ 8 juli 1992, C-102/91, Knoch, Jur. 1992, I-4341, ECLI:EU:C:1992:303, r.o. 40.
51. F.W.M.Keunen, Schets van het Europees socialezekerheidsrecht, Lelystad: Koninklijke Vermande, 2001, blz. 296.
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De materiële werkingssfeer van Besluit 3/80 betreft:
• uitkeringen bij ziekte en moederschap;
• invaliditeitsuitkeringen;
• ouderdomspensioenen;
• uitkeringen aan nagelaten betrekkingen;
• uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten;
• overlijdensuitkeringen;
• werkloosheidsuitkeringen;
• gezinsbijslagen.

Het besluit is niet van toepassing op regelingen voor oorlogsslachtoffers en op de soci-
ale en medische bijstand.52

. BETEKENIS BESLUIT / TEN OPZICHTE VAN

VERORDENING /

Uit de vergelijking van Besluit 3/80 en verordening 1231/10 blijkt dat ook nu, nadat
verordening 1231/10 de coördinatie aanzienlijk heeft uitgebreid ten behoeve van der-
delandonderdanen, Besluit 3/80 een aantal voordelen heeft op het terrein van coör-
dinatie voor Turkse staatsburgers. Hieronder wordt die vergelijking gemaakt.
Allereerst zullen de vereisten met betrekking tot de mogelijkheid om de twee regelin-
gen in te roepenworden behandeld. Vervolgens komen de coördinatietechnieken van
deze twee regelingen aan bod.

Een verschil tussen Besluit 3/80 en verordening 1231/10 ligt in de juridische grond-
slag. Doordat de juridische grondslag van verordening 1231/10 op art. 63, lid 4 EG-
verdrag (nu art. 79, lid 2 VWEU) gebaseerd is, kunnen de lidstaten zelf invulling
geven aan het vereiste dat er sprake is van legaal verblijf binnen hun grondgebied.
De juridische grondslag van Besluit 3/80 is gebaseerd op art. 39 van het Aanvullend
Protocol bij de Associatieovereenkomst. Dit besluit heeft als doelstelling het recht op
sociale zekerheid van Turkse staatsburgers die zich binnen de Gemeenschap ver-
plaatsen te waarborgen. Immers, het recht op sociale zekerheid is een belangrijk ele-
ment bij de beslissing zich al dan niet naar een andere EU-lidstaat te verplaatsen.
Derhalve is het aannemelijk dat de lidstaten met betrekking tot Besluit 3/80 niet zelf
vereisten mogen stellen wanneer er sprake is van legaal verblijf binnen hun grondge-
bied. Dit wordt bepaald door het historische kader, namelijk art. 39 van het Aanvul-
lend Protocol bij de Associatieovereenkomst. In het kader van Besluit 3/80 is voor
Turkse staatsburgers hun nationaliteit dus voldoende om zich op het besluit te

52. Art. 4, lid 4 Besluit 3/80.
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beroepen. Deze zienswijze is door het Hof van Justitie in 1999 in het Sürül-arrest53

bevestigd. In de volgende paragraaf wordt dit arrest besproken.
Een ander verschil met verordening 1231/10 is dat voor een beroep op Besluit 3/80
het voldoende is dat een Turkse staatsburger vanuit Turkije naar een EU-lidstaat
migreert. Verordening 1231/10 stelt als vereiste dat er minimaal twee EU-lidstaten
in het geding moeten zijn wil een Turkse staatsburger zich erop kunnen beroepen.
Besluit 3/80 kent dit vereiste niet. Daarom kunnen Turkse staatsburgers die vanuit
Turkije naar bijvoorbeeld Nederland zijn gemigreerd zich op het betreffende besluit
beroepen.

Besluit 3/80 voorziet op bepaalde terreinen in een gunstigere regeling dan verorde-
ning 1231/10. Zo kunnen Turkse staatsburgers hun uitkeringen naar Turkije meene-
men, terwijl verordening 883/04, waar verordening 1231/10 naar verwijst, enkel
export binnen de EU toestaat. Het verschil in de mogelijkheid van export van uitke-
ringen is ook uit de doelstelling van deze twee regelingen af te leiden: Besluit 3/80
kadert in de doelstelling om geleidelijk vrij verkeer van werknemers te verwezenlij-
ken, terwijl die van verordening 1231/10 enkel de gelijke behandeling als burgers van
de lidstaten betreft. Aangezien Besluit 3/80 de export van sommige uitkeringen naar
Turkije verlangt, reguleert dit besluit via non-cumulatieregels ook de samenloop met
uitkeringen die Turkse staatsburgers vanuit het Turkse socialezekerheidsstelsel
hebben verworven. De non-cumulatieregels van verordening 883/04, die via veror-
dening 1231/10 doorwerkt tot derdelandonderdanen, beperken zich tot de socialeze-
kerheidsstelsels van de EU-lidstaten. We kunnen dus concluderen dat verordening
1231/10 zorg draagt voor een beperktere coördinatie: ze voorziet slechts in een
interne coördinatie, terwijl Besluit 3/80 ook gedeeltelijk in een externe coördinatie
voorziet, waardoor export van bepaalde uitkeringen naar Turkije mogelijk is.
Bovendien zijn, anders dan bij verordening 1231/10, Denemarken en het Verenigd
Koninkrijk gebonden aan Besluit 3/80.54

Ook bestaat er een verschil in de materiële werkingssfeer van beide coördinatierege-
lingen. Besluit 3/80 heeft namelijk, anders dan verordening 883/04, waar verorde-
ning 1231/10 naar verwijst, geen betrekking op uitkeringen bij vervroegde
uittreding. Ten slotte is er ook een verschil tussen de twee coördinatieregelingen
wat betreft de personele werkingssfeer: Besluit 3/80 heeft alleen betrekking op
(Turkse) werknemers en hun gezinsleden/nabestaanden terwijl verordening 883/04
op zowel economisch actieven als economisch non-actieven van toepassing is. Dus
hierin is verordening 1231/10 aanmerkelijk ruimer dan Besluit 3/80.

Hoewel Besluit 3/80 net als verordening 1231/10 niet de stelsels van EU-lidstatenmet
het Turkse socialezekerheidsstelsel coördineert, hebben we gezien dat het besluit op

53. HvJ 4 mei 1999, C-262/96, Sürül, Jur. 1999, I-2685, ECLI:EU:C:1999:228.
54. Zie de bijlage bij Besluit 3/80 voor nadere informatie aangaande de toepassing van het besluit door de

EU-lidstaten. Het betreffende besluit is te raadplegen op http://eur-lex.europa.eu.
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bepaalde onderdelen meer voordelen voor Turkse staatsburgers geeft dan de veror-
dening. Zo bewerkstelligt Besluit 3/80, anders dan verordening 1231/10, ook in een
deels externe coördinatie waardoor export van bepaalde uitkeringen naar Turkije
mogelijk is. Besluit 3/80 voorziet echter niet alleen in een verdergaander coördinatie.
We hebben immers gezien dat het besluit eenvoudiger toegang geeft voor Turkse
staatsburgers omdat dit besluit niet vereist dat er sprake moet zijn van grensover-
schrijdend verkeer tussen minimaal twee EU-lidstaten.
Derhalve sluit ik mij niet aan bij de stelling die onder andere door Cornelissen55 ver-
dedigd wordt dat Besluit 3/80 voor het grootste deel overbodig zou zijn geworden
doordat verordening 1231/10 coördinatiebescherming geeft.

. IN HET KADER VAN BESLUIT / GEWEZEN ARRESTEN

Zoals gezegd was Besluit 3/80 door de vaststelling van verordening 859/03 (thans
verordening 1231/10) in de ogen van menigeen, waaronder Cornelissen, voor het
grootste deel overbodig geworden.56 De redenering is namelijk dat derdelandonder-
danen door de vaststelling van deze verordening dezelfde rechten en plichten als EU-
burgers hebben. Derhalve zou er geen noodzaak meer zijn voor een andere coördina-
tieregeling. Uit de bespreking in de vorige paragraaf is gebleken dat Besluit 3/80 toch
op bepaalde terreinen een sterkere coördinatiebescherming geeft dan verordening
1231/10. Bovendien heeft Besluit 3/80 dankzij de arresten van het Hof van Justitie
inzake de toepassing van het besluit zijn betekenis ook in de praktijk getoond. In deze
paragraaf volgt een bespreking van deze arresten.

4.5.1 Het Taflan-Met-arrest57

Het ging hier om Turkse staatsburgers die volgens deNederlandsewettelijke regeling
op het moment van het intreden van het risico van het overlijden van hun partner en/
of arbeidsongeschiktheid niet verzekerd waren. Nederland stelt namelijk onder
andere als vereiste voor het recht op uitkering dat men op het tijdstip van het intreden
van het risico – in casu het overlijden van partner en arbeidsongeschiktheid – verze-
kerd is krachtens respectievelijk (destijds) de AWWen deWAO. Daar de echtgenoten
van de drie weduwen in het Taflan-Met-arrest naar Turkije waren teruggekeerd en
daar overleden, en de werknemer – in de vierde zaak – in Duitsland arbeidsonge-
schikt was geworden, voldeden zij niet aan de gestelde eis. Hierdoor konden hun
weduwen krachtens de nationale wetgeving geen aanspraak maken op de door
hen aangevraagde Nederlandse uitkeringen. De rechtbank Amsterdam was van
mening dat de betrokkenen wellicht op grond van Besluit 3/80 – in het bijzonder

55. Gesprek R. Cornelissen d.d. 18 februari 2008.
56. Idem.
57. HvJ 10 september 1996, C-277/94, Taflan-Met e.a., Jur. 1996, I-4085, ECLI:EU:C:1996:315.
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artikelen 12 en 13 – recht zouden kunnen hebben op de door hun aangevraagde uit-
keringen. Daarom stelde de rechtbank Amsterdam prejudiciële vragen aan het Hof
van Justitie omtrent de werking van Besluit 3/80.
Het Hof oordeelde vervolgens niet alleen dat Besluit 3/80 sinds de vaststelling
(19 september 1980) ervan in werking is getreden58, maar oordeelde eveneens dat
ook al zijn sommige bepalingen ervan duidelijk en nauwkeurig omschreven het
besluit niet kan worden toegepast zolang een toepassingsregeling ontbreekt.59 De
overweging van het Hof lijkt erop dat geen enkele bepaling van het besluit direct
werkt, zij het dat hierover nog wel discussie mogelijk was, zoals uit de latere arres-
ten is gebleken.
Door het arrest werd de Raad van Ministers wel herinnerd aan zijn verplichting om
een toepassingsregeling voor Besluit 3/80 vast te stellen. Tevens overwoog het Hof
dat het ontbreken van een toepassingsregeling niet betekent dat het betreffende
besluit niet bindend is voor de partijen.60

Uit het Taflan-Met-arrest bleek dus, anders dan men eerder dacht, dat het besluit wel
degelijk in werking was getreden, en wel op de dag van zijn vaststelling. Echter, alvo-
rens het toegepast kon worden, diende er een toepassingsregeling vastgesteld te
worden.

Bovendien klopt de verwijzing van Besluit 3/80 naar verordening 1408/71 niet meer:
sinds de vaststelling van Besluit 3/80 is verordening 1408/71 immers vele malen
gewijzigd. Ten tijde van de oude verwijzingen kwamen de artikelen 12 en 13 (conform
vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie61) voor directe werking in aanmerking:
aanvullende uitvoeringsbepalingen waren namelijk niet noodzakelijk. Het ging
immers niet om de berekening van uitkeringen, maar om de vraag of de betrokkenen
aan de in art. 45, lid 3 van verordening 1408/71 opgenomen voorwaarden voldeden.
Eventuele berekeningsproblemen konden derhalve in de destijds gemaakte verwij-
zingen door de artikelen 12 en 13 niet aan de orde zijn. In de loop van de jaren is
art. 45, lid 3 gewijzigd in art. 45, lid 5. Deze laatste bepaling verwijst tegenwoordig
op haar beurt naar Bijlage VI. De uitwerking van Bijlage VI is in het kader van de ver-
wijzingen die door de artikelen 12 en 13 worden gemaakt niet consequent. Ze leent
zich namelijk niet voor de berekening van de betreffende uitkeringen als Turkse
staatsburgers in het geding zijn; er ontbreekt een uitwerking voor Turkije waarin
rekening wordt gehouden met de verwijzende bepalingen van Besluit 3/80. Daar-
door kan het recht op uitkeringen van Turkse staatsburgers niet worden vastgesteld.
Destijds kon met behulp van alleen al art. 45, lid 3 het recht op een uitkering vastge-
steld worden. Met de invoering van Bijlage VI is er dus niet of althans onvoldoende
rekening gehouden met de verwijzingen in andere bepalingen – in casu de artikelen

58. R.o. 21.
59. R.o. 37.
60. R.o. 20.
61. Zie met name de arresten Demirel, Kziber, Racke en Sevince van het Hof van Justitie.
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12 en 13 van Besluit 3/80. De achterliggende gedachte van de verwijzingen van
Besluit 3/80 naar verordening 1408/71 is om de Turkse werknemers en hun gezins-
leden/nabestaanden dezelfde behandeling te geven als burgers van de lidstaten. De
huidige verwijzingen geven daar geen blijk van: de uitwerking van Bijlage VI sluit
inhoudelijk gezien niet goed aan op de verwijzingen die door de artikelen 12 en 13
van Besluit 3/80 worden gemaakt. Dit is vooral van belang omdat verwijzing bepa-
lend is voor de vraag of een bepaling in duidelijke en nauwkeurige bewoordingen is
omschreven. Dergelijke bepalingen hebben (conform vaste jurisprudentie van het Hof
van Justitie) rechtstreekse werking, waardoor betrokkenen zich voor een nationale
rechter in een EU-lidstaat erop kunnen beroepen.

4.5.2 Het Sürül-arrest62

In dit arrest ging het om mevrouw Sürül die met de wijziging van de Duitse wetge-
ving per 1 januari 1994 geen kinderbijslag meer kreeg uitgekeerd. Met de wijziging
werd kinderbijslag namelijk, afgezien van aan Duitse staatsburgers, alleen nog ver-
strekt aan staatsburgers van andere lidstaten van de EG, vluchtelingen en staatlozen
die met Duitsers gelijkgesteld waren. In Duitsland woonachtige vreemdelingen had-
den vanaf die datum alleen recht op kinderbijslag, indien zij in het bezit waren van
een vestigings- of verblijfsvergunning. Zowel mevrouw Sürül als haar man waren
slechts in het bezit van een tijdelijke verblijfsvergunning.
Mevrouw Sürül voerde in haar beroep bij de rechterlijke instantie aan dat zij op grond
van het Associatieverdrag EEG-Turkije het recht had om op dezelfde wijze als Duitse
staatsburgers te worden behandeld, zodat de aard van de verblijfsvergunning die
haar in de betreffende lidstaat was afgegeven, niet relevant was. Daarom stelde de
rechterlijke instantie prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie, onder andere of
het in art. 3 van Besluit 3/80 opgenomen non-discriminatiebeginsel voor directe
werking in aanmerking komt.
Het Hof concludeerde dat het non-discriminatiebeginsel directe werking heeft, daar
het voor zijn uitwerking geen nadere uitvoeringsmaatregelen behoeft.63 De directe
werking wordt ook niet weerlegd door het doel en de aard van de Associatieovereen-
komst zelf, namelijk de geleidelijke totstandbrenging van het vrij verkeer van werk-
nemers, met het oog op de verbetering van de levensstandaard van het Turkse volk,
en om in een later stadium de toetreding van Turkije tot de Gemeenschap te
vergemakkelijken.64

62. HvJ 4 mei 1999, C-262/96, Sürül, Jur. 1999, I-2685, ECLI:EU:C:1999:228. Voor uitgebreide arrestanalyse
zie: H. Verschueren, ‘The Sürül Judgment: Equal Treatment for Turkish Workers in Matters of Social
Security’, European Journal of Migration and Law 1999, blz. 371-384.

63. Volgens vaste rechtspraak heeft een bepaling directe werking, wanneer zij, gelet op haar bewoordingen
en op het doel en de aard van de overeenkomst, een duidelijke en nauwkeurig omschreven verplichting
behelst voor welke uitvoering en werking geen verdere handeling vereist is. Zie met name de arresten
Demirel, Kziber, Racke en Sevince van het Hof van Justitie.

64. R.o. 70.
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Tot het Sürül-arrest was het onzeker of alleen de artikelen 12 en 13 (die in het Taflan-
Met-arrest aan de orde waren) van Besluit 3/80 geen directe werking hadden, of dat
dit ook van toepassing was op de overige bepalingen van het besluit. Het Sürül-arrest
heeft daar duidelijkheid in gebracht: ermoet per bepaling getoetst worden of deze aan
de criteria voor directe werking voldoet. Ook andere bepalingen kunnen dus directe
werking hebben, mits ze aan de criteria ervoor voldoen. Het Hof overwoog dat de
directe werking van het non-discriminatiebeginsel niet ongeldig wordt gemaakt door
het feit dat art. 3 bepaalt dat het beginsel van non-discriminatie “onderworpen is aan
de speciale bepalingen van dit besluit”. Dit betekent dat in een speciale bepaling een
uitzondering op het beginsel kan worden bepaald, maar dat de uitzondering wel uit-
drukkelijkmoet worden verklaard. Een voorbeeld hiervan is het Aanvullend Protocol
van het Besluit 3/80, waar bepaalde gespecificeerde voordelen van het toepassings-
gebied van het besluit uitgesloten zijn. Het beginsel van non-discriminatie is echter
niet van toepassing op deze voordelen.
Nadat het Hof had vastgesteld dat art. 3 van Besluit 3/80 directe werking heeft,
onderzocht het of de voorwaarde dat een Turkse staatsburger die legaal in een lid-
staat verblijft een bepaald type verblijfstitel moet hebben alvorens recht op kinder-
bijslag te hebben in strijd is met het non-discriminatiebeginsel.65 Het Hof stelde vast
dat de Turkse staatsburgers die onder Besluit 3/80 vallen op dezelfdemanier behan-
deld moeten worden als de staatsburgers van het land van ontvangst. Dit betekent
dat dewettelijke regeling van die lidstaat aan deze personen geen nadere of striktere
voorwaarden kan stellen dan aan nationale burgers.66 Voorts concludeerde het Hof
dat de eis die aan vreemdelingen wordt gesteld om in het bezit te zijn van een vesti-
gings- of verblijfsvergunning ongelijke behandeling op grond van nationaliteit is.67

Derhalve is er volgens het Hof sprake van directe discriminatie naar nationaliteit:
aan Duitse staatsburgers of met hen gelijkgestelden wordt enkel de eis gesteld
dat zij aldaar wonen.68 Voor de toepassing van art. 3 van Besluit 3/80 betekent
dit dat elke voorwaarde die moeilijker door een Turkse ingezetene te vervullen is
dan door de ingezetene van de betrokken lidstaat de betreffende bepalingen
schendt.

65. In zijn analyse hanteert het Hof de criteria die traditioneel inzake het non-discriminatiebeginsel op
grond van nationaliteit in de communautairewetgeving, de primairewetgeving, of deOvereenkomsten
met derde landen worden geraadpleegd. Zo refereert het naar Cowan-arrest (interpretatie van art. 6 –

thans art. 12 – van het EG-Verdrag) en naar Kziber- en Hallouzi Choho-arresten (interpretatie van de
Samenwerkingsovereenkomst met Marokko). Zie voor deze arresten: HvJ 2 februari 1989, C-186/87,
Cowan (1989), blz. 195; HvJ 31 januari 1991, C-18/90, Kziber (1991), blz. I-199; HvJ 3 oktober 1996,
C-126/95, Hallouzi-Choho (1996), blz. I-4807.

66. R.o. 103.
67. R.o. 101 en 102.
68. Het Hof had zich in het Martinez Sala-arrest al een soortgelijke interpretatie van het non-discriminatie-

beginsel gedaan. Zie HvJ 12 mei 1998, C-85/96, Martinez Sala, Jur. blz. I-2691, ECLI:EU:C:1998:217,
r.o. 64.
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Het Hof heeft in 2000 in het arrest Kocak en Örs geoordeeld dat art. 3 niet alleen
directe discriminatie verbiedt maar ook indirecte discriminatie.69 Zie paragraaf 1.1
voor toelichting op indirecte discriminatie.
Het Hof liet in het Sürül-arrest demogelijkheid open om het gemaakte onderscheid te
rechtvaardigen, mits het op objectieve overwegingen berust.70 In het Sürül-arrest
was het Hof echter van oordeel dat er door de Duitse regering geen argumenten zijn
aangevoerd die een objectieve rechtvaardiging zouden kunnen vormen voor het
gemaakte onderscheid naar nationaliteit. Het in art. 3 opgenomen non-discriminatie-
beginsel is dus niet absoluut; de mogelijkheid bestaat dat EU-lidstaten onderscheid
naar nationaliteit kunnen rechtvaardigen.

4.5.3 Het Akdas-arrest71

Aan het Akdas-arrest lag een prejudiciële vraag van de CRvB van 1 november 200772

ten grondslag, die onder andere vroeg of het exportbeginsel dat in art. 6 van Besluit
3/80 is opgenomen voor directe werking in aanmerking komt. Indien het exportbe-
ginsel directe werking heeft kunnen de Turkse staatsburgers hun TW-toeslag, een
non-contributieve uitkering, naar Turkije exporteren. Deze toeslag wordt uit de
algemene middelen bekostigd en wordt als een aanvulling op het sociaal minimum
toegekend aan onder andere (ex)-arbeidsongeschikten.
De export van de TW-toeslag werd met de inwerkingtreding van de Wet BEU per
1 januari 2000 met een overgangsperiode van drie jaar geleidelijk stopgezet. De com-
plicatie in het voorliggend geval was dat Turkse staatsburgers ingevolge art. 59 van
het Aanvullend Protocol niet in een gunstigere positie mochten komen te verkeren
dan EU-burgers. Verordening 1408/71 heeft namelijk, anders dan Besluit 3/80, een
wijziging ondergaan waardoor speciale, niet-contributieve uitkeringen (zoals de
TW) van de exportmogelijkheid zijn afgezonderd. De directe werking van art. 6
van dit besluit brengt met zich mee dat de toeslagen toegekend aan Turkse staatsbur-
gers die in Turkije wonen niet stopgezet kunnen worden wegens verblijf buiten
Nederland, terwijl de toeslagen toegekend aan burgers woonachtig op het grondge-
bied van een lidstaat wel stopgezet worden.
Derhalve stelde de CRvB prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie, onder andere of
de in art. 6 Besluit 3/80 opgenomen exportbepaling voor directe werking in aanmer-
king komt en, indien deze vraag bevestigendwordt beantwoord, of deze bepaling een
exportverbod van de TW-toeslag in de weg staat.
Het Hof begon zijn antwoord op deze vraag met het aanhalen van de doelstelling van
de Associatieovereenkomst tussen de EEG en Turkije, die tot doel heeft de ontwikke-
ling van de commerciële en economische betrekkingen tussen de partijen bij de

69. HvJ14 maart 2000, C-102/98, Kocak en C-211/98, Örs, Jur. blz. I-1287, r.o. 39.
70. R.o. 104.
71. HvJ 26 mei 2011, C-485/07, Akdas e.a., Jur. 2011, I-4499, ECLI:EU:C:2011:346.
72. CRvB 1 november 2007, LJN: BB7475, RSV 2007/352.
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Overeenkomst te bevorderen. Dit geldt ook voor de geleidelijke totstandbrenging van
het vrij verkeer van werknemers ten behoeve van de verbetering van de levensstan-
daard van het Turkse volk, en om in een later stadiumde toetreding van Turkije tot de
Gemeenschap te vergemakkelijken.73 Vervolgens behandelde het Hof Besluit 3/80.
Het overwoog dat dit besluit, dat door de Associatieraad vastgesteld was op basis
van art. 39 van het Aanvullend Protocol, de coördinatie beoogt van de socialezeker-
heidsregelingen van de lidstaten teneinde Turkse werknemers en hun eventuele
gezinsleden en/of nagelaten betrekkingen in aanmerking te laten komen voor uitke-
ringen vanuit de sociale zekerheid. Ten behoeve hiervan zijn de bepalingen van dit
besluit grotendeels geënt op enkele bepalingen van verordening 1408/71 die destijds
van toepassing was op de burgers van de EU.74

Uit de omschrijving van art. 6 (dat qua bewoording gelijk of vrijwel gelijk is aan art. 10
van verordening 1408/71 en art. 7 van de huidige verordening 883/04) blijkt dat deze
bepaling duidelijke, precieze en onvoorwaardelijke termen bevat. Art. 6 verbiedt de
lidstaten namelijk om de daarin opgenomen uitkeringen te wijzigen op grond dat de
uitkeringsgerechtigde in Turkije of een andere lidstaat woont dan in die waar het ver-
schuldigde orgaan zich bevindt. Derhalve komt deze onvoorwaardelijke exportbepa-
ling voor directe werking in aanmerking.
Anders dan het in art. 3 opgenomen non-discriminatiebeginsel is het in art. 6 opge-
nomen exportbeginsel absoluut, aangezien uit het Akdas-arrest blijkt dat EU-lidsta-
ten niet de mogelijkheid hebben om een exportbeperking te rechtvaardigen. Het Hof
ging namelijk niet in op de door Nederland aangevoerde argumenten om de moge-
lijkheid tot een exportbeperking met betrekking tot de TW te overwegen.75

Wat betreft de complicatie met betrekking tot art. 59 van het Aanvullend Protocol,
namelijk dat de Turkse staatsburgers niet in een gunstigere situatie geplaatst mogen
worden dan de EU-burgers overwoog het Hof dat de systematiek van verordening
1408/71, waarin speciale non-contributieve uitkeringen kunnen worden uitgezon-
derd van de exportmogelijkheid, niet in het kader van Besluit 3/80 kan worden toe-
gepast. De toepassing van de ingevolge verordening 1408/71 geldende systematiek
op Besluit 3/80 zou namelijk de wijziging van het betreffende besluit betekenen. Een
dergelijke wijziging is enkel voorbehouden aan de Associatieraad. Voorts overwoog

73. Artikelen 2 lid 1, 12, de vierde overweging van de considerans en art. 28 van de Associatie-
overeenkomst.

74. Pb L 149, blz. 2.
75. Nederland voerde voor de beëindiging van demogelijkheid de aanvullende uitkering krachtens de TW

te exporteren verschillende rechtvaardigingsgronden. Eén van deze redenen is de problematische hand-
having betreffende de TW-regeling, met name met betrekking tot de verificatie van de persoonlijke en
vermogensrechtelijke situatie van begunstigden die niet inNederlandwonen. Daarnaastwerd als recht-
vaardiging aangevoerd dat de TW-toeslagmet overheidsmiddelen gefinancierdwordt, en zou derhalve
niet geëxporteerdmoeten kunnenworden. Verder werd dewens van de nationalewetgever om terug te
keren naar de oorspronkelijke doelstelling van de sociale verzekeringen ook als reden aangevoerd: de
TW-toeslag zou, gezien zijn bijzondere aard – de aanvulling tot het sociaal minimum – alleen aan inge-
zetenen moeten worden betaald.
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hetHof dat voor de toepassing van art. 59 van het Aanvullend Protocol de situatie van
de Turkse staatsburgers niet kan worden vergeleken met de situatie van de EU-bur-
gers. Dit omdat EU-burgers, anders dan de Turkse staatsburgers, vrij mogen reizen en
verblijven op het grondgebied van de EU-lidstaten en aldus het recht behouden om te
blijven wonen in de lidstaat waarin betrokkene een uitkering is toegekend. Hierdoor
hebben zij de keuzevrijheid om het grondgebied van die lidstaat te verlaten waardoor
zij deze uitkering verliezen, of om naar de betrokken lidstaat terug te keren om in aan-
merking te komen voor de betreffende uitkering.76 Turkse staatsburgers die zijn
teruggekeerd naar Turkije kunnen dat niet.
In het Demirci-arrest van 14 januari 2015 heeft het Hof duidelijkheid gebracht in de
vraag of Turkse staatsburgers die zowel de Turkse als de Nederlandse nationaliteit
bezitten ook hun non-contributieve uitkeringen ingevolge het exportbeginsel van
Besluit 3/80 naar Turkije mogen meenemen.77 Het Hof oordeelde dat zij, anders
dan de Turkse staatsburgers die niet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit
hun non-contributieve uitkeringen niet mogen meenemen naar Turkije. Het Hof
baseerde dit op de redenering dat indien export mogelijk zou zijn zij gunstiger zou-
den worden behandeld dan de EU-burgers, wat in strijd is met art. 59 van het Aan-
vullend Protocol: EU-burgers kunnen hun non-contributieve uitkeringen immers niet
naar andere lidstaten meenemen.

. BETEKENIS VAN BESLUIT / IN HET NEDERLANDSE

SOCIALEZEKERHEIDSSTELSEL

In deze paragraaf wordt de betekenis van de arresten van het Hof van Justitie inzake
Besluit 3/80 in het Nederlandse socialezekerheidsstelsel besproken. Allereerst volgt
in de subparagrafen 4.6.1-4.6.3 een bespreking inzake de betekenis van de arresten
met betrekking tot de ingevoerde socialezekerheidsregelingen binnen het Neder-
landse socialezekerheidsstelsel. De bespreking geschiedt chronologisch naar gelang
de ingevoerde socialezekerheidsregelingen. Hierna volgt in subparagraaf 4.6.4 een
bespreking inzake de toepassing van Besluit 3/80 in de praktijk door het Uitvoerings-
instituut Werknemersverzekeringen en de Sociale Verzekeringsbank.

4.6.1 De Koppelingswet

Hieronder volgt een bespreking in hoeverre het Sürül-arrest78 op de Koppelingswet
van invloed is geweest. Met de invoering van de Koppelingswet is per 1 juli 1998 het

76. Zie naar analogie arresten van 18 juli 2007, zaak 325/05,Derin, Jur. blz. I-6495, ECLI:EU:C:2007:442, r.o.
68, en 22 december 2010, zaak 303/08, Bozkurt, Jur. blz. I-13445, ECLI:EU:C:2010:800, r.o. 45.

77. HvJ 14 januari 2015, C-171/13, Demirci e.a., ECLI:EU:C:2015:8, m.nt. P.E. Minderhoud.
78. HvJ 4 mei 1999, C-262/96, Sürül, Jur. 1999, I-2685, ECLI:EU:C:1999:228. Voor uitgebreide arrestanalyse

zie: H. Verschueren, ‘The Sürül Judgment: Equal Treatment for Turkish Workers in Matters of Social
Security’, European Journal of Migration and Law 1999, blz. 371-384.
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recht op een uitkering vanuit de sociale zekerheid gekoppeld aan het type van recht-
matig verblijf. Zo is er een wettelijk systeem ontwikkeld als gevolg waarvan sommige
categorieën vreemdelingen weliswaar rechtmatig in Nederland verblijven (als
bedoeld in art. 1b Vw), maar toch niet voor een uitkering vanuit de sociale zekerheid
in aanmerking komen.
In verschillende zaken is aangevoerd dat de uitsluiting van vreemdelingen in strijd is
met internationale normen zoals art. 14 EVRM en art. 26 IVBPR, waarin het beginsel
van gelijke behandeling is opgenomen. In een zaak die leidde tot de uitspraak van de
CRvB op 26 juni 2001 blijkt dat voor de rechtvaardiging voor het gemaakte onder-
scheid door de toepassing van de Koppelingswet in principe twee categorieën
vreemdelingen kunnen worden onderscheiden.79 Aan de ene kant betreft dit derde-
landonderdanen aan wie, volgens de vóór 1 juli 1998 geldende regeling waarin art. 12
(oud) wordt toegepast, bijstand is verleend, of die op een reguliere wijze krachtens de
werknemers- of volksverzekeringen hun verzekeringspositie hebben verworven. Zij
verbleven op 1 juli 1998 rechtmatig in Nederland in de zin van art. 1b, onder 3 van de
Vw. Aan de andere kant betrof het derdelandonderdanen die op of na 1 juli 1998 een
bijstandsuitkering hadden aangevraagd.
Voor de eerste categorie derdelandonderdanen achtte de CRvB de toepassing van de
Koppelingswet in strijd is met art. 26 IVBPR, en oordeelde dat er sprake is van primair
onderscheid naar nationaliteit. De toepassing van de Koppelingswet zou voor deze
categorie derdelandonderdanen betekenen dat hun reeds verworven rechtspositie
wordt afgebouwd, terwijl de Koppelingswet dit juist tracht te voorkomen. De gevol-
gen van niet-gelegaliseerd verblijf, welke de koppelingswetgeving beoogt te voorko-
men (schijnlegaliteit), is in dergelijke gevallen al ingetreden. Daarom dient er hier van
een andere situatie gesproken te worden dan die de wetgever kennelijk voor ogen
had. Vóór 1 juli 1998 was het recht op een uitkering vanuit de sociale zekerheid
immers niet direct gekoppeld aan het vereiste van een bepaalde verblijfsvergunning.
Het recht van deze categorie zou alleen beëindigd kunnen worden ingevolge art. 1b,
onder 3, van de Vw, namelijk wanneer er sprake is van een (definitieve) negatieve
beslissing wat betreft een verzoek om een verblijfsvergunning of de beëindiging daar-
van, dat vóór 1 juli 1998 werd ingediend.
Voor de vreemdelingen die onder de tweede categorie vallen oordeelde de CRvB dat
de onverkorte toepassing van de Koppelingswet voor hen gerechtvaardigd is. Dit
geldt ook voor de categorie derdelandonderdanen die genoemdwordt in art. 1b, aan-
hef en onder 3 van de Vw, namelijk vreemdelingen die in afwachting zijn van een
beslissing aangaande hun aanvraag om toelating, voortgezette toelating daaronder
begrepen. Echter, op grond van de beschikking ingevolge de Vw, of op grond van
een rechterlijke beslissing, dient voor personen van deze categorie uitzetting achter-
wege te blijven totdat op de aanvraag is besloten.
De CRvB overwoog weliswaar dat er sprake was van directe discriminatie naar
nationaliteit, maar erkende dat er voor het gemaakte onderscheid tussen enerzijds
Nederlanders en anderzijds derdelandonderdanen met of zonder verblijfstitel een

79. CRvB 26 juni 2001, LJN: AB2323, AB 2001/276.
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toereikende rechtvaardiging in de doelstelling van de betreffende wet te vinden is.
Deze doelstelling betreft het wegnemen van de mogelijkheid om ondanks het ontbre-
ken van een verblijfstitel toch aanspraak te kunnenmaken op uitkeringen en verstrek-
kingen, hetgeen immers een aanzet kan vormen tot de voortzetting van
wederrechtelijk verblijf. Uiteindelijk kan dit leiden tot een vorm van schijnlegaliteit.
Het uitgangspunt van de koppelingswetgeving stuit wat de doelstelling betreft bij de
CRvB dan ook niet op bedenkingen.
De CRvB benadrukte dat een land zelf de voorwaarden mag bepalen waaronder der-
delandonderdanen tot het grondgebied worden toegelaten. Hierbij moet het echter
wel rekening houden met de verplichtingen die voortvloeien uit supra- en internatio-
nale regelingen. Tevens overwoog de CRvB dat het acceptabel is dat legaal verblijf als
vereiste geldt om aan het stelsel van sociale verzekering deel te nemen. Dit kan vol-
gens de Raad gezien worden als een component van participatie aan het maatschap-
pelijke leven van het land waar de betrokkene toegelaten wil worden.
De toepassing van de Koppelingswet werd voor deze categorie Turkse staatsburgers
niet in strijd geacht met het in art. 3 van Besluit 3/80 opgenomen beginsel van gelijke
behandeling naar nationaliteit. Hierbij overwoog de CRvB dat, al aangenomen dat
deze regeling van toepassing zou zijn op Turkse staatsburgers die niet door middel
van een verblijfstitel zijn toegelaten, de Raad geen plaats ziet voor het oordeel dat de
Koppelingswet in strijd zou zijn met het betreffende beginsel van gelijke behandeling.
De Raad baseerde dit standpunt op het feit dat hij in de jurisprudentie van het Hof van
Justitie geen aanknopingspunten kan vinden voor het oordeel dat de in Nederland
verblijvende Turkse staatsburger, die enkel om toelating heeft verzocht, reeds op
die grond recht op gelijke behandeling met Nederlanders zou kunnen hebben.
Uit deze uitspraak blijkt dat de Raad bij de gerechtvaardigdheid van de toepassing
van de Koppelingswet in het licht van het in art. 3 van Besluit 3/80 opgenomen
non-discriminatiebeginsel geen inhoudelijke toetsing heeft verricht: de Raad han-
teerde namelijk strikt de datumvan de inwerkingtreding van deKoppelingswet (1 juli
1998) als maatstaf voor de vraag of de Koppelingswet geoorloofd is. Dit is een
beperkte interpretatie van het Sürül-arrest: uit rechtsoverweging 103 blijkt dat er
sprake is van discriminatie in de zin van art. 3 Besluit 3/80 indien de lidstaat waarin
de Turkse staatsburger verblijft bepaalt dat hij over een specifiek soort verblijfstitel
dient te beschikken om recht te hebben op een uitkering, terwijl dit voor zijn nationale
burgers niet van toepassing is. Ingevolge het Sürül-arrest mag legaal verblijf als ver-
eiste worden gesteld, maar vereist mag niet dat betrokkenen in het bezit moeten zijn
van een verblijfsvergunning, hoe tijdelijk ook. De uitspraak van de CRvB inzake de
toepassing van de Koppelingswet doet derhalve afbreuk aan de betekenis van het
non-discriminatiebeginsel van Besluit 3/80. In het onderhavige zaak gaat het
Sürül-arrest overigens niet op aangezien het om betrokkenen gaat die om toelating
hadden verzocht. Ze hadden dus geen verblijfsvergunning en er was daarom geen
sprake van legaal verblijf. Vandaar dat het non-discriminatiebeginsel van Besluit
3/80 überhaupt niet van betekenis kan zijn voor betrokkenen met betrekking tot
de toepassing van de Koppelingswet.
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4.6.2 De Wet woonlandbeginsel

Hieronder volgt allereerst een bespreking aangaande de invoering van deWet woon-
landbeginsel, waarna achtereenvolgens de toepassing van de betreffende wet op de
nabestaandenuitkering en kinderbijslag wordt besproken.

4.6.2.1 Invoering van de Wet woonlandbeginsel
Het Akdas-arrest80 heeft een belangrijke rol gespeeld in de discussies over het wets-
ontwerp Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid. Door de wet worden uitke-
ringen aangepast (lees: verlaagd) aan de kosten voor het primaire levensniveau in het
land waarnaar de export plaatsvindt: de zogenaamde differentiatiemethode.
De regeringmeende dat het woonlandbeginsel niet inhield dat export van uitkeringen
beperkt werd, maar dat uitkeringen werden aangepast op het kostenniveau van het
woonland van de betrokkene. Zodoende wordt de uitkering, indien een verplichting
tot export bestaat eerst aangepast aan de kosten van het levensonderhoud in het
woonland enwordt dat bedrag ongewijzigd geëxporteerd (de differentiatiemethode).
Hieruit concludeerde de regering dat het Akdas-arrest geen consequenties heeft voor
(de invoering van) het woonlandbeginsel. In zijn advies had de Raad van State erop
gewezen dat het Akdas-arrest aanpassing van het wetsvoorstel zou kunnen verei-
sen.81 Ook door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en de Sociale
Verzekeringsbank werd gewezen op complicaties met verdragsrecht.82 De regering
stelde volgens de zojuist gevolgde redenering dat de differentiatiemethode niet het-
zelfde is als het beperken van de export, en dat er daarom geen problemen waren met
bepalingen in Besluit 3/80 die vermindering van uitkeringen verbieden. De Tweede
Kamer ging hier niet verder op in.
De Eerste Kamer echter wel, en daarom vroeg de vaste commissie SZW in januari
2012 advies aan Pennings inzake de verenigbaarheid van het VoorstelWetwoonland-
beginsel in de sociale zekerheid met EU-recht en bilaterale verdragen.83

Pennings meende dat het Akdas-arrest zich juist verzet tegen de invoering van het
woonlandbeginsel zoals neergelegd in de wet. In zijn advies ging hij uitvoerig in
op het EU-recht, aangezien dit op sommige punten doorwerking heeft op de regelin-
gen die van toepassing zijn op mensen die buiten de EU/EER (gaan) wonen, zoals
Besluit 3/80. Zo haalde Pennings het Pinna-arrest van het Hof van Justitie aan.84

In dit arrest was het toenmalige art. 73, lid 2 van verordening 1408/71 aan de orde.
Deze bepaling stelde dat voor de werknemers die onder de Franse wettelijke regeling
vielen de gezinsbijslagen voor hun in een andere lidstaat woonachtige gezinsleden

80. HvJ 26 mei 2011, C-485/07, Akdas e.a., Jur. 2011, I-4499, ECLI:EU:C:2011:346.
81. Kamerstukken II 2010/11, 32 878 nr. 4, blz. 2.
82. Kamerstukken II 2010/11, 32 878 nr. 3, blz. 12.
83. Eerste Kamer (EK 2011), ‘Adviesaanvraag Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid’, Kenmerk

149690.02u, 21 december 2011.
84. HvJ 15 januari 1986, C-41/84, Pinna I, Jur. 1986, 1, ECLI:EU:C:1986:1, RSV 1987/90.
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verstrekt werden conform de regeling van die lidstaat, maar wel voor rekening van
Frankrijk. In het licht van het beginsel van gelijke behandeling zoals opgenomen in
art. 48 EG-verdrag (thans art. 45 VWEU) overwoog het Hof in rechtsoverweging
23 dat het beginsel van gelijke behandeling niet enkel openlijke discriminatie op
grond van nationaliteit verbiedt, maar ook alle verkapte vormen van discriminatie
die door de toepassing van andere onderscheidingscriteria (in het voorliggend geval
het woonland) in feite hetzelfde effect hadden. Aangezien het vooral migrerende
werknemers waren die gezinsleden hadden in andere lidstaten, werden deze werk-
nemers verhoudingsgewijs vaker geconfronteerd met de betreffende regeling dan de
Franse werknemers. Hier komt nog eens bij dat de regeling ook om deze reden voor
de (meeste) migrerende werknemers als ongunstig kon worden aangemerkt, aange-
zien de Franse bijslag hoger was dan de bijslag die door andere lidstaten werd ver-
strekt, en aangezien migratie vooral van armere naar rijkere landen plaatsvindt. Het
Hof oordeelde derhalve dat een dergelijke regeling indruist tegen het beginsel van
gelijke behandeling zoals opgenomen in art. 48 EG-verdrag (thans art. 45 VWEU),
en daarom een verboden regeling is. Volgens Pennings kan uit het onderhavige arrest
worden opgemaakt dat het exportbeginsel, zoals opgenomen in art. 10 van verorde-
ning 1408/71 en art. 7 van verordening 883/04, niet zo geïnterpreteerd mag worden
dat ze niet van toepassing is op een regeling als de in de wet woonlandbeginsel opge-
nomen differentiatiemethode.
Hoewel Besluit 3/80 weliswaar een andere regeling dan het EU-verdrag is, moeten –

naar vaste jurisprudentie van het Hof – de artikelen van Besluit 3/80 die gelijkluidend
zijn met verordening 1408/71 op dezelfde wijze worden geïnterpreteerd (zie bijvoor-
beeld het Sürül-arrest85). Zodoende werkt het Pinna-arrest, dat immers de interpreta-
tie van art. 10 van verordening 1408/71 beïnvloedt, ook door op art. 6 Besluit 3/80, dat
qua bewoordingen (vrijwel) gelijk is aan art. 10 verordening 1408/71 en art. 7 verorde-
ning 883/04. Verder meent Pennings dat het Hof zelf blijkbaar in het Akdas-arrest geen
ruimte heeft gezien om art. 6 Besluit 3/80 beperkt te interpreteren: het Hof zag in de ver-
ouderde coördinatieregeling geen argument omde export vandeTW te beperken, terwijl
de huidige situatie, waarin de Turkse staatsburgers (in tegenstelling tot Nederlandse
staatsburgers) hun TW naar Turkije kunnen exporteren, een sterk argument had kunnen
zijn om in het onderhavige geval geen export meer te verlangen. Bovendien is volgens
Pennings het Akdas-arrest zodanig helder dat een Nederlandse rechter de onverenig-
baarheid van de wet woonlandbeginsel voor Turkse staatsburgers aangaande de uitke-
ringen die onder Besluit 3/80 vallen zonder een prejudiciële vraag aan het Hof te hoeven
stellen zelf kan vaststellen. Wat betreft de materiële werkingssfeer van art. 6 geldt overi-
gens dat de gegeven bescherming in het kader van het woonlandbeginsel alleen ten
opzichte van de nabestaandenuitkering en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk
Arbeidsgeschikten werking heeft. Art. 6 verlangt namelijk niet de export van de
kinderbijslag.

85. HvJ 4 mei 1999, C-262/96, Sürül, Jur. 1999, I-2685, ECLI:EU:C:1999:228.

4 Besluit 3/80



Ondanks het advies van Pennings dat grote problemen zag met Besluit 3/80 en
andere regelingen werd het wetsvoorstel op 27maart 2012 door de Eerste Kamer aan-
genomen.86 De regering volgde een andere redenering dan die van het advies van
Pennings.87

4.6.2.2 Toepassing van Wet woonlandbeginsel op nabestaandenuitkering
Op 22 augustus 2013 deed de rechtbankAmsterdamuitspraak in een aantal gevoegde
procedures tegen de Sociale Verzekeringsbank (de SVB) over de aanpassing van
nabestaandenuitkeringen van in casu Turkse staatsburgers.88 De rechtbank oordeelde
dat verlaging van nabestaandenuitkeringen aan het kostenniveau in het woonland
met de toepassing van de Wet woonlandbeginsel in strijd is met de exportbepaling
in art. 6 van Besluit 3/80. De rechtbank overwoog dat dit oordeel ook wordt gesteund
door de verklaring van de Europese Commissie in haar brief van 16 november 2012.89

Ook de Commissie meende namelijk dat de toepassing van het woonlandbeginsel op
Turkse staatsburgers die recht hebben op een nabestaandenuitkering in strijd is met
art. 6. Verder verwees de rechtbank in haar oordeel naar het Akdas-arrest, en over-
woog dat het argument van de SVB dat er sprake is van differentiatie en niet van ver-
mindering van uitkering (zodat uitkeringen ongewijzigdwerden uitbetaald) niet juist
was. De toepassing van het woonlandbeginsel leidt feitelijk namelijk tot een vermin-
dering van het bedrag datwordt geëxporteerd. Aan de verwijzing naar het lagere kos-
tenniveau ligt ten grondslag dat betrokkenen in Turkije wonen. Aanpassing van de
geëxporteerde uitkeringen zou de betekenis van art. 6 ondermijnen en in strijd zijn
met de doelstelling van Besluit 3/80.
Ook kon de rechtbank zich niet vinden in de argumentatie van de SVB, die stelde
dat aan art. 6 Besluit 3/80 niet dezelfde betekenis moet worden gegeven als aan
het gelijkluidende art. 7 verordening 883/04 (voorheen art. 10 verordening 1408/71),
aangezien de laatste regeling is bedoeld om het vrij verkeer van werknemers te verwe-
zenlijken. Blijkens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie moeten de bepalingen
uit het Associatierecht die dezelfde tekst hebben als artikelen in de coördi-
natieverordening op dezelfde wijze worden uitgelegd.90 Uit art. 12 van de Associa-
tieovereenkomst EEG-Turkije en art. 36 van het bij die overeenkomst
horende Aanvullend Protocol kan worden afgeleid dat het destijds de bedoeling
was om tussen Turkije en de EU-lidstaten onderling geleidelijk vrij verkeer van werk-
nemers tot stand te brengen. De rechtbank concludeerde hieruit dat dit eerder leidt tot

86. Het adviesrapport van F.J.L. Pennings inzake het Voorstel Wet woonlandbeginsel in de sociale zeker-
heid (32 878) kan geraadpleegd worden op www.eerstekamer.nl.

87. Zie voor een andere toelichting op de standpunten van de regering inzake de toelaatbaarheid van het
woonlandbeginsel ten aanzien van internationale regelingen: Kamerstukken II 2010/11, 32 878 nr. 3.

88. Rb. Amsterdam 22 augustus 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:5315, USZ 2013, 312.
89. Brief van J. Morin, Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, Kenmerk (2012)

1354797, 16 november 2012.
90. Zie onder meer de arresten Sürül, 4 mei 1999, zaak 262/96, Bozkurt, 6 juni 1995, zaak 434/93, en Ziebell,

8 december 2011, zaak 371/08.
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onderlinge afstemming dan tot een verschil in interpretatie tussen bepalingen van
EU- en Associatierecht. Volgens de rechtbank is de gelijkluidendheid van art. 7 ver-
ordening 883/04 en art. 6 Besluit 3/80 al een aanwijzing om deze op dezelfde wijze te
interpreteren, ook al verschilt de context. Nu aanpassing van geëxporteerde uitkerin-
gen in EU-verband niet mogelijk is, valt niet in te zien waarom een dergelijke aanpas-
sing in relatie tot Turkije wel mogelijk zou zijn, aldus de rechtbank.

De CRvB deed op 21 maart 2014 uitspraak in de hogerberoepszaak van de SVB tegen
de uitspraak van rechtbank Amsterdam.91 De Raad bevestigde de uitspraak van de
rechtbank: de nabestaandenuitkeringen van de in Turkije woonachtige weduwen
mogen op grond van de in art. 6 Besluit 3/80 opgenomen exportbepaling niet worden
aangepast naar het kostenniveau in Turkije. De in Turkije woonachtige weduwen blij-
ven hun volledige nabestaandenuitkering dus ontvangen.
De SVB had onder meer aangevoerd dat de rechtbank Amsterdam ten onrechte art. 6
Besluit 3/80 heeft geïnterpreteerd met inachtneming van de rechtspraak van het Hof
van Justitie over art. 7 verordening 883/04 (voorheen verordening 1408/71). De SVB
beargumenteerde dat de relevante rechtspraak moet worden bezien in de context
waarbinnen die tot stand is gekomen. Verordening 883/04 is gekaderd in het vrij ver-
keer van werknemers binnen de EU. Aangezien Turkse staatsburgers geen recht heb-
ben op vrij verkeer, dienen de bepalingen uit het associatierecht beperkter te worden
geïnterpreteerd. De CRvB ging evenmin als de rechtbank mee in deze redenering.
Voorts voerde de SVB aan dat Besluit 3/80 alleen van toepassing is op Turkse werk-
nemers die zich binnen de Gemeenschap hebben verplaatst en hun binnen de
Gemeenschap woonachtige gezinnen. Aangezien de overleden echtgenoten van
eisers alleen inNederland hebben gewerkt en verzekerd zijn geweest, komen de nabe-
staanden niet in aanmerking voor een nabestaandenuitkering ingevolge Besluit 3/80.
De CRvB volgde de SVB hier niet in. In het Akdas-arrest, waarin betrokkenen enkel in
één EU-lidstaat werkzaam waren geweest, ging het Hof immers ook uit van de toe-
passelijkheid van Besluit 3/80. De SVB voerde verder aan dat de aanpassing van de
nabestaandenuitkeringen niet in strijd is met art. 6 Besluit 3/80. De betreffende uit-
keringen worden niet verminderd vanwege het wonen in Turkije. De uitkering wordt
onafhankelijk van het woonland volledig verstrekt. Het woonland als zodanig is hier
dus niet van belang, maar slechts het kostenniveau in het betreffende land, in casu
Turkije, aldus de SVB. Ook hier kon de CRvB zich niet in vinden. De Raad overwoog
dat bij de toepassing van deWetwoonlandbeginsel het in de kern gaat om de vraag in
welk land uitkeringsgerechtigden wonen. Hieraan is een bepaald percentage van het
in beginsel te verstrekken uitkering gekoppeld. De nabestaandenuitkeringen worden
dus vanwege het wonen in Turkije aangepast. Art. 6 Besluit 3/80, dat een onvoor-
waardelijke exportbeginsel bevat, verbiedt een dergelijke aanpassing van uitkeringen
aan het kostenniveau in Turkije.

91. CRvB 21 maart 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:845.
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4.6.2.3 Toepassing van Wet woonlandbeginsel op kinderbijslag
De rechtbankAmsterdamdeed op 10 januari 2014 uitspraak inzake de toepassing van
het woonlandbeginsel op de verstrekte kinderbijslagen aan de in Turkije woonachtige
betrokkenen en hun kinderen.92 Met betrekking tot het in art. 6 Besluit 3/80 opgeno-
men exportbeginsel overwoog de rechtbank dat deze bepaling de kinderbijslag niet
noemt. Vandaar dat bij de beoordeling van de vraag of de kinderbijslag in casu mag
worden verminderd deze bepaling niet relevant is. De betreffende vraag dient te wor-
den beantwoord in het licht van het non-discriminatiebeginsel, zoals opgenomen in
art. 3 Besluit 3/80. De rechtbank oordeelde dat het non-discriminatiebeginsel alleen
betrekking heeft op de in EU woonachtige Turkse werknemers en kinderen. Volgens
de rechtbank is het non-discriminatiebeginsel niet van toepassing op de in Turkije
woonachtige Turkse staatsburgers en hun kinderen. Het betreffende non-discrimina-
tiebeginsel kan dus niet van betekenis zijn voor de in Turkije woonachtige kinderen
van betrokkenen. Daarom is het de SVB toegestaan om de Turkse staatsburgers enkel
een aan de kostenniveau van Turkije aangepaste kinderbijslag te verstrekken voor
hun kinderen die in Turkije wonen.
In het hogerberoepszaak ingesteld door Turkse staatsburgers tegen de uitspraak van
de rechtbank Amsterdam volgde de CRvB op 12 december 2014 dezelfde lijn als de
rechtbank. Ook de Raad was namelijk van oordeel dat betrokkenen zich niet op de
artikelen 3 (non-discriminatiebeginsel) en 6 (exportbeginsel) kunnen beroepen.93

Een beroep op art. 6 slaagt niet omdat de daarin opgenomen exportbeginsel als de
te exporteren uitkeringen naar Turkije geen melding doet van kinderbijslag. Verder
slaagt ook een beroep op art. 3 niet omdat het daarin opgenomen non-discriminatie-
beginsel in het onderhavige geval (waarin betrokkenen in Turkije wonen) niet van
toepassing is: het betreffende non-discriminatiebeginsel heeft immers alleen betrek-
king op het grondgebied van de EU.

Conclusie
Uit de analyse van de nationale jurisprudentie met betrekking tot de Wet woonland-
beginsel blijkt dat de in Turkije woonachtige Turkse nabestaanden het in art. 6 van
Besluit 3/80 opgenomen exportbeginsel met succes hebben ingeroepen. Zo hebben
zowel de rechtbank als de CRvB geoordeeld dat de verlaging van de door hen naar
Turkije geëxporteerde nabestaandenuitkeringen in strijd is met art. 6. Deze jurispru-
dentie komt overeen met het advies van Pennings, die had betoogd dat het exportbe-
ginsel van Besluit 3/80 in de weg staat aan de toepassing van het woonlandbeginsel
op de nabestaandenuitkeringen die naar Turkije worden meegenomen. Ondanks dit
negatieve advies van Pennings had de regering de Wet woonlandbeginsel toch inge-
voerd. Met betrekking tot de toepassing van de Wet woonlandbeginsel op kinderbij-
slagen was het exportbeginsel echter niet van betekenis. Kinderbijslag valt immers
niet onder de werkingssfeer van art. 6, waardoor de naar Turkije geëxporteerde

92. Rb. Amsterdam 10 januari 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:50.
93. CRvB 12 december 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:4182.
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kinderbijslagen ingevolge het betreffende exportbeginsel wel aangepast mogen wor-
den aan het kostenniveau van dat land.

4.6.3 De invoering van Wet herziening export kinderbijslag

Het non-discriminatiebeginsel zoals opgenomen in art. 3 Besluit 3/80 is ook aan
de orde geweest bij de invoering van de Wet herziening export kinderbijslag per
1 januari 2015, die de export van kinderbijslag naar landen buiten de EU, de EER
en Zwitserland beëindigde.94

De regering had op 1 februari 2012 het wetsvoorstel voor de Wet herziening export
kinderbijslag ingediend om de export van kinderbijslag buiten de EU, de EER en
Zwitserland te beëindigen.95 Deze wet, die bepaalt dat kinderbijslagen niet meer naar
landen buiten de voornoemde gebieden mogen worden geëxporteerd, heeft een
beduidend ingrijpendere wijziging tot gevolg dan de Wet woonlandbeginsel. De
laatstgenoemde wet bepaalt de aanpassing (verlaging) van de geëxporteerde uitke-
ringen aan de kosten voor het primaire levensniveau in het land waarnaar de export
plaatsvindt. Het wetsvoorstel voor de stopzetting van de kinderbijslag werd op 19 juni
2012 door de Tweede Kamer aangenomen.
De Eerste Kamer heeft op 17 juni 2014 de Wet herziening exportbeperking kinderbij-
slag aangenomen.96 Deze wet is per 1 januari 2015 in werking getreden. Dit betekent
dat per 1 januari 2015 geen kinderbijslag meer kan worden geëxporteerd naar dertien
derde landen, waaronder Turkije. Voor degenen die vóór 1 januari 2015 al kinderbij-
slag ontvingen geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2015. Zij ontvangen dan nog over
de eerste twee kwartalen kinderbijslag, waarna ook voor hen de verstrekking van kin-
derbijslag wordt stopgezet. Naar landen waarmee Nederland een bilateraal sociale-
zekerheidsverdrag heeft gesloten dat export van kinderbijslag regelt wordt wel nog
geëxporteerd. Na aanpassing van deze verdragen zal ook de export van kinderbijslag
naar die derde landen worden stopgezet.
Naar aanleiding van de discussie in de Eerste Kamer97 over de invoering van de Wet
herziening export kinderbijslag vroeg de minister van SZW op 26 februari 2013 de
Raad van State nader advies uit te brengen. De Raad gaf zijn advies op 7 juni
2013.98 Wat betreft de toetsing van het wetsvoorstel aan het non-discriminatiebegin-
sel uit art. 3 Besluit 3/80 stelde de Raad van State dat uit het Ziebell-arrest99 blijkt dat
de bepalingen uit deAssociatieovereenkomst niet zondermeer dezelfdewerking heb-
ben als de bepalingen van het VWEU wat betreft het vrij verkeer van werknemers en
de gerelateerde verordeningen betreffende de sociale zekerheid.

94. Wet van 19 juni 2014, Stb. 346.
95. Kamerstukken II 2012/13, 33 162, nr. 2.
96. Handelingen I 2013/14, nr. 34, item 5 Herdruk.
97. Handelingen I 2012/13, nr. 12, item 2, blz. 2 t/m 11.
98. Bijlage bij Kamerstukken I 2012/13, 33 162, nr. G.
99. HvJ 8 december 2011, C-371/08, Ziebell, Jur. 2011, I-12757, ECLI:EU:C:2011:809.
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Dit is echter een misinterpretatie van het Ziebell-arrest; het arrest betrof namelijk niet
Besluit 3/80, maar Besluit 1/80.100 De doelstellingen van Besluit 1/80, het huidige
EU-verblijfsrecht en de jurisprudentie over het EU-burgerschap zijn inderdaad niet
dezelfde. In het geval van Besluit 3/80 en de Associatieovereenkomst geldt echter
dat de beginselen die in het kader van de Verdragsartikelen betreffende het vrij ver-
keer van werknemers gelden, in de mate van het mogelijke worden toegepast op
Turkse staatsburgers die door de Associatie EEG-Turkije verleende rechten genie-
ten.101 Bovendien overwoog ook de rechtbank Amsterdam in haar uitspraak van
22 augustus 2013 dat uit het Ziebell-arrest blijkt dat Besluit 3/80 op dezelfde wijze
moet worden geïnterpreteerd als de coördinatieverordening.102

Naar aanleiding van zijn analyse van de Associatieovereenkomst concludeerde de
Raad van State voorts dat het arrest Pinna,103 dat betrekking heeft op de interne markt,
niet als interpretatiebron kan dienen voor een oordeel over de export van kinderbijslag
van een lidstaat naar Turkije. In dit arrest overwoog hetHof in rechtsoverweging 23 dat
in het licht van het beginsel van gelijke behandeling zoals opgenomen in art. 48 EG-ver-
drag (tegenwoordig art. 45 VWEU) het beginsel van gelijke behandeling niet enkel
openlijke discriminaties op grond van nationaliteit verbiedt, maar ook alle verkapte
vormen van discriminatie die, door de toepassing van andere onderscheidingscriteria
(in het voorliggend geval het woonland), in feite hetzelfde effect hebben.
Het standpunt van de Raad van State dat het arrest Pinna geen doorwerking kan heb-
ben bij de interpretatie van Besluit 3/80 is een onjuiste gevolgtrekking. Ingevolge
vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie moeten de bepalingen van de Associatie-
overeenkomst immers worden getoetst aan de inhoud en het doel van de overeen-
komst, almede in het licht van de bewoordingen ervan.104 Nu ook Besluit 3/80
gekaderd is in geleidelijke verwezenlijking van vrij verkeer kan niet worden ingezien
waarom het arrest Pinna niet relevant zou zijn voor Besluit 3/80.
Overigenswas de Raad van State aarzelend in zijn conclusie dat de voorgestelde rege-
ling geoorloofd is; hij concludeerde namelijk dat er geen zekerheid is of stopzetting
van de export van de kinderbijslag strookt met art. 3 Besluit 3/80. Zo merkte hij enkel
op dat de aangevoerde budgettaire argumenten (dat kinderbijslag wordt bekostigd
uit de belastingen, en daarom in eerste instantie bedoeld zijn voor in Nederland
woonachtige kinderen) niet sterk genoeg zijn om de exportbeperking te kunnen recht-
vaardigen.105 Vandaar dat de Raad adviseerde om de motivering van het voorstel
nader toe te lichten, en met name andere gronden dan de budgettaire uit te werken.

100. Zie hierover ook: F.J.L. Pennings, Unietrouw of eigen belang eerst. De casus van de export van uitke-
ringen buiten de EU, in: Nederlandse Juristenblad 2013, vol. 88, afl. 38, blz. 2669-2675.

101. R.o. 58 Ziebell.
102. Rb. Amsterdam 22 augustus 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:5315, USZ 2013/312.
103. HvJ 15 januari 1986, C-41/84, Pinna I, Jur. 1986, 1, ECLI:EU:C:1986:1, RSV 1987/90.
104. Zie onder meer de arresten Sürül, 4 mei 1999, C-262/96; Bozkurt, 6 juni 1995, C-434/93, en Ziebell,

8 december 2011, C-371/08.
105. Zie Kamerstukken II 2011/12, 33 162, nr. 3, blz. 2 enHandelingen I 2012/13, 17 december 2012, blz. 9-12-

67-69.
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De Raad vermeldde in zijn advies wel dat er serieuze procesrisico’s bestaan in ver-
band met strijd met het EU-recht.
Volgens Pennings had de Raad de mogelijke rechtvaardigingsgronden voor onder-
scheid tussen Turkse burgers en EU-burgers inhoudelijk moeten uitwerken.106 In
de praktijk zijn namelijk slechts twee voorbeelden waarin rechtvaardigingsgronden
zijn aanvaard. De eerste betreft de toepassing van het woonlandbeginsel voor werk-
loosheidsuitkeringen in geval van grensarbeiders.107 Dit onderscheid is gerechtvaar-
digd, nu grensarbeiders betere kansen op de arbeidsmarkt zouden hebben in het
woonland. De tweede rechtvaardigingsgrond heeft betrekking op de aard van de
bekostiging van de desbetreffende uitkering als blijk van solidariteit.108 Het moet hier
echter gaan om een speciale uitkering, die alleen aan betrokkenen met geen of inko-
men onder een bepaald niveau wordt verstrekt. Het is dus duidelijk dat kinderbijslag
hier niet onder valt.
Naar aanleiding van het advies van de Raad van State stelde de Eerste Kamer vragen
aan de minister.109 Hoewel de Raad van State had gewaarschuwd voor enorme pro-
cesrisico’s in verband met het EU-recht, gaf de minister in zijn beantwoording van
deze vragen te kennen hier geen complicaties te zien. De minister ging niet expliciet
in op de vraag of art. 3 Besluit 3/80 al dan niet export van kinderbijslag naar Turkije
zou verlangen. Zo volstond hij in zijn antwoord met het terug verwijzen naar het
advies van de Raad van State, met name wat betreft de interpretatie van art. 33
van het bilaterale socialezekerheidsverdrag tussen Nederland en Turkije,110 dat spe-
cifiek de export van de kinderbijslag betreft, en de vraag of dit artikel wel of geen
export van kinderbijslag naar Turkije zou verlangen.111 Ik ga hier nader op in in
hoofdstuk 6, waarin ik het Nederlands-Turks socialezekerheidsverdrag bespreek.
Uit de bovenstaande bespreking volgt dat de wetgever en de Raad van State van oor-
deel waren dat het in art. 3 opgenomen non-discriminatiebeginsel van Besluit 3/80
niet in de weg staat aan de invoering van de Wet herziening export kinderbijslag.
Dit kwam door misinterpretatie van het Ziebell-arrest en het niet van toepassing ver-
klaren van jurisprudentie inzake vrij verkeer op Besluit 3/80.

4.6.4 De uitvoering van Besluit 3/80 door het UWV en de SVB

Zoals hiervoor besproken heeft het Hof van Justitie directewerking toegekend aan het
in Besluit 3/80 opgenomen gelijkheids- en exportbeginsel. Voor de uitvoering van de

106. F.J.L. Pennings, Unietrouwof eigen belang eerst. De casus van de export van uitkeringen buiten de EU,
in: Nederlandse Juristenblad 2013, vol. 88, afl. 38, blz. 2674 en 2675.

107. HvJ 12 juni 1986, C-1/85, Miethe, Jur. 1986, 1837, ECLI:EU:C:1986:243.
108. HvJ 29 april 2004, C-160/02, Skalka, Jur. 2004, I-5613, ECLI:EU:C:2004:269.
109. Kamerstukken I 2013/14, 33 162, nr. H, blz. 2-6.
110. Verdrag tussen het Koninkrijk en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid, 5 april 1966,Trb. 1966,

155. Gewijzigd in 1980: Verdrag betreffende wijziging van het verdrag van 5 april 1966 tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid, Trb. 1980, 164.

111. Kamerstukken I 2013/14, 33 162, nr. H, blz. 7-15.
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werknemersverzekeringen zoals de Werkloosheidswet en Wet op de Arbeidsonge-
schiktheidsverzekering/Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen is het gelijk-
heidsbeginsel van Besluit 3/80 niet speciaal van belang.112 Het beginsel van gelijke
behandeling is namelijk een grondrecht zoals opgenomen in art. 1 Grondwet en
vindt zijn weerslag in de wettelijke regelingen die het Uitvoeringsinstituut Werkne-
mersverzekeringen uitvoert. Er zijn daarom nagenoeg geen bepalingen in de werk-
nemersverzekeringen opgenomen die onderscheid maken naar bijvoorbeeld
nationaliteit (behalve dan zaken die te maken hebben met legaal verblijf). Dit geldt
ook voor de door de Sociale Verzekeringsbank uitgevoerde volksverzekeringen. De
Algemene Ouderdomswet bevat wel een nationaliteitsvereiste bij de toekenning
van de overgangsvoordelen. Zo is in art. 56 van deze wet opgenomen dat betrok-
kenen de Nederlandse nationaliteit moeten bezitten om in aanmerking te kunnen
komen voor de overgangsvoordelen. Hier is het gelijkheidsbeginsel van Besluit
3/80 voor Turkse staatsburgers van betekenis in die zin dat Turkse staatsburgers
voor de toekenning van de overgangsvoordelen worden gelijkgesteld met Neder-
landse staatsburgers.113

Met betrekking tot de export van uitkeringen ingevolge Besluit 3/80 beroepen Turkse
staatsburgers zich in de praktijk alleen bij uitkeringen ingevolge de Toeslagenwet, de
Algemene nabestaandenwet (de Anw) en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk
Arbeidsgeschikten (de WGA) op het exportbeginsel.114 Zo hebben Turkse staatsbur-
gers sinds het Akdas-arrest in 2011 hun TW-toeslag als non-contributieve uitkering in
Turkije behouden. In 2014 hebben 306 Turkse staatsburgers een TW-toeslag als aan-
vulling op de arbeidsongeschiktheidsuitkering in Turkije ontvangen.115 Wat betreft
de export van de Anw-uitkeringen en de WGA-uitkeringen beroepen Turkse staats-
burgers zich sinds 2014 op de exportbepaling van Besluit 3/80 vanwege de toepas-
sing van de Wet woonlandbeginsel. De CRvB oordeelde op 21 maart 2014 dat het
exportbeginsel van Besluit 3/80 de aanpassing van de nabestaandenuitkeringen inge-
volge het woonlandbeginsel verbiedt.116 Zo hebben 560 Turkse staatsburgers in 2014
hun volledige Anw-uitkering in Turkije ontvangen.117 De betreffende uitspraak van
de CRvB heeft ook gevolgen gehad voor de WGA-uitkeringen waardoor Turkse
staatsburgers ook de betreffende uitkeringen ingevolge het exportbeginsel van
Besluit 3/80 volledig naar Turkije kunnen meenemen. In 2014 hebben 419 WGA-
gerechtigden hun uitkering naar Turkije geëxporteerd.118 De export van de andere
contributieve uitkeringen die ook onder het exportbeginsel van Besluit 3/80 vallen,
te weten de uitkeringen ingevolge de Algemene Ouderdomswet en de Wet op de

112. Gesprek met J. de Jong d.d. 10 juni 2015.
113. Telefonisch contact met J.Y. van den Berg d.d. 22 juni 2015. Van den Berg is juridisch adviseur bij de

SVB te Leiden.
114. Gesprek met J. de Jong d.d. 10 juni 2015.
115. Idem.
116. CRvB 21 maart 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:845.
117. Jaarverslag SVB 2014. Het betreffende jaarverslag is te raadplegen op www.rijksoverheid.nl.
118. Gesprek met J. de Jong d.d. 10 juni 2015.
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Arbeidsongeschiktheidsverzekering,119 verlopen echter niet via dit besluit, maar via
het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid. De reden dat Turkse staatsburgers
voor de export van deze uitkeringen geen beroep hoeven te doen op Besluit 3/80
is dat Turkse staatsburgers al vóór de directe werking van het exportbeginsel
van het betreffende besluit via dit verdrag de voornoemde uitkeringen naar Turkije
konden exporteren. Zij ondervinden met betrekking tot de export van de betreffende
uitkeringen ingevolge het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid geen proble-
men, waardoor het niet nodig is om een beroep te doen op het exportbeginsel van
Besluit 3/80.

. HET DOOR DE RAAD VAN MINISTERS AANGENOMEN BESLUIT VOOR

VOORSTEL HERZIENING VAN BESLUIT /

De Europese Commissie diende in april 2012 een voorstel in bij de Raad vanMinisters
ten behoeve van de vervanging van Besluit 3/80.120 De Commissie achtte dit nood-
zakelijk vanwege de vaststelling van verordening 1231/10 en in het licht van het hier-
voor besproken Akdas-arrest van het Hof van Justitie van 26mei 2011.121 In december
2012 heeft de Raad van Ministers dit voorstel aangenomen.122 Het Hof oordeelde in
het Akdas-arrest dat (ex)-arbeidsongeschikte Turkse staatsburgers die naar Turkije
zijn geremigreerd ingevolge het direct werkende art. 6 van Besluit 3/80 hun recht
op een toeslag niet verliezen op grond van hun woonplaats. Het nieuwe voorstel
houdt onder andere rekening met de in verordening 883/04 opgenomen bepaling
dat speciale, niet op premie- of bijdragebetaling berustende uitkeringen niet geëxpor-
teerd kunnen worden.123 Met het nieuwe voorstel werd het eerdere voorstel van de
Europese Commissie ten behoeve van de uitvoering van Besluit 3/80 ingetrokken.
Het besluit voor een voorstel ter vervanging coördineert, net als Besluit 3/80, het
Turkse socialezekerheidsstelsel niet met dat van de EU-lidstaten. Het vervangings-
voorstel coördineert enkel de stelsels van de lidstaten ten behoeve van de Turkse
werknemers die binnen de Gemeenschap gemigreerd zijn. Verder doet dit voorstel,
net als Besluit 3/80, ook geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen krachtens
de bilaterale verdragen inzake sociale zekerheid tussen de lidstaten en Turkije, indien
deze een gunstigere behandeling van de betrokkenen verlangen.
Het vervangingsvoorstel maakt deel uit van een pakket soortgelijke besluiten ten
behoeve van Albanië, Montenegro en San Marino, die de Raad van Ministers samen

119. Wat betreft het onderdeel arbeidsongevallen en beroepsziekten, dat ook onder het exportbeginsel van
Besluit 3/80 valt, is het zo dat het Nederlandse socialezekerheidsstelsel geen aparte regelingen kent
voor dergelijke risico’s. In geval van een arbeidsongeval of beroepsziekte worden de bepalingen van
de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen toegepast.

120. COM (2012) 152 final.
121. HvJ 26 mei 2011, C-485/07, Akdas e.a., Jur. 2011, I-4499, ECLI:EU:C:2011:346.
122. Besluit Raad van 6 december 2012, Pb L 340/19.
123. Art. 70, lid 4 Vo 883/04.
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met het vervangingsvoorstel voor Besluit 3/80 in december 2012 heeft aangeno-
men.124 Een eerste pakket met vergelijkbare besluiten met betrekking tot Algerije,
Marokko, Tunesië, Kroatië, Macedonië en Israël werd in oktober 2010 aangenomen
door de Raad van Ministers.125

De Europese Commissie haalde in het voorstel tevens de samenhang van het onder-
havig voorstel met andere beleidsgebieden en doelstellingen van de EU aan. Zo stelde
zij vast dat Turkije met het project van de Europese integratie sinds het sluiten van het
Associatieovereenkomst van Ankara in 1963 verbonden is, waaraan in 1970 een Aan-
vullend Protocol werd toegevoegd. Eén van de doelen van deze overeenkomsten is de
geleidelijke verwezenlijking van het vrij verkeer vanwerknemers tussen Turkije en de
EU. In aansluiting op de bepalingen die de hoofdlijnen van dit programma beschrij-
ven bevat art. 39 van het Aanvullend Protocol bepalingen inzake de coördinatie van
de sociale zekerheid. Volledige tenuitvoerlegging van deze bepalingen zal de bijzon-
dere betrekkingen met Turkije, namelijk nabuurschapsbeleid zoals bedoeld in art.
8 VEU, ten goede komen. Tegelijkertijd zal dit Turkije in staat stellen haar beleid
inzake de coördinatie van sociale zekerheid op één lijn te brengen met dat van de
EU. Dit ter voorbereiding van de (eventuele) toetreding tot de EU.
Met het voorgestelde vervanging van de associatieraadwordt voldaan aan art. 39 van
het Aanvullend Protocol, dat bepaalt dat een dergelijk besluit nodig is om de daarin
opgenomen beginselen inzake sociale zekerheid toe te passen. Het vervangingsvoor-
stel bevat bovendien uitvoeringsbepalingen voor art. 39 van het Aanvullend Protocol
bij de overeenkomstmet Turkije die niet onder verordening 1231/10 vallen. Deze ver-
ordening heeft immers alleen werking binnen de EU, terwijl het besluit naast de EU
ook betrekking heeft op Turkije.
Het vervangingsvoorstel is gebaseerd op wederkerigheid, en verlangt de export van
invaliditeitsuitkeringen, nabestaandenuitkeringen, ouderdomspensioenen en uitke-
ringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten naar Turkije. Ook bepaalt het voorstel
de gelijke behandeling voor legaal verblijvende Turkse werknemers en hun gezins-
leden met de EU-burgers. Zo worden gezinsbijslagen toegekend aan Turkse werkne-
mers ten behoeve van hun gezinsleden die legaal in dezelfde lidstaat als de
desbetreffende werknemer wonen. Omdat het voorstel gebaseerd is op wederkerig-
heid door Turkije kunnen EU-werknemers die legaal in Turkije hebben gewerkt hun
uitkeringen naar de EUmeenemen. Ook hebben EU-werknemers en hun gezinsleden
recht op gelijke behandeling met Turkse staatsburgers en komen ze voor hun legaal
verblijvende gezinsleden in aanmerking voor gezinsbijslagen vanuit het Turkse soci-
alezekerheidsstelsel. Aangezien het voorstel ook de socialezekerheidsrechten van de
EU-werknemers coördineert is daarmee de werkingssfeer van art. 39 van het Aanvul-
lend Protocol overschreden: deze bepaling heeft namelijk alleen betrekking op de
coördinatie ten behoeve de Turkse staatsburgers. Vandaar dat het voorstel van de
associatieraad mede gebaseerd is op art. 22, lid 3 van de Associatieovereenkomst.

124. Pb L 340 van 13 december 2012.
125. Pb L 306 van 23 november 2010.
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Verder zijn in het voorstel bepalingen opgenomen om toezicht te houden op de nale-
ving van de nationale wetgeving met betrekking tot de uitkeringen die naar het bui-
tenland worden meegenomen. Hiermee is de handhaving van de geëxporteerde
uitkeringen gewaarborgd.
Het vervangingsvoorstel van Besluit 3/80 is gebaseerd op art. 218, lid 9 VWEU in
samenhang met art. 48 VWEU. Beide artikelen hebben betrekking op vrij verkeer
van werknemers in de EU. De Commissie meent dat de Associatieovereenkomst
en het Aanvullend Protocol een andere juridische situatie creëren dan de andere asso-
ciatieovereenkomsten; de Associatieovereenkomst en het Aanvullend Protocol bevat-
ten namelijk het vrij verkeer van werknemers als een geleidelijk te verwezenlijken
doel. In het licht hiervan dient het begrip vrij verkeer van werknemers op dezelfde
wijze geïnterpreteerd te worden als in de betreffende bepalingen van EU-recht (zie
art. 12 van de Associatieovereenkomst). Aangezien het vrij verkeer van werknemers
tussen Turkije en de EU in feite niet tot stand is gekomen, kan de huidige situatie niet
worden beschouwd als een uitbreiding van de interne markt wat betreft het vrij ver-
keer van personen (zoals dat wel het geval is voor de EER en Zwitserland). Echter,
gezien de doelstelling van de Associatieovereenkomst en het Aanvullend Protocol,
dat erop gericht is de beginselen van de bepalingen van de EU inzake het vrij verkeer
van werknemers zoveel mogelijk uit te breiden tot Turkse staatsburgers,126 dient de
rechtsgrondslag van de bepalingen op dezelfde wijze te berusten op art. 48 VWEU.
Het Hof van Justitie heeft zich in december 2014 uitgesproken over de juridische
grondslag voor het voorstel tot een besluit ter vervanging van Besluit 3/80.127 Het
Verenigd Koninkrijk (ondersteund door Ierland) had aangevoerd dat art. 48 VWEU,
dat betrekking heeft op vrij verkeer van werknemers, niet de juiste rechtsgrondslag is
voor het vervangingsvoorstel. Het Verenigd Koninkrijk betoogde dat het vervan-
gingsvoorstel zou moeten worden gebaseerd op art. 79, lid 2, sub b VWEU (waar ver-
ordening 1231/10 op is gebaseerd). Doordat het voorstel op art. 48 VWEU is
gebaseerd is het Verenigd Koninkrijk zonder meer gebonden aan het betreffend
besluit en heeft het niet meer de keuze om wel of niet mee te doen, wat bij een besluit
op grond van art. 79 VWEU wel mogelijk zou zijn. Het Hof overwoog eerst dat inge-
volge vaste rechtspraak de keuze voor de rechtsgrondslag van een regelingmoet wor-
den gebaseerd op met name het doel en de inhoud van de desbetreffende regeling.
Volgens het Hof kan art. 79, lid 2, sub b VWEU niet als rechtsgrondslag dienen aan-
gezien de EU ten aanzien van Turkse staatsburgers de doelstelling heeft om ingevolge
art. 12 van het Associatieovereenkomst EEG-Turkije en art. 36 van het Aanvullend
Protocol het vrij verkeer van werknemers geleidelijk te verwezenlijken. Artikel 79
VWEU heeft echter alleen betrekking opmaatregelen die kunnen worden vastgesteld
ten behoeve van het gemeenschappelijke immigratiebeleid, zoals een billijke behan-
deling van derdelandonderdanen die legaal op het grondgebied van de lidstaten

126. Zie HvJ, C-275/02 Ayaz, r.o. 44 en 45 en C-467/02 Cetinkaya, r.o. 42 en 43.
127. HvJ 18 december 2014, C-81/13, Verenigd Koninkrijk tegen de Raad, Jur. 2014, I-0000, ECLI:EU:

C:2014:2449.
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wonen. Vandaar dat de betreffende bepaling geen juiste rechtsgrondslag voor het
vervangingsvoorstel is. Vervolgens heeft het Hof overwogen dat de coördinatiere-
gelingen voor Turkse staatsburgers in het licht van het Associatieverdrag EEG-Tur-
kije (dat gekaderd is in onder meer de geleidelijke verwezenlijking van vrij verkeer
van werknemers) moet worden gebaseerd op art. 48 jo. 217 VWEU. Art. 217 VWEU
regelt dat de EU verdragenmet derde landen kan sluiten, bijvoorbeeld op het terrein
van de sociale zekerheid. De twee artikelen moeten in samenhang voor een coördi-
natieregeling ten behoeve van Turkse staatsburgers als rechtsgrondslag dienen,
aangezien het vrij verkeer van werknemers met Turkije niet is gerealiseerd, en dit
land niet gelijkgesteld kan worden met een lidstaat. Vandaar dat een coördinatie-
regeling voor Turkse staatsburgers niet alleen op art. 48 VWEU kan worden geba-
seerd. Wat betreft de coördinatieregelingen ten behoeve van de andere
derdelandonderdanen overwoog het Hof dat deze moet worden gebaseerd op
art. 217 VWEU.
Het besluit van de Raad vanMinisters voor een voorstel omBesluit 3/80 te vervangen
stuit echter op bezwaren bij Turkije. Het is daarom de vraag of de Associatieraad het
besluit zal aannemen.128 Volgens de Nederlandse minister van SZW hebben de
Turkse autoriteiten te kennen gegeven in ieder geval de uitzondering van de export
van de niet op premie- of bijdragebetaling berustende uitkeringen naar Turkije pro-
blematisch te vinden. Tot op heden weigert Turkije te onderhandelen over de vervan-
ging van Besluit 3/80, en ligt het onderhandelingsproces over de vervanging van
Besluit 3/80 momenteel (december 2015) stil.129

. CONCLUS IE

In dit hoofdstuk is de betekenis van Besluit 3/80 in het Nederlandse socialezeker-
heidsstelsel besproken. Turkse staatsburgers hebben zich voor de Nederlandse rech-
ter beroepen op het non-discriminatiebeginsel en het exportbeginsel van Besluit 3/80.
Hieronder volgt een concluderende bespreking van de betekenis van Besluit 3/80 in
het Nederlandse socialezekerheidsstelsel waarbij achtereenvolgens de Koppelings-
wet, deWet woonlandbeginsel en deWet herziening export kinderbijslag aan de orde
komen.

De Koppelingswet
Met betrekking tot de Koppelingswet hebben Turkse staatsburgers voor de nationale
rechter het in art. 3 Besluit 3/80 opgenomen non-discriminatiebeginsel ingeroepen.
De CRvB schonk relatief weinig aandacht aan het non-discriminatiebeginsel van
Besluit 3/80 en het Sürül-arrest. Hoewel uit rechtsoverweging 103 van dit arrest

128. Zie ook P. Minderhoud, ‘The Significance of Decision 3/80’, in E. Guild (red), Social Benefits andMigration,
Brussel: CEPS 2013, blz. 31.

129. Kamerstukken I 2013/14, 33 162, nr. H, blz. 12.
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expliciet blijkt dat er sprake is van discriminatie in de zin van art. 3 Besluit 3/80 wan-
neer de lidstaat waarin de Turkse staatsburger verblijft bepaalt dat hij over een
specifiek soort verblijfstitel dient te beschikken om recht te hebben op een uitkering,
terwijl dit voor haar nationale burgers niet van toepassing is, schonk de Raad
geen aandacht aan deze rechtsoverweging. De Raad nam enkel de datum van invoe-
ring van de Koppelingswet als maatstaf voor de vraag of de toepassing van deze
wet geoorloofd, en ging daarmee voorbij aan de betekenis van het non-
discriminatiebeginsel.

De Wet woonlandbeginsel
Het Akdas-arrest dat het Hof van Justitie in het kader van het exportbeginsel van
Besluit 3/80 heeft gewezen, heeft een belangrijke rol gespeeld bij de uitvoering van
de Wet woonlandbeginsel. Door deze wet worden uitkeringen aangepast (ver-
laagd) aan de kosten voor het primaire levensniveau in het land waarnaar de
export plaatsvindt, de zogenaamde differentiatiemethode. Voor de invoering
van deze wet vroeg de vaste commissie van SZW van de Eerste Kamer in 2012
advies aan Pennings. Hij concludeerde dat het exportbeginsel de toepassing van
deWet woonlandbeginsel verbood op de nabestaandenuitkeringen en de uitkerin-
gen ingevolge de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De
regering kon zich niet vinden in het advies van Pennings en voerde de Wet woon-
landbeginsel toch in. Vanwege de toepassing van het woonlandbeginsel op nabe-
staandenuitkeringen riepen Turkse staatsburgers voor de nationale rechter het
exportbeginsel van Besluit 3/80 in. De nationale rechter oordeelde dat het export-
beginsel de toepassing vanWet woonlandbeginsel op nabestaandenuitkeringen in
de weg stond. De CRvB ging, anders dan de rechtbank Amsterdam, niet in op de
interpretatiekwestie inzake art. 6 Besluit 3/80, maar oordeelde eveneens dat deze
bepaling de aanpassing van nabestaandenuitkeringen van in Turkije wonende
Turkse staatsburgers verbiedt. Aangezien kinderbijslagen niet onder art. 6 vallen
is de aanpassing hiervan voor hen die in Turkije wonen niet in strijd met het betref-
fende exportbeginsel.
Geconcludeerd kan worden dat het exportbeginsel van Besluit 3/80 voor de natio-
nale rechter met succes is ingeroepen aangaande de toepassing van de Wet woon-
landbeginsel. Wellicht omdat het Hof van Justitie zeer duidelijk was over de
betekenis van art. 6.

De Wet herziening export kinderbijslag
Wat betreft toepassing van de Wet herziening export kinderbijslag die per 1 januari
2015 in werking is getreden, en waarmee export van kinderbijslag naar landen buiten
de EU, de EER en Zwitserland is beëindigd, bestaat nog geen jurisprudentie. Wel is
Besluit 3/80 aan de orde gekomen bij de invoering van deze wet. De Raad van State
interpreteerde in zijn advies het non-discriminatiebeginsel op een onjuiste manier. De
Raad verbond de overweging van het Hof van Justitie in het Ziebell-arrest, dat
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betrekking heeft op Besluit 1/80, namelijk met Besluit 3/80, terwijl dit laatstge-
noemde besluit in een andere (sterkere) doelstelling gekaderd is dan Besluit 1/80,
namelijk de geleidelijke verwezenlijking van vrij verkeer van werknemers. Vandaar
dat de gevolgtrekking van de Raad van State uit het Ziebell-arrest in het licht van het
non-discriminatiebeginsel van Besluit 3/80 onjuist is. Ook het standpunt van de Raad
dat het arrest Pinna geen doorwerking kan hebben bij de interpretatie van Besluit 3/80
is een onjuiste conclusie. Aangezien Besluit 3/80 gekaderd is in de geleidelijke verwe-
zenlijking van vrij verkeer van werknemers dient het arrest Pinna doorwerking te
hebben op Besluit 3/80; ingevolge vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie moe-
ten immers de bepalingen van de Associatieovereenkomst worden getoetst aan de
inhoud en het doel van de overeenkomst, almede in het licht van de bewoordingen
ervan. Verder heeft ook de minister afbreuk gedaan aan Besluit 3/80 door in zijn
beantwoording van de vragen van de Eerste Kamer als gevolg van het advies van
de Raad van State te volstaan met enkel te verwijzen naar de betreffende advies
van de Raad. Zijn verwijzing betrof overigens met name de interpretatie van
art. 33 van het Nederlands-Turks socialezekerheidsverdrag aangaande de export
van kinderbijslagen; de aandacht voor art. 3 Besluit 3/80was zeer gering. Door zowel
de onjuiste interpretatie van de Raad van State als de omstandigheid dat de minister
volstond met enkel de verwijzing hiernaar, heeft Besluit 3/80 de invoering van de
Wet herziening export kinderbijslag niet verhinderd.

Doordat de toepassingsregeling voor Besluit 3/80 niet is aangenomen heeft het
besluit nooit volledige werking gehad. Indien de toepassingsregeling voor dit besluit
zou zijn aangenomen hadden Turkse staatsburgers zich binnen de EU op alle coör-
dinatietechnieken van dit besluit kunnen beroepen. Doordat Besluit 3/80 niet geba-
seerd is op het wederkerigheidsvereiste zou Turkije niet gehouden zijn om als
tegenprestatie dezelfde coördinatiebescherming aan EU-burgers te geven. Aangezien
het Hof van Justitie directe werking heeft toegekend aan het non-discriminatiebegin-
sel en het exportbeginsel hebben Turkse staatsburgers in de praktijk recht op gelijke
behandeling met nationale burgers en kunnen ze bepaalde uitkeringen die ze vanuit
één of meerdere EU-lidstaten hebben verkregen naar andere EU-lidstaten of naar Tur-
kije meenemen. Zo exporteren Turkse staatsburgers sinds het Akdas-arrest in 2011
hun TW-toeslag als non-contributieve uitkering naar Turkije, terwijl Turkije inge-
volge Besluit 3/80 niet gehouden is om EU-burgers export van uitkeringen naar de
EU toe te staan. De TW vult drie uitkeringen, te weten de arbeidsongeschiktheids-,
ziekte- en de werkloosheidsuitkeringen aan tot het relevante Nederlandse sociaal
minimum bij uitkeringsgerechtigden van wie het inkomen onder het niveau van
het sociale minimum ligt. In 2014 hebben 306 (ex)-arbeidsongeschikte Turkse staats-
burgers hun TW-toeslag in Turkije ontvangen. Het Akdas-arrest waarin het Hof van
Justitie directe werking heeft toegekend aan de exportbepaling ging over de export-
mogelijkheid van de TW-toeslag. De export van non-contributieve uitkeringen in het
kader van het betreffende besluit is echter niet bewust beoogd. Export van dergelijke
uitkeringen naar Turkije is mogelijk doordat Besluit 3/80 nooit gewijzigd is. Bij
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wijziging van Besluit 3/80 zouden EU-lidstaten non-contributieve uitkeringen con-
form verordening 883/04 ook in het kader van dit besluit uitzonderen van de export
naar Turkije. Sinds 2014 exporteren Turkse staatsburgers ingevolge het exportbegin-
sel van Besluit 3/80 ook hun uitkeringen ingevolge de Anw en deWGA naar Turkije.
De CRvB oordeelde namelijk op 21 maart 2014 dat het exportbeginsel van Besluit 3/80
de aanpassing van de nabestaandenuitkeringen ingevolge het woonlandbeginsel ver-
biedt. Hierdoor kunnen Turkse staatsburgers hun volledige Anw-uitkering in Turkije
blijven ontvangen. Zo hebben 560 Turkse staatsburgers in 2014 hun Anw-uitkering in
Turkije ontvangen. Deuitspraak van deCRvBheeft ook gevolgen gehad voor deWGA-
uitkeringen. Daarom kunnen Turkse staatsburgers ook deze uitkeringen ingevolge het
exportbeginsel van het betreffende besluit volledig naar Turkije meenemen. In 2014
exporteerden 419 WGA-gerechtigden hun uitkering naar Turkije. De export van de
andere contributieve uitkeringen die ook onder het exportbeginsel van Besluit 3/80
vallen, te weten de uitkeringen ingevolge de AOW en de WAO verlopen niet via dit
besluit maar via het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid. Voor de export van
deze uitkeringen richten Turkse staatsburgers zich niet tot Besluit 3/80, omdat Turkse
staatsburgers al vóór de directe werking van het exportbeginsel van het betreffende
besluit via dit verdrag de voornoemde uitkeringen naar Turkije kunnen exporteren.
De export van de betreffende uitkeringen in de praktijk gaat probleemloos waardoor
Turkse staatsburgers zich niet tot het in art. 6 Besluit 3/80 opgenomen exportbeginsel
hoeven te richten.
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 EUROPEES VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID

. INLE ID ING

In het onderhavige hoofdstuk wordt het Europees Verdrag inzake de sociale zeker-
heid besproken (hierna: EVSZ), dat door de Raad van Europa is vastgesteld. In para-
graaf 5.2 geef ik allereerst een introductie op het EVSZ, waarna ik achtereenvolgens
een toelichting geef op de handhaving, de coördinatieprincipes van het verdrag en de
personele en materiële werkingssfeer. In de daaropvolgende paragraaf bespreek ik
het belang van het EVSZ ten opzichte van verordening 1231/10. Het EVSZ geeft
de verdragslanden de mogelijkheid om bijzondere coördinatiebepalingen van bilate-
rale socialezekerheidsverdragen van toepassing te laten blijven voor de uitwerking
van de in het verdrag opgenomen coördinatie, of om nieuwe verdragen hiervoor
af te sluiten. Nederland heeft het EVSZ in de verhouding tussenNederland en Turkije
uitgewerkt in een bilateraal socialezekerheidsverdrag, namelijk het NTV. In para-
graaf 5.4 komt eerst deze uitwerking aan de orde. Vervolgens wordt de toepassing
van de bepalingen uit het NTV in het kader van het EVSZ geanalyseerd. Daarna
wordt in paragraaf 5.5 de nationale jurisprudentie die met betrekking tot het EVSZ
en in het licht daarvan het NTV is gewezen in onderlinge samenhang besproken.
Paragraaf 5.6 sluit af met de conclusie.

. DE BEGINSELEN DIE TEN GRONDSLAG LIGGEN AAN DE IN HET

EVSZ OPGENOMEN COÖRDINATIE

5.2.1 Introductie

Het EVSZ werd op 14 december 1972 door de Raad van Europa aangenomen om de
socialezekerheidsstelsels van de lidstatenmet elkaar te coördineren.1 Zodoendewilde

1. Verdrag van 14 december 1972, Trb. 1976, 158. ZoalsWO I tot de oprichting van de IAO leidde, wasWO
II aanleiding tot een Congress of Europe. Op dit congres, dat in mei 1948 in Den Haag werd gehouden,
werd de mogelijkheid van een Verenigd Europa behandeld, bestaande uit vrij verkeer van personen,
ideeën en goederen, een mensenrechtenverdrag en een Hof voor de mensenrechten. Hieruit kwam
het Statuut van de Raad van Europa voort, dat op 5 mei 1949 werd ondertekend. Momenteel telt het



de Raad van Europa een gemeenschappelijk Europees sociaal beleid realiseren. De
betrekkingen (voornamelijk in de vorm van bilaterale verdragen) die na de Tweede
Wereldoorlog tussen de lidstaten op het terrein van de sociale verzekeringen ontston-
den leidden weliswaar tot een vrij volledig, onderling afgestemd systeem van bilate-
rale verdragen, maar deze kwamen eerder uit verschillende dan uit
gemeenschappelijke belangen voort.2 De essentie van het EVSZ ligt daarom in de har-
monisatie van deze diverse belangen: door realisering van een gemeenschappelijk
Europees sociaal beleid zouden de socialezekerheidsrechten van de burgers van de
verdragslanden gewaarborgd worden.
De debatten van het Comité van Deskundigen van de Raad van Europa over de tekst
van het ontwerpverdrag voor het EVSZ duurden ruim tien jaar. Dit kwam niet alleen
door de complexiteit van de inhoud van het op te stellen verdrag, maar ook door de
genoemde onderlinge verschillen tussen de socialezekerheidsregelingen van de lid-
staten.3 Dewerkzaamhedenmet betrekking tot de inhoud van de verdragsbepalingen
werden in de loop van 1970 voor het merendeel afgerond.4 Daar sommige lidstaten
van de (toenmalige) EG zowel bij de Raad van Europa als bij de Internationale
Arbeidsorganisatie aangesloten waren, werd bij het ontwerpen van dit verdrag
getracht om het EVSZ zoveel mogelijk overeen te laten stemmen met IAO-Verdrag
118 (verdrag betreffende de gelijkheid van behandeling van eigen onderdanen en
vreemdelingen met betrekking tot de sociale zekerheid) en de EG-verordeningen
3/58 en 4/58 (inzake de sociale zekerheid vanmigrerende werknemers, per 1 oktober
1972 opgevolgd door verordeningen 1408/71 en 574/72).5 Aangezien IAO-Verdrag
118 alleen een beginsel van gelijke behandeling en een exportbepaling als vaste coör-
dinatie-elementen kent en derhalve geen volledige coördinatiesystematiek behelst, is
de overeenkomst tussen verordening 1408/71 (die een uitgebreide coördinatierege-
ling bevat) en het EVSZ vanzelfsprekend veel groter dan met IAO-Verdrag 118.
Besluit 3/80 heeft voorrang op het EVSZ. Ook verordeningen 1408/71 en 859/03 (uit-
breiding van de bepalingen van verordening 1408/71 en verordening 574/72 tot de

statuut 47 lidstaten. Zie over de Raad van Europa ook M. Driessen, ‘Algemene achtergrondinformatie’,
in A.T.J.M. Jacobs (red.), Het Nederlandse socialezekerheidsrecht en de minimumnormen van de IAO en de
Raad van Europa, Deventer: Kluwer, 1992, blz. ix; en H. Wiebringhaus, ‘Die Sozialverschicherung im
Rahmen der Funktionen, der Möglichkeiten und der sozialpolitischen Vorhaben des Europarats’, in:
P. Köhler en H. Zacher, Beiträge zu Geschichte und aktueller Situation der Sozialversicherung, Berlin,
1983, blz. 507. Voor de website van de Raad van Europa zie www.coe.int.

2. H. Urbanetz, ‘Modaliteiten voor het behoud van de rechten en de berekening van de prestaties in het
Europees Verdrag inzake sociale zekerheid en de andere samenordeningsinstrumenten’, BTSZ, Brussel,
Jaargang 33, nr. 6/7, 1991, blz. 360.

3. Oorzaak hiervan waren de moeilijkheden die voortkwamen uit het coördineren van de vele en zeer
diverse wetteksten, de opzet en de omvang van die wetgevingen.

4. H. Urbanetz, ‘Modaliteiten voor het behoud van de rechten en de berekening van de prestaties in het
Europees Verdrag inzake sociale zekerheid en de andere samenordeningsinstrumenten’, BTSZ, Brussel,
Jaargang 33, nr. 6/7, 1991, blz. 360 en 361.

5. Y. Jorens,De rechtspositie van niet-EU-onderdanen in het Europese Socialezekerheidsrecht, Brugge: die Keure,
1997, blz. 528.

 Betere coördinatie van socialezekerheidsrechten voor derdelandonderdanen



burgers van derde landen die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze bepa-
lingen vallen), hebben voorrang op het EVSZ. Deze verordeningen zijn in 2010 ver-
vangen door verordeningen 883/04 en 1231/10, en ook de huidige verordeningen
hebben voorrang op het EVSZ. De voorrang is in de coördinatieregelingen zelf gere-
geld: in Besluit 3/80 gebeurt dit in art. 5. De voorrang van verordening 1408/71, waar
verordening 859/03 naar verwijst, is in art. 6 van de betreffende verordening opge-
nomen. Ten slotte is deze voorrang ook in art. 8 van verordening 883/04 opgenomen,
waar verordening 1231/10 naar verwijst. Deze drie artikelen bepalen dat de betref-
fende regeling in de plaats treedt van elk socialezekerheidsverdrag dat tussen twee
ofmeer lidstaten van toepassing is. Ook bepaalt het EVSZ in art. 6 lid 2 dat dit verdrag
geen invloed heeft op de bepalingen van regelingen die gebaseerd zijn op het EG-ver-
drag (de verordeningen inzake de sociale zekerheid), of op de door de EG gesloten
Associatieovereenkomsten.

Op 17 december 1972 werd het EVSZ ondertekend door de ministers van Buiten-
landse Zaken van Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Turkije. Het EVSZ trad
op 1 maart 1977 in werking nadat drie landen het verdrag hadden bekrachtigd.6 Oos-
tenrijk was in 1975 het eerste land, gevolgd door Luxemburg, eveneens in 1975. Tur-
kije volgde in 1976.7 Volgens Urbanetz was het verdrag een essentiële mijlpaal ten
behoeve van een hoger sociaal niveau voor de burgers van verdragslanden, en kon
het gezien de doelstelling aangemerkt worden als één van de meest ontwikkelde
internationale coördinatie-instrumenten.8 De bedoeling van de opstellers van het

6. Indien een land het verdrag bekrachtigd heeft dient het ook het Aanvullend Akkoord te bekrachtigen.
Dit akkoord heeft dezelfde juridische betekenis als het verdrag zelf. De bepalingen ervan komen zeer
nauw overeen met die van de toepassingsverordening 574/72 ten behoeve van verordening 1408/71
voor EU-burgers is vastgesteld. Doel ervan is om de toepassing van de verdragsbepalingen die recht-
streekse werking hebben mogelijk te maken, en om tegelijkertijd als richtlijn te gelden voor de bepalin-
gen die pas voor directe werking in aanmerking komen na het sluiten van bilaterale of multilaterale
verdragen. De verdragslanden zijn niet verplicht om deze richtlijnen te volgen; ze hebben de keuzevrij-
heid om, weliswaar na onderling overleg, andere toepassingsbepalingen vast te stellen (art. 5 Aanvul-
lend Akkoord). Zie ook H. Urbanetz, ‘Modaliteiten voor het behoud van de rechten en de berekening
van de prestaties in het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid en de andere samenordeningsinstru-
menten’, BTSZ, Brussel, Jaargang 33, nr. 6/7, 1991, blz. 361.

7. Oostenrijk heeft het verdrag als de eerste staat bekrachtigd, omdat de bilaterale akkoorden die dit land
tussen Luxemburg en Turkije sloot enkel van toepassing waren op Oostenrijkse staatsburgers en op de
burgers van het andere verdragsland. Doordat de betreffende akkoorden in BijlageV van het EVSZwer-
den opgenomenwerden de bilaterale verdragen tussenOostenrijk en Luxemburg, Oostenrijk en Turkije
uitgebreid tot de andere burgers van verdragslanden. Zodoende geldt het socialezekerheidsakkoord
tussen Oostenrijk en Luxemburg ook voor de Turkse staatsburgers, en het Oostenrijk-Turks akkoord
ook voor de burgers van Luxemburg. Deze mogelijkheid tot uitbreiding betreft alleen een personele
uitbreiding en geen territoriale uitbreiding: het strekt dus enkel tot de burgers van verdragslanden,
en niet tot de verdragslanden.

8. H. Urbanetz, ‘Modaliteiten voor het behoud van de rechten en de berekening van de prestaties in het
Europees Verdrag inzake sociale zekerheid en de andere samenordeningsinstrumenten’, BTSZ, Brussel,
Jaargang 33, nr. 6/7, 1991, blz. 360.
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EVSZ was dat het EVSZ als multilateraal verdrag ooit alle bestaande socialezeker-
heidsakkoorden zou vervangen en discriminaties tegen zou gaan die voort zouden
kunnen komen uit de aansluiting bij verschillende nationale regelingen of uit de ver-
plaatsing van het woonland naar een ander land.9 Door de ontwikkelingen binnen de
EG, in het bijzonder de toepassing van verordening 3/58 (die herzien werd door ver-
ordening 1408/71, en later 883/04), kwam dit streven sterk onder druk te staan. Aan-
sluiting bij het EVSZ werd daarom voor de EU-lidstaten minder van belang.10 Tot op
heden is het verdrag slechts door acht landen bekrachtigd, te weten Oostenrijk, Lux-
emburg, Turkije, Nederland, Portugal, België, Spanje en Italië.11

5.2.2 Handhaving

Het toezicht op de toepassing van het EVSZ geschiedt op een andere wijze dan die
van de EU-coördinatieregelingen, zoals Besluit 3/80. Betrokkenen kunnen zich voor
de toepassing van het EVSZwel tot de nationale rechter richten, maar er is geen stelsel
van prejudiciële vragen zoals dat wel het geval is bij Besluit 3/80. Verdragslanden zijn
niet verplicht om te rapporteren – het verdrag spoort de leden slechts aan om geschil-
len onderling op te lossen.12 Indien twee of meer verdragslanden een interpretatiege-
schil menen te hebben waarvan ten minste één land vindt dat dit geschil op de andere
verdragslanden van invloed kan zijn, dan kunnen ze het geschil voorleggen aan het
Comité van Ministers van de Raad van Europa. Wanneer de verdragslanden van
mening zijn dat het geschil andere verdragslanden niet beïnvloedt, of als het advies
van het Comité vanMinisters niet heeft mogen baten, dan kunnen de verdragslanden
het geschil voor een arbitragerechter brengen. Mochten de betreffende landen er in
het uiterste geval helemaal niet uitkomen, dan zal de President van het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) een onherroepelijke beslissing nemen.13

In praktijk maken de verdragslanden echter geen gebruik van deze mogelijkheid: er
wordt volstaan met de interpretatie van het verdrag door de nationale rechter. Ook

9. Idem.
10. Gesprek met O. Brinkman d.d. 23 januari 2009. Brinkman is senior beleidsmedewerker van de Afdeling

Internationale Aangelegenheden bij de Ministerie van SZW te Den Haag.
11. Geldend voor Oostenrijk, Luxemburg en Turkije sinds 1 maart 1977, voor Nederland sinds 9 mei 1977

(Trb. 1976, 54), voor Portugal sinds 19 juni 1983, voor België sinds 22 april 1986, voor Spanje sinds 25
april 1986 en voor Italië sinds 12 april 1990 (ondertekendmaar niet bekrachtigd door Frankrijk, Grieken-
land, Ierland, Tsjechië en Moldavië).

12. Door het Comité van Deskundigen van de Raad van Europa is een zogenoemd ‘verklarend rapport’
opgesteld dat door het Comité vanMinisters is goedgekeurd, waarin de interpretaties van de verdrags-
bepalingen zijn opgenomen. Hoewel de tekst geen autoriteit kent in de zin van bindendheid kan het de
interpretatie en de toepassing ervan vergemakkelijken. Ook heeft het Comité van Deskundigen naar
aanleiding van het mandaat van het Aanvullend Akkoord een leidraad ontwikkeld ten behoeve de toe-
passing van het verdrag en van het AanvullendAkkoord. Deze leidraadwerd op 26 februari 1976 goed-
gekeurd en is niet bindend.

13. Art. 71 EVSZ. Zie J. Nickless en H. Siedl, Co-ordination of Social Security in the Council of Europe: Short
guide, Straatsburg: Council of Europe Publishing, 2004, blz. 70.

 Betere coördinatie van socialezekerheidsrechten voor derdelandonderdanen



lossen de verdragslanden eventuele problemen onderling op in plaats van ze aan
andere instanties over te laten.14

5.2.3 Introductie op de coördinatieprincipes

Het EVSZ is met 179 artikelen en 14 bijlagen zeer omvangrijk. Het verdrag voorziet
onder andere in de samentellingscoördinatie van de socialezekerheidsstelsels van de
lidstaten, waarbij het Aanvullend Akkoord de banden met de socialezekerheidsin-
stellingen reguleert en de regels voor de bepaling en verstrekking van de uitkeringen
vastlegt. Net zoals er voor de uitvoering van een EU-coördinatieverordening een toe-
passingsverordening dient te worden vastgesteld, hebben ook veel van de EVSZ-
bepalingen een toepassingsregeling nodig.15 Onmiddellijk toepasbare artikelen zijn
in hoofdzaak de algemene bepalingen van het verdrag. Deze bevatten in het bijzonder
de bepalingen inzake de materiële en personele werkingssfeer van het EVSZ. Het
betreft hier ook artikelen aangaande de gelijke behandeling, export van uitkeringen
en de omschrijving van de toe te passen wetgeving. De samentellings- en bereke-
ningsregels, de speciale bepalingen inzake de invaliditeitsuitkeringen, ouderdoms-
pensioenen, nabestaandenuitkeringen en de uitkeringen voor arbeidsongevallen en
beroepsziekten16, evenals verscheidene overgangs- en slotbepalingen hebben ook
geen uitwerking nodig. De toepassing van bijzondere bepalingen betreffende ziekte,
moederschap,17 werkloosheid18 en de gezinsbijslagen19 werd daarentegen afhanke-
lijk gesteld van nog te sluiten bilaterale of multilaterale overeenkomsten tussen de
verdragsluitende partijen.
Perrin schreef dat hij deze systematiek soepel en praktisch vindt, omdat met betrek-
king tot de bepalingen voor langdurige uitkeringen het EVSZ als kaderverdrag fun-
geert. Het EVSZ zou volgens hem immers ten aanzien van de kortdurende
uitkeringen als modelverdrag kunnen functioneren, doordat het de verdragslanden
de mogelijkheid geeft bilaterale verdragen te sluiten. Volgens Perrin wordt zo aan
verzekerden een onmiddellijke bescherming gegeven, zowel wat betreft de algemene

14. Gesprek met O. Brinkman d.d. 23 januari 2009.
15. Doordat het Comité van Deskundigen van de Raad van Europa zowel ontoereikende als overdreven

ambities wilde vermijden heeft het voor een dergelijk concept gekozen. Het verschil tussen de opzet
van het EVSZ en de EG-verordeningen is dat bij het verdrag niet iedereen akkoord hoeft te gaan
met de toepassingsbepalingen. Dit is dan ook de reden waarom de overname van verordening
1408/71 door verordening 883/04 zo lang heeft geduurd; de vaststelling van het toepassingsverorde-
ning verliep problematisch.

16. Wat betreft de ouderdomspensioenen en de schadeloosstelling voor arbeidsongevallen en beroepsziek-
ten blijft de toepassing van enkele bijzondere bepalingen echter afhankelijk van het sluiten van bilaterale
of multilaterale verdragen.

17. Zie art. 26 EVSZ: “De toepassing van de artikelen…is afhankelijk van het sluiten van bilaterale of multi-
laterale overeenkomsten tussen deze partijen…”.

18. Zie art. 56 EVSZ: idem.
19. Zie art. 58 EVSZ: idem.
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coördinatieprincipes als de uitkeringen op lange termijn. De bescherming voor risi-
co’s op korte termijn daarentegen moet dus nader vorm worden gegeven.20

Perrins opvatting dat het verdrag een soepele systematiek heeft is achteraf gezien te
optimistisch gebleken. Het staat verdragslanden namelijk vrij om bilaterale verdra-
gen te sluiten voor kortdurende uitkeringen om zodoende nader uitwerking te geven
aan de onderlinge coördinatie; ten aanzien van de coördinatieprincipes en langdurige
uitkeringen zijn dergelijke bilaterale verdragen niet mogelijk. Van de mogelijkheid
om verdragen sluiten werd in zeer ruimemate gebruik gemaakt, waardoor in belang-
rijke mate afbreuk werd gedaan aan de coördinatieprincipes van het verdrag. Deze
coördinatieprincipes worden hieronder besproken. De vrijheid die het EVSZ aan
de verdragslanden geeft om door middel van bilaterale socialezekerheidsverdragen
het verdrag nader uit te werken deed afbreuk aan haar doelstelling om een uniforme
coördinatie te bewerkstelligen.21/22

5.2.4 De essentie van de coördinatieprincipes

Het EVSZ bevat coördinatieprincipes die sterk overeenkomen met verordening
1408/71.23 Deze verordening werd per 24 mei 2010 vervangen door de huidige ver-
ordening 883/04.24 De huidige verordening verschilt niet essentieel veel van haar
voorganger, waardoor het EVSZ ook in belangrijke mate overeenkomt met verorde-
ning 883/04. De bedoeling van het verdrag is om de coördinatie van de kortdurende
uitkeringen via bilaterale of multilaterale verdragen nader te regelen. Bij kortdu-
rende uitkeringen zijn alleen de samentellingsbepalingen direct van toepassing.
De andere vier coördinatieprincipes (het gelijkheidsbeginsel, het exportbeginsel,
de aanwijsregels en de non-cumulatie van uitkeringen) zijn bij kortdurende uitke-
ringen niet direct van toepassing, en zijn dus afhankelijk van nadere regelingen.
Hieronder volgt een analyse van de coördinatieprincipes die het EVSZ hanteert
met betrekking tot de langdurige uitkeringen en de samentellingsregeling aan-
gaande de kortdurende uitkeringen. Op deze manier wordt inzicht verkregen in
de beginselen van de coördinatietechnieken die in het EVSZ voorkomen.

20. Perrin, H., ‘Een nieuwe multilaterale overeenkomst tot bescherming van de migrerende werknemers’,
BTSZ, Brussel, nr. 1, januari 1973, blz. 5. Ten tijde van het onderhavige artikel was Perrin adviseur bij de
IAO te Genève.

21. Een voorbeeld hiervan is de wijze waarop Nederland het EVSZ ten aanzien van Turkije heeft uitge-
werkt. De bespreking hierover is in paragraaf 5.4 opgenomen.

22. Overigens speelde deze soepelheid ook een rol bij verordening 3/58 (voorganger van verordening
1408/71). Echter, de lidstaten stapten over naar de bepalingen van de betreffende verordening, nadat
ze enige jaren de eigen bepalingen toepasselijk hadden gemaakt. Kamerstukken II 1976/77 14 228, nr. 1,
blz. 5. Een dergelijke omstandigheid heeft zich tegen alle verwachtingen in alsnog niet voorgedaan bij
het EVSZ. Thans gebruiken de EU-lidstaten deze mogelijkheid om bijvoorbeeld de ziektekosten mid-
dels bilaterale overeenkomsten onderling te regelen met betrekking tot de vergoeding daarvan (zie art.
8 Vo 883/04).

23. Pb L 149 van 5 juli 1971.
24. Pb L 166 van 30 april 2004.
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Het verbod van discriminatie naar nationaliteit
Het in art. 8 van het EVSZ opgenomen gelijkheidsbeginsel bepaalt dat burgers van
verdragslanden met betrekking tot de sociale zekerheid (behoudens bijzondere bepa-
lingen van dit verdrag) onderworpen zijn aan dezelfde voorwaarden inzake rechten
en plichten als de nationale burgers van een verdragsland.25Wegens verschillen in de
socialezekerheidsstelsels van de lidstaten van de Raad van Europa, zowel ten aanzien
van contributieve als non-contributieve uitkeringen, heeft het Comité van Deskundi-
gen van de Raad van Europa ervoor gekozen om het gelijkheidsbeginsel te nuanceren
door uitzonderingen toe te staan.26 Met non-contributieve uitkeringen worden uitke-
ringen bedoeld die noch afhankelijk zijn van rechtstreekse financiële bijdragen van
betrokkenen of hun werkgever, noch van een tijdvak van tewerkstelling.27 Art. 8,
lid 4 van het EVSZ bepaalt dat elk verdragsland in Bijlage IV bij het verdrag een lijst
dient op te nemen van de non-contributieve uitkeringen waarop de bepalingen van
art. 8 leden 2 en 3 van toepassing zijn. Dit zijn de bepalingen die woonplaatseisen stel-
len. De gelijkheid van behandeling met betrekking tot deze niet op bijdragen geba-
seerde uitkeringen mogen wel onderworpen worden aan het vereiste dat de
betrokkene, of, indien het om een uitkering voor nagelaten betrekkingen gaat, de
overledene op het grondgebied van het betrokken verdragsland heeft gewoond. Deze
periode mag ingevolge art. 8 lid 2 niet langer zijn dan:
• zes maanden onmiddellijk vóór de aanvang van uitkeringen bij moederschap en

werkloosheid;
• vijf achtereenvolgende jaren onmiddellijk vóór de aanvang van uitkeringen bij

invaliditeitsuitkeringen, of onmiddellijk vóór het overlijden, wanneer het gaat
om nabestaandenuitkeringen;

• tien jaar tussen de leeftijd van zestien jaar en de pensioengerechtigde leeftijd, waar-
van vijf jaar vereist kan worden onmiddellijk vóór de datum van aanvraag om
pensioenen, wanneer het ouderdomspensioenen betreft.

De non-contributieve uitkeringen zijn uitgezonderd van het gelijkheidsbeginsel,
omdat de toekenning ervan niet afhankelijk is van een tegenprestatie in de vorm
van een premiebetaling of vervulling van voorwaarden aan de wachttijd. Daarnaast
is ook het ontbreken van wederkerigheid een reden voor uitzondering. Non-contri-
butieve uitkeringen worden alleen op voorwaarde van wederkerigheid verstrekt.
Pas als het andere land op grond hiervan dezelfde prestatie aan de burgers van de
wederpartij verstrekt zal de gemaakte uitzondering op de toepassing van het gelijk-
heidsbeginsel worden opgeheven en zal het gelijkheidsbeginsel dus moeten worden
toegepast.28

25. Zie het gelijksoortige art. 3 Vo 1408/71.
26. Kamerstukken II 1976/77, 14 228, nr. 1, blz. 6.
27. Art. 1, onderdeel y EVSZ.
28. H. Perrin, ‘Een nieuwe multilaterale overeenkomst tot bescherming van de migrerende werknemers’,

BTSZ, Brussel, nr. 1, januari 1973, blz. 13.
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Indien een betrokkene onderworpen is geweest aan de wetgeving van meerdere
verdragslanden voorziet Hoofdstuk 2 van Titel III van het EVSZ in een specifieke
regeling. In dit hoofdstuk zijn bijzondere bepalingen met betrekking tot de invalidi-
teitsuitkeringen, ouderdomspensioenen en nabestaandenuitkeringen opgenomen.
Hierin wordt bepaald dat deze uitkeringen kunnenworden toegekend voor één enkel
woonjaar dat vervuld is onder een wetgeving die in niet op bijdragen berustende uit-
keringen voorziet, en waarvan de hoogte niet afhankelijk is van de vervulling van
woonperioden. Uitzondering hierop zijn de bijzondere nadere regelingen inzake
de berekening van het theoretische bedrag van dergelijke uitkeringen. Voor de inter-
pretatie van dit begrip kan aangesloten worden bij verordening 883/04:29 de theore-
tische uitkering is gelijk aan de uitkering waarop de betrokkene aanspraak zou
kunnen maken indien alle tijdvakken van verzekering en wonen, die ingevolge de
wetgevingen van de desbetreffende landen vervuld zijn, zouden zijn vervuld over-
eenkomstig de wetgeving die het orgaan op de datum van vaststelling van de uitke-
ring toepast.

De export van uitkeringen
Het beginsel van de export van uitkeringen zoals opgenomen in art. 11 van het EVSZ
heeft betrekking op uitkeringen wegens invaliditeit en ouderdom, uitkeringen voor
nagelaten betrekkingen, uitkeringen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten, en
uitkeringen bij overlijden welke burgers van verdragslanden krachtens de wetgeving
van één of meer verdragslanden hadden verworven. Aan het exportbeginsel ligt het
wederkerigheidsvereiste ten grondslag: een verdragsland staat de export van een
gedeeltelijke uitkering naar een ander verdragsland toe, terwijl de nationale burgers
van het eerstgenoemde verdragsland hun gedeeltelijke uitkeringen van een ander
verdragsland op hun beurt naar hun herkomstland mogen exporteren.30 Deze uitke-
ringen, die volgens de deelpensioenmethode worden berekend en derhalve voor
rekening komen van twee of meer verdragslanden, mogen niet gewijzigd worden
indien de gerechtigde op het grondgebied van een ander verdragsland woont dan
van het land dat de betreffende uitkering verschuldigd is. Zodoende worden eventu-
ele woonplaatseisen opgeheven die door het laatstgenoemde land kunnen worden
gesteld met betrekking tot de verstrekking van de uitkering.
Ook het in art. 11 opgenomen exportbeginsel wordt net als de toepassing van het
gelijkheidsbeginsel aangepast ten aanzien van invaliditeitsuitkeringen, ouderdoms-
pensioenen en uitkeringen aan nagelaten betrekkingen, indien het non-contributieve
uitkeringen betreft waarvan de hoogte niet afhankelijk is van de vervulling van de
voorwaarden van de wachttijd. De betreffende uitkeringen dienen in Bijlage IV
van het verdrag te worden opgenomen. Dergelijke non-contributieve uitkeringen
aan gerechtigden die op het grondgebied van een ander verdragsland wonen dan

29. Art. 52.
30. H. Perrin, ‘Een nieuwe multilaterale overeenkomst tot bescherming van de migrerende werknemers’,

BTSZ, Brussel, nr. 1, januari 1973, blz. 19.

 Betere coördinatie van socialezekerheidsrechten voor derdelandonderdanen



waar het orgaan is gevestigd dat de uitkering verschuldigd is, worden verstrekt over-
eenkomstig het in art. 8 opgenomen gelijkheidsbeginsel. Deze bepaling heeft betrek-
king op verzekerden die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen met betrekking
tot de vervulling van de wachttijd, om aanspraak te kunnen maken op gelijke behan-
deling. De verdragslanden verstrekken non-contributieve uitkeringen doorgaans pas
wanneer verzekerden aan de voorwaarden voldoen betreffende de wachttijd. Deze
worden berekend op grond van het bedrag van de volledige uitkering31:
• bij invaliditeit of overlijden: afhankelijk van het aantal woonjaren dat door verze-

kerde of overledene vervuld is tussen de leeftijd van zestien jaar en de datum
waarop de arbeidsongeschiktheid is ingetreden, of bij overlijden, verhoudingsge-
wijs tot twee derde van het tussen die twee data verlopen aantal jaren (jaren na de
pensioengerechtigde leeftijd worden niet in aanmerking genomen).

• in geval van ouderdom: naargelang het aantal woonjaren dat door de verzekerde
onder de beschouwdewetgeving vervuld is tussen de leeftijd van zestien jaar en de
pensioengerechtigde leeftijd, in verhouding tot dertig jaar.

Tevens wordt de verstrekking afhankelijk gesteld van het voldoen aan het woon-
plaatsvereiste van het verdragsland dat de uitkering dient te verstrekken. Om deze
redenen is het noodzakelijk om de verstrekking van de non-contributieve uitkerin-
gen (zoals opgenomen in Bijlage IV van het verdrag voor betrokkenen die in een
ander verdragsland wonen) afhankelijk te stellen van de voltooiing van een wacht-
tijd die door het EVSZ zelf is vastgesteld.32 Eveneens bepaalt het verdrag dat
het exportbeginsel niet van toepassing is op de non-contributieve uitkeringen die
in Bijlage VI zijn opgenomen. De verdragslanden kunnen dus non-contributieve uit-
keringen uitzonderen van de exportmogelijkheid door deze in de betreffende bijlage
op te nemen.33

De aanwijzing van een toepasselijke wetgeving
Het EVSZ bevat bepalingen die in beginsel als doel hebben dewetgeving van één ver-
dragsland toe te passen, om zo zowel positieve wetsconflicten als negatieve wetscon-
flicten te voorkomen.34 Wat betreft werknemers bepaalt het EVSZ dat doorgaans de
wetgeving van toepassing is van het verdragsland waarin de desbetreffende werkne-
mers hun werkzaamheden verrichten, of, indien het om zeelieden gaat, de wetgeving
van het verdragsland waarvan het vaartuig waarop zij varen de vlag voert.35 Op
werknemers die door hunwerkgever naar een ander verdragslandworden gezonden
blijft hun nationale wetgeving van toepassing, op voorwaarde dat deze uitzending

31. Art. 8, lid 3 EVSZ.
32. Art. 11, lid 2 EVSZ. H. Perrin, ‘Een nieuwe multilaterale overeenkomst tot bescherming van de migre-

rende werknemers’, BTSZ, Brussel, nr. 1, januari 1973, blz. 20.
33. Art. 11, lid 3 EVSZ.
34. De aanwijsregels zijn in Titel II van het verdrag opgenomen.
35. Art. 14, onderdeel c van het verdrag; zie ook art. 13, lid 2, onderdeel b Vo 1408/71.
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niet langer dan twaalf maanden duurt.36 In het geval de werkzaamheden op het
grondgebied van het laatstgenoemde verdragsland door onvoorziene omstandighe-
den nog langer duren, blijft de wetgeving van het andere verdragsland van toepas-
sing, dit op voorwaarde dat er aan de bevoegde autoriteit van het verdragsland
waarin de werkzaamheden worden verricht vóór het einde van deze 12 maanden
om goedkeuring is gevraagd. Bij de totstandkoming van het EVSZ dienden nieuwe
bepalingen geformuleerd te worden aangaande de wetgeving die van toepassing is
op zelfstandigen die eveneens onder het verdrag vallen. Afgezien van uitzonderingen
als gevolg van nadere regelingen door verdragslanden onderling is voor zelfstandi-
gen de wetgeving van het verdragsland waar zij hun beroep uitoefenen van toepas-
sing, zelfs wanneer ze op het grondgebied van een andere land wonen.37 De
aanwijsregels die betrekking hebben op zelfstandigen moeten anticiperen op de
minder ontwikkelde socialezekerheidswetgevingen die op zelfstandigen van toepas-
sing zijn. Indien op zelfstandigen hetzelfde principe zou worden toegepast als voor
werknemers zou dit ongewenste effecten voor zelfstandigen met zich mee kunnen
brengen. Zo zouden de aanwijsregels die voor werknemers gelden er voor zelfstan-
digen toe kunnen leiden dat zij geen aanspraak kunnenmaken op coördinatiebescher-
ming indien de toepasselijke wetgeving geen regeling kent voor zelfstandigen. Om
dergelijke ongewenste situaties te voorkomen werd in het verdrag afgezien van
het beginsel van één toepasselijke wetgeving.38

Het verdrag kent een groot aantal uitzonderingen op de algemene bepalingen om
rekening te kunnen houden met bijzondere situaties van bepaalde groepen werkne-
mers en zelfstandigen.39 In uitzonderlijke situaties voorziet het verdrag niet zelf in een
oplossing, maar wordt het aan de verdragslanden overgelaten om deze in onderling
overleg nader te bepalen.40 Bovendien kunnen de bevoegde autoriteiten van twee of
meer verdragslanden ten behoeve van bepaalde personen in onderling overleg uit-
zonderingen vaststellen op de verdragsbepalingen.41

De samentelling van tijdvakken
Krachtens het EVSZ dienen de in aanmerking komende tijdvakken en de gelijkge-
stelde tijdvakken die betrokkenen in de verdragslanden hebben vervuld samengeteld
te worden.42 De verdragslanden dienen dergelijke tijdvakken in aanmerking te

36. Art. 15, lid 1 EVSZ. Verordening 883/04 bepaalt in een detacheringperiode van 24 maanden (art. 12).
37. Art. 14, onderdeel c van het verdrag; zie ook art. 13, lid 2, onderdeel b Vo 1408/71.
38. H. Perrin, ‘Een nieuwe multilaterale overeenkomst tot bescherming van de migrerende werknemers’,

BTSZ, Brussel, nr. 1, januari 1973, blz. 12.
39. Zie hiervoor art. 15 e.v. van het verdrag.
40. Zie art. 15, lid 3, onderdeel c EVSZ.Wat aan het verdrag opvalt is dat het niet in een bijzondere regeling

heeft voorzien indien iemand zowel als werknemer als zelfstandige werkzaamheden uitoefent. Het is
dan ook goed mogelijk dat deze persoon aan meer dan één wetgeving onderworpen is.

41. Art. 18, lid 1 EVSZ; zie voor een vergelijkbare regeling art. 17 Vo 1408/71.
42. Art. 19 (ziekte- en moederschap), art. 28 (invaliditeit, ouderdom en overlijden), art. 49 (uitkeringen bij

overlijden) en art. 57 (gezinsuitkeringen).
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nemen ten behoeve van de toelating tot de vrijwillige verzekering en de voortge-
zette facultatieve verzekering en bij het vaststellen van het recht op uitkeringen.
De langdurige uitkeringen, zoals invaliditeits- en ouderdomspensioenen, worden
ingevolge de deelpensioenmethode berekend. Dat betrokkenen ten tijde van de aan-
vraag voor een pensioen bij een ander land verzekerd zijn, doet hier niet aan af; de
deelpensioenmethode wordt immers toegepast op de in het verleden vervulde tijd-
vakken. Het land waarvan de wetgeving van toepassing is neemt de tijdvakken bij
het vaststellen van het recht op kortdurende uitkeringen in beschouwing, waarbij de
bekostiging van de toegekende uitkering ook volledig voor haar rekening komt. De
samentellingsbepalingen van het EVSZ inzake kortdurende en langdurige uitkerin-
gen hebben niet alleen betrekking op tijdvakken van verzekering, tewerkstelling,
beroepsactiviteiten, woontijdvakken en de gelijkstelling hiervan, maar voorzien
ook in de mogelijkheid om de tijdvakken van wonen samen te tellen indien deze
vervuld zijn onder een non-contributief stelsel. De samentellingsregels voor de uit-
keringen als gevolg van werkloosheid vormen hierop een uitzondering: alleen tijd-
vakken van verzekering, dienstbetrekking of beroepswerkzaamheden dienen te
worden samengeteld.43

Met deze ruime samentellingsbepalingen wordt getracht tegemoet te komen aan de
verruiming van dewerkingssfeer van dit verdrag tot zelfstandigen en aan het bestaan
van de wetgevingen zonder bijdrageplicht, waarbij het recht op uitkeringen op een
woonwachttijd gefundeerd is. Alleen dewoontijdvakken die onder een bepaaldewet-
geving na de leeftijd van zestien jaar zijn volbracht worden samengeteld. Deze leef-
tijdsbegrenzing is gesteld om overeenstemming te kunnen bereiken tussen de
tijdvakken van verzekering (die meestal aan de duur van het beroepsleven zijn ver-
bonden) en de woontijdvakken die voor het behoud van de nog te verwerven rechten
in beschouwing worden genomen.44 Conform de systematiek van het EVSZ voor de
langdurige uitkeringen dient de verstrekking van de uitkeringen, die gebaseerd is op
de samentelling van de woontijdvakken, plaats te vinden volgens de deelpensioen-
methode. Bij de verstrekking van kortdurende uitkeringen die gebaseerd zijn op
de samentelling van de woontijdvakken wordt, conform de systematiek van het
EVSZ, de deelpensioenmethode niet toegepast: bekostiging van de desbetreffende
uitkering komt volledig voor rekening van de desbetreffende staat waar een beroep
op een uitkering is gedaan.

Het reguleren van samenloop van uitkeringen
Het EVSZ hanteert twee basisprincipes om samenloop van uitkeringen te reguleren.
Het eerste principe heeft betrekking op het feit dat het verdrag niet toestaat dat

43. Art. 51 werkloosheid.
44. H. Perrin, ‘Een nieuwe multilaterale overeenkomst tot bescherming van de migrerende werknemers’,

BTSZ, Brussel, nr. 1, januari 1973, blz. 18.
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verschillende uitkeringen van dezelfde aard45 of verschillende uitkeringen die betrek-
king hebben op dezelfde periode van verplichte verzekering worden toegekend of
gehandhaafd.46 Uitzondering hierop zijn de langdurige uitkeringen die op grond
van de deelpensioenmethode worden berekend. Het gaat hierbij om uitkeringen voor
invaliditeit, ouderdom, nagelaten betrekkingen of beroepsziekten welke door ver-
schillende verdragslanden naargelang de vervulde tijdvakken naar evenredigheid
worden toegekend. Dergelijke uitkeringen mogen dus wel samenlopen. Het tweede
principe treedt in werking indien de samenloop van uitkeringen zich voordoet of
indien er op het andere grondgebied inkomsten door bijvoorbeeld werk worden ver-
kregen.47 In een dergelijk geval kanmet behulp van de nationale non-cumulatiebepa-
lingen de verrekening van de toegekende uitkering worden bewerkstelligd. Het
Aanvullend Akkoord bepaalt hoe de verdragslanden uitvoering moeten geven aan
het non-cumulatiebeginsel. Zo bevat het Akkoord de voorwaarden waarmee reke-
ning dient te worden gehouden ten aanzien van uitkeringen of inkomsten die niet
mogen samenlopen, om zodoende de gecoördineerde toepassing van nationale bepa-
lingen inzake de verrekening van uitkering in geval van samenloop te waarborgen.
Eveneens bevat het Aanvullend Akkoord specifieke clausules betreffende de samen-
loop van gezinsbijslagen en uitkeringen bij zwangerschap en overlijden. Deze zijn van
toepassing wanneer dergelijke gevallen niet door de verdragslanden geregeld zijn,
maar wel voortvloeien uit de toepassing van het EVSZ.48 Desbetreffende bepalingen
in het Aanvullend Akkoord beogen de wetgeving aan te wijzen volgens welke de
betreffende uitkeringen uitsluitend dienen te worden vastgesteld, en eventueel te
worden toegekend. De aangewezen wetgeving is afhankelijk van de plaats waar
de gebeurtenis zich heeft voorgedaan. Bij zwangerschapsuitkeringen en uitkeringen
in geval van overlijden is de wetgeving van het verdragsland waaraan de kostwinner
onderworpen is van toepassing. Dit is alleen anders in het geval er kinderbijslag aan
de werknemer verschuldigd is wegens zijn beroepswerkzaamheden. Ten slotte
bepaalt het EVSZ dat verdragslanden middels bilaterale of multilaterale verdragen
de samenloop van gelijkaardige uitkeringen nader zullen regelen.49

Personele en materiële werkingssfeer
De personele werkingssfeer van het EVSZ strekt zich in eerste instantie uit
tot alle betrokkenen die de nationaliteit van één van de verdragslanden

45. Wat betreft de vraag wanneer er sprake is van uitkeringen van dezelfde aard kan aangesloten worden
bij de interpretatie van het Hof van Justitie. Volgens het Hof is er sprake van uitkeringen van dezelfde
aard indien het voorwerp en de doelstelling aan elkaar gelijk zijn, net als de berekeningsgrondslag en de
toekenningsvoorwaarden, HvJ 8 juli 1992, C-102/91, Knoch, Jur. 1992, I-4341, ECLI:EU:C:1992:303, r.o.
40. Zie paragraaf 2.2 voor nadere toelichting hierover.

46. Art. 13, lid 1 EVSZ.
47. Art. 13, lid 2 EVSZ.
48. H. Perrin, ‘Een nieuwe multilaterale overeenkomst tot bescherming van de migrerende werknemers’,

BTSZ, Brussel, nr. 1, januari 1973, blz. 33 en 34.
49. Zie art. 46, lid 5 EVSZ.
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hebben.50 De personele werkingssfeer is niet beperkt tot hoedanigheden als werkne-
mer en zelfstandige, maar strekt zich ook uit tot economisch non-actieven. Onder het
verdrag vallen ook51 vluchtelingen en staatlozen die in één van de verdragslanden
wonen.52 Voor nabestaandenuitkeringen kunnen de nabestaanden van burgers van
een verdragsland, staatlozen of vluchtelingen (ongeacht hun nationaliteit) zich op
het verdrag beroepen.
Op 11mei 1994 werd een bijzonder protocol aangenomen, waarmee de personele wer-
kingssfeer van het EVSZ werd uitgebreid tot alle verzekeringsplichtigen, alsmede tot
hun gezinsleden en nabestaanden.53 Dit protocol stelt als enige voorwaarde om onder
de werkingssfeer van het verdrag te vallen dat men verzekerd is of was onder de wet-
geving van een verdragsluitende partij. Daarmee verviel het vereiste omburger van een
verdragsland te moeten zijn. Het betreffende protocol voorziet in uitzonderingen op
het vervallen van dit vereiste: een verdragslanddat het protocol ondertekent kan name-
lijk bepalen dat de artikelen 8 (gelijkheid van behandeling) of 11 (export van uitkerin-
gen) enkel van toepassing zijn opde burgers van verdragslanden, conformde eigenlijke
personelewerkingssfeer van het verdrag.54 Indien een verdragsland in het geding is dat
geen partij is bij het betreffende protocol blijven de eigenlijke bepalingen van het
verdrag van toepassing.55 Het protocol werd overigens alleen door Griekenland en
Oostenrijk ondertekend, die dit bovendien nog niet hebben geratificeerd.56

Wat de materiële werkingssfeer betreft is het EVSZ van toepassing op:
a. uitkeringen bij ziekte en moederschap;
b. uitkeringen bij invaliditeit;
c. uitkeringen bij ouderdom;
d. uitkeringen aan nagelaten betrekkingen;

50. Art. 4, onderdeel a EVSZ. Tijdens de ondertekening van het EVSZ was de personele werkingssfeer van
het verdrag in vergelijking met die van verordening 1408/71 veel ruimer, aangezien het niet alleen
betrekking had op de werknemers, maar ook op de zelfstandigen en studenten en, in algemenere
zin, op elke persoon die verzekeringsplichtig is of was ten opzichte van de socialezekerheidswetgeving
van het verdragsland waarop dit verdrag van toepassing is.

51. Net zoals verordening 1408/71 (art. 2, lid 2) is het EVSZ van toepassing op de nabestaanden van per-
sonen op wie de wetgeving van één of meer verdragsluitende partijen van toepassing is geweest, onge-
acht de nationaliteit van deze personen, indien de nabestaanden burgers van één der verdragsluitende
staten zijn (art. 4, lid 1, onderdeel b EVSZ).

52. Met ‘vluchteling’wordt niet alleen vluchteling bedoeld in de zin van het Verdrag vanGenève van 28 juli
1951 inzake de status van vluchteling, maar ook in de zin van het daarbij behorende Protocol van 31
januari 1967. Dit zonder enig territoriaal voorbehoud (art. 1, onderdeel o EVSZ).

53. Art. 2, lid 1 protocol (nieuw art. 4 EVSZ).
54. Art. 1, lid 1 Protocol. Deze keuzevrijheid heeft voor heel wat discussie en debat gezorgd. Zo hebben de

tegenstanders van deze beperking betoogd dat men door deze keuzevrijheid het risico loopt dat de ver-
dragslanden in compleet verschillende situaties verkeren afhankelijk van de verplichtingen die ze heb-
ben aanvaard bij de bekrachtiging van het protocol (zie hierover document nr. CDSS (93) 18 van 11
oktober 1993).

55. Art. 1, lid 2 Protocol.
56. Y. Jorens,De rechtspositie van niet-EU-onderdanen in het Europese Socialezekerheidsrecht, Brugge: die Keure,

1997, blz. 531 en 532.
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e. uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten;
f. uitkeringen bij overlijden;
g. uitkeringen bij werkloosheid
h. gezinsbijslag.57

Het EVSZ is echter (net als de EU-coördinatieverordening) niet van toepassing op de
sociale enmedische bijstand, of op regelingen van uitkeringen die hun oorsprong vin-
den in de oorlog of zijn gevolgen. Dat deze laatste regelingen hier niet onder vallen
komt doordat ze nauw verbonden zijn met de nationale identiteit van de betrok-
kene.58 Het verdrag is ook niet van toepassing op de bijzondere stelsels ten aanzien
van ambtenaren of de met hen gelijkgestelden.59 Ook collectieve overeenkomsten die
door middel van de overheid verbindend verklaard zijn vallen in beginsel niet onder
het toepassingsgebied van het verdrag. Het EVSZ voorziet wel in demogelijkheid dat
deze collectieve overeenkomsten alsnog onder het verdrag vallen; de voorwaarden
hiervoor dienen echter in bilaterale of multilaterale overeenkomsten opgenomen te
worden.60

. BELANG VAN HET EVSZ TEN OPZICHTE VAN

VERORDENING /

Als we ons afvragen wat nu het belang nog is van het EVSZ voor derde landen (niet-
EU-landen) die coördinatie van sociale zekerheid wensen met EU-landen, dan moe-
tenwe vaststellen dat het verdrag burgers van niet-EU-landen die het verdrag hebben
geratificeerd een veel sterkere coördinatiebescherming geeft dan verordening 883/04,
waar verordening 1231/10 naar verwijst. Het EVSZ betrekt in de coördinatie namelijk
ook de stelsels van niet-EU-lidstaten die het verdrag hebben geratificeerd, terwijl ver-
ordening 1231/10 enkel de relaties van derdelandonderdanen tot de stelsels van EU-
lidstaten betreft.Welmoet worden onderkend dat het enige land dat in deze categorie
valt Turkije is. Vanuit principieel oogpunt is deze relativering echter niet zo belang-
rijk: de reikwijdte van het EVSZ toont immers de potentiële mogelijkheden van coör-
dinatie als aanvulling op de EU-regelingen. Belangrijk is dus dat de territoriale
werkingssfeer van het EVSZ ruimer is dan die van verordening 883/04.

Anders dan verordening 883/04, die via verordening 1231/10 doorwerkt tot derde-
landonderdanen, heeft het verdrag een algemeen exportbeginsel: burgers van

57. Art. 2, lid 1 onderdeel a tot en met h EVSZ.
58. J. Nickless en H. Siedl, Co-ordination of Social Security in the Council of Europe: Short guide, Straatsburg:

Council of Europe Publishing, 2004, blz. 43.
59. Art. 2, lid 4 EVSZ.Het EVSZ treedt dus niet in de plaats van het Europees Verdrag betreffende Sociale en

Medische Bijstand van 1953, en behoudt dus zijn betekenis.
60. Art. 2, lid 2 in fine.
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verdragslanden kunnen hun uitkeringen exporteren naar andere landen die het ver-
drag hebben geratificeerd, terwijl verordening 883/04 enkel export binnen de EU toe-
staat. Verder bepaalt het EVSZ dat vervulde tijdvakken vanwonen en/of verzekering
in landen die het verdrag hebben geratificeerdwordenmeegeteld ten behoeve van het
recht op een uitkering. Ook het samentellingsprincipe van de verordening is beperkt
tot de EU, waardoor enkel de EU-tijdvakken in aanmerking worden genomen bij de
vaststelling van het recht op een uitkering. Het EVSZ bevat voorts non-cumulatiere-
gels en aanwijsregels die ook betrekking hebben op verdragslanden en daarmee ook
op Turkije. Hierdoor reguleren de non-cumulatieregels de samenloop van uitkerin-
gen vanuit de socialezekerheidsstelsels van niet-EU-landen. Met aanwijsregels wordt
voorkomen dat iemand in twee landen verzekerd is (en er dus dubbele premieplicht
bestaat), dan wel in het geheel niet verzekerd is. De non-cumulatieregels en aanwijs-
regels van verordening 883/04 hebben enkel betrekking op EU-landen: niet-EU-lan-
den vallen immers buiten de werking van verordening 883/04. Hierdoor kunnen
derdelandonderdanen die van derde landen naar de EUmigreren of vervolgens weer
naar hun land van herkomst remigreren te maken hebben met dubbele premieplicht
of dat ze helemaal niet verzekerd zijn, en kunnen derdelandonderdanen door het ont-
breken van een regulering van de samenloop van uitkeringen te maken hebben met
ongewenste korting van uitkeringen.

Bovendien kent verordening 1231/10 bijkomende vereisten waar derdelandonderda-
nen aan moeten voldoen als ze zich bijvoorbeeld willen beroepen op de bepaling van
gelijke behandeling met burgers van een EU-lidstaat. Zo moeten derdelandonderda-
nen zich in een situatie bevinden die niet geheel in de interne sfeer van een enkele
lidstaat ligt. Om die reden kan een Turkse staatsburger die vanuit Turkije naar Neder-
land is gemigreerd zich niet op verordening 1231/10 beroepen. Om dit wel te kunnen
doen moet hij zich vanuit Nederland weer naar een andere EU-lidstaat verplaatsen.61

In het kader van het EVSZ is het echter voldoende dat betrokkenen van een verdrags-
land zich naar een ander verdragsland verplaatsen.
Daarnaast dienen derdelandonderdanen volgens verordening 1231/10 legaal verblijf
te houden krachtens de nationale wetgeving van de desbetreffende EU-lidstaat. De
invulling van het vereiste van legaal verblijf kan verschillen tussen de EU-lidstaten,
wat problematisch kan zijn voor derdelandonderdanen. Het EVSZ stelt echter geen
vereisten inzake legaal verblijf in een land: voor burgers van verdragslanden is het
voldoende om de nationaliteit van één van de verdragslanden te hebben om zich
op het EVSZ te kunnen beroepen. Voor Turkse staatsburgers is hun nationaliteit
dus voldoende.

61. Hierbij dient het echter wel te gaan om een EU-lidstaat die de verordening toepast: Denemarken past ver-
ordening 1231/10 niet toe, waarbij het Verenigd Koninkrijk de voorganger van deze verordening, name-
lijk verordening 859/03, blijft toepassen. Zie Verordening 859/03 van de Raad van 14 mei 2003, Pb L 124
van 20 mei 2003, en Verordening 1231/10 van 24 november 2010, Pb L 344 van 29 december 2010.
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Er kan dus geconcludeerd worden dat het EVSZ de landen die het verdrag hebben
geratificeerd (dus ook niet-EU-landen) volledig in de coördinatie sluit, terwijl veror-
dening 883/04, die via verordening 1231/10 doorwerkt tot derdelandonderdanen,
alleen EU-lidstaten in de coördinatie sluit. Daarnaast is het EVSZ als coördinatierege-
ling toegankelijker dan verordening 1231/10. Verzekerden kunnen het verdrag
immers gemakkelijker inroepen dan de verordening.

. HOE HEEFT NEDERLAND HET EVSZ IN DE VERHOUDING TUSSEN

NEDERLAND EN TURKI JE U ITGEWERKT?

Nederland heeft het EVSZ in de verhouding tussen Nederland en Turkije uitgewerkt
in een bilateraal verdrag. In subparagraaf 5.4.1 komt eerst deze uitwerking aan de
orde. Vervolgens wordt in daaropvolgende subparagraaf de toepassing van de bepa-
lingen uit het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Turkije, het NTV, in het kader
van het EVSZ geanalyseerd.

5.4.1 De uitwerking van het EVSZ door Nederland met betrekking tot Turkije

Het NTV is op 19 augustus 1964 tot stand gekomen,62 ondertekend op 5 april 196663

en per 1 februari 1968 in werking getreden.64 Bij de opstelling ervan werd gestreefd
naar een zo groot mogelijke uniformiteit met de tekst van verordening 3/58 van de
EEG.
Aan het verdrag liggen drie beginselen ten grondslag die uitgaan vanwederkerigheid
door beide landen: de gelijke behandeling van elkaars burgers, de samentelling van
de in elk van de beide landen vervulde tijdvakken van verzekering of arbeid, en ten
slotte de export van uitkeringen.65

Nederland heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid die het EVSZ biedt om bepa-
lingen uit bilaterale verdragen van toepassing te laten blijven door dergelijke bepalin-
gen in Bijlage III van het verdrag op te nemen.66 Zo heeft Nederland Titel III
(Bijzondere bepalingen) van het met Turkije gesloten NTV in Bijlage III van het EVSZ
opgenomen, waardoor deze titel van toepassing is gebleven.67 In Titel III van het NTV
zijn bepalingenmet betrekking tot de afzonderlijke uitkeringen opgenomen, namelijk
uitkeringen bij ziekte en moederschap, invaliditeit, ouderdom en overlijden, arbeids-
ongevallen en beroepsziekten, werkloosheid en kinderbijslag. Daarnaast zijn ook

62. Trb. 1964, 142.
63. Trb. 1966, 155.
64. Trb. 1968, 22.
65. Kamerstukken II 1965/66 8 684, nr. 1, blz. 1.
66. Art. 6, lid 3 EVSZ; hetzelfde geldtmet betrekking tot de administratieve regelingen ter uitvoering van de

socialezekerheidsverdragen: opname in Bijlage V (art. 6 (b)) Aanvullend Protocol.
67. Trb. 1976, 54.
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samentellingsbepalingen voor uitkeringen en de gelijkebehandelingsbepaling inzake
de kinderbijslag erin opgenomen. Daarom wordt in de betrekkingen tussen Neder-
land en Turkije alleen Titel III van het NTV gehandhaafd. Voor het overige deel
van het NTV zijn de bepalingen van het EVSZ met de daarbij behorende bijlagen
van toepassing verklaard. Met de opname in Bijlage V werd Titel III van het NTV
ook op andere burgers van verdragslanden van het EVSZ van toepassing.68 Hiermee
wordt Titel III van het NTV in de toepassing van het EVSZ ook ten aanzien van de
andere burgers van verdragslanden gehandhaafd. Zodoende heeft Nederland
bewerkstelligd dat de wijze van toepassing van het EVSZ met betrekking tot de
Turkse staatsburgers voor alle burgers van verdragslanden geldt. Dat Nederland Titel
III van het NTV voor het EVSZ van toepassing heeft verklaard komt niet zozeer door-
dat het met verwijzing naar het NTV minder rechten wil geven dan het EVSZ, maar
omdat het NTV – in tegenstelling tot het EVSZ – specifieke bepalingen kent die op de
Nederlandsewetgeving toegesneden zijn.69 De belangrijkste van deze bepalingen zijn
de huwelijkse tijdvakken van deAOW (de gehuwde vrouwvanwie deman inNeder-
land werkt is medeverzekerd, ook als zij in Turkije woont) en de regeling voor de
berekening van het weduwepensioen.70

De ratificatie van het EVSZ door Turkije (1976) en Nederland (1977) leidde er toe dat
het op 5 april 1966 ondertekende NTV aangepast moest worden. Met ingang van
1 mei 1983 trad het wijzigingsverdrag van 4 september 1980 in werking.71 Naast
een paar administratieve wijzigingen ging het ook om een aantal belangrijke wijzigin-
gen. Zo is de materiële werkingssfeer van het verdrag aangepast: voor Turkije is een
aantal onderdelen aan het socialezekerheidsstelsel toegevoegd, te weten het over-
heidspensioenfonds en de sociale verzekering van zelfstandigen en vrije beroepen.
Daarnaast zijn er verzekeringsfondsen ingesteld voor de verplichte sociale verzeke-
ring. Met name voor naar Turkije terugkerende werknemers is de verruiming van
de werkingssfeer van belang, omdat zij nu ook voor deze regelingen een beroep kun-
nen doen op de in Titel III van het NTV opgenomen bepalingen inzake de samentel-
ling van tijdvakken. Verder heeft het wijzigingsverdrag een nieuw artikel
toegevoegd, art. 14bis, om te waarborgen dat de aanspraken van de gezinsleden
die in Turkije achtergebleven zijn voortduren met betrekking tot het recht op genees-
kundige verzorging in Nederland, ook indien de betrokken werknemer in Nederland
een werkloosheidsuitkering ontvangt. Deze bepaling, die in overeenstemming is met
art. 23 van het EVSZ, regelt ook de aanspraken op geneeskundige verzorging voor de
werkloze die in een ander verdragsland woont dan het land waarvan hij werkloos-
heidsuitkering ontvangt.

68. Art. 9 EVSZ.
69. Gesprek met O. Brinkman d.d. 23 januari 2009.
70. Idem.
71. Trb. 1980, 164.
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De tweede herziening van het NTV betrof het verdrag van 6 januari 2000,72 dat een
aantal wijzigingen aanbracht in de huidige verdragsrelatie tussen Nederland en Tur-
kije. Het wijzigingsverdrag werd op 11 juni 2002 stilzwijgend goedgekeurd door de
Staten-Generaal, maar is thans (2015) nog niet in werking getreden: de betreffende
regeling moet namelijk nog door het Turkse parlement worden goedgekeurd. Aan
het uitblijven van de ratificatie van het wijzigingsverdrag door Turkije liggen poli-
tieke redenen ten grondslag: Turkije heeft er moeite mee dat Nederland de socialeze-
kerheidsrechten van Turkse staatsburgers verder wil beperken, zoals meest
recentelijk het geval was met de beëindiging van de export van kinderbijslagen per
1 januari 2015 ingevolge de Wet herziening export kinderbijslag.73/74

Herziening van het verdrag door Nederland was noodzakelijk in verbandmet de wij-
zigingen die zich sinds de jaren ’80 in de Nederlandse socialezekerheidswetgeving
hadden voorgedaan. Voor de uitwerking van het EVSZ door Nederland ten aanzien
van Turkije worden vanwege de door te voeren wijzigingen de hoofdstukken 1 en 4
van Titel III van het NTV verwijderd. Deze hoofdstukken hebben betrekking op uit-
keringen bij ziekte en moederschap en bij arbeidsongevallen en beroepsziekten. Ten
behoeve van de toepassing van de uitkeringen bij ziekte en moederschap zijn de rele-
vante bepalingen van het Aanvullend Akkoord van het EVSZ van toepassing ver-
klaard. Daarbij zijn ook de benodigde wijzigingen in de bijlagen bij het EVSZ
doorgevoerd.75 Nederland heeft de bepalingen van het EVSZ met betrekking tot
arbeidsongevallen en beroepsziekten echter niet van toepassing verklaard. Het
Nederlandse socialezekerheidsstelsel kent namelijk geen aparte regelingen voor der-
gelijke risico’s. In geval van een arbeidsongeval of beroepsziekte worden de bepalin-
gen van de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen toegepast.
Bepalingen met betrekking tot arbeidsongevallen en beroepsziekten hebben in prak-
tijk dus geen betekenis binnen het Nederlandse socialezekerheidsstelsel.

In verband met de Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU),76 die op 1 januari
2000 in werking getreden is, is het afsluiten van een aanvullend verdrag een voor-
waarde geworden om export van uitkeringen in de toekomst mogelijk te maken.
Op grond van de Wet BEU hebben personen die buiten Nederland wonen of daar
langer dan drie maanden verblijven zonder zo’n verdrag geen recht meer op een

72. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7
en 26 van het EVSZ, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake
sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april
1966,met Slotprotocol, aanvullend verdrag enAdministratie akkoord, (Trb. 2001, 121). ZieKamerstukken
II 2001/02, 28 429, nrs. 385 en 1. Het Akkoord van 16 april 2009 (Trb. 2009, 79) behelst een derde herzie-
ning van het NTV uit 1966 waarbij een administratieve correctie is doorgevoerd op het wijzigingsver-
drag uit 2000; ook dit is nog niet in werking getreden.

73. Gesprek met J. de Jong d.d. 10 juni 2015.
74. Wet van 19 juni 2014, Stb. 346.
75. Trb. 2001, 121.
76. Wet van 27 mei 1999, Stb. 250.
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uitkering.77 De exportbeperking van uitkeringen is geen doel op zich: de exportbeper-
king wordt opgeheven indien de handhaafbaarheid kan worden gewaarborgd. Met
het opnemen van het aanvullend verdrag door middel van het tweede wijzigingsver-
drag78 is conform de Wet BEU de handhaving gewaarborgd ten aanzien van de per-
sonen die in Turkije (gaan) wonen. In het aanvullend verdrag zijn afspraken gemaakt
omtrent de controle van de rechtmatigheid van invaliditeits-, ouderdoms- en nabe-
staandenuitkeringen en kinderbijslagen. Zo bevat het aanvullend verdrag verificatie-
bepalingen ten aanzien van aanvragen en betalingen. Hierbij worden de
uitvoeringsinstanties ook gemachtigd om zelf ter plekke onder andere de identiteit
en arbeidsongeschiktheid van aanvragers te verifiëren. Tevens kunnen zij uitkeringen
weigeren, schorsen of intrekken indien de belanghebbende of de uitvoeringsinstantie
in het andere land onvoldoende informatie verstrekt die noodzakelijk is voor de vast-
stelling van het recht op een uitkering vanuit het Nederlandse socialezekerheidsstel-
sel. Zoals gezegd is het wijzigingsverdrag (en daarmee ook het aanvullend verdrag)
dat de handhaving met betrekking tot Turkije zal waarborgen (nog) niet in werking
getreden. Daardoor is momenteel de handhaving ten aanzien van Turkije niet expli-
ciet vastgelegd. Met andere woorden: er zijn geen concrete afspraken met de Turkse
autoriteiten voorhanden waarmee de handhaving ten aanzien van Turkije is gewaar-
borgd. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert een beleid dat erop gericht is contro-
leopdrachten te geven aan de Attaché voor Sociale Zaken in Ankara, die deze
opdrachten uitvoert. De Turkse autoriteiten aanvaarden de controlebevoegdheden
van de Attaché en werken mee aan de controleonderzoeken.79 Het Uitvoeringsinsti-
tuut Werknemersverzekeringen (UWV) past met betrekking tot de uitkeringen die
door uitkeringsgerechtigden naar Turkije worden meegenomen een vergelijkbaar
beleid toe als de SVB.80 Ondanks de niet-inwerkingtreding van het wijzigingsver-
drag, waarin, gebaseerd op de Wet BEU, een aanvullend verdrag is opgenomen
om de handhaving van geëxporteerde uitkeringen te waarborgen, kunnen Turkse
staatsburgers door deze controleopdrachten hun uitkeringen toch meenemen naar
Turkije.

77. Ingevolge het overgangsrecht van de Wet BEU konden betrokkenen die voor de inwerkingtreding van
deze wet hun uitkering naar het buitenland hadden meegenomen, hun recht op uitkering tot 1 januari
2003 behouden, ongedacht of met het desbetreffende land een handhavingsverdrag was gesloten. Dit
overgangsrecht is twee keer verlengd. In de eerste instantie is het overgangsrecht verlengd voor uitke-
ringsgerechtigden die in één van de 36 landen wonen waarvan werd verwacht was dat binnen afzien-
bare tijd (tot 1 januari 2004) een socialezekerheidsverdrag met handhavingsbepalingen met die landen
zou worden afgesloten. Deze verlenging had geen betrekking op kinderbijslag ingevolge de AKW (zie
de wet van 10 december 2003, Stb. 524). Aan de tweede verlenging lag de uitspraak van de CRvB van
14 maart 2003 (USZ 2003/147) over de interpretatie van het IAO-Verdrag 118 aan ten grondslag. Naar
aanleiding van deze uitspraak is IAO-Verdrag 118 opgezegd, en zijn de bepalingen van deWet BEU (met
uitzondering voor de AKW) buiten werking gesteld, totdat deze opzegging op 20 december 2005 van
kracht is geworden (wet van 9 december 2004, Stb. 715).

78. Zie Trb. 2001, 121.
79. Telefonisch contact met A. van Egdom d.d. 27 maart 2014.
80. Gesprek met J. de Jong d.d. 20 maart 2015.
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Afgezien van het aanvullend verdrag zijn ook een slotprotocol en een administratief
akkoord bij het onderhavige wijzigingsverdrag opgenomen. Het slotprotocol regelt
de Nederlandse ziektekostenverzekering en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekos-
ten voor de burgers van verdragslanden die in één van de verdragslanden verblijven.
Met het (gewijzigde) administratief akkoord worden voorschriften gegeven over de
wijze van toepassing van het NTV. Zo is in het kader van de Wet BEU een aantal wij-
zigingen opgenomen waarmee de medische en administratieve controle bij arbeids-
ongeschiktheid is aangescherpt.

5.4.2 De toepassing van Titel III van het NTV in het kader van het EVSZ

Nederland past bij de toepassing van de bijzondere bepalingen die in Titel III (Bijzon-
dere bepalingen) van het NTV zijn opgenomen ook de in Titel III opgenomen coör-
dinatieprincipes toe.81 De redenering van Nederland is namelijk dat in Titel III naast
bijzondere bepalingen ook coördinatieprincipes zijn opgenomen. Deze bilaterale
principes zouden moeten gelden in plaats van die van het EVSZ. Het EVSZ heeft ech-
ter de mogelijke toepassing van een bilateraal akkoord enkel opengesteld met betrek-
king tot de bijzondere bepalingen voor de kortdurende uitkeringen, en niet met
betrekking tot de langdurige uitkeringen en de coördinatieprincipes.82 Bovendien
is het zo dat de SVB en het UWV in het kader van de uitvoering van het EVSZ
ook demateriële en personelewerkingssfeer van het NTV toepassen op de bepalingen
die in Titel III zijn opgenomen. Het EVSZ geeft de verdragslanden echter ook wat
betreft de toepassing van de materiële en de personele werkingssfeer niet een derge-
lijke vrijheid van invulling. Hoewel de materiële werkingssfeer van het NTV min of
meer gelijk is aan die van het EVSZ, is er wat betreft de personele werkingssfeer wel
een belangrijk verschil tussen de twee verdragen. De personele werkingssfeer van het
EVSZ is namelijk veel ruimer dan die van het NTV. Zo heeft het EVSZ naast op eco-
nomisch actieven (zoals zelfstandigen) ook betrekking op economisch non-actieven,
terwijl het NTV alleen betrekking heeft op economisch actieven die werknemers zijn
of die met hen zijn gelijkgesteld. Dit betekent dus dat economisch non-actieven in het
kader van de toepassing van het EVSZ zich niet op de bepalingen van het NTV kun-
nen beroepen, bijvoorbeeld met betrekking tot de samentellingsregeling voor de vast-
stelling van het recht op een ouderdomspensioen. Dit vormt een belangrijke
beperking op de personele werkingssfeer van het EVSZ. Overigens heeft het feit
dat de personele werkingssfeer van het NTV wordt toegepast op de bepalingen
die in Titel III van het NTV zijn opgenomen geen negatieve gevolgen voor uitkeringen
op basis van werknemersverzekeringen: bij dergelijke uitkeringen kunnen immers
alleen werknemers of de met hen gelijkgestelden een beroep doen op het betreffende
verdrag. In het kader van het EVSZ is dit hetzelfde; economisch non-actieven kunnen
zich ook niet op uitkeringen uit werknemersverzekeringen beroepen. In het geval van

81. Idem.
82. Art. 6, lid 3 EVSZ.
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volksverzekeringen zoals ouderdomspensioenen kan er echter wel sprake zijn van
een negatief gevolg voor betrokkenen.

Bespreking van de in Titel III van het NTV opgenomen coördinatieprincipes in het kader van
het EVSZ
Wat betreft de vergelijking tussen het EVSZ en het NTV met betrekking tot de coör-
dinatietechnieken kunnen we vaststellen dat beide regelingen de vijf hoofdprinci-
pes van de coördinatie kennen, te weten gelijke behandeling, export van
uitkeringen, samentelling van tijdvakken, aanwijsregels en regulering van samen-
loop van uitkeringen. Coördinatietechnisch gezien is er daarom geen verschil tussen
de betreffende regelingen: beide regelingen nemen de feiten buiten de EU immers
volledig in aanmerking. De wijze waarop de coördinatietechnieken zijn ingevuld
verschilt echter van elkaar. Hieronder vindt een bespreking plaats van de in Titel
III van het NTV opgenomen coördinatieprincipes ten opzichte van het EVSZ. Deze
vindt plaats aan de hand van een aantal actuele wijzigingen van het Nederlandse
socialezekerheidsstelsel, aangezien daarmee het duidelijkst de verschillen worden
geïllustreerd.

De Wet woonlandbeginsel
Door deWetwoonlandbeginsel worden uitkeringen aangepast (verlaagd) aan de kos-
ten voor het primaire levensniveau in het land waarnaar de export plaatsvindt: de
zogenaamde differentiatiemethode.83 Eén van de bilaterale coördinatieprincipes
die Nederland in het kader van het EVSZ toepast is de gelijkebehandelingsbepaling
met betrekking tot de kinderbijslag. Nederland past de in art. 33 van het NTV opge-
nomen gelijkebehandelingsbepaling aangaande de kinderbijslag toe, in plaats van de
soortgelijke bepaling die in art. 59 van het EVSZ is opgenomen. Deze toepassing van
art. 33 is gunstiger voor Turkse staatsburgers; krachtens art. 59 van het EVSZ is name-
lijk aanpassing van de geëxporteerde kinderbijslag naar het kostenniveau in het land
waarnaar export plaatsvindt expliciet mogelijk. Voor betrokkenen zou dan een lagere
kinderbijslag gelden, terwijl dit krachtens art. 33 van het NTV mijns inziens niet
mogelijk is. De EVSZ-bepaling laat dus expliciet de benadering van de Wet woon-
landbeginsel toe, en de NTV-bepaling niet. Zo bepaalt art. 33 van het NTV dat Turkse
werknemers die werkzaam zijn in Nederland en waarvan de kinderen in Turkije ver-
blijven of worden opgevoed recht hebben op kinderbijslag onder dezelfde voorwaar-
den als de Nederlandse werknemers. Krachtens deze bepaling dienen betrokkenen
gelijkgesteld te worden met Nederlandse staatsburgers ten opzichte van de Neder-
landse regelgeving. Het feit dat de kinderen van de inNederlandwoonachtige Turkse
werknemers/verzekerden in Turkije wonenmag dus niet van (negatieve) invloed zijn

83. Wet van 29 maart 2012, Stb. 2012, 198, houdende wijziging van enkele socialezekerheidswetten in ver-
band met de aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in
de sociale zekerheid). Inwerkingtreding: 1 juli 2012 onderscheidenlijk 1 januari 2013 (Stb. 2012, 206). Zie
paragraaf 4.6 voor een uitgebreide bespreking van deze wet.
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bij de vaststelling van het recht op kinderbijslag; krachtens art. 33 moeten de betref-
fende kinderen worden beschouwd alsof zij in Nederland wonen. Deze zienswijze is
(nog) niet bevestigd door de nationale rechter: momenteel (juni 2015) loopt hierover
een zaak bij de nationale rechter.84

De Wet herziening export kinderbijslag
Inmiddels is de Wet herziening export kinderbijslag per 1 januari 2015 in werking
getreden.85 Met deze wet is de export van kinderbijslag naar landen buiten de EU,
de EER en Zwitserland beëindigd. Dezewet, die bepaalt dat kinderbijslagen niet meer
naar landen buiten de voornoemde mogen worden geëxporteerd, heeft een bedui-
dend ingrijpendere wijziging tot gevolg dan de hierboven besproken Wet woonland-
beginsel. Naar aanleiding van de discussie in de Eerste Kamer86 aangaande de
invoering van de Wet herziening export kinderbijslag had de minister van SZW op
26 februari 2013 de Raad van State gevraagd nader advies uit te brengen. De Raad
gaf zijn advies op 7 juni 2013.87 In zijn advies aangaande de toelaatbaarheid van
de invoering van de Wet herziening export kinderbijslag nam de Raad de context
waarbinnen het NTV is vastgesteld echter niet in aanmerking, maar volstond enkel
met de opmerking dat de context van het verdrag bepalend is voor de betekenis
die eraanmoet worden gegeven. Het NTV is vastgesteld ten behoeve van demigratie,
de werving en de tewerkstelling van Turkse werknemers in Nederland en heeft als
doelstelling de waarborging van de socialezekerheidsrechten van betrokken werkne-
mers. Dit zou in overweging moeten worden genomen bij de betekenis die aan de
bepalingen van dit verdrag wordt toegekend. De Raad ging hier echter niet inhoude-
lijk nader op in, en liet de keuze aangaande de interpretatie van art. 33 over aan de
wetgever. In paragraaf 6.4, waar de betekenis van het NTVvoor het Nederlandse soci-
alezekerheidsstelsel wordt besproken volgt een nadere bespreking inzake de rol van
art. 33 met betrekking tot de exportverbod ingevolge de Wet herziening export
kinderbijslag.

De samentellingsregeling van het NTV en het EVSZ
Verder past Nederland in het kader van het EVSZ ook de bilaterale samentellingsre-
gels toe. Zoals in subparagraaf 5.2.4 is besproken kent het EVSZ een ruime samentel-
lingsregeling; zo dienen onder andere tijdvakken van verzekering enwonen die vanaf
de inwerkingtreding van het EVSZ door verdragslanden in deze landen zijn vervuld
te worden samengeteld.88 Uitzondering op deze samentellingsregeling zijn de

84. Gesprek met W. van den Berg d.d. 26 juni 2015. Van den Berg is bezwaarmedewerker bij de SVB te
Leiden.

85. Wet van 19 juni 2014, Stb. 346.
86. Handelingen I 2012/13, nr. 12, item 2, blz. 2 t/m 11.
87. Bijlage bij Kamerstukken I 2012/13, 33 162, nr. G.
88. Art. 19 (ziekte en moederschap), art. 28 (invaliditeit, ouderdom en overlijden), art. 49 (uitkeringen bij

overlijden) en art. 57 (gezinsbijslagen).
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uitkeringen als gevolg van werkloosheid.89 Met betrekking tot deze uitkeringen han-
teert het EVSZ een striktere samentelling, die overeenkomt met de algemene samen-
tellingssystematiek van het NTV. Zo bepaalt het NTV dat alleen tijdvakken van
arbeid vanaf 1 februari 1968 (de datum van inwerkingtreding van het NTV) dienen
te worden samengeteld voor deWW. Het EVSZ bepaalt dat bij de vaststelling van het
recht op eenwerkloosheidsuitkering alleen tijdvakken van verzekering, dienstbetrek-
king of beroepswerkzaamhedenworden samengeteld.90 Aangezien in Titel III van het
NTV werkloosheidsuitkeringen zijn opgenomen past het UWV de samentellings-
regels toe die in de desbetreffende titel zijn opgenomen. Nu de samentellingsrege-
lingen van het EVSZ en het NTV soortgelijk zijn met betrekking tot de
werkloosheidsuitkeringen heeft het feit dat het UWV de bilaterale samentellingsre-
gels toepast geen negatieve gevolgen.
De verstrekking van de langdurige uitkeringen in het kader van het EVSZ geschiedt
conform de deelpensioenmethode: betrokken verdragslanden moeten al naargelang
de vervulde tijdvakken betrokkenen een gedeeltelijke uitkering verstrekken. In Titel
III van het NTV zijn ook langdurige uitkeringen opgenomen. Het recht op langdurige
uitkeringen die in Titel III van het NTV zijn opgenomen worden vastgesteld inge-
volge de bepalingen die daarin zijn opgenomen en komen in principe voor rekening
van één verdragsland. Zo komt de verstrekking van arbeidsongeschiktheids- en nabe-
staandenuitkeringen die op grond van het NTV worden vastgesteld voor rekening
van één verdragsland, in casu Nederland of Turkije.91/92 Er is dus geen sprake
van de deelpensioenmethode. De reden dat is afgezien van de deelpensioenmethode
is dat Nederland uitging van het eigen socialezekerheidsstelsel, dat een risicostelsel
voor arbeidsongeschiktheid en nabestaandenuitkeringen kent.93 Indien verzekerden
een beroep doen op het Nederlandse socialezekerheidsstelsel krijgen ze een volledige
uitkering toegekend. Het Turkse socialezekerheidsstelsel kent echter een opbouwstel-
sel, wat inhoudt dat een recht op uitkering dient te worden opgebouwd. Betrokkenen
krijgen voor het Turkse socialezekerheidsstelsel dus de uitkeringen toegekend naar
evenredigheid van de vervulde tijdvakken inNederland en Turkije. Hoewel deze sys-
tematiek gunstig lijkt alsmen inNederland verzekerd is, aangezienmen dan geen van

89. Zo dient bij de vaststelling van werkloosheidsuitkeringen alleen tijdvakken van verzekering, dienstbe-
trekking en beroepswerkzaamheden welke in ieder ander verdragsland is vervuld te worden samen-
geteld (zie art. 51).

90. Art. 51 werkloosheid.
91. Met betrekking tot de nabestaandenuitkeringen kunnen er echter twee situaties zijn waarin de deelpen-

sioenmethode wordt toegepast. Een voorbeeld is het geval waarin een Turkse staatsburger ten tijde van
overlijden niet verzekerd was voor het Nederlandse socialezekerheidsstelsel maar wel voor het Turkse
socialezekerheidsstelsel. De Anw-uitkeringwordt dan op grond van de deelpensioenmethode verstrekt
naar gelang de verzekerde jaren in Nederland. Zie hiervoor art. 23 NTV.

92. Zowel het EVSZ als het NTV bepalen dat de kortdurende uitkeringen volledig voor rekening komen
van de bevoegde staat; hier is dus geen sprake van een deelpensioenmethode. Waarbij aangetekend
dat het EVSZ een ruimere samentellingsregeling kent dan het NTV. Zie voor de samentellingsregeling
van het EVSZ paragraaf 5.2 en die van het NTV paragraaf 6.2.

93. Gesprek met J. de Jong d.d. 20 maart 2015.
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de verzekerde perioden afhankelijke uitkering krijgt, zijn er ook situaties waarin deze
systematiek ongunstig voor Turkse staatsburgers kan uitpakken. Zo heeft een Turkse
werknemer die na tien jaar stopt met werken in Nederland en terugkeert naar Turkije,
bij het daarna intreden van arbeidsongeschiktheid geen recht meer op een uitkering
vanuit het Nederlandse socialezekerheidsstelsel, behalve wanneer de arbeidsonge-
schiktheid intreedt binnen een maand na einde van de verzekering. Betrokkenen heb-
ben dan alleen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering vanuit het Turkse
socialezekerheidsstelsel. Indien de samentellingsregeling van het NTV, net als die
van het EVSZ, op een deelpensioenregeling zou zijn gebaseerd zou een actuele ver-
zekering op grond van het Turkse socialezekerheidsstelsel op het moment van het
intreden van de arbeidsongeschiktheid een opening bieden voor een gedeeltelijke uit-
kering vanuit het Nederlandse socialezekerheidsstelsel.94

De vaststelling van het recht op een ouderdomspensioen
De SVB past met betrekking tot de vaststelling van het recht op een ouderdomspen-
sioen de bepalingen van Titel III van het NTV tegelijk toe met de bepalingen van het
EVSZ.95 Via deze gelijktijdige toepassing wordt voor betrokkenen wat betreft het
recht op een AOW-pensioen het maximale voordeel in het licht van de beide verdra-
gen behaald. Deze toepassing is van belang voor betrokkenen die niet in aanmerking
komen voor de overgangsvoordelen ingevolge de AOW. Zo voorziet het EVSZ in de
honorering van woon- of werktijdvakken vóór 1 januari 1957 (het jaar van de inwer-
kingtreding van de AOW), tenzij deze samenvallen met tijdvakken die reeds bij de
pensioenberekening door een ander EVSZ-land in aanmerking werden genomen,
en in de honorering van huwelijkse tijdvakken die samenvallen met woon- of werk-
tijdvakken vóór 1 januari 1957, of met verzekeringstijdvakken van de huwelijkspart-
ner na 1 januari 1957.96 Het NTV kent slechts tijdvakken van medeverzekering vanaf
1 februari 1968 (de inwerkingtreding van het NTV).97 Tijdvakken vóór 1 januari 1957,
alsmede huwelijkse tijdvakken, komen in het NTV niet voor. Zoals opgemerkt voert
de SVB in dit verband het beleid dat de bepalingen van het NTV tegelijk worden toe-
gepast met de bepalingen van het EVSZ. Dit betekent dus dat ook tijdvakken vóór
1957 en de huwelijkse tijdvakken worden samengeteld bij de vaststelling van het
recht op een ouderdomspensioen. Wel wordt de personele werkingssfeer van het
NTV hierbij toegepast, die zoals gezegd beperkter is dan die van het EVSZ. Wat
de personele werkingssfeer betreft is er dus wel een beperking op de werkingssfeer
van het EVSZ, en kunnen conform het NTV alleen werknemers en de met hen gelijk-
gestelden zich op de betreffende regeling beroepen.

94. Idem.
95. E-mail M. Wickenhagen d.d. 19 mei 2014. Wickenhagen is juridisch beleidsadviseur bij de SVB te

Amstelveen. Dit beleidsuitgangspunt van de SVB zal met de inwerkingtreding van het wijzigingsver-
drag uit 2001 (NTV-nieuw, Trb. 2001, 121) verdragsrechtelijk zijn.

96. Art. 28 EVSZ.
97. Art. 22 NTV.
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Zoals besproken past Nederland in het kader van het EVSZ de coördinatieprincipes
die in Titel III van het NTV zijn opgenomen toe op de bepalingen die in het betref-
fende titel zijn opgenomen. Verder past Nederland net als bij de bilaterale coördina-
tieprincipes die in Titel III zijn opgenomen ook de materiële en personele
werkingssfeer van het NTV in het kader van het EVSZ toe op de bepalingen die in
het betreffende titel zijn opgenomen. Uit het Kamerstuk met betrekking tot de ratifi-
catie van het EVSZ blijkt dat het standpunt van Nederland destijds was dat de bepa-
lingen aangaande de personele en de materiële werkingssfeer direct van toepassing
zijn.98 Dit geldt ook met betrekking tot de coördinatieprincipes die in het EVSZ zijn
opgenomen, te weten het gelijkheidsbeginsel, export van uitkeringen en de aanwij-
zing van de toepasselijke wetgeving: ook hier stelde Nederland dat deze bepalingen
onmiddellijk van toepassing zijn. Ook is in het betreffende Kamerstuk opgenomen
dat de samentellingsbepalingen van het EVSZmet betrekking tot de kortdurende uit-
keringen direct van toepassing zijn. In het Kamerstuk staat namelijk dat de samentel-
lingsbepalingen die in Titel II van het EVSZ zijn opgenomen onmiddellijk van
toepassing zijn ten behoeve van het verkrijgen van rechten, en ten behoeve van de
berekening van de uitkeringen in alle onderdelen van de sociale zekerheid. De toepas-
sing van de overige coördinatieprincipes van het EVSZ inzake de kortdurende uitke-
ringen zijn afhankelijk van nadere regelingen tussen de verdragslanden. Het is niet
bekend waarom Nederland nu de redenering volgt dat aangezien in Titel III van
het NTV naast bijzondere bepalingen ook coördinatieprincipes zijn opgenomen deze
bilaterale principes zouden moeten gelden in plaats van die van het EVSZ.

In de praktijk worden door de SVB en het UWVde vier coördinatietechnieken van het
EVSZ toegepast, te weten het beginsel van gelijke behandeling, de export van uitke-
ringen, de aanwijzing van de toepasselijke wetgeving en de regulering van de samen-
loop van uitkeringen.99 Zoals hiervoor is besproken vindt de samentelling van de
Turkse tijdvakken plaats ingevolge de samentellingsbepalingen die in Titel III van
het NTV zijn opgenomen.
Het beginsel van gelijke behandeling is van belang bij de toekenning van de over-
gangsvoordelen ingevolge de AOW.100 Zo is in art. 56 van deze wet bepaald dat
betrokkenen de Nederlandse nationaliteit moeten bezitten om in aanmerking te kun-
nen komen voor de overgangsvoordelen. Ingevolge het gelijkheidsbeginsel worden
Turkse staatsburgers voor de toekenning van de overgangsvoordelen gelijkgesteld
met Nederlandse staatsburgers.
Wat betreft de export van uitkeringen kunnen Turkse staatsburgers via het EVSZ hun
uitkeringen ingevolge de WAO, de IVA, de ZW en de AOW naar Turkije exporte-
ren.101 Zo hebben 2.153 Turkse staatsburgers hun WAO-uitkering in 2014 in Turkije

98. Kamerstukken II 1976/77, 14 228, nr. 1, blz. 4.
99. Gesprek met J. de Jong d.d. 10 juni 2015 en W. van den Berg d.d. 26 juni 2015.
100. Gesprek met W. van den Berg d.d. 26 juni 2015.
101. Gesprek met J. de Jong d.d. 10 juni 2015.
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ontvangen102 en bij de IVA-uitkeringen staat dit voor 2014 op 145.103 Wat betreft
de ZW-uitkeringen hebben Turkse staatsburgers in 2014 geen gebruik gemaakt
van de mogelijkheid tot export.104 Het komt namelijk niet vaak voor dat ZW-
gerechtigden hun woonplaats naar een ander land verplaatsen; waarschijnlijk
verplaatsen Turkse staatsburgers hun woonplaats naar Turkije nadat er duide-
lijkheid is verkregen over toekenning van de WIA-uitkering. Ten slotte hebben
22.928 Turkse pensioengerechtigden in 2014 hun AOW-pensioen in Turkije
ontvangen.105

Het EVSZ is in de praktijk ook van belang bij de aanwijzing van de toepasselijke
wetgeving, namelijk bij het vaststellen of Turkse staatsburgers onder het Neder-
landse socialezekerheidsstelsel vallen en derhalve daarvoor premies moeten
betalen of dat ze onder het Turkse socialezekerheidsstelsel vallen en daarvoor
premies moeten betalen. De regels inzake de aanwijzing van de toepasselijke
wetgeving is vooral van belang bij de detachering van Turkse staatsburgers in
Nederland.106 Indien dergelijke aanwijsregels ontbreken zouden Turkse staats-
burgers immers te maken kunnen hebben met een dubbele premieplicht, wat
voor hen nadelig is.107

Ten slotte is het EVSZ in de praktijk ook van belang bij de regulering van de samen-
loop van uitkeringen. Indien regels ter regulering van de samenloop van uitkeringen
zouden ontbreken zouden Turkse staatsburgers te hoge uitkeringen kunnen ontvan-
gen of juist te maken kunnen hebben met onevenredige kortingen op hun uitkerin-
gen.108 Het belang van de regulering van de samenloop van uitkeringen kan met
het volgende praktijkvoorbeeld inzake de Anw worden geïllustreerd: indien een
Turkse staatsburger ten tijde van overlijden niet verzekerd was voor het Nederlandse
socialezekerheidsstelsel, maar wel voor het Turkse socialezekerheidsstelsel wordt de
Anw-uitkering op grond van de deelpensioenmethode verstrekt naar gelang de ver-
zekerde jaren in Nederland.109 De regulering van de samenloop van de door Neder-
land en Turkije verstrekte nabestaandenuitkeringen is essentieel om te voorkomen
dat nabestaanden te hoge uitkeringen ontvangen of te maken hebben met onevenre-
dige kortingen op hun uitkeringen als gevolg van de éénzijdige toepassing van de
nationale wetgeving van de betrokken landen.
Uit de toepassing van het EVSZ door het UWV en de SVB in de praktijk blijkt dat dit
verdrag in de coördinatie ten aanzien van feiten buiten de EU een belangrijke beteke-
nis heeft voor Turkse staatsburgers.

102. Idem.
103. Idem.
104. Idem.
105. Jaarverslag SVB 2014. Het betreffende jaarverslag is te raadplegen op www.rijksoverheid.nl.
106. Gesprek met W. van den Berg d.d. 26 juni 2015.
107. Idem.
108. Idem.
109. Art. 23, lid 1 NTV.
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. ANALYSE VAN DE NATIONALE JURISPRUDENTIE MET BETREKKING TOT

HET EVSZ EN HET NTV

De gevallen waarin voor de Nederlandse rechter een beroep is gedaan op het EVSZ
hebben betrekking op drie wetten, te weten de Koppelingswet,110 de Toeslagenwet111

en de Wet woonlandbeginsel.112 De jurisprudentie over de betreffende wetten wordt
hieronder achtereenvolgens besproken. Waar relevant komt ook het NTV aan de
orde.

De Koppelingswet
Met betrekking tot de toepassing van de Koppelingswet hebben Turkse staatsbur-
gers zich voor de nationale rechter beroepen op het in art. 8 van het EVSZ opge-
nomen gelijkheidsbeginsel.113 Met de invoering van de Koppelingswet is per 1 juli
1998 het recht op een uitkering vanuit de sociale zekerheid gekoppeld aan het type
van rechtmatig verblijf. Zo is er een wettelijk systeem ontwikkeld waardoor som-
mige categorieën vreemdelingen weliswaar rechtmatig in Nederland verblijven
(als bedoeld in art. 1b Vw), maar toch niet voor een uitkering vanuit de sociale
zekerheid in aanmerking komen. Uit de analyse van de uitspraken blijkt dat de
rechtbank Amsterdam in haar uitspraak van 17 november 1998 als enige de toe-
passing van de Koppelingswet in strijd heeft verklaard met het gelijkheidsbegin-
sel, zonder te verduidelijken welk artikel van welk verdrag precies is
ingeroepen.114 Zo stelde de rechtbank met betrekking tot het in art. 8 EVSZ opge-
nomen gelijkheidsbeginsel eerst vast dat desbetreffend artikel voor rechtstreekse
werking in aanmerking komt, daar het een duidelijk verbod bevat dat voor zijn
werking geen nadere uitvoeringsmaatregelen behoeft. De rechtbank ging daar
echter niet verder op in, maar volstond met het oordeel dat het SFB (Sociaal Fonds
Bouwnijverheid: toentertijd de uitvoeringsinstelling van werknemersverzekerin-
gen in de bouw) bij het nemen van een nieuw besluit op het bezwaarschrift de
overwegingen van de rechtbank in aanmerking diende te nemen. De rechtbank
verlangde dus niet dat het gelijkheidsbeginsel van het EVSZ concreet werd toege-
past bij het nemen van het besluit.
Ook in de hogerberoepszaak aangaande de toepassing van de Koppelingswet gaf de
CRvB in zijn uitspraak van 26 juni 2001 geen interpretatie aan de bepalingen van het

110. Wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet, en enige andere wetten teneinde de aanspraak van
vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen
en vergunningen te koppelen aan rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland. Stb. 1998, 203.

111. Wet van 6 november 1986, Stb. 1986, 562; herplaatst in Stb. 1987, 97.
112. Wet van 29 maart 2012, Stb. 2012, 198, houdendewijziging van enkele socialezekerheidswetten in ver-

band met de aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in
de sociale zekerheid). Inwerkingtreding: 1 juli 2012 onderscheidenlijk 1 januari 2013 (Stb. 2012, 206).

113. Zie bijvoorbeeld Rb. Amsterdam 4 augustus 1999, AB 2000/58 m.nt. F.J.L. Pennings en Rb. Amster-
dam 17 november 1998, JV 1998/223, m.nt. P.E. Minderhoud.

114. Rb. Amsterdam 17 november 1998, JV 1998/223, m.nt. P.E. Minderhoud.
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EVSZ.115 De Raad betrok het EVSZ namelijk niet in zijn oordeel. Uit de uitspraak is
niet af te leiden waarom niet.
We kunnen concluderen dat de eisers het EVSZ in de Koppelingswetzaken niet met
succes hebben kunnen inroepen.

De Toeslagenwet
Het EVSZ kwam ook aan de orde in een zaak die Turkse staatsburgers hadden aan-
gespannen vanwege het exportverbod van de TW-toeslag naar Turkije. De rechtbank
Amsterdam deed op 12 februari 2002 uitspraak hierover.116 Met de invoering van de
Wet BEU werd de toeslag van de in Turkije woonachtige Turkse WAO-gerechtigden
geleidelijk in drie jaar afgebouwd. De eisers voerden in de zaak bij de rechtbank aan
dat het met deWet BEU ingevoerde art. 4a TW in strijd zou zijn met zowel art. 5 NTV
als art. 11, eerste lid EVSZ, die de export van uitkeringen regelen. De rechtbank ver-
klaarde alle beroepen gegrond.
In hoger beroep stelde het UWVdat een toetsing aan art. 5 van het NTV niet behoorde
te gebeuren, aangezien dit artikel zich in Titel I van het NTV bevond en het EVSZ
behoudens Titel III in de plaats van het NTV was getreden. Het UWV stelde verder
dat de TW als uitkering van non-contributieve aard van export uitgezonderd kan
worden door de TW als zodanig ingevolge art. 11, derde lid EVSZ in Bijlage VI ervan
op te nemen. Het was de bedoeling om dit al bij de inwerkingtreding van deWet BEU
te doen, maar dit was bij de behandeling van de zaak nog niet gebeurd.117 Per 26
februari 2002 (vlak na de uitspraak in deze zaak) vond deze opname alsnog plaats
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2000 (de inwerkingtreding van de Wet
BEU): deze is met ingang van 1 december 2002 van kracht geworden.118 Hiermee
is de export van non-contributieve uitkeringen – in casu de TW – per 1 januari
2000 uitgezonderd van de export ingevolge het EVSZ.
DeCRvB oordeelde dat de rechtbankAmsterdamhet exportverbod ten onrechte heeft
getoetst aan de in art. 5 vervatte exportbepaling van het NTV:119 deze bepaling
bevindt zich immers in Titel I van het verdrag, en maakt derhalve geen onderdeel
uit van de werkingssfeer van het EVSZ. Nederland heeft namelijk alleen Titel III
van het NTV op Bijlage III van het EVSZ opgenomen, waardoor alleen de betreffende
titel in het kader van het EVSZ van toepassing is gebleven. Voor de overige titels zijn
de bepalingen van het EVSZ en de daarbij behorende bijlagen van toepassing ver-
klaard. Voorts oordeelde de Raad (net als de rechtbank Amsterdam) dat de TW onder

115. CRvB 26 juni 2001, RSV 2001/216, USZ 2001/186. Zie vorige hoofdstuk, paragraaf 4.6 voor de over-
wegingen van de Raad met betrekking tot de toelaatbaarheid van de Koppelingswet in het kader van
onder meer Besluit 3/80.

116. Rb. Amsterdam 12 februari 2002, zaaknummer AWB 01/3091, RV 2002/81.
117. Nederland heeft verzuimd omde TWeerder in Bijlage VI van het EVSZ op te nemen. Gesprekmet J. de

Jong d.d. 20 maart 2015.
118. Trb. 2002, 185.
119. CRvB 14 maart 2003, LJN: AF5937, RSV 2003/114; AB 2003/189.
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dewerkingssfeer van het EVSZ valt, maar dat de rechtbank de opname van de TW als
non-contributieve uitkering in Bijlage VI van het EVSZ mede in acht moet nemen. De
verdragslanden, waaronder ook Turkije, dat in dit hoofdstuk centraal staat, hadden
geen bezwaar gemaakt tegen de betreffende aanmelding.120 De Raad concludeerde
hieruit niet alleen dat de verdragslanden dus van mening zijn dat opname conform
de geldende procedure heeft plaatsgevonden, maar ook dat de TW een non-contribu-
tieve uitkering is. Verder oordeelde de Raad dat de terugwerkende kracht van de
opname en het ontbreken van een overgangsregeling geen strijd oplevert met het
rechtszekerheidsbeginsel, daar een exportverbod van de TW al een tijd dreigde:
betrokkenen waren geruime tijd van tevoren op de hoogte.121

Na deze uitspraak zijn er meerdere overeenkomende uitspraken geweest, te weten
rechtbankAmsterdam op 19maart 2004122 en de CRvB op 1 november 2007.123 Hierin
werd geoordeeld dat aangezien Nederland de TW als non-contributieve uitkering op
Bijlage VI bij het EVSZ heeft opgenomen, het daarmee de TW van de exportverplich-
ting heeft uitgezonderd. Daarom is Nederland vanaf de inwerkingtreding van de
betreffende aanmelding, 1 december 2002, niet langer gehouden om de export van
TW-toeslag op en na 1 januari 2000 toe te staan (de gedane aanmelding heeft terug-
werkende kracht tot 1 januari 2000). Vandaar dat de intrekking van de TW-toeslagen
met ingang van 1 juli 2003 niet in strijd kan worden geacht met art. 11, eerste lid
EVSZ.124

120. Indien een verdragsland een bepaald type uitkering op grond van art. 81 in Bijlage VI wil opnemen
dient het daaromtrent een verklaring te zenden naar de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa.
Deze stelt vervolgens de overige verdragslanden op de hoogte. De verdragslanden kunnen binnen
drie maanden bezwaarmaken tegen de aanpassing van de Bijlage. Bij geen bezwaar door de verdrags-
landen binnen deze termijn wordt de wijziging van de Bijlage conform art. 73, tweede lid, goedge-
keurd geacht te zijn.

121. Over het oordeel van de Raadmerkt Driessen op dat het ex-tunc karakter van Bijlage VI in strijd is met
art. 28 Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht: deze stelt een ex-nunc werking als uitgangs-
punt, tenzij uit het verdrag of op andere wijze een andere intentie blijkt. Ook is dit volgens haar in
strijdmet art. 74, lid 5 van het EVSZ, aangezien deze een eerbiedigendewerking van bestaande rechten
stelt. Met betrekking tot art. 120 Gwmeent Driessen dat de Raad haar strekking heeft gepasseerd door
te stellen dat uit Harmonisatiewet-arrest blijkt dat toetsing van formele wetgeving aan algemene
rechtsbeginselen in strijd zou zijn met art. 120 Gw; de Raad maakt een dergelijk toetsingsverbod
ook toepasselijk ten opzichte van verdragen. Zij wijst erop dat de betreffende bepaling geen rechterlijk
toetsingsverbod is, maar enkel een verbod om een rechter te verbieden een bepaald verdrag bij een
afwijking niet bij zijn oordeel te betrekken. Ook als de procedure op grond van art. 91 Gw is gevolgd
dan is deze omstandigheid nog aan de orde. M.J.A.C. Driessen, ‘Turkse WAO-gerechtigden houden
recht op toeslag’, Sociaal Recht, 2003 (5), blz. 169-171.

122. Rb. Amsterdam 19 maart 2004, LJN: AO6050, RV 2004/79, MR 2004/26.
123. CRvB 1 november 2007, LJN: BB7475, RSV 2007/352.
124. Het Akdas-arrest van het Hof van Justitie in 2011 heeft de gevolgen hiervan gerepareerd: ingevolge het

Akdas-arrest kunnen Turkse staatsburgers op grond van de in art. 6 van Besluit 3/80 opgenomen
exportbepaling ook uitkeringen die niet op bijdragen berusten, de zogenaamde speciale non-contri-
butieve uitkeringen zoals TW-toeslagen, naar Turkije meenemen. HvJ 26 mei 2011, C-485/07, Akdas
e.a., Jur. 2011, I-4499, ECLI:EU:C:2011:346.
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Met deze uitspraken is een beroep op het EVSZ inzake de export van de TW-toeslag
naar Turkije dus ook in de jurisprudentie niet succesvol geweest.

De Wet woonlandbeginsel
Vanwege de toepassing van het woonlandbeginsel op de kinderbijslag hebben
Turkse staatsburgers een beroep gedaan op het EVSZ en NTV. Door toepassing
van het woonlandbeginsel wordt de geëxporteerde kinderbijslag aangepast aan
het kostenniveau van het land waarnaar export plaatsvindt. De rechtbank Amster-
dam stelde de eisers niet in gelijk. Ze oordeelde in haar uitspraak van 10 januari 2014
dat zowel het NTV als het EVSZ geen betekenis hebben voor de in Turkije woon-
achtige Turkse staatsburgers.125 De rechtbank overwoog dat het beroep van Turkse
staatsburgers op art. 33 NTV (dat specifiek betrekking heeft op de kinderbijslag) niet
slaagt. De rechtbank stelde allereerst vast dat Titels I en II van het NTV (respectie-
velijk Algemene bepalingen en Toepasselijke wetgeving) feitelijk zijn vervangen
door het EVSZ. Titel III van het NTV, dat gaat over bijzondere uitkeringen, is echter
wel van toepassing gebleven. De rechtbank overwoog dat het beroep van betrokke-
nen ook niet zou slagen indien ze ervan uit zou gaan dat de betrokkenen onder de
personele werkingssfeer van deze verdragen vallen. De rechtbank is daarom van
oordeel dat art. 33 van het NTV, dat deel uitmaakt van Titel III en dus van kracht
is gebleven, geen grond oplevert voor een recht op kinderbijslag door betrokkenen.
Dit artikel heeft betrekking op Turkse werknemers (of met hen gelijkgestelden) die
werkzaam zijn in Nederland, terwijl de eisers in casu woonachtig zijn in Turkije, en
niet in Nederland werken. Over de vraag of het woonlandbeginsel mag worden toe-
gepast op de kinderbijslag van in Nederland woonachtige Turkse staatsburgers
voor hun kinderen die in Turkije wonen is momenteel (juni 2015) een zaak aan-
hangig bij de nationale rechter.126 Ten aanzien van het beroep op art. 8, eerste
lid, van het EVSZ overwoog de rechtbank dat ook wanneer dit al van toepassing
is, het verzoek van de eisers reeds afstuit op art. 59, met name op het derde lid daar-
van. Dit artikel bepaalt namelijk expliciet dat de hoogte van de kinderbijslag mag
worden afgestemd op het kostenniveau van het land waar het kind woonachtig is.
In de hogerberoepszaak ingesteld door Turkse staatsburgers tegen de uitspraak van
de rechtbank Amsterdam oordeelde de CRvB op 12 december 2014 in dezelfde lijn als
de rechtbank.127 Ook de Raad was namelijk van oordeel dat betrokkenen zich niet op
het in art. 33 van het NTV opgenomen exportbeginsel konden beroepen, omdat dit
beginsel niet van betekenis is voor de in Turkije woonachtige kinderen van Turkse
werknemers die ook in Turkije wonen. Ook het soortgelijke art. 59 van het EVSZ
kan niet van betekenis zijn voor betrokkenen, aangezien het betreffende artikel een
aanpassing van kinderbijslagen juist toestaat.
Het EVSZ kon in het onderhavige geval dus niet van betekenis zijn voor de eisers.

125. Rb. Amsterdam 10 januari 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:50.
126. Gesprek met W. van den Berg d.d. 26 juni 2015.
127. CRvB 12 december 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:4182.
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Uit de jurisprudentieanalyse met betrekking tot het EVSZ kan worden geconclu-
deerd dat de problemen aangaande de toepassing van het EVSZ zich hebben
beperkt tot de toepassing van de Koppelingswet, de export van de TW-toeslag en
de toepassing van de Wet woonlandbeginsel op de kinderbijslag. De Nederlandse
rechter heeft het EVSZ ten aanzien van de Koppelingswet in zijn geheel niet in
beschouwing genomen. Met betrekking tot de TW-toeslag en Wet woonlandbegin-
sel voorziet de systematiek van het verdrag zelf in een dergelijke mogelijkheid
van beperking c.q. aanpassing. Zo geeft het verdrag de mogelijkheid om een export-
verbod op te leggen op de TW-toeslag, en wat betreft de woonlandbeginsel om de
geëxporteerde kinderbijslagen aan te passen aan het kostenniveau van het desbe-
treffende land.

. CONCLUS IE

In dit hoofdstuk is de uitvoering van het EVSZ door het UWV en de SVB besproken.
We hebben gezien dat het EVSZ met betrekking tot de coördinatie ten aanzien van
feiten buiten de EU van betekenis is voor de Turkse staatsburgers. Zo kunnen Turkse
staatsburgers wat betreft de export van uitkeringen op grond van het EVSZ hun uit-
keringen ingevolge de WAO, de IVA, de ZW en de AOW naar Turkije exporteren. In
2014 hebben 2.153 Turkse staatsburgers hunWAO-uitkering in Turkije ontvangen en
bij de IVA-uitkeringen staat dit voor 2014 op 145. Ten slotte hebben 22.928 Turkse
pensioengerechtigden in 2014 hun AOW-pensioen in Turkije ontvangen. Met betrek-
king tot de ZW-uitkeringen hebben Turkse staatsburgers in 2014 geen gebruik
gemaakt van de mogelijkheid tot export. Het EVSZ is in de praktijk voor Turkse
staatsburgers ook met betrekking tot de aanwijzing van de toepasselijke wetgeving
van belang. Dat het EVSZ de toepasselijke wetgeving regelt is vooral van belang voor
Turkse staatsburgers die vanuit Turkije naar Nederland worden gedetacheerd.
Immers, indien dergelijke aanwijsregels zouden ontbreken dan zouden Turkse staats-
burgers te maken kunnen krijgen met een dubbele premieplicht. Ten slotte is het
EVSZ van belang bij de regulering van de samenloop van uitkeringen om zodoende
te voorkomen dat Turkse staatsburgers in geval van samenloop van uitkeringen te
hoge uitkeringen kunnen ontvangen of te maken hebben onevenredige kortingen
op hun uitkeringen. De samentelling van Turkse tijdvakken vindt plaats ingevolge
de in Titel III van het NTV opgenomen samentellingsregels. Uit de toepassing van
het EVSZ in de praktijk kan dus worden geconcludeerd dat hoewel Nederland
met de toepassing van Titel III van het NTV in het kader van het EVSZ afbreuk doet
aan de betekenis van het EVSZmet betrekking tot de samentellingsregels, dit verdrag
door middel van de toegepaste vier coördinatietechnieken een belangrijke coördina-
tiebescherming geeft aan Turkse staatsburgers. Aangezien het EVSZ is gebaseerd op
het vereiste van wederkerigheid is Turkije gehouden om het verdrag op Nederlandse
staatsburgers toe te passen, waarmee ook de socialezekerheidsrechten van de Neder-
landse staatsburgers worden gewaarborgd.
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Uit de analyse van de nationale jurisprudentie blijkt dat de problemen aangaande de
toepassing van het EVSZ zich hebben beperkt tot de Koppelingswet, de TW-toeslag
en de Wet woonlandbeginsel. Wat betreft de Koppelingswet kende de rechtbank
Amsterdam (weliswaar als enige) bij de toetsing van deze wet wel betekenis toe
aan het in het EVSZ opgenomen gelijkheidsbeginsel. Zo oordeelde de rechtbank
dat dit gelijkheidsbeginsel in de weg stond aan de toepassing van de Koppelingswet.
In hoger beroep heeft de CRvB echter geen betekenis toegekend aan het EVSZ: hij
heeft het verdrag niet in beschouwing genomen bij de toetsing van de Koppelingswet
aan internationale regelingen. Met betrekking tot de TW-toeslag en Wet woonland-
beginsel voorziet de systematiek van het verdrag zelf in een mogelijkheid van beper-
king c.q. aanpassing. Zo is de toeslag van de exportmogelijkheid uitgezonderd omdat
Nederland de TW-toeslag op Bijlage VI van het verdrag heeft geplaatst. Turkije had
geen bezwaar gemaakt tegen de betreffende aanmelding. Overigens heeft het Akdas-
arrest van het Hof van Justitie in 2011 de gevolgen hiervan gerepareerd. Ingevolge het
Akdas-arrest kunnen Turkse staatsburgers op grond van de in art. 6 opgenomen
exportbepaling van Besluit 3/80 ook TW-toeslagen naar Turkije meenemen. Wat
betreft de aanpassing (verlaging) van de naar Turkije geëxporteerde kinderbijslagen
ingevolge de Wet woonlandbeginsel zou het EVSZ in ieder geval niet van betekenis
zijn geweest. Het exportartikel met betrekking tot de kinderbijslag bepaalt namelijk
expliciet in de aanpassing van de kinderbijslagen naar het kostenniveau van het land
waarnaar export plaatsvindt. Anders geformuleerd: de exportbepaling van het EVSZ
is juist in overeenstemming met de Wet woonlandbeginsel.
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 HET NEDERLANDS-TURKS

SOCIALEZEKERHEIDSVERDRAG

. INLE ID ING

In dit hoofdstuk wordt het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Republiek Turkije inzake de sociale zekerheid (verder: het NTV) besproken. Aller-
eerst volgt in paragraaf 6.2 een toelichting op de totstandkoming en de beginselen
die aan het NTV ten grondslag liggen. Hierna volgt in paragraaf 6.3 een bespreking
van het belang van het NTV ten opzichte van EU-coördinatie voor Turkse staatsbur-
gers. Vervolgens wordt in paragraaf 6.4 de verhouding van het NTV tot het Neder-
landse socialezekerheidsstelsel besproken. Ten slotte is in paragraaf 6.5 de conclusie
opgenomen.

. DE BEGINSELEN DIE TEN GRONDSLAG LIGGEN AAN DE IN HET NTV
OPGENOMEN COÖRDINATIE

6.2.1 Introductie

Het bilaterale socialezekerheidsverdrag tussenNederland en Turkije is op 5 april 1966
tot stand gekomen1 en op 1 februari 1968 inwerking getreden.2 Daarnaast is op 14 juni
1967 in Den Haag een Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toe-
passing van dit verdrag tot stand gekomen.3 De bilaterale overeenkomst staat los van
Besluit 3/80.
Het NTV is aangenomen ten behoeve van de migratie, de werving en de tewerkstel-
ling van Turkse werknemers in Nederland. Begin jaren ’60 betraden de eerste Turkse
werknemers de Nederlandse arbeidsmarkt. In 1966 bedroeg hun aantal 6.600.4 Op
hen waren en zijn ook de Nederlandse socialezekerheidsregelingen van toepassing,
die verscheidene bepalingen kennen waarin eisen aan woonplaats en nationaliteit

1. Trb. 1966, 155.
2. Trb. 1968, 22.
3. Trb. 1968, 23.
4. F. van Tubergen en I. van Maas (red.), Allochtonen in Nederland in internationaal perspectief, Amsterdam:

Amsterdam University Press, 2006, blz. 20.



worden gesteld. Omdat de Turkse werknemers eerst onder het Turkse en daarna
onder het Nederlandse socialezekerheidsstelsel kwamen te vallen dienden deze soci-
alezekerheidsstelsels te worden gecoördineerd.
Het NTV is gebaseerd op het wederkerigheidsbeginsel: het verdrag bepaalt dat
Turkije gehouden is om dezelfde coördinatiebescherming ingevolge het verdrag
aan de Nederlandse staatsburgers te geven. In het NTV zijn de volgende coördinatie-
technieken opgenomen: de gelijkstelling van elkaars burgers ten aanzien van elkaars
wetgevingen, de samentelling van de in verdragslanden vervulde tijdvakken van
verzekering of van arbeid indien de hoogte van de uitkering afhankelijk is van de ver-
zekeringsduur en de mogelijkheid uitkeringen ook in het andere land te ontvangen.
Ook zijn aanwijsregels in het verdrag opgenomen om de van toepassing zijnde wet-
geving vast te stellen, om zo zowel positieve wetsconflicten als negatieve wetsconflic-
ten waarmee Turkse werknemers te maken kunnen hebben te voorkomen. Ten slotte
kent het NTV non-cumulatieregels waarmee de samenloop van uitkeringen wordt
gereguleerd.
Het NTV heeft vanwege de wijzigingen in Nederlandse en Turkse socialezekerheids-
stelsels drie keer een wijziging ondergaan, namelijk in 1980,5 20006 en 2009.7 Zie para-
graaf 5.4 voor een inhoudelijke bespreking van deze wijzigingsverdragen.
Nederland heeft met 36 andere niet-EU-landen een bilateraal socialezekerheidsver-
drag gesloten,8 waarvan sommige een soortgelijke coördinatie als die van het NTV
kennen. De EU-lidstaten blijven in het kader van het EU-recht de bevoegdheid hebben
om afzonderlijke bilaterale socialezekerheidsverdragen met derde landen af te slui-
ten. Deze verdragen mogen echter geen afbreuk doen aan bestaande coördinatierege-
lingen op EU-niveau, zoals Besluit 3/80.9 Anders dan niet-EU-burgers voor wie geen
bilateraal verdrag is gesloten, kunnen EU-burgers wel rechten ontlenen aan bilaterale

5. Verdrag betreffende wijziging van het verdrag van 5 april 1966 tussen het Koninkrijk der Nederlanden
en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid, (Trb. 1980, 164).

6. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7
en 26 van het EVSZ, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake
sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april
1966, met Slotprotocol, Aanvullend Verdrag en Administratie akkoord, (Trb. 2001, 121). Zie Kamerstuk-
ken II 2001/02, 28 429, nrs. 385 en 1.

7. Trb 2009 79.
8. Nederland heeft ook met de volgende landen een bilateraal socialezekerheidsverdrag gesloten: Argen-

tinië, Australië, Belize, Bosnië-Herzegovina, Canada (inclusief Quebec), Chili, Ecuador, Egypte, Filip-
pijnen, Hongkong, India, Indonesië, Israel, Japan, Jordanië, Kaapverdië, Kanaaleilanden (Jersey,
Guernsey, Alderney, Herm, Jethou), Kosovo, Macedonië, Man, Marokko, Monaco, Montenegro,
Nieuw-Zeeland, Pakistan, Panama, Paraguay, Servië, Suriname, Thailand, Tunesië, Turkije, Uruguay,
Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zuid-Korea.

9. Zo bepaalt art. 39 lid 5 van het Aanvullend Protocol bij de Associatieovereenkomst EEG-Turkije dat
Turkse staatsburgers zich ook op bilaterale socialezekerheidsverdragen die tussen de lidstaten en Tur-
kije zijn gesloten kunnen beroepen, voorzover hierin een gunstigere regeling voor hen in vastgesteld.
Hieruit is impliciet af te leiden dat bilaterale socialezekerheidsverdragen geen afbreuk mogen doen aan
de regelingen die op de Associatieovereenkomst zijn gebaseerd.
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verdragen die met derde landen zijn gesloten. Dit bleek in het Gottardo-arrest van
2002 waarin het Hof van Justitie bepaalde dat op grond van art. 39 van het EG-Ver-
drag (nu art. 45 VWEU) de lidstaten de toepassing van socialezekerheidsverdragen
met derde landen niet mogen beperken tot hun nationale burgers, maar dat ook
andere EU-burgers gelijk moeten worden behandeld in het licht van de overeen-
komst.10 Door deze uitspraak werden de EU-lidstaten verplicht om de toepassing
van de bilaterale verdragen op grond van nationaliteit zodanig te wijzigen dat de
gelijke behandeling van EU-burgers daarmee werd verzekerd.11

Daarnaast hebben onder andere de EU-coördinatieverordeningen inzake de sociale
zekerheid invloed op de eventuele toepassing van de bilaterale socialezekerheidsver-
dragen. Derdelandonderdanen kunnen zich per 2003 via verordening 1231/10 (voor-
heen verordening 859/03) beroepen op verordening 883/04 (voorheen verordening
1408/71), die van toepassing is op EU-burgers. Om zich op verordening 1231/10
te kunnen beroepen moeten derdelandonderdanen legaal verblijf houden in een
EU-lidstaat, en zich in een situatie bevinden waarvan de feiten betrekking hebben
op minimaal twee EU-lidstaten. Daarom kan een Turkse staatsburger die vanuit Tur-
kije naar Nederland is gemigreerd zich niet op verordening 1231/10 beroepen. Om
dit wel te kunnen doen moet hij zich vanuit Nederland naar een andere EU-lidstaat
hebben verplaatst.12 Indien er sprake is van een conflict hebben de EU-verordeningen
voorrang boven de bilaterale verdragen die met derde landen zijn overeengekomen.
Zo zijn de relevante EU-regels betreffende socialezekerheidswetgeving van toepas-
sing in het geval een derdelandonderdaan die in twee of meer lidstaten werkt voor
een werkgever die buiten de EU gevestigd is.13/14 Verordening 1231/10 (en ook ver-
ordeningen 883/04, 1408/71 en 859/03) hebben dus voorrang op het NTV. In veror-
dening 883/04, die van toepassing is op EU-burgers en waar verordening 1231/10
naar verwijst, is dit in art. 8 van de betreffende verordening bepaald. In verordening
1408/71 (voorganger van verordening 883/04), waar verordening 859/03 (voorgan-
ger van verordening 1231/10) naar verwijst, is de voorrang in art. 6 bepaald. Verder
heeft Besluit 3/80 ook voorrang op het NTV. De voorrang van Besluit 3/80 is in art. 5
ervan opgenomen.15 Ook in het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid is in art. 5
een dergelijke voorrang opgenomen. Dit verdrag geeft in art. 6 de verdragslanden

10. HvJ 15 januari 2002, C-55/00, Gottardo, Jur. 2002, I-413, ECLI:EU:C:2002:16.
11. Aanbeveling nr. P1 van 12 juni 2009 van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de

socialezekerheidsstelsels, PB C106 van 24.4.2010, blz. 47.
12. Hierbij dient het echter wel te gaan om een EU-lidstaat die de verordening toepast: Denemarken past

verordening 1231/10 niet toe, terwijl het Verenigd Koninkrijk de voorganger van deze verordening,
namelijk verordening 859/03, blijft toepassen.

13. Zie bijvoorbeeld art. 14, lid 1 Vo 987/09.
14. COM (2012) 153.
15. Deze artikelen bepalen dat de betreffende regeling in de plaats treedt van elk socialezekerheidsverdrag

dat tussen twee of meer lidstaten van toepassing is.
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echter de mogelijkheid om bepalingen uit een socialezekerheidsverdrag in het kader
van het verdrag van toepassing te laten blijven.

6.2.2 Coördinatiesystematiek

Het NTV geeft de Turkse werknemers coördinatiebescherming voor het Nederlandse
socialezekerheidsstelsel, en Nederlandse werknemers voor het Turkse socialezeker-
heidsstelsel. Nu volgt een inhoudelijke bespreking van de coördinatieprincipes die
in het NTV zijn opgenomen.

Het beginsel van gelijke behandeling
In art. 4 van het NTV is het gelijkheidsbeginsel opgenomen. Dit artikel bepaalt dat
de burgers van een verdragsland onder dezelfde voorwaarden onderworpen zijn
aan de verplichtingen als de burgers van het andere verdragsland, en ook gerech-
tigd zijn tot de voordelen met betrekking tot de socialezekerheidsregelingen die,
zoals opgenomen in art. 2, onder de materiële werkingssfeer van dit verdrag vallen.
Het gelijkheidsbeginsel verbiedt zowel directe als indirecte discriminatie.16 Afge-
zien van het algemene gelijkheidsbeginsel bevat het NTV ook specifieke bepalingen
voor de gelijke behandeling van burgers van een verdragslandmet betrekking tot de
burgers van het andere verdragsland. Zo bepaalt het NTV in art. 33 dat Turkse
werknemers die werkzaam zijn in Nederland en van wie de kinderen in Turkije
wonen onder dezelfde voorwaarden recht op kinderbijslag hebben als Nederlandse
werknemers. De toepassing van art. 33 komt in paragraaf 6.4 nader aan de orde,
waar de betekenis van het NTV voor het Nederlandse socialezekerheidsstelsel
wordt besproken.

De export van uitkeringen
Art. 5 van het NTV bepaalt dat uitkeringen die op grond van de socialezekerheids-
regelingen van één van de verdragslanden zijn toegekend niet gewijzigd mogen wor-
den indien de rechthebbende in een ander verdragsland woont dan het verdragsland
dat de uitkering verschuldigd is.WatNederland betreft vallen de volgende uitkeringen
onder het exportbeginsel: uitkeringen bij ziekte en moederschap, invaliditeitsuit-
keringen, ouderdomspensioenen, nabestaandenuitkeringen en kinderbijslagen.Werk-
loosheidsuitkeringen vallen hier dus niet onder; deze worden niet geëxporteerd.
Indien burgers van verdragslanden in een niet-verdragsland wonen dient het ver-
dragsland dat de uitkering verschuldigd is de uitkering onder dezelfde voorwaarden
en dezelfde omvang uit te betalen als aan zijn nationale inwoners die in het desbetref-
fende niet-verdragsland wonen. Betrokkenen kunnen op grond van het NTV hun uit-
kering dus niet alleen naar Turkije of Nederland meenemen, maar ook naar de rest
van de wereld, mits aan de voorwaarden ervoor is voldaan.

16. Zie paragraaf 1.1 voor nadere toelichting hierover.
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Aanvankelijk waren er in het NTV geen bepalingen opgenomen inzake de waarbor-
ging van de naleving van de nationale wetgeving. Met het tweede wijzigingsverdrag
van 200017 is uitwerking gegeven aan de gewijzigde Nederlandse doelstelling om
ingevolge de per 1 januari 2000 in werking getreden Wet BEU18 aangaande de geëx-
porteerde uitkeringen de naleving van de nationale wetgeving te waarborgen. De
Wet BEU, die een overgangsregeling kende van drie jaar, heeft invloed (gehad) op
de exportmogelijkheid van de uitkeringen van de naar het herkomstland of een ander
land buiten de EU/EER geremigreerde derdelandonderdanen. Zo is het afsluiten van
een aanvullend verdragmet de invoering van deWet BEU een voorwaarde geworden
om export van uitkeringen mogelijk te maken. Op grond van de Wet BEU hebben
personen die buiten Nederland wonen of daar langer dan drie maanden verblijven
geen recht meer op een uitkering. De exportbeperking van uitkeringen is geen doel
op zich: indien de naleving van de nationale wetgeving kan worden gewaarborgd,
dan wordt de exportbeperking opgeheven. Met het opnemen van het aanvullend ver-
drag door middel van het tweede wijzigingsverdrag is conform deWet BEU de hand-
having geregeld ten aanzien van de personen die in Turkije (gaan) wonen. De
uitvoering van de Wet BEU in het kader van het NTV komt in paragraaf 6.4 nader
aan de orde.

De samentelling van tijdvakken
Het NTV bepaalt in de artikelen 11 (ziekte en moederschap), 18 (invaliditeit), en 22
(ouderdom en overlijden) dat wanneer een werknemer (of een met hem gelijkge-
stelde) aan de wettelijke regelingen van beide verdragslanden onderworpen is
geweest, de tijdvakken van verzekering die in beide verdragslanden zijn vervuld
(voor zover zij niet samenvallen) worden samengeteld bij de vaststelling van het recht
op een uitkering. Ten aanzien van het recht op een werkloosheidsuitkering bepaalt
het NTV in art. 34 dat voor het Nederlandse socialezekerheidsstelsel de tijdvakken
van arbeid in Turkije en Nederland worden samengeteld.19 Zowel de verstrekking
van de kortdurende uitkeringen, namelijk werkloosheidsuitkeringen, ziekte- en moe-
derschapsuitkeringen, als de verstrekking van langdurige uitkeringen, te weten
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en nabestaandenuitkeringen, komen voor rekening

17. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7
en 26 van het EVSZ, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake
sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april
1966, met Slotprotocol, Aanvullend Verdrag en Administratie akkoord, (Trb. 2001, 121). Zie Kamerstuk-
ken II 2001/02, 28 429, nrs. 385 en 1.

18. Wet van 27 mei 1999, Stb. 250.
19. Aangezien ten aanzien van Turkije de werkloosheidsuitkering niet onder de materiële werkingssfeer

van het NTV valt, past Turkije het verdrag niet toe met betrekking tot de betreffende uitkering en telt
het daarom ook geen tijdvakken hieromtrent samen.
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van het verdragsland waar een beroep op de uitkering wordt gedaan.20 Deze aan-
wijsregel wordt ook wel het integratiebeginsel genoemd (artikelen 11, 18, 22 en 34).
Van het integratiebeginsel wordt alleen afgeweken in het geval van ouderdomspen-
sioenen (art. 22). Hier is de deelpensioenmethode van toepassing. Deze houdt in dat
verdragslanden het ouderdomspensioen evenredig naar de in dat land vervulde
tijdvakken dienen te verstrekken.

De aanwijzing van de toepasselijke wetgeving
Titel II van het NTV bevat bepalingen ter vaststelling van de wetgeving die van toe-
passing is om zowel positieve wetsconflicten als negatieve wetsconflicten te voor-
komen. In principe is op werknemers (of met hen gelijkgestelden) die werkzaam
zijn op het grondgebied van één van de verdragslanden de wetgeving van het ver-
dragsland waarop de werkzaamheden worden verricht van toepassing. Dit geldt
ook indien zij op het grondgebied van een andere lidstaat wonen of indien de zetel
van de onderneming waarvoor zij werkzaam zijn zich bevindt op het grondgebied
van een andere lidstaat. Op dit uitgangspunt gelden een aantal uitzonderingen. Zo
blijft op werknemers die in dienst zijn van een onderneming die op het grondgebied
van een verdragsland een bedrijf heeft waaraan zij verbonden zijn, en die door deze
onderneming worden uitgezonden naar het andere verdragsland om daar werk-
zaamheden uit te voeren, de wetgeving van de eerstgenoemde verdragsland van
toepassing voor een duur van 24 maanden, alsof zij op zijn grondgebied werkzaam
bleven. In het geval de werkzaamheden op het grondgebied van het laatstgenoemde
verdragsland nog langer duren blijft de wetgeving van het andere verdragsland van
toepassing, dit op voorwaarde dat er aan de bevoegde autoriteit van het verdrags-
land waarin de werkzaamheden worden verricht vóór het einde van deze 24 maan-
den om goedkeuring is gevraagd. Deze goedkeuring kan (in onderlinge
overeenstemming) zowel door de werkgever als de werknemer worden gevraagd.
De bevoegde autoriteit van dit verdragsland kan alleen toestemming geven indien
de bevoegde autoriteit van het andere verdragsland ermee ingestemd heeft. Inge-
volge art. 10 kunnen verdragslanden in onderling overleg voor bepaalde (groepen)
werknemers uitzonderingen vaststellen op de in het verdrag opgenomen aanwijs-
regels. Hier is tot dusver echter geen gebruik van gemaakt.

20. Met betrekking tot de nabestaandenuitkeringen kunnen er echter twee situaties zijn waarin de deelpen-
sioenmethode wordt toegepast. Een voorbeeld is het geval waarin een Turkse staatsburger ten tijde
van overlijden niet verzekerd was voor het Nederlandse socialezekerheidsstelsel maar wel voor het
Turkse socialezekerheidsstelsel. De Anw-uitkering wordt dan op grond van de deelpensioenmethode
verstrekt naar gelang de verzekerde jaren in Nederland.Weer een andere situatie waarin de nabestaan-
denuitkering conformde deelpensioenmethodewordt verstrekt is indien de overledene ten tijde van het
overlijden verzekerd was in Nederland en er ook recht bestaat op de Turkse uitkering. Indien echter de
berekendeNederlandse nabestaandenuitkering samenmet de Turkse uitkering lager is dan de uitkering
zoals die zou zijn toegekend als alleen de nationale bepalingenwas toegepast dan bestaat er recht op een
aanvulling tot dat bedrag van de hogere nationaal berekende uitkering. Zie hiervoor art. 23 NTV.
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Het reguleren van samenloop van uitkeringen
In art. 6, lid 1 van het NTV is het verbod op de samenloop van uitkeringen opgeno-
men. Dit dient te voorkomen dat men op grond van de socialezekerheidsstelsels van
de verdragslanden verschillende uitkeringen van dezelfde aard21 of verschillende uitke-
ringen die betrekking hebben op hetzelfde tijdvak van verzekering ontvangt. Een uitzon-
dering op het verbod van samenloop betreft de uitkeringen die conform de
deelpensioenmethode zijn vastgesteld: de gedeeltelijke uitkeringen die naar evenredig-
heid van de in het desbetreffende verdragsland vervulde tijdvakken zijn vastgesteld
mogen wel samenlopen. Aangezien het ouderdomspensioen conform de deelpensioen-
methode wordt vastgesteld mag dit pensioen dus wel samenlopen met een buitenlands
ouderdomspensioen. Het NTV bevat zelf geen bepalingen omtrent de vermindering of
intrekking van de uitkering in geval van samenloop van uitkeringen, maar verwijst in
lid 2 van art. 6 naar de nationale socialezekerheidsregelingen. Indien de toepassing
van deze regel tot gevolg heeft dat de door de verdragslanden verschuldigde uitkeringen
door beide worden verminderd of ingetrokken, dan is deze vermindering of intrekking
voor maximaal de helft van de theoretische uitkering mogelijk.22

Personele en materiële werkingssfeer
De personele werkingssfeer van het NTV is in art. 2 opgenomen en bepaalt dat het
verdrag van toepassing is op de werknemers (of de met hen gelijkgestelden) op
wie de wettelijke regeling van één van de verdragslanden van toepassing is of
geweest is, en die staatsburger zijn van een van de verdragslanden, alsmede op
hun gezinsleden en hun nagelaten betrekkingen. Het NTV heeft geen betrekking
op diplomatieke en consulaire beroepsambtenaren, kanselarijbeambten daaronder
begrepen, noch op personen die tot het overheidspersoneel van een verdragsland
behoren en die door hun regering naar het grondgebied van een ander verdragsland
worden uitgezonden.
De materiële werkingssfeer van het NTV is in art. 2 opgenomen, en luidt als volgt:
a. in Nederland op de wettelijke regelingen betreffende:

– de ziekteverzekering (uitkeringen en verstrekkingen bij ziekte en moeder-
schap);

– de invaliditeitsuitkering;
– de ouderdomspensioen;
– de weduwen- en wezenuitkering;
– de werkloosheidsuitkering;

21. Wat betreft de vraag wanneer er sprake is van uitkeringen van dezelfde aard kan aangesloten worden
bij de interpretatie van het Hof van Justitie. Volgens het Hof is er sprake van uitkeringen van dezelfde
aard indien het voorwerp en de doelstelling aan elkaar gelijk zijn, net als de berekeningsgrondslag en de
toekenningsvoorwaarden, HvJ 8 juli 1992, C-102/91, Knoch, Jur. 1992, I-4341, ECLI:EU:C:1992:303, r.o.
40. Zie paragraaf 2.2 voor nadere toelichting hierover.

22. Zie paragraaf 5.2 voor toelichting op dit begrip.
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– de kinderbijslag;
– de bijzondere regelingen voor personen werkzaam bij ondernemingen die

steenkolenmijnen exploiteren.
b. in Turkije op de wettelijke regelingen betreffende:

– de sociale verzekeringen voor werknemers:
• de ziekte- en moederschapsverzekering;
• de verzekering inzake invaliditeit, ouderdom en overlijden;
• de verzekering inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten;

– de pensioenen van de werklieden van het Directoraat-Generaal voor de Spoor-
wegen en de Staatshavens;

– de pensioenen en de bijstand van de Militaire Bedrijven.

Het NTV is ook van toepassing op socialezekerheidsregelingen waarbij de in art. 2
van dit verdrag opgenomen socialezekerheidsregelingen worden gewijzigd of aange-
vuld, zoals de Nederlandse Toeslagenwet. Daarnaast is het NTV ook van toepassing
op de socialezekerheidsregelingen die de werkingssfeer van de bestaande regelingen
uitbreiden tot nieuwe groepen van rechthebbenden, indien er door de verdragslan-
den binnen driemaanden na kennisgeving van bedoelde socialezekerheidsregelingen
geen bezwaar wordt gemaakt. Bij socialezekerheidsregelingen die betrekking hebben
op een nieuw onderdeel van de socialezekerheidsstelsels van één van de verdragslan-
den is het NTV pas van toepassing indien daartoe een nadere overeenkomst is
gesloten.
Uit demateriëlewerkingssfeer van hetNTV blijkt datNederland het verdrag voor al de
onderdelen van het socialezekerheidsstelsel van toepassing heeft verklaard op Turkse
staatsburgers. Dit betekent dus dat Nederland het verdrag voor al deze onderdelen
moet toepassen ten behoeve van de socialezekerheidsrechten van Turkse staatsburgers.
Anders dan Nederland heeft Turkije het NTV echter niet van toepassing verklaard op
de werkloosheidsregeling en de kinderbijslagregeling. Dit houdt dus in dat Turkije het
verdrag met betrekking tot deze twee onderdelen niet op Nederlandse staatsburgers
hoeft toe te passen, terwijl Nederland wel gehouden is om het verdrag ookmet betrek-
king tot de betreffende onderdelen op Turkse staatsburgers toe te passen.

. HET BELANG VAN HET NTV TEN OPZICHTE VAN

EU-COÖRDINATIEREGEL INGEN

In deze paragraaf wordt de betekenis van het NTV ten aanzien van de coördinatie
op EU-niveau besproken. Uit de ontwikkelingen inzake de insluiting van de derde-
landonderdanen in de EU-coördinatie blijkt dat er sprake is van drie vormen van
ongelijke behandeling van derdelandonderdanen ten opzichte van EU-burgers. De
bespreking van de betekenis van het NTV ten aanzien van de EU-coördinatie vindt
plaats in het kader van deze drie onderscheiden. Allereerst worden in subparagraaf
6.3.1 de vormen van ongelijke behandeling in de EU-coördinatie ten aanzien van
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derdelandonderdanen besproken. In de daaropvolgende subparagraaf volgt de
bespreking van de betekenis van het NTV ten aanzien van de desbetreffende vormen
van ongelijke behandeling.

6.3.1 De drie vormen van ongelijke behandeling in de EU-coördinatie ten opzichte van
derdelandonderdanen

Ten opzichte van de EU-coördinatieregels
Een derdelandonderdaan die vanuit het herkomstland naar een EU-lidstaat
migreert kan zich niet meteen beroepen op verordening 1231/10, omdat er dan
nog niet aan het vereiste is voldaan dat hij zich in een situatie bevindt waarvan
de feiten betrekking hebben op minimaal twee EU-lidstaten. Aan dit vereiste is
pas voldaan wanneer een derdelandonderdaan zich vanuit een EU-lidstaat naar
een ander EU-lidstaat verplaatst. Een EU-burger kan echter al een beroep doen
op verordening 883/04 indien hij zich vanuit zijn herkomstland (dat een EU-lidstaat
is) naar een andere EU-lidstaat verplaatst. In het geval van deze EU-burger is ver-
plaatsing tussen twee landen dus voldoende om de verordening in te roepen, terwijl
in het geval van een derdelandonderdaan er sprake moet zijn van verplaatsing tus-
sen drie landen. De drempel ligt bij derdelandonderdanen dus hoger. Derdeland-
onderdanen die vanuit hun herkomstland naar een EU-lidstaat zijn gemigreerd
kunnen vanwege ongelijke behandeling ten opzichte van nationale burgers proble-
men ondervinden met betrekking tot het recht op een uitkering. Zo kan het gebeu-
ren dat een derdelandonderdaan een uitkering geweigerd wordt omdat hij niet de
nationaliteit van een EU-lidstaat heeft, of nog geen permanente verblijfsvergunning
van een EU-lidstaat. Een EU-burger die zich naar een ander EU-lidstaat verplaatst
moet meteen gelijk behandeld worden.
Verder is het voor derdelandonderdanen ook problematisch dat zij weliswaar in
twee EU-landen hebben gewerkt en/of in een EER-lidstaat/Zwitserland, en toch
geen beroep kunnen doen op de coördinatieregels van de EU. Zo heeft Denemarken
verordening 1231/10 niet van toepassing verklaard, waardoor deze verordening
niet in relatie tot Denemarken toegepast kan worden.23 Ook ten aanzien van de
EER-lidstaten (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) kan verordening 1231/10 niet
ingeroepen worden: doordat Titel IV EG-Verdrag geen onderdeel uitmaakt van de
EER-overeenkomst kan verordening 1231/10 niet worden toegepast ten opzichte
van de betreffende landen. Ten slotte kan verordening 1231/10 ook niet in relatie
tot Zwitserland toegepast worden: uit art. 1 van de overeenkomst tussen de EG
en Zwitserland valt op te maken dat de betreffende overeenkomst beperkt blijft
tot de staatsburgers van de overeenkomstsluitende partijen. Bovendien kunnen der-
delandonderdanen verordening 1231/10 ook niet ten aanzien van het Verenigd
Koninkrijk inroepen. Het Verenigd Koninkrijk is namelijk niet gebonden aan

23. Verordening 1231/10 van 24 november 2010, Pb L 344 van 29 december 2010.
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verordening 1231/10, maar blijft de oude verordening 859/03 toepassen.24 Dit kan
problematisch zijn voor derdelandonderdanen. Zie paragraaf 2.5 voor de bespre-
king van deze problemen.

Ten aanzien van feiten buiten de EU
Doordat verordening 883/04, die via verordening 1231/10 doorwerkt tot derdelandon-
derdanen, feiten buiten de EU in beginsel niet in aanmerking neemt kunnen derdeland-
onderdanendie naar deEUzijn gemigreerdmet verschillendeproblemenmet betrekking
tot hun socialezekerheidsrechten te maken hebben. Zo kan zich de situatie voordoen dat
een derdelandonderdaan een beroepwil doen op tijdvakken vervuld in het land van her-
komst om in een EU-lidstaat aan bepaalde uitkeringsvoorwaarden te voldoen. Het feit
dat derdelandonderdanen de in het herkomstland vervulde tijdvakken niet in kunnen
brengen bij de vaststelling van het recht op een uitkering is voor hen een probleem.
Dit zal met name problematisch zijn indien derdelandonderdanen aanzienlijke tijdvak-
ken in het herkomstland hebben vervuld. Aangezien er geen rekening wordt gehouden
met de feiten in het herkomstland zijn de aldaar woonachtige gezinsleden ook niet inbe-
grepenbij de gegeven coördinatiebescherming.Verder kunnendederdelandonderdanen
vanwegede beperkingvande territorialewerkingssfeer tot de EUgeenuitkering naar het
herkomstland meenemen. Bovendien ontbreekt een regulering van de samenloop van
uitkeringen via anti-cumulatieregels waardoor er sprake kan zijn van ongewenste kor-
ting van uitkeringen. Ook kunnen derdelandonderdanen door het ontbreken van aan-
wijsregels, waarmee de toepasselijke wetgeving wordt aangewezen ten aanzien van
derde landen, te maken hebben met wetsconflicten, namelijk een negatief wetsconflict
of juist een positief wetsconflict. Een voorbeeld van een dergelijke situatie waarin zich
wetsconflicten kunnen voordoen is de detachering van derdelandonderdanen naar
EU-lidstaten. De besproken problemen laten dus zien dat de reikwijdte van de verorde-
ning voor derdelandonderdanen beperkt is.

Tussen derdelandonderdanen
Er zijn belangrijke verschillen tussen de coördinatieregelingen die speciaal zijn vast-
gesteld voor bepaalde groepen derdelandonderdanen, zoals Turkse en Marokkaanse
staatsburgers. De coördinatiebescherming die deze regelingen geven is namelijk niet
gelijk geregeld. Zo bewerkstelligt het speciaal voor Turkse staatsburgers vastgestelde
Besluit 3/80 een sterkere coördinatie dan bijvoorbeeld Euro-Mediterrane overeen-
komsten die voor deMaghreb-landen25 zijn vastgesteld. Zo kunnen Turkse staatsbur-
gers ingevolge het in art. 6 opgenomen exportbeginsel van Besluit 3/80 ook speciale
non-contributieve uitkeringen meenemen naar Turkije. Dergelijke specifieke

24. Idem.
25. Zie bijvoorbeeld de voor Marokkaanse staatsburgers vastgestelde Euro-Mediterrane overeenkomst:

Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese
Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, Brussel,
26 februari 1996, Pb. EG 2000, L 70/1.
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regelingen, die de EU voor bepaalde groepen derdelandonderdanen heeft afgesloten,
geven bovendien niet alleen een sterkere coördinatiebescherming dan verordening
1231/10 maar zijn ook toegankelijker dan de betreffende verordening. Vandaar dat
de groep van derdelandonderdanen voor wie geen specifieke coördinatieregeling is
vastgesteld (relatief gezien) meer problemen kunnen ondervinden dan de groep die
zich op een specifieke coördinatieregeling kunnen beroepen.

6.3.2 Betekenis van het NTV inzake de in de EU-coördinatie gemaakte onderscheiden

Zoals in de voorgaande paragraaf is besproken, is er sprake van drie vormen van
ongelijke behandeling in de EU-coördinatie ten aanzien van derdelandonderdanen.
Nu volgt een bespreking over de aanvullende coördinatiebescherming van het
NTV op de EU-coördinatieregels.

De eerste vorm van onderscheid binnen de EU-coördinatie heeft betrekking op de toe-
passing van de EU-coördinatieregels. Verordening 1231/10 stelt als vereiste dat der-
delandonderdanen zich in een situatie moeten bevinden waarvan de feiten
betrekking hebben op minimaal twee EU-lidstaten.26 Aangezien het NTV een derge-
lijke vereiste niet kent kan een Turkse staatsburger zich dus al bij aankomst in Neder-
land op het NTV beroepen. Het NTV geeft dus eerder toegang voor Turkse
staatsburgers dan verordening 1231/10. Aangezien het NTV is gekaderd in de gelijk-
stelling van elkaars burgers ten aanzien van elkaars nationale wetgevingen, is er in
casu geen sprake van ongelijke behandeling van Turkse staatsburgers ten aanzien
vanNederlandse staatsburgers. Daarom zal Turkse staatsburgers geen uitkeringwor-
den geweigerd vanwege het feit dat ze niet de Nederlandse/EU-nationaliteit hebben.
Turkse staatsburgers dienen echter wel houder te zijn van een tijdelijke of permanente
verblijfsvergunning om recht te hebben op een uitkering. Het NTV kende in eerste
instantie geen voorwaarde van legaal verblijf, waardoor ook Turkse staatsburgers
die niet in het bezit waren van een verblijfsvergunning zich op de bescherming door
het NTV konden beroepen. Met de invoering van de visumplicht (de machtiging
tot voorlopig verblijf) per 1 november 198027 werd dit gewijzigd en werd het vereiste
van legaal verblijf opgenomen. Hiermee stelt ook dit verdrag, net als verordening
1231/10, het vereiste van legaal verblijf. Het vereiste van legaal verblijf wordt echter
niet gedefinieerd in verordening 1231/10. Cornelissen beargumenteert dat derde-
landonderdanen aan het vereiste van legaal verblijf voldoen indien zij de verblijfs-
voorwaarden vervullen die zijn opgenomen in de wetgeving van de lidstaat waar

26. Een ander element van onderscheid ten aanzien van EU-coördinatieregels is dat derdelandonderdanen
verordening 1231/10 niet kunnen inroepen ten opzichte van Denemarken, het Verenigd Koninkrijk,
Zwitserland en de EER-lidstaten (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Nu het NTV logischerwijze
ten opzichte daarvan niet van betekenis kan zijn wordt dit onderdeel van onderscheid hier niet
besproken.

27. Trb. 1981, 212.
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ze verblijven, of wanneer ze krachtens het EU-recht of internationale recht die de
desbetreffende lidstaat/EU bindt een verblijfsrecht hebben.28 Dit betekent dus dat
er al sprake is van legaal verblijf indien betrokkenen houder zijn van een tijdelijke ver-
blijfsvergunning. Net als bij verordening 1231/10 het geval is, is het vereiste van
legaal verblijf niet omschreven in het NTV. Ook ingevolge het NTV dient het vereiste
van legaal verblijf aan zowel nationaal als internationaal recht te worden getoetst. Het
NTV is immers vastgesteld teneinde de coördinatie van de (opgebouwde) socialeze-
kerheidsrechten van de burgers van beide landen te realiseren, waardoor ook in het
kader van het NTV een ruime interpretatie van legaal verblijf het best bij het doel van
dit verdrag past. Turkse staatsburgers hoeven bij deze interpretatie dus ook ingevolge
het NTV niet in het bezit te zijn van een permanente verblijfsvergunning om het
verdrag in te kunnen roepen: een tijdelijke verblijfsvergunning is voldoende. Het is
dus goed mogelijk dat er geen verschil in uitwerking is tussen het door verordening
1231/10 en het NTV gestelde vereiste van legaal verblijf.

De tweede vorm van onderscheid in de EU-coördinatie heeft betrekking op feiten
buiten de EU. Ook hier geeft het NTV een ruimere bescherming dan verordening
1231/10. Het verdrag neemt namelijk, anders dan verordening 883/04, waar verorde-
ning 1231/10 naar verwijst, feiten buiten de EU wel in aanmerking.29 Zo voorziet het
NTV in de mogelijkheid om tijdvakken van verzekering of arbeid die in Turkije zijn
vervuld samen te tellen bij de vaststelling van het recht op een uitkering, en in de
export van bepaalde uitkeringen naar Turkije en andere landen. Deze exportmogelijk-
heid ismet de inwerkingtreding van deWet BEUper 1 januari 2000 afhankelijk van de
vraag of er sprake is van handhavingsafspraken met het desbetreffende land waar
export naar plaatsvindt. De bespreking van de uitwerking van de Wet BEU in het
kader van het NTV vindt in de hierop volgende paragraaf plaats. Ook zijn er non-
cumulatiebepalingen opgenomen in het verdrag waarmee samenloop van uitkerin-
gen wordt gereguleerd. Bovendien worden in het licht van het bilateraal verdrag
ook de in Turkije achtergebleven gezinsleden inbegrepen in de coördinatiebescher-
ming, anders dan ingevolge verordening 883/04. Ook zijn er aanwijsregels opgeno-
men in het NTV die de toepasselijke wetgeving aanwijzen waardoor wetsconflicten
worden voorkomen. Aangezien het NTV gebaseerd is op wederkerigheid is Turkije
gehouden om de door Nederlandse staatsburgers in Nederland vervulde tijdvakken
samen te tellen bij de vaststelling van het recht op een uitkering, en de export van

28. R. Cornelissen, ‘Third-Country Nationals and the European Coordination of Social Security’, European
Journal of Social Security, vol. 10, nr. 4, 2008, p. 359.

29. Het Hof van Justitie heeft echter gesteld dat indien er een voldoende band is met het socialezekerheids-
stelsel van een lidstaat, feiten buiten de EU in het licht van de coördinatieverordening toch in aanmer-
king zouden kunnen genomen worden. Zie onder meer de arresten Chuck (HvJ 3 april 2008, C-331/06,
Jur. 2008, I-1957, ECLI:EU:C:2008:188),Aldewereld (HvJ 29 juni 1994, C-60/93, Jur. 1994, I-2991, ECLI:EU:
C:1994:271), Salemink (HvJ 17 januari 2012, C-347/10, Jur. 2012, I-0000, ECLI:EU:C:2012:17), Bakker (HvJ
7 juni 2012, C-106/11, Jur. 2012, ECLI:EU:C:2012:328) en Evans (HvJ 15 januari 2015, C-179/13, Jur. 2015,
ECLI:EU:C:2015:12).
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uitkeringen naar het buitenland toe te staan. De wederkerigheid is echter niet volle-
dig. Zo valt de Nederlandse werkloosheidsuitkering wel onder het NTV en de Turkse
werkloosheidsuitkering niet; Turkije heeft de werkloosheidsuitkering in het kader
van het NTV namelijk niet van toepassing verklaard.

Ten slotte heeft de derde vorm van onderscheid binnen de EU-coördinatie betrekking
op de ongelijke behandeling tussen de derdelandonderdanen. Zo heeft de EU voor
bepaalde groepen derdelandonderdanen coördinatieregelingen vastgesteld die feiten
buiten de EU in aanmerking nemen.
Wat betreft de doorNederland gevoerde nationale coördinatie, is er hier, anders dan bij
de andere vormen van onderscheid op EU-niveau, wel sprake van ongelijke behande-
ling. Nederland heeft namelijk niet voor alle derdelandonderdanen een bilateraal socia-
lezekerheidsverdrag gesloten. Hierdoor hebben sommige derdelandonderdanen geen
aanspraak op een bilaterale coördinatiebescherming als die van hetNTV.Anders gefor-
muleerd: vanwege het ontbreken van een bilaterale coördinatiebescherming kunnen
betrokkenen te maken hebben met de in de EU-coördinatie gemaakte onderscheiden.
Bovendien maakt Nederland net als de EU-coördinatie een inhoudelijke ongelijke
behandeling, dat wil zeggen door middel van bepalingen inzake coördinatie die in
de afgesloten socialezekerheidsverdragen zijn opgenomen; de coördinatiebescherming
die de bilaterale verdragen geven verschillen namelijk van elkaar.

Uit de bovenstaande analyse kan dus geconcludeerd worden dat het NTV Turkse
staatsburgers een belangrijke aanvullende coördinatiebescherming geeft in de coör-
dinatie met betrekking tot de feiten buiten de EU.

. DE VERHOUDING VAN HET NTV TOT HET NEDERLANDSE

SOCIALEZEKERHEIDSSTELSEL

Hieronder volgt een chronologische bespreking van de verhouding van het NTV tot
het Nederlandse socialezekerheidsstelsel. Hierbij worden zowel de nationale juris-
prudentie met betrekking tot het NTV als de ontwikkelingen aangaande de invoering
en de toepassing van de in het kader van dit verdrag relevante socialezekerheidsre-
gelingen besproken.

De wijziging van het NTV door de Wet BEU
Zoals gezegd heeft de inwerkingtreding van de Wet BEU30 per 1 januari 2000 geleid
tot het tweede wijzigingsverdrag.31 Het wijzigingsverdrag van 2000 (en daarmee

30. Wet van 27 mei 1999, Stb. 250.
31. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7

en 26 van het EVSZ, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake
sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april
1966, met Slotprotocol, Aanvullend Verdrag en Administratie akkoord, (Trb. 2001, 121).
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ook het aanvullend verdrag) dat de handhaving met betrekking tot Turkije zal
waarborgen is (nog) niet in werking getreden. Daardoor is momenteel de handhaving
ten aanzien van Turkije niet expliciet vastgelegd.
Dit wordt opgelost doordat de Sociale Verzekeringsbank op beleidsniveau controle-
opdrachten geeft aan de Attaché voor Sociale Zaken in Ankara. De Turkse autoriteiten
werken mee aan de controleonderzoeken.32 Het Uitvoeringsinstituut Werknemersver-
zekeringen past een vergelijkbaar beleid toe als de Sociale Verzekeringsbank.33 Hoewel
hetwijzigingsverdrag,waarin doormiddel van een aanvullend verdrag dehandhaving
van geëxporteerde uitkeringen is geregeld, niet in werking is getreden kunnen Turkse
staatsburgers door deze controleopdrachten hun uitkeringen toch meenemen naar
Turkije.

De Wet woonlandbeginsel en kinderbijslag en het NTV
Turkse staatsburgers hebben met betrekking tot de Wet woonlandbeginsel34 voor de
Nederlandse rechter een beroep gedaan op het NTV. Met de invoering van de Wet
woonlandbeginsel worden uitkeringen die naar het buitenlandwordenmeegenomen
aangepast (lees: verlaagd) naar het kostenniveau van dat land. Voorkomenmoetwor-
den aldus de wetgever dat Nederlandse uitkeringen die buiten Nederland worden
uitgekeerd (bezien vanuit lokale kostenniveaus) onnodig hoog zijn. In haar uitspraak
van 10 januari 2014 heeft de rechtbank Amsterdam in een aantal zaken over onder
andere Turkse staatsburgers uitspraak gedaan over het woonlandbeginsel.
Zo oordeelde ze dat art. 33 van het NTV geen betekenis heeft voor de in Turkije woon-
achtige kinderen van Turkse staatsburgers die ook in Turkije wonen.35 De rechtbank
overwoog dat het beroep van de Turkse staatsburgers op art. 33 NTV, dat specifiek
betrekking heeft op kinderbijslag, niet slaagt. De rechtbank stelde allereerst vast dat
Titels I en II van het NTV (respectievelijk Algemene bepalingen en Toepasselijke wet-
geving) feitelijk zijn vervangen door het EVSZ.36 Titel III van het NTV, dat gaat over
bijzondere prestaties en waarin art. 33 is opgenomen, is wel van toepassing gebleven.
Ook wanneer de rechtbank ervan uit zou gaan dat betrokkenen onder de personele
werkingssfeer van het NTV vallen, zou het beroep van betrokkenen op art. 33 niet
slagen. Dit artikel heeft namelijk betrekking op Turkse werknemers (of met hen gelijk-
gestelden) die werkzaam zijn in Nederland. Eisers waren immers woonachtig in
Turkije en niet werkzaam in Nederland. Over de vraag of het woonlandbeginsel

32. Telefonisch contact met A. van Egdom d.d. 27 maart 2014.
33. Gesprek met J. de Jong d.d. 20 maart 2015.
34. Wet van 29 maart 2012, Stb. 2012, 198, houdende wijziging van enkele socialezekerheidswetten in ver-

band met aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in de
sociale zekerheid). Inwerkingtreding: 1 juli 2012 onderscheidenlijk 1 januari 2013 (Stb. 2012, 206).

35. Rb. Amsterdam 10 januari 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:50.
36. Verdrag van 14 december 1972, Trb. 1976, 158.
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mag worden toegepast op de kinderbijslag van in Nederland woonachtige Turkse
staatsburgers voor hun kinderen die in Turkije wonen is momenteel (juni 2015) een
zaak aanhangig bij de nationale rechter.37

In hoger beroep oordeelde de CRvB op 12 december 2014 in dezelfde lijn als de recht-
bank.38 Ook de Raad was namelijk van oordeel dat betrokkenen zich niet op de in art.
33 opgenomen gelijkebehandelingsbepaling konden beroepen, omdat dit beginsel
niet van betekenis is voor de in Turkije woonachtige kinderen van Turkse werkne-
mers die ook in Turkije wonen.

De Wet herziening export kinderbijslag en het NTV
Het NTV speelde ook een rol bij de invoering van de Wet herziening export kinder-
bijslag, die per 1 januari 2015 in werking is getreden.39 Met deze wet is de export van
kinderbijslag naar landen buiten de EU, de EER en Zwitserland beëindigd. Deze wet,
die bepaalt dat kinderbijslagen niet meer naar landen buiten de voornoemde mogen
worden geëxporteerd, heeft een beduidend ingrijpendere wijziging tot gevolg dan de
hierboven besproken Wet woonlandbeginsel. Deze laatstgenoemde wet bepaalt de
aanpassing van de geëxporteerde uitkeringen (waaronder kinderbijslag) aan de kos-
ten voor het primaire levensniveau in het land waarnaar de export plaatsvindt. Naar
aanleiding van de discussie in de Eerste Kamer40 aangaande de invoering van deWet
herziening export kinderbijslag had deminister van SZWop 26 februari 2013 de Raad
van State gevraagd nader advies uit te brengen. De Raad gaf zijn advies op 7 juni
2013.41

In zijn advies aangaande de toelaatbaarheid van de invoering van de Wet herziening
export kinderbijslag nam de Raad de context waarin het NTV is vastgesteld echter
niet in aanmerking. Het NTV is vastgesteld ten behoeve de migratie, de werving
en de tewerkstelling van Turkse werknemers in Nederland en heeft als doelstelling
de waarborging van de socialezekerheidsrechten van betrokken werknemers. Mijns
inziens zou dit in overweging moeten worden genomen bij de betekenis die aan de
bepalingen van dit verdrag wordt toegekend. De Raad volstond echter enkel met de
opmerking dat de context van het verdrag bepalend is voor de betekenis die eraan
moet worden gegeven. Volgens de Raad kunnen er twee soorten interpretaties wor-
den gegeven aan art. 33 NTV, namelijk een beperkte uitleg en een ruime uitleg. De
beperkte uitleg houdt in dat Turkse staatsburgers die in Nederland werkzaam
(en/of verzekerd) zijn voor hun kinderen die in Turkije wonen in zoverre gelijk wor-
den behandeld dat zij hetzelfde recht op kinderbijslag hebben als de Nederlandse
werknemers die in Nederland verzekerd zijn, maar van wie de kinderen in Turkije

37. Gesprek met W. van den Berg d.d. 26 juni 2015.
38. CRvB 12 december 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:4182.
39. Wet van 19 juni 2014, Stb. 346.
40. Handelingen I 2012/13, nr. 12, item 2, blz. 2 t/m 11.
41. Bijlage bij Kamerstukken I 2012/13, 33 162, nr. G.
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wonen. De stopzetting van de kinderbijslag ingevolge de Wet herziening export kin-
derbijslag levert geen strijd op met art. 33, aangezien de Turkse en Nederlandse ver-
zekerden gelijk worden behandeld op grond van de AKW.De beperkte uitleg gaat uit
van een formele gelijke behandeling die de doelstelling van het NTV echter niet vol-
ledig waarmaakt, namelijk de waarborging van de socialezekerheidsrechten van
betrokkenen. De ruime uitleg gaat uit van een materiële gelijke behandeling in die
zin dat Turkse staatsburgers gelijkgesteld moeten worden met Nederlandse staats-
burgers, alsof hun in Turkije woonachtige kinderen in Nederland wonen. Dit houdt
in dat stopzetting van de export van kinderbijslagen niet mogelijk is en betrokkenen
voor hun kinderen in Turkije kinderbijslag moeten ontvangen.
Zoals opgemerkt ging de Raad hier echter niet inhoudelijk op in en liet hij de keuze
inzake de interpretatie van art. 33 over aan de wetgever. Nu het NTV is vastgesteld
om de socialezekerheidsrechten van Turkse werknemers/verzekerden te waarbor-
gen is mijns inziens de keuze voor de interpretatie conform de ruime uitleg echter
voor de hand liggend. Turkse staatsburgers zouden ingevolge art. 33 kinderbijslag
voor hen in Turkije woonachtige kinderen dus moeten blijven ontvangen.

Uit de voorgaande bespreking kan geconcludeerdworden dat er relatief weinig natio-
nale jurisprudentie over het NTV is. De reden is hoogstwaarschijnlijk dat – zoals we in
het vorige hoofdstuk hebben gezien –met de uitvoering van het EVSZ alleen Titel III
(Bijzondere bepalingen) van het NTV van toepassing is gebleven: de overige bepalin-
gen van het NTV zijn door het EVSZ overgenomen. Ook kan geconcludeerd worden
dat de problemen aangaande de toepassing van Titel III van het NTV beperkt zijn. De
nationale jurisprudentie hieromtrent heeft immers alleen betrekking op de export van
kinderbijslag.

Turkse staatsburgers konden tot de inwerkingtreding van de Wet herziening export
kinderbijslag42 per 1 januari 2015 (met een overgangstermijn tot 1 juli 2015) op grond
van Titel III van het NTV kinderbijslag naar Turkije exporteren.43 Zo werd in het
derde kwartaal van 2014 kinderbijslag verstrekt voor 1.424 kinderen die in Turkije
woonachtig zijn.44 Vanwege de met de Wet herziening export kinderbijslag inge-
voerde exportverbod is export van kinderbijslag naar Turkije niet meer mogelijk. Tur-
kije is nooit verplicht geweest om export van kinderbijslag naar Nederland toe te
staan, omdat Turkije het onderdeel kinderbijslag niet in het kader van het NTV
van toepassing heeft verklaard.45

42. Wet van 19 juni 2014, Stb. 346.
43. Gesprek met W. van den Berg d.d. 26 juni 2015.
44. Jaarverslag SVB 2014. Het betreffende jaarverslag is te raadplegen op www.rijksoverheid.nl.
45. Overigens kent Turkije geen soortgelijke regeling als de Nederlandse kinderbijslag: Turkije verstrekt

namelijk geen structurele bijdrage in de kosten voor de opvoeding van de kinderen, maar kent alleen
een éénmalige bijdrage toe bij de geboorte van een kind.
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Het NTV kan in de praktijk ook op een andere terrein van de coördinatie een
belangrijke betekenis hebben ten aanzien van feiten buiten de EU, namelijk bij de
samentelling van Turkse tijdvakken bij een beroep op het Nederlandse socialezeker-
heidsstelsel. In Titel III van het verdrag zijn namelijk ook samentellingsregels opge-
nomen zowel met betrekking tot langdurige uitkeringen als kortdurende uitkeringen.
Thans komt de samentelling van de in Turkije vervulde tijdvakkenmet betrekking tot
de werknemersverzekeringen, te weten deWW, de ZW en deWAO/WIA echter wei-
nig voor doordat er geen arbeidsmigratie meer is vanuit Turkije.46 Ten tijde van de
werving in de jaren ’60 en 70 van werknemers uit Turkije was samentelling van de
in Turkije vervulde tijdvakken met betrekking tot de werknemersverzekeringen
wel vaak aan de orde: Turkse staatsburgers brachten voor het Nederlandse sociale-
zekerheidsstelsel de door hen in Turkije vervulde tijdvakken in bij de vaststelling
van het recht op een uitkering, zoals werkloosheidsuitkeringen en arbeidsongeschikt-
heidsuitkeringen. Wat betreft de volksverzekeringen, namelijk de Anw en de AOW
wordt er momenteel ook weinig beroep gedaan op samentelling. Bij de Anw komt dit
omdat Nederland een risicostelsel kent waar het recht op sociale zekerheid (behou-
dens de uitzondering op het AOW-pensioen) niet hoeft opgebouwd te worden.47

Demeeste Turkse staatsburgers voldoen aan de vereisten voor de toekenning van uit-
keringen zonder een beroep te moeten doen op de Turkse tijdvakken. Vandaar dat er
in de praktijk over het algemeen voor Turkse staatsburgers weinig noodzaak is om
voor de toekenning van een Anw-uitkering de in Turkije vervulde tijdvakken in te
brengen. Wat betreft de AOW zijn – aangezien het een opbouwverzekering betreft –
de Turkse tijdvakken niet relevant: het AOW-pensioen wordt naar gelang de voor het
Nederlandse socialezekerheidsstelsel opgebouwde pensioenrechten verstrekt. Met
betrekking tot de AOW is echter wel de verwachting dat er in de toekomst gebruik
zal worden gemaakt van de in het NTV opgenomen samentellingsregeling voor
ouderdomspensioenen. Met de in de AOW ingevoerde wijziging48 per 1 april 2015
is opbouw van een AOW-pensioen (dat per jaar kan worden opgebouwd) namelijk
alleen mogelijk indien betrokkenen een heel jaar verzekerd zijn. Vóór de wijziging
was de pensioenopbouw van een jaar bij een verzekeringsschap van één dag al moge-
lijk. Met deze regeling wordt getracht om ouderdomspensioenen van slechts twee
procent49, de zogenaamde ‘kruimelpensioenen’, tegen te gaan. Om aan het gestelde
vereiste voor de opbouw van pensioenrecht te kunnen voldoen is het denkbaar dat
Turkse staatsburgers zich op de samentellingsregeling van het NTV gaan beroepen
waardoor Turkse tijdvakken ook in beschouwingworden genomen bij de vaststelling

46. Gesprek met J. de Jong d.d. 10 juni 2015.
47. Gesprek met W. van den Berg d.d. 26 juni 2015.
48. Wet van 28 maart 2013 tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met vereenvoudi-

ging van de uitvoering van deze wetten door de Sociale verzekeringsbank (Wet vereenvoudiging rege-
lingen SVB), Stb. 2013, 115.

49. Hier is uitgegaan van een pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar, waarbij tussen de leeftijd van 15 en 65
jaarlijks twee procent pensioen wordt opgebouwd. Met de verhoging van de pensioengerechtigde leef-
tijd is ook de percentage van de pensioenopbouw aangepast.
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van het recht op een AOW-pensioen om zodoende het recht op een pensioen te ope-
nen. De toekenning van een AOW-pensioen vindt (anders dan bij de andere uitkerin-
gen) plaats op grond van de deelpensioenmethode waardoor Nederland alsnog het
daadwerkelijk opgebouwde pensioen zal verstrekken.

. CONCLUS IE

Met betrekking tot de betekenis van het NTV in het Nederlandse socialezekerheids-
stelsel kunnen we de volgende conclusies trekken. Uit de toepassing van het NTV
volgt dat er relatief weinig jurisprudentie beschikbaar is. Zo blijkt uit de analyse
van de jurisprudentie dat deze alleen betrekking heeft op de toepassing van de
Wet woonlandbeginsel op de kinderbijslagen. Zowel de rechtbank Amsterdam als
de CRvB in hogerberoepszaak hebben geoordeeld dat een beroep op het NTV, meer
in het bijzonder art. 33, bij de toepassing van het Woonlandbeginsel op Turkse
staatsburgers geen succes heeft voor de in Turkije woonachtige kinderen van Turkse
staatsburgers die ook in Turkije wonen. De in art. 33 opgenomen gelijkebehandelings-
bepaling, die specifiek betrekking heeft op kinderbijslagen, is namelijk alleen van toe-
passing op Turkse werknemers (of met hen gelijkgestelden) die werkzaam zijn in
Nederland. Nu eisers woonachtig zijn in Turkije en niet werkzaam in Nederland
kan art. 33 derhalve niet voor hun van betekenis zijn.
Ook hebben we gezien dat de Raad van State in zijn advies aan de minister van SZW
aangaande de invoering van de Wet herziening export kinderbijslag afbreuk heeft
gedaan aan de betekenis van de betreffende gelijkstellingsbepaling. Ingevolge de
Wet herziening export kinderbijslag, die met een overgangsregeling van een half jaar
per 1 januari 2015 in werking is getreden is, is export van kinderbijslag naar landen
buiten de EU, de EER en Zwitserland stopgezet. De Raad heeft in zijn advies namelijk
geen aandacht besteed aan de context waarin het NTV is vastgesteld, terwijl juist de
Raad meent dat de context van het verdrag bepalend is voor de betekenis die eraan
moet worden gegeven. Het NTV is vastgesteld ten behoeve de migratie, de werving
en de tewerkstelling van Turkse werknemers in Nederland en heeft als doelstelling de
waarborging van de socialezekerheidsrechten van betrokken werknemers. Mijns
inziens zou dit in overweging moeten worden genomen bij de betekenis die aan
de bepalingen van dit verdrag wordt toegekend. De Raad volstond echter met de
opmerking dat zowel de beperkte als de ruime uitleg verdedigbaar is, en liet de keuze
aangaande de interpretatie van art. 33 over aan de wetgever. Het is aannemelijk dat
indien de Raad de context van het NTV inhoudelijk in beschouwing had genomen hij
tot de conclusie zou zijn gekomen dat de keuze voor de ruime uitleg voor de hand
liggend zou zijn, en daarmee het verbod op de export van kinderbijslag in strijd
zou zijn met art. 33. Het NTV is immers vastgesteld om de socialezekerheidsrechten
van Turkse werknemers/verzekerden te waarborgen. Dit houdt dus in dat Turkse
staatsburgers ingevolge art. 33 kinderbijslag voor hen in Turkije woonachtige kinde-
ren zouden moeten blijven ontvangen.
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Uit de bespreking van de betekenis van het NTV in het Nederlandse socialezeker-
heidsstelsel zien we dat er relatief weinig jurisprudentie hieromtrent beschikbaar.
Dit komt hoogstwaarschijnlijk doordat met de ratificatie van het EVSZ in het kader
van de toepassing van dit verdrag alleen Titel III (Bijzondere bepalingen) van het
NTV van toepassing is gebleven: de overige bepalingen van het NTV zijn door het
EVSZ overgenomen. Ook blijkt dat de problemen aangaande de toepassing van
Titel III van het NTV beperkt is. De nationale jurisprudentie hieromtrent heeft immers
alleen betrekking op de export van kinderbijslag.

Uit de toepassing van het NTV in de praktijk blijkt dat Turkse staatsburgers tot de
inwerkingtreding van de Wet herziening export kinderbijslag per 1 januari 2015
(met een overgangstermijn tot 1 juli 2015) kinderbijslagen naar Turkije konden expor-
teren. Zo is in het derde kwartaal van 2014 kinderbijslag verstrekt aan 1.424 kinderen
die in Turkije woonachtig zijn. Vanwege de met de Wet herziening export kinderbij-
slag ingevoerde exportverbod op de kinderbijslag is de export van kinderbijslagen
naar Turkije thans niet meer mogelijk.
Titel III van het NTV kent verder samentellingsregels waardoor Turkse staatsburgers
met betrekking tot uitkeringen ingevolge de WW, de ZW, de WAO/WIA en de Anw
de in Turkije vervulde tijdvakken kunnen inbrengen. Thans wordt in de praktijk hier
weliswaar weinig gebruik van gemaakt. Wat betreft de werknemersverzekeringen
komt dit doordat er geen sprake meer is van arbeidsmigratie vanuit Turkije. Bij de
Anw-uitkeringen worden de in Turkije vervulde tijdvakken niet ingebracht, omdat
de meeste Turkse staatsburgers voldoen aan de vereisten voor de toekenning van uit-
keringen zonder een beroep te moeten doen op de Turkse tijdvakken. Met betrekking
tot de AOW zijn – aangezien het een opbouwverzekering betreft – de Turkse tijdvak-
ken niet relevant, omdat het AOW-pensioen naar gelang de voor het Nederlandse
socialezekerheidsstelsel opgebouwde pensioenrechten wordt verstrekt. Alhoewel
Turkse staatsburgers zich in de praktijk niet vaak op de in Titel III opgenomen samen-
tellingsregeling beroepen, neemt dit echter niet weg dat de mogelijkheid van samen-
telling van tijdvakken een belangrijke coördinatiebescherming is met betrekking tot
feiten buiten de EU. Indien nodig kunnen Turkse staatsburgers zich immers op de
betreffende samentellingsregeling beroepen. Wat betreft de AOW is bovendien de
verwachting dat in de toekomst, vanwege de per 1 april 2015 in de AOW ingevoerde
wijziging, Turkse staatsburgers zich met betrekking tot de ouderdomspensioenen
zullen beroepen op de in het NTV opgenomen samentellingsregeling. Zo kunnen
betrokkenen voortaan alleen een AOW-pensioen (dat per jaar wordt opgebouwd)
opbouwen indien ze een heel jaar verzekerd zijn. Vóór de wijziging kon zelfs bij
één dag verzekering een pensioenrecht voor een jaar worden opgebouwd. Met deze
wijziging wordt getracht om ouderdomspensioenen van slechts twee procent,50 de
zogenaamde ‘kruimelpensioenen’ tegen te gaan. Het is denkbaar dat Turkse

50. Hier is uitgegaan van een pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar.
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staatsburgers zich gaan beroepen op de samentellingsregeling van het NTV om
zodoende het recht op een pensioen te kunnen openen.
Zoals besproken is het NTV gebaseerd op het vereiste van wederkerigheid. Dit
vereiste is echter niet strikt ingevuld. Zo is Nederland in het kader van het NTV
gehouden omdewerkloosheidsregeling en de kinderbijslagregeling op Turkse staats-
burgers toe te passen, terwijl Turkije dat niet hoeft voor de Nederlandse staatsbur-
gers. Anders dan Nederland heeft Turkije het verdrag namelijk niet van toepassing
verklaard op de werkloosheidsregeling en de kinderbijslagregeling. Vandaar het ont-
breken van wederkerigheid door Turkije met betrekking tot de twee onderdelen van
de sociale zekerheid.
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 IAO-VERDRAG 118

. INLE ID ING

In dit hoofdstuk wordt het verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie betref-
fende de gelijkheid van behandeling van eigen onderdanen en vreemdelingen met
betrekking tot de sociale zekerheid (hierna: IAO-Verdrag 118) besproken. Nederland
heeft dit verdrag opgezegd wegens problemen met betrekking tot deWet BEU die op
1 januari 2000 in werking is getreden. Ik behandel dit verdrag hier toch omdat de
coördinatietechnieken die in IAO-Verdrag 118 zijn opgenomen van belang zijn om
inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de coördinatie ten aanzien van derdeland-
onderdanen. In paragraaf 7.2 wordt eerst een introductie tot IAO-Verdrag 118 gege-
ven, waarna de coördinatietechnieken die erin zijn opgenomen worden toegelicht. In
de daaropvolgende paragraaf volgt een vergelijking tussen IAO-Verdrag 118 en ver-
ordening 883/04 (waar verordening 1231/10 naar verwijst) met betrekking tot de
daarin opgenomen coördinatietechnieken. Vervolgens wordt in paragraaf 7.4 bespro-
ken welke betekenis IAO-Verdrag 118 voor het Nederlandse socialezekerheidsstelsel
heeft gehad. Hierbij zullen ook de ontwikkelingen rondom de opzegging van dit ver-
drag en de handhavingsregelingen die Nederland in het kader van deWet BEU heeft
gesloten worden besproken. Ten slotte is in paragraaf 7.5 de conclusie opgenomen.

. DE BEGINSELEN DIE TEN GRONDSLAG LIGGEN AAN

IAO-VERDRAG 

7.2.1 Introductie

IAO-Verdrag 118 werd op 28 juni 1962 door de Internationale Arbeidsorganisatie
aangenomen, en heeft de gelijke behandeling van vreemdelingen met nationale bur-
gers op het terrein van de sociale zekerheid als doelstelling.1 Deze doelstelling is van

1. Verdrag van 28 juni 1962, Trb. 1962, 122. De Internationale Arbeidsconferentie, waarin alle lidstaten zijn
vertegenwoordigd, is een orgaan van de Internationale Arbeidsorganisatie dat de bevoegdheid heeft
om verdragen aan te nemen. De Internationale Arbeidsorganisatie werd na de Eerste Wereldoorlog
opgericht en heeft als doelstelling sociale vrede te bevorderen en om een nieuwe oorlog te voorkomen.



belang, daar vreemdelingen als gevolg van hun migratie van het herkomstland naar
een ander land te maken kunnen krijgen met nadelen bij socialezekerheidsuitkerin-
gen. Hierbij kan worden gedacht aan nadelen als het niet naar het buitenland kunnen
meenemen van uitkeringen.
Besluit 3/80 en verordening 883/04 (en ook verordeningen 1408/71, 1231/10 en 859/
03) hebben voorrang op IAO-Verdrag 118. De voorrang van Besluit 3/80 is in art. 5
van het betreffende besluit opgenomen. In verordening 883/04 die van toepassing is
op EU-burgers, en waar verordening 1231/10 naar verwijst, wordt de voorrang in
art. 8 van de betreffende verordening bepaald. In verordening 1408/71 (voorganger
van verordening 883/04), waar verordening 859/03 (voorganger van verordening
1231/10) naar verwijst, wordt de voorrang in art. 6 bepaald.2 IAO-Verdrag 118 bevat
zelf geen bepaling met betrekking tot de voorrang van regelingen in de coördinatie.
IAO-Verdrag 118 is door 38 landen geratificeerd.3 Nederland deed dit op 3 juni 1964
en Turkije op 25 juni 1974 voor alle onderdelen met uitzondering van gezinsbijsla-
gen.4 Nederland heeft het verdrag inmiddels weer opgezegd, dit in verband met
de Wet BEU.5 Volgens de regering ondermijnde dit verdrag de doelstelling van de
Wet BEU om aangaande de geëxporteerde uitkeringen de naleving van de nationale
wetgeving te waarborgen. In paragraaf 7.4 wordt dit nader besproken. Nederland
zegde IAO-Verdrag 118 op 20 december 2004 op, en dit is met ingang van 20 decem-
ber 2005 van kracht geworden.6

7.2.2 De coördinatiesystematiek van IAO-Verdrag 118

IAO-Verdrag 118 bevat een in vergelijking met andere coördinatieregelingen zoals
verordening 883/04, die via verordening 1231/10 doorwerkt tot derdelandonderda-
nen, een eenvoudige coördinatiesystematiek. Alleen gelijke behandeling en export
van uitkeringen zijn als vaste coördinatie-elementen opgenomen, waarbij de noodza-
kelijke nadere uitvoeringsbepalingen voor deze twee coördinatieprincipes alsook de
samentelling van tijdvakken, de non-cumulatie van uitkeringen en de aanwijsregels
voor de toepasselijke wetgeving gebaseerd zijn op een inspanningsverplichting door
verdragslanden. Aangezien verdragslanden dit niet alleen kunnen, enmoeten samen-
werken met andere, krijgen ze hiermee dus een indirecte verplichting om deel te

2. Deze artikelen bepalen dat de betreffende regeling in de plaats treedt van elk socialezekerheidsverdrag
dat tussen twee of meer lidstaten van toepassing is.

3. De 38 verdragslanden zijn: Bangladesh, Barbados, Bolivia, Brazilië, Centraal Afrikaanse republiek,
Democratische republiek Congo, Denemarken, Duitsland, Ecuador, Egypte, Filippijnen, Finland,
Frankrijk, Guatamala, Guinee, Ierland, India, Irak, Israël, Italië, Jordanië, Kaapverdië, Kenia, Libië,
Madagascar, Mauretanië, Mexico, Nederland (inmiddels opgezegd), Noorwegen, Pakistan, Rwanda,
Suriname, Syrië, Tunesië, Turkije, Uruguay, Venezuela en Zweden.

4. Nederland Trb. 1964, 128 en Turkije Trb. 1977, 43.
5. Wet van 27 mei 1999, Stb. 250.
6. Zie Stb. 2004, 715 en Trb. 2005, 49.
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nemen aan regelingen die de socialezekerheidsrechten van betrokkenen moeten
waarborgen.

Hieronder volgt een bespreking inzake de coördinatiesystematiek van IAO-Verdrag
118, achtereenvolgens komen aan bod het beginsel van gelijke behandeling, de export
van uitkeringen, de samentelling van tijdvakken en aanwijsregels, alsook de perso-
nele en materiële werkingssfeer.

Het beginsel van gelijke behandeling
Het gelijkheidsbeginsel is in art. 3, lid 1 opgenomen. Krachtens dit beginsel hebben
burgers van verdragslanden hetzelfde recht met betrekking tot de verzekeringsplicht
en het recht op uitkeringen als de nationale burgers van een verdragsland. Gelijke
behandeling hoeft niet op alle onderdelen van de materiële werkingssfeer van
IAO-Verdrag 118 betrekking te hebben, maar slechts op die onderdelen waarvoor
het verdragsland het verdrag heeft aanvaard.7 Alleen Nederland, Italië en Libië heb-
ben de gehele materiële werkingssfeer van het verdrag aanvaard. De overige ver-
dragslanden hebben slechts bepaalde onderdelen van de materiële werkingssfeer
van het verdrag aanvaard.8 Bij de toepassing van het gelijkheidsbeginsel geldt het
vereiste van wederkerigheid: een verdragsland is alleen gehouden om burgers van
het andere verdragsland gelijke behandeling te geven voor een bepaald onderdeel
van de materiële werkingssfeer indien het andere verdragsland het verdrag heeft
geratificeerd voor hetzelfde onderdeel en hierin gelijke behandeling geeft aan de bur-
gers van het eerstgenoemde land.9

Verder staat het verdrag toe dat aan burgers van verdragslanden woonplaatsvoor-
waarden met betrekking tot een onderdeel van sociale zekerheid worden gesteld
indien dergelijke voorwaarden ook voor de nationale inwoners gelden.10 Woon-
plaatsvoorwaarden zijn dus niet verboden, maar mogen op burgers van verdragslan-
den alleen worden toegepast indien deze voorwaarden ook op nationale burgers van
toepassing zijn. Het verdrag bepaalt voorts dat de toekenning van non-contributieve
uitkeringen onderworpen kan worden aan het vereiste dat burgers van verdragslan-
den een bepaalde periode hebben verbleven op het grondgebied van het verdrags-
land dat de uitkering verschuldigd is, terwijl een dergelijk vereiste niet hoeft te
gelden voor de nationale inwoners. Aan het vereiste van de verblijfsduur is een max-
imum verbonden:
• voor moederschapsuitkeringen en werkloosheidsuitkeringen staat dit op zes

maanden onmiddellijk voorafgaande aan de aanvraag om uitkering11;

7. Art. 3, lid 1 IAO-Verdrag 118.
8. Voor een actueel overzicht hiervan zie www.ilo.org.
9. Art. 3, lid 3 IAO-Verdrag 118.
10. Art. 4, lid 1 IAO-Verdrag 118.
11. Art. 4, lid 2 (a); dit is overigens conform art. 8, lid 2 (a) Europees Verdrag inzake sociale zekerheid.
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• voor invaliditeitsuitkeringen is dit vijf achtereenvolgende jaren onmiddellijk voor-
afgaande aan de aanvraag of onmiddellijk voorafgaande aan het overlijden bij
nabestaandenuitkeringen12;

• voor ouderdomspensioenen is dit tien jaar na de leeftijd van achttien jaar, waarvan
vijf jaar onmiddellijk voorafgaande aan de aanvraag op uitkeringen.13

Bovendienmogen verdragslanden bijzondere voorwaarden stellen bij uitkeringen die
in het kader van een overgangsregeling worden verstrekt. Zo kunnen eisen aan de
nationaliteit worden gesteld. In de Nederlandse Algemene Ouderdomswet14 worden
bijvoorbeeld voorwaarden gesteld aan de toekenning van overgangsvoordelen.15 Het
verdrag staat deze voorwaarden toe.
Voorts bepaalt het verdrag dat verdragslanden onderling nadere regelingen kunnen
vaststellen om samenloop van uitkeringen te reguleren.16

De export van uitkeringen
Het exportbeginsel is in art. 5 opgenomen. In lid 1 is de export van langlopende con-
tributieve (op premiebetaling berustende) uitkeringen geregeld voor nationale bur-
gers en voor burgers van landen die het verdrag voor hetzelfde onderdeel van het
socialezekerheidsstelsel hebben bekrachtigd. De exportmogelijkheid is niet beperkt
tot de verdragslanden, maar heeft voor de burgers van de betreffende landen betrek-
king op ook de rest van de wereld. Bij de ratificatie kunnen landen een voorbehoud
maken ten aanzien van de socialezekerheidsregelingen die onder de materiële wer-
kingssfeer vallen.17 Verdragslanden zijn alleen gehouden om export van uitkeringen
toe te staan indien de verdragslanden nadere uitvoeringsbepalingen vaststellen inge-
volge de inspanningsverplichting. In het licht hiervanworden nadere regelingen vast-
gesteld om uitvoering te geven aan het exportbeginsel. Hierbij kan worden gedacht
aan regels ter waarborging van de handhaving van geëxporteerde uitkeringen. Ver-
dragslanden kunnen dit doen door ratificatie van IAO-Verdrag 48 betreffende het
behoud van de pensioenrechten van migranten (dan wel de onderlinge toepassing
ervan indien er geen ratificatie heeft plaatsgevonden) of door middel van een bilate-
rale of multilaterale coördinatieovereenkomst op het terrein van de sociale zeker-
heid.18 Zo heeft Nederland op grond van de Wet BEU met verschillende niet-EU-
landen een overeenkomst gesloten ten behoeve van de naleving van de nationale wet-
geving inzake de geëxporteerde uitkeringen naar het buitenland.19 Een voorbeeld

12. Art. 4, lid 2 (b); dit is overigens conform art. 8, lid 2 (b) Europees Verdrag inzake sociale zekerheid.
13. Art. 4, lid 2 (c). In het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid werd de leeftijd van achttien jaar ver-

vangen door zestien jaar (art. 8, lid 2(c)).
14. Wet van 31 mei 1956, Stb. 1956, 281.
15. Zie artikelen 55 en 56 AOW.
16. Art. 4, lid 4 IAO-Verdrag 118.
17. Art. 2, lid 1 IAO-Verdrag 118.
18. Art. 5, lid 1 jo. art. 8 IAO-Verdrag 118.
19. In paragraaf 7.4 volgt een overzicht van de handhavingsregelingen die Nederland in het kader van de

Wet BEU met niet-EU-landen heeft gesloten.

 Betere coördinatie van socialezekerheidsrechten voor derdelandonderdanen



hiervan is het aanvullend verdrag bij het Nederlands-Turks socialezekerheidsverdrag
waarin handhavingsbepalingen zijn opgenomen. Het aanvullend verdrag is met het
tweede wijzigingsverdrag in het Nederlands-Turks socialezekerheidsverdrag opge-
nomen.20 Het wijzigingsverdrag is thans (2015) nog niet in werking getreden: de
betreffende regeling moet namelijk nog door het Turkse parlement worden
goedgekeurd.
IAO-Verdrag 48, dat in 1935 door de Internationale Arbeidsorganisatie is aangeno-
men, was geratificeerd door twaalf landen, waarvan er inmiddels vier het verdrag
weer hebben opgezegd, waaronder ook Nederland.21 Nederland heeft net zoals
bij de opzegging van IAO-Verdrag 118 dit verdrag in verband met de Wet BEU op
27 juli 1999 opgezegd. De regering meende dat de betreffende verdragen de doelstel-
ling van de Wet BEU, namelijk de waarborging inzake de naleving van de nationale
wetgeving aangaande de geëxporteerde uitkeringen ondermijnde. IAO-Verdrag 48 is
door Turkije niet geratificeerd.
Ook de verstrekking van non-contributieve uitkeringen in het buitenland wordt
afhankelijk gesteld van de deelname van verdragslanden aan regelingen ingevolge
de inspanningsverplichting ten behoeve de waarborging van het recht op sociale
zekerheid.22 Zolang verdragslanden niet deelnemen aan een regeling met betrekking
tot de export van non-contributieve uitkeringen zijn ze dus niet gehouden om deze
uitkeringen in het buitenland uit te betalen. Deze mogelijkheid van export heeft geen
betrekking op uitkeringen die op grond van een overgangsregeling zijn toegekend
(bijvoorbeeld de overgangsregeling onder de Nederlandse Algemene Ouderdoms-
wet).23 Verdragslanden dienen non-contributieve uitkeringen bij het Internationale
Arbeidsbureau aan te melden.24 Deze mededeling dient plaats te vinden op het tijd-
stip van ratificatie, of, in geval van later goedgekeurde regelingen, binnen drie maan-
den na goedkeuring.25 De hiervoor besproken invulling van de exportverplichting is
conform de interpretatie van de Internationale Arbeidsorganisatie.26 Deze wijkt
enigszins af van die van Nederland. Zo neemt Nederland het standpunt in dat con-
tributieve uitkeringen ingevolge de exportverplichting geëxporteerd moeten worden
en dat non-contributieve uitkeringen die bij de Internationale Arbeidsbureau zijn aan-
gemeld hiervan uitgezonderd kunnen worden. De Internationale Arbeidsorganisatie

20. Zie Trb. 2001, 121.
21. Verdrag van 22 juni 1935. DoorNederland is het goedgekeurd bijWet van 21 november 1936, Stb. 99 I en

geratificeerd op 6 oktober 1938 en opgezegd op 27 juli 1999.Kamerstukken II 1998/99 26 600, nr. 216a. Op
27 juli 2000 is het buiten werking getreden, Trb. 2000, 36. Over dit verdrag, zie ook F.W.M. Keunen,
‘Coördinatie en gelijke behandelingnormen’, in: A.T.J.M. Jacobs, (red.),Het Nederlandse sociale zekerheids-
recht en de minimumnormen van de IAO en de Raad van Europa, Deventer: Kluwer, 1992.

22. Art. 5, lid 2 IAO-Verdrag 118.
23. Art. 5, lid 3 IAO-Verdrag 118.
24. Art. 2, lid 6 (a) IAO-Verdrag 118.
25. Art. 2, lid 7 IAO-Verdrag 118.
26. Zie ‘Report of the Director-General (Seventh Supplementary Report: Report of the Committee set up to

examine the representation made by the Confederation of Turkish Trade Unions (TÜRK-IS) under arti-
cle 24 of the Constitution of the ILO, alleging non-observance by the Netherlands of the Equality of
Treatment (Social Security) Convention, 1962 (no. 118))’, March 2007, p. 15 and 16.
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zelf meent echter dat de exportverplichting geen onderscheidmaakt tussen deze soor-
ten uitkeringen; ingevolge het verdrag moeten verdragslanden te goeder trouw uit-
werking geven aan de export van beide type uitkeringen, waarbij geen mogelijkheid
bestaat voor verdragslanden om non-contributieve uitkeringen middels aanmelding
uit te zonderen van de exportmogelijkheid.27 De Internationale Arbeidsorganisatie
voegt hieraan toe dat deze inspanningsverplichting niet absoluut is: indien verdrags-
landen er niet in slagen om door middel van een nadere regeling uitwerking te geven
aan de export van uitkeringen, dan wordt het ontbreken van de mogelijkheid tot
export niet aangemerkt als een inbreuk op het verdrag.
Het exportbeginsel komt in paragraaf 7.4 nader aan de orde, waar de rol van IAO-
Verdrag 118 voor het Nederlandse socialezekerheidsstelsel wordt besproken.
Net als bij het gelijkheidsbeginsel dient de export van uitkeringen per onderdeel van
de materiële werkingssfeer van het verdrag te worden beoordeeld, al naargelang de
onderdelen waarvoor het verdrag is geratificeerd.28 Een voorbeeld hiervan is dat ver-
dragsland x IAO-Verdrag 118 heeft geratificeerd voor het onderdeel medische zorg,
en verdragsland y dit verdrag heeft geratificeerd voor de onderdelen invaliditeits- en
ouderdomsuitkeringen. Verdragsland x is daarom niet gehouden om de invaliditeits-
en ouderdomsuitkeringen te verstrekken aan de in het buitenland woonachtige bur-
gers van verdragsland y.29

De samentelling van tijdvakken en aanwijsregels
In art. 7 van IAO-Verdrag 118 is een inspanningsverplichting voor verdragslanden
opgenomen. Deze verplichting houdt in dat verdragslanden ernaar streven nadere
regelingen vast te stellen aangaande de waarborging van het recht op sociale zeker-
heid. Verdragslanden kunnen dit doen door bekrachtiging van IAO-Verdrag 48
betreffende het behoud van de pensioenrechten van migranten (dan wel de onder-
linge toepassing ervan indien er geen ratificatie heeft plaatsgevonden) of door middel
van een bilaterale of multilaterale coördinatieovereenkomst op het gebied van de
sociale zekerheid. Zoals hierboven al aan de orde is geweest, kunnen verdragslanden
ten aanzien van de export van zowel contributieve uitkeringen als non-contributieve
uitkeringen ertoe besluiten om deel te nemen aan een regeling voor de export van uit-
keringen. Deze verplichting heeft echter met name betrekking op de samentelling van
tijdvakken.30 Met deze samentellingsregels kunnen burgers van verdragslanden de
door hen vervulde tijdvakken in de desbetreffende verdragslanden bij een beroep
op een uitkering inbrengen.

27. Idem.
28. Art. 5, lid 1 IAO-Verdrag 118.
29. Y. Jorens,De rechtspositie van niet-EU-onderdanen in het Europese Socialezekerheidsrecht, Brugge: die Keure,

1997, blz. 566 en 567.
30. Art. 7, lid 2 spreekt namelijk van “… in het bijzonder in de samenstelling van tijdvakken van verzeke-

ring, werkzaamheid of van verblijf, en daarmede gelijkgestelde tijdvakken voor de verkrijging, het
behoud of het herstel van rechten, alsmede voor de berekening van de uitkeringen”. De woorden
“in het bijzonder”maken dus duidelijk dat de daaropvolgende opsomming niet uitputtend is geregeld.
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Verder kunnen verdragslanden ook aanwijsregels vaststellen. Met behulp van deze
regels wordt de toepasselijke wetgeving vastgesteld om zo te waarborgen dat burgers
van verdragslanden niet het risico lopen om in twee landen verzekerd te zijn (en er
dubbele premieplicht bestaat), dan wel in het geheel niet verzekerd zijn.
Nederland heeft met 36 niet-EU-landen een bilateraal socialezekerheidsverdrag
gesloten.31 In sommige verdragen is de samentelling van tijdvakken en aanwijzing
van de toepasselijke wetgeving geregeld. Een voorbeeld van een dergelijk verdrag
is het Nederlands-Turks socialezekerheidsverdrag.32 Met deze uitwerking voldoet
Nederland met betrekking tot Turkije aan de inspanningsverplichting zoals opgeno-
men in art. 7 IAO-Verdrag 118.

Personele en materiële werkingssfeer
De personele werkingssfeer van het verdrag heeft in eerste instantie betrekking op
personen die de nationaliteit van één van de verdragslanden hebben.33 De personele
werkingssfeer is niet beperkt tot de hoedanigheid van werknemer of zelfstandige,
maar strekt zich ook uit tot economisch non-actieven. Voor nabestaandenuitkeringen
kunnen de nabestaanden van burgers van een verdragsland (ongeacht hun nationa-
liteit) zich op het verdrag beroepen.34 Ook is het verdrag van toepassing op staatlozen
en vluchtelingen die in één van de verdragslanden wonen.
Hoewel IAO-Verdrag 118 gebaseerd is op het principe van wederkerigheid wordt bij
de toekenning van uitkeringen voor staatlozen en vluchtelingen wederkerigheid niet
als vereiste gesteld. Voor staatlozen is dit logisch, immers voor hen kan het vereiste
van wederkerigheid niet gesteld worden omdat zij geen nationaliteit (meer) bezitten
en daarmee niet meer tot de burgers van een land behoren. Ook bij vluchtelingen ligt
wederkerigheid niet in rede nu zij de band met hun land hebben verbroken.
Het verdrag is niet van toepassing op bijzondere regelingen voor ambtenaren, oor-
logsslachtoffers, en op de sociale bijstand.35

Demateriële werkingssfeer is in art. 2 is opgenomen. Op de volgende nationale wette-
lijke socialezekerheidsregelingen is IAO-Verdrag 118 van toepassing:
a. medische zorg;
b. uitkeringen bij ziekte;
c. moederschapsuitkeringen;
d. uitkeringen bij invaliditeit;
e. uitkeringen bij ouderdom;

31. Zie paragraaf 6.2 voor een overzicht van deze landen.
32. Verdrag tussen het Koninkrijk en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid, 5 april 1966, Trb. 1966,

155. Gewijzigd in 1980: Verdrag betreffende wijziging van het verdrag van 5 april 1966 tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid, Trb. 1980, 164.

33. Art. 3, lid 1 IAO-Verdrag 118.
34. Art. 3, lid 2 IAO-Verdrag 118.
35. Art. 10, lid 2 IAO-Verdrag 118.
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f. uitkeringen aan nagelaten betrekkingen;
g. uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten;
h. uitkeringen bij werkloosheid;
i. gezinsbijslagen.

Verdragslanden kunnen bij de ratificatie een voorbehoud maken op één of meerdere
socialezekerheidsregelingen waar het verdrag betrekking op heeft.36

. VERGELI JK ING VAN IAO-VERDRAG  MET

VERORDENING /

In deze paragraaf volgt een vergelijking tussen IAO-Verdrag 118 en verordening
883/04 (die via verordening 1231/10 doorwerkt tot derdelandonderdanen) inzake
de daarin opgenomen coördinatietechnieken. Zodoende zal inzicht verkregen wor-
den in de betekenis van IAO-Verdrag 118 ten opzichte van verordening 1231/10.

IAO-Verdrag 118 geeft een sterkere coördinatiebescherming aan burgers van niet-EU-
lidstaten die het verdrag hebben geratificeerd dan verordening 1231/10 aan derde-
landonderdanen geeft. IAO-Verdrag 118 betrekt namelijk ook de stelsels van niet-
EU-lidstaten die het verdrag hebben geratificeerd in de coördinatie, terwijl verorde-
ning 1231/10 alleen de stelsels van EU-lidstaten ten aanzien van derdelandonderda-
nen coördineert. De territoriale werkingssfeer van verordening 883/04 strekt dan ook
alleen tot de EU-lidstaten, terwijl die van IAO-Verdrag 118 tot de 37 verdragslanden
strekt. Dit zijn met name niet-EU-landen, te weten 29 van de 37. De uitgebreide ter-
ritoriale werkingssfeer van IAO-Verdrag 118 en de daaruit volgende coördinatiebe-
scherming heeft een belangrijke meerwaarde ten opzichte van verordening 883/04.
In IAO-Verdrag 118 zijn twee vaste coördinatieprincipes opgenomen, namelijk het
gelijkheidsbeginsel in art. 3, en het exportbeginsel in art. 5. Het gelijkheidsbeginsel
heeft als uitgangspunt dat burgers van een verdragsland in een ander verdragsland
met betrekking tot het recht op sociale zekerheid gelijk dienen te worden behandeld
met nationale burgers. Deze gelijke behandeling heeft alleen betrekking op de onder-
delen van de materiële werkingssfeer van het verdrag dat het land waarin de burgers
van een verdragsland het verdrag inroepen heeft geratificeerd. Hierbij wordt het ver-
eiste van wederkerigheid gesteld: het is dus vereist dat het herkomstland van de bur-
gers van een verdragsland het verdrag ook voor het desbetreffende onderdeel van het
materiële werkingssfeer heeft geratificeerd. Het exportbeginsel heeft als uitgangspunt
dat burgers van verdragslanden hun uitkeringen naar de rest van de wereld kunnen
exporteren. Ook de exportmogelijkheid is afhankelijk van wederkerigheid: een ver-
dragsland staat de export van een bepaalde uitkering naar een ander verdragsland
toe, waartegen de nationale inwoners van het eerstgenoemde verdragsland hun

36. Art. 2, lid 1 IAO-Verdrag 118.
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desbetreffende uitkeringen van het andere verdragsland op hun beurt naar hun her-
komstland mogen exporteren.
Verordening 883/04 staat export van uitkeringen enkel binnen de EU toe.
Het is dus duidelijk dat de territoriale werkingssfeer van IAO-Verdrag 118 veel rui-
mer is dan die van verordening 883/04, die alleen tot het EU-grondgebied strekt.

IAO-Verdrag 118 geeft verdragslanden voorts de ruimte om op grond van de inspan-
ningsverplichting de coördinatie nader te regelen. Zo kunnen verdragslanden inge-
volge art. 8 van IAO-Verdrag 118 aan de exportverplichting van art. 5 en aan de
inspanningsverplichting van art. 7 voldoen door bekrachtiging van IAO-Verdrag
48, betreffende het behoud van de pensioenrechten van migranten, (dan wel de
onderlinge toepassing ervan indien er geen ratificatie heeft plaatsgevonden) of door
middel van elke bilaterale of multilaterale coördinatieovereenkomst op het terrein
van de sociale zekerheid. Zoals in de vorige paragraaf aan de orde is gekomen kan
hierbij worden gedacht aan handhavingsregels ten behoeve van export, samentel-
lingsregels en aanwijsregels. IAO-Verdrag 118 geeft de verdragslanden dus de ruimte
om de coördinatie nader uit te werken om zodoende de coördinatie van de sociale-
zekerheidsrechten van burgers van verdragslanden te versterken. Verdragslanden
kunnen echter bij de ratificatie van het verdrag een voorbehoud maken op een socia-
lezekerheidsregeling die onder de materiële werkingssfeer van het verdrag valt. Ver-
ordening 1231/10 geeft dergelijke mogelijkheden niet, en bevat daarom geen
vergelijkbare keuzemogelijkheden als IAO-Verdrag 118: de verordening kent een
strikte coördinatiesystematiek.

Wat betreft de personele werkingssfeer is er geen verschil tussen de twee coördinatie-
regelingen: IAO-Verdrag 118 heeft, net als verordening 883/04, betrekking op zowel
economisch actieven (werknemers en zelfstandigen) als economisch non-actieven.

Verder stelt IAO-Verdrag 118 geen vereisten inzake legaal verblijf in een verdrags-
land. Het is voldoende om de nationaliteit van een verdragsland te bezitten. Inge-
volge verordening 1231/10 is de vraag of een derdelandonderdaan legaal verblijf
houdt afhankelijk van de nationale wetgeving van de desbetreffende EU-lidstaat.
In het kader van de verordening kunnen de EU-lidstaten namelijk in beginsel een
eigen invulling geven aan het vereiste van legaal verblijf.
Anders dan bij IAO-Verdrag 118 kunnen Turkse staatsburgers zich op grond van hun
Turkse nationaliteit alleen dus niet op verordening 1231/10 beroepen. Om zich op de
verordening te kunnen beroepen moeten ze voldoen aan het vereiste van legaal ver-
blijf zoals dat door de desbetreffende EU-lidstaat wordt gesteld. Zoals in de inleiding
al aan de orde is gekomen kan deze invulling verschillen per EU-lidstaat, hetgeen pro-
blematisch kan zijn voor derdelandonderdanen. Bij IAO-Verdrag 118 kunnen derge-
lijke problemen zich niet voordoen aangezien het voor burgers van verdragslanden
voldoende is om de nationaliteit van het land van herkomst (bijvoorbeeld de Turkse
nationaliteit) te bezitten teneinde zich op het verdrag te kunnen beroepen.
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Om zich op verordening 1231/10 te kunnen beroepen moeten derdelandonderdanen
voldoen aan het vereiste van legaal verblijf en zich ook in een situatie bevinden die
niet in alle opzichten geheel in de interne sfeer van een enkele lidstaat ligt. Daarom
kan een Turkse staatsburger die vanuit Turkije naar Nederland is gemigreerd zich
niet op verordening 1231/10 beroepen. Om dit te kunnen doen moet hij zich vanuit
Nederland weer naar een andere EU-lidstaat hebben verplaatst.37 Ook bij dit vereiste
verschilt IAO-Verdrag 118 van verordening 1231/10. In het kader van het verdrag is
het namelijk voldoende dat burgers van verdragslanden zich van één verdragsland
naar een ander verdragsland hebben verplaatst.

Er kan dus geconcludeerdworden dat IAO-Verdrag 118met betrekking tot feiten bui-
ten de EU een belangrijke aanvulling geeft op de coördinatie die door verordening
1231/10 wordt bewerkstelligd. Dit verdrag is als coördinatieregeling in vergelijking
met deze verordening toegankelijker voor burgers van verdragslanden. Zij kunnen
het verdrag immers gemakkelijker inroepen dan de betreffende verordening, die
bijkomende vereisten van legaal verblijf en verplaatsing tussen minimaal twee EU-
lidstaten stelt. Daarnaast bevat IAO-Verdrag 118 ook een omvattende coördinatiebe-
scherming. IAO-Verdrag 118 sluit landen (ook niet-EU-lidstaten) die het verdrag heb-
ben geratificeerd en daarmee verdragsland zijn geworden immers in de coördinatie,
terwijl verordening 883/04 alleen EU-lidstaten in de coördinatie sluit. Wel kent ver-
ordening 883/04, anders dan IAO-Verdrag 118, een complete set aan coördinatietech-
nieken; de verordening bevat immers de vijf technieken van de coördinatie. We
hebben gezien dat IAO-Verdrag 118 met de door het verdrag zelf verlangde coördi-
natie (gelijke behandeling en export van uitkeringen) inzake feiten buiten de EU een
belangrijke aanvulling op verordening 1231/10 is. Indien verdragslanden besluiten
om gebruik te maken van de mogelijkheid om op grond van de inspanningsverplich-
ting de coördinatie nader uit te werken, zoals de samentelling van tijdvakken, dan zal
dit de betekenis van het verdrag ten aanzien van verordening 1231/10 versterken.

. DE INVLOED VAN IAO-VERDRAG  OP HET NEDERLANDSE

SOCIALEZEKERHEIDSSTELSEL

In deze paragraaf wordt de betekenis besproken die IAO-Verdrag 118 voor het Neder-
landse socialezekerheidsstelsel heeft gehad.Hierbijwordt in subparagraaf 7.4.1 eerst de
nationale jurisprudentie met betrekking tot IAO-Verdrag 118 besproken, waarna in de
daaropvolgende subparagraaf de ontwikkelingen rondom de opzegging van dit ver-
drag. Ten slotte komt in subparagraaf 7.4.3 de handhavingsverdragen of -protocollen
die Nederland in het kader van de Wet BEU heeft gesloten aan de orde.

37. Hierbij dient het echter wel te gaan om een EU-lidstaat die de verordening toepast: Denemarken past
verordening 1231/10 niet toe, waarbij het Verenigd Koninkrijk de voorganger van deze verordening,
namelijk verordening 859/03, blijft toepassen.
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7.4.1 Analyse nationale jurisprudentie inzake de toepassing van de Wet BEU

Met de invoering van deWet BEU per 1 januari 2000 is de export van de TW-toeslagen
afgebouwd c.q. beëindigd. Tot die datum konden TurkseWAO-gerechtigden de TW-
toeslag als aanvulling op hun WAO-uitkeringen in Turkije ontvangen. Om dit recht
op TW-toeslag te behouden riepen in Turkije wonende TurkseWAO-gerechtigden de
exportverplichting, zoals opgenomen in art. 5 IAO-Verdrag 118 in. De CRvB oor-
deelde op 14 maart 2003 dat deze exportbepaling directe werking heeft, aangezien
voor de uitvoering van deze bepaling geen nadere overeenkomsten gesloten dienen
te worden.38 De CRvB stelde voorts vast dat de TW-toeslag, die als aanvulling op de
WAO-uitkering wordt verstrekt, als een invaliditeitsuitkering in de zin van art. 2,
lid 1, sub d van IAO-Verdrag 118 moet worden beschouwd.
Volgens de systematiek van IAO-Verdrag 118 is beperking van de export ingevolge
art. 5, lid 2 mogelijk als het gaat om uitkeringen die niet afhangen van directe finan-
ciële deelname van de betreffende personen of de werkgever aan de desbetreffende
regeling. Het moet dan wel gaan om non-contributieve uitkeringen die zijn aange-
meld bij het Internationale Arbeidsbureau op het tijdstip van bekrachtiging, of bij
een later goedgekeurde wetgeving binnen drie maanden na de datum van de goed-
keuring. Bij de TW was de aanmelding na de inwerkingtreding van die wet per
1 januari 1987 mogelijk geweest, maar deze had echter niet plaatsgevonden. Daarom
mocht geen beperking op de export van de TW-toeslag worden opgelegd: de TW-toe-
slag moest dus geëxporteerd blijven worden.39/40

In reactie op deze uitspraak schortte de Nederlandse regering de werking van deWet
BEU voor een aantal uitkeringen, te weten de WAO/WAZ, Anw, AOW op.41 Deze
opschorting was niet beperkt tot de burgers van de verdragslanden, maar was van
toepassing op alle uitkeringsgerechtigden die in het buitenland woonden. Dit bete-
kende dat de betreffende uitkeringen en de toeslagen op grond van de TWweer geëx-
porteerd moesten worden.

Na de hiervoor besproken uitspraak, meldde de regering de TW-toeslag bij het Interna-
tionale Arbeidsbureau aan als een niet op premiebetaling gebaseerde uitkering; zij deed
dit met terugwerkende kracht tot de inwerkingtreding van de Wet BEU.42 Volgens de

38. CRvB 14 maart 2003, LJN: AF5937, RSV 2003/114; AB 2003/189.
39. Het gaat om ongeveer 1600 mensen en € 6 miljoen, brief van de Staatssecretaris SZW van 15 juli 2003,

szw0300472 (geen kamerstuk).
40. M.J.A.C. Driessen, ‘Turkse WAO-gerechtigden houden recht op toeslag’, Sociaal Recht, 2003 (5),

blz. 170.
41. Kamerstukken II 2003/04, 29 382, nr. 7, blz. 2.
42. Trb. 2003, 73. De regering heeft tegelijkertijd ook deWajong aangemeld als een non-contributieve uitke-

ring, en daarmee uitgezonderd van export. DeWajong is een uitkering voor jongeren die voor hun 17de

jaar een langdurige ziekte of handicap kregen, of, na hun 17de jaar een langdurige ziekte of handicap
kregen terwijl ze een opleiding volgden. Wet van 24 april 1997, Stb. 1997, 177.
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regering zou deze aanmelding tot gevolg hebben dat de in art. 5, lid 1 van IAO-Verdrag
118 opgenomen exportmogelijkheid niet meer op de TW van toepassing is.
Omdat de aanmeldingsprocedure van het verdrag geen terugwerkende kracht kent,
gold volgens het Comité van Deskundigen van de Internationale Arbeidsorganisatie
de aanmelding met ingang van de dag waarop de aanmelding bij de Internationaal
Arbeidsbureau is geregistreerd (23 mei 2003).43 Met ingang van 1 juli 2003 werd
daarom de export van de TW-toeslag beëindigd. Dit werd aan de Internationale
Arbeidsorganisatie medegedeeld.

Stopzetting van de toeslag met terugwerkende kracht leidde tot een procedure bij de
rechtbankAmsterdam,met als uitspraak 19maart 2004.44 De rechtbankwas van oordeel
dat de aanmelding van de TW-toeslag als non-contributieve uitkering bij de Internatio-
nale Arbeidsbureau geen waarde had: volgens IAO-Verdrag 118 had dit binnen drie
maanden na aanvaarding van de wettelijke regeling moeten gebeuren. Voor de TW
had dit dus uiterlijk op 6 februari 1987 moeten gebeuren, en niet pas op 23 mei 2003.45

De redenering van de rechtbank is anders dan die van het Comité van Deskundigen
van de Internationale Arbeidsorganisatie: het Comité verklaarde de betreffende aan-
melding alsnog geldig, ondanks dat deze te laat was gedaan.46 De rechtbank oor-
deelde dat door de ongeldige aanmelding geen exportverbod op de TW-toeslag
van eisers mocht worden gelegd. Eisers konden hun TW-toeslag dus voortaan expor-
teren. Het UWV ging in hoger beroep tegen deze uitspraak.
In hoger beroep oordeelde de CRvB op 1 november 2007 dat de TW-toeslag niet op
grond van IAO-Verdrag 118 geëxporteerd hoefde te worden.47 De Raad overwoog
allereerst dat de TW-toeslag, die als aanvulling op deWAO-uitkering werd verstrekt,
als een invaliditeitsuitkering in de zin van art. 2, lid 1 van IAO-Verdrag 118 diende
te worden beschouwd. De Raad zag aanleiding tot een ander oordeel te komen dan
in zijn uitspraak van 14 maart 2003. De Raad oordeelde in die laatste uitspraak dat
de TW-toeslag diende te worden geëxporteerd naar het buitenland. Wegens een
aantal ontwikkelingen als de aanmelding van de TW-toeslag door de Nederlandse
regering, het uitbrengen van het advies door een Comité van de Internationale

43. Volgens het Comité diende de vraag naar de exporteerbaarheid van de toeslagen namelijk geanalyseerd
te worden in het licht van de basisuitkeringen die worden aangevuld met de toeslagen. Vandaar dat het
Comité de regering om nadere informatie over de TW had verzocht. Het Comité stelde vast dat Neder-
land de relevante wetsteksten niet had aangeleverd, waardoor het Comité niet kon bepalen of export
van de toeslagen verlangd werd door het verdrag. Application of International Labour Standards 2004
(I), ILC 92nd Session, 2004, International Labour Office, Geneva, p. 342.

44. Rechtbank Amsterdam 19 maart 2004, LJN: AO6050, RV 2004, 79, MR 2004, 26.
45. De CRvB overwoog in zijn uitspraak van 14 maart 2003 dat de aanmelding drie maanden na de inwer-

kingtreding van de TW, per 1 januari 1987, diende te geschieden. RechtbankAmsterdam rekende echter
vanaf de publicatiedatum van de TW in het Staatsblad, die 6 november 1986 is. Ten tijde van het oordeel
door de CRvB had Nederland de TW (nog) niet als non-contributieve uitkering bij de Internationale
Arbeidsbureau aangemeld.

46. Application of International Labour Standards 2004 (I), ILC 92nd Session, 2004, International Labour
Office, Geneva, p. 342.

47. CRvB 1 november 2007, LJN: BB7475, RSV 2007/352.
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Arbeidsorganisatie, en de opzegging van IAO-Verdrag 118 door Nederland per 20
december 2005, kwam de Raad tot heroverweging van zijn standpunt. Zo overwoog
de Raad dat Nederland ten aanzien van de in art. 2, lid 6, aanhef en onder a bedoelde
bijzondere non-contributieve uitkeringen bij de kwalificatie ervan een bepaalde
beoordelingsvrijheid heeft, nu het daarbij, zoals blijkt uit de bepaling, gaat om uitke-
ringen welke een verdragsland beschouwt als een invaliditeitsuitkering.
De Raad haalde het advies aan van het Comité dat het in opdracht van de Internatio-
nale Arbeidsorganisatie had uitgebracht over de vraag of de TWwel of geen non-con-
tributieve uitkering is. De Confederatie van Turkse Vakverenigingen (TÜRK-IS) had
namelijk op 18 juni 2003 een klacht ingediend bij de Internationale Arbeidsorganisatie
aangaande de naleving van IAO-Verdrag 118 door Nederland. De klacht, die ontvan-
kelijk werd verklaard48, hield onder andere in dat Nederland in strijd handeldemet het
in art. 5 opgenomen exportbeginsel door een exportverbod op de TW-toeslag te leggen.
Het Comité concludeerde dat de TW niet onder de materiële werkingssfeer van IAO-
Verdrag 118 viel.49 Verwijzend naar de omschrijving van het begrip invaliditeitsuitke-
ring als bedoeld in art. 2, onder d, van IAO-Verdrag 118, stelde het Comité vast dat de
toeslag krachtens de TW, welke wet volgens het Comité een minimuminkomen garan-
deert, niet kan worden beschouwd als een invaliditeitsuitkering. Aan een toetsing van
art. 4a van deTW (en het daarop gefundeerde exportverbod van de toeslagen) aan art. 5
van het verdrag komt het Comité in deze zienswijze niet meer toe.
De CRvB beargumenteerde dat hij het niet eens was met het oordeel van het Comité,
en dat bovendien aan het door het Comité uitgebrachte bevindingen niet dezelfde
betekenis kan worden gegeven als aan die van de Inzichten van het Comité voor
de rechten van de Mens, zoals bepaald in art. 28 IVBPR.50

Daarom vormde de Raad zich zelf een oordeel over het karakter van de TW, maar
nam hierbij wel het advies van het Comité in beschouwing. Zo overwoog de Raad,
overeenkomstig zijn oordeel van 14 maart 2003, dat de TWmoet worden beschouwd
als een arbeidsongeschiktheidsuitkering, aangezien in art. 1 onder b en art. 2, eerste
lid van IAO-Verdrag 118 expliciet staat vermeld dat eventuele toe- of bijslagen onder
de materiële werkingssfeer van het betreffende verdrag vallen. Voorts zag de Raad,
aangezien het Comité van Deskundigen de late aanmelding van de regering van de
TW als een non-contributieve uitkering had aanvaard, geen grond om over de betref-
fende aanmelding anders te oordelen.

48. Zie GB.288/18/2, paragraaf 7.
49. Zie voor deze rapportage ‘Report of the Director-General (Seventh Supplementary Report: Report of the

Committee set up to examine the representation made by the Confederation of Turkish Trade Unions
(TÜRK-IS) under article 24 of the Constitution of the ILO, alleging non-observance by the Netherlands
of the Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (no. 118))’, March 2007.

50. Ook de interpretaties van dit laatstgenoemde Comité aangaande de toepassing van het IVBPR zijn niet
bindend, maar worden wel gezien als gezaghebbende interpretaties. Zo benadrukte de Raad dat het
onderhavige oordeel niet afkomstig is van het Comité van Deskundigen inzake de toepassing van ver-
dragen en aanbevelingen, maar van een ad hoc adviescommissie, die advies uitgebracht aan de Gover-
ning Body van de Internationale Arbeidsorganisatie. Aan dit advies kan niet zonder meer dezelfde
betekenis worden gegeven als aan dat van het Comité voor de rechten van de Mens.

7 IAO-Verdrag 118



Het voorgaande bracht met zich mee dat de mogelijkheid van export van de toeslag
diende te worden beoordeeld in het licht van art. 5, lid 2 van het verdrag. Beperking
van de export was mogelijk indien het ging om non-contributieve uitkeringen die bij
het Internationale Arbeidsbureau werden aangemeld. Aangezien de TW-toeslag als
een non-contributieve uitkering bij de Internationale Arbeidsbureau was aangemeld,
en deze door het Comité van Deskundigen werd aanvaard, leidde de Raad hieruit af
dat er een exportverbod op de TW-toeslag kon worden gelegd.

7.4.2 Opzegging van IAO-Verdrag 118

Ofschoon met de aanmelding van de TW als non-contributieve uitkering deze rege-
ling van de export was uitgezonderd, wilde de regering IAO-Verdrag 118 toch opzeg-
gen.51 De regering interpreteerde de uitspraak van de CRvB van 14 maart 2003
namelijk zo dat deze inhoudt dat de exportverplichting van art. 5 van IAO-Verdrag
118 een zelfstandige verplichting was die niet afhankelijk kon worden gesteld van
nadere verdragen.52 Dit hield in dat uitkeringen krachtens de AOW, de Anw en de
WAO/WAZ dienden te worden verstrekt aan zowel nationale burgers en burgers
van de andere verdragslanden die in derde landen woonachtig waren, ongeacht of
er met de desbetreffende landen verdragen ten behoeve van de handhaving zijn
gesloten.53 Burgers van de verdragslanden, onder wie Nederlandse staatsburgers,
hebben het recht hun uitkering in elk land ter wereld te ontvangen, aldus de regering.
Deze onvoorwaardelijke exportverplichting, zoals opgenomen in IAO-Verdrag 118,
strookt niet met de handhavingsdoelstelling van de Wet BEU, en past dan ook niet
binnen het Nederlandse beleidmet betrekking tot de export van uitkeringen. De rege-
ring meende dat de exportbeperking in de Wet BEU niet kan worden uitgevoerd,
zolang Nederland partij is bij IAO-Verdrag 118. De exportbeperking die in de
AOW, de Anw en de WAO/WAZ is opgenomen werd daarom opgeschort tot de
datumwaarop de opzegging van IAO-Verdrag 118 van kracht werd, met als ingangs-
datum 14 maart 2003 (de datum van de uitspraak van de CRvB).54

De Raad van State merkte op dat de regering de opzegging weliswaar zegt te toetsen
aan de criteria voor de opzegging van verdragen, namelijk of de opzegging van ver-
dragen in juiste verhouding staat tot het grotere belang dat met deze verdragenwordt
gediend.55 De Raad miste echter een overzicht van de grootte van de handhavings-
problemen waarvoor de Wet BEU is vastgesteld, en van het aantal personen dat door
de opzegging getroffen zal worden. Internationale verdragen hebben op het gebied
van de sociale zekerheid een belangrijke waarborgfunctie, die door Nederland dient
te worden nageleefd en slechts onder bijzondere omstandigheden mag worden

51. Kamerstukken II 2003/04, 28 983, nr. 6, blz. 1.
52. Kamerstukken II 2003/04, 28 983, nr. 6, blz. 2.
53. Het cijfermateriaal hieromtrent ontbreekt echter.
54. W.H. Bell, ‘Ontwikkelingen export uitkeringen’, PS Documenta, 11/12, 2004, blz. 1426 en 1427.
55. Kamerstukken II 2003/04, 29 382, nr. 4, blz. 2. Kamerstukken II 1994/95, 23 900 XV, nr. 44, blz. 5.
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opgezegd.56 Zo is sprake van een bijzondere omstandigheid wanneer een door een
verdrag gewaarborgde zekerheid, die slechts voor een beperkte groep betekenis
heeft, een aanmerkelijke verbetering van de sociale zekerheid voor een grotere groep
in de weg staat. Ook merkte de Raad van State op dat dieper op de handhavingspro-
blemen moest worden ingegaan.
De regering ging hier niet inhoudelijk op in; ze beperkte zich tot de opmerking dat bij
handhaving over de grens de bevoegdheden van deNederlandse autoriteiten beperkt
waren. In hoeverre zich daadwerkelijk handhavingsproblemen voordoen achtte de
regering niet relevant. Dergelijke problemen konden weliswaar met behulp van bila-
terale handhavingsverdragen worden opgelost, maar de regering vreesde dat vanuit
de verdragslanden weinig medewerking zou worden gegeven wanneer een IAO-ver-
drag zonder deze voorwaarden export van uitkeringen zou verlangen.57

Met de opzegging van IAO-Verdrag 118 was enige haast geboden, omdat opzegging
ervan slechts eens in de tien jaar mogelijk is. Het wetsontwerp ter goedkeuring van
het voornemen tot opzegging van het verdragwerd eind 2003 naar de Tweede Kamer
gestuurd.58 Het betreffende wetsontwerp werd op 22 juni 2004 aangenomen door de
Tweede Kamer59 en op 7 december 2004 door de Eerste Kamer.60 De akte van opzeg-
ging van IAO-Verdrag 118 werd op 20 december 2004 door Internationale Arbeidsor-
ganisatie ingeschreven. De opzegging werd een jaar na deze inschrijving (20 december
2005) van kracht. Vanaf 1 januari 2006 kan er daaromgeen sprakemeer zijn van strijdig-
heid tussen de Wet BEU (waarin het exportverbod is opgenomen) en IAO-Verdrag
118.61 Met de opzegging van het verdrag kon deWet BEU per 1 januari 2006 weer vol-
ledig worden toegepast.
Doordat diverse Kamerfracties tijdens de behandeling van het wetsontwerp ter goed-
keuring van het voornemen tot opzegging van IAO-Verdrag 118 moeite hadden met
het opzeggen van het verdrag, beloofde de minister van SZW om na te gaan of na de
opzegging hernieuwde bekrachtiging van het verdrag mogelijk was. De hernieuwde
bekrachtiging zou betrekking hebben op de onderdelen die niet in strijd warenmet de

56. Kamerstukken II 1996/97, 25 524, A, blz. 1.
57. F.J.L. Pennings,De betekenis van internationale normen voor de Nederlandse sociale zekerheid, Deventer: Klu-

wer, 2004, blz. 39 en 41. Overigens worden er, wegens het ontbreken van handhavingsbepalingen,
alleen geen uitkeringen geëxporteerd naar Centraal Afrikaanse Republiek, Kongo, Irak en Libië.

58. Kamerstukken II 2003/04, 29 382, nrs. 1 en 2.
59. Handelingen II 2003/04, nr. 86, blz. 5516.
60. Handelingen I 2004/05, nr. 8, blz. 366-367.
61. Met de opzegging van IAO-Verdrag 118 hebben 191AOW-gerechtigden temaken gehadmet het verlies

van de AOW-toeslag of met een verlaging van de uitkering tot het bedrag van het gehuwdenpensioen
(waarvan de export ook zonder het verdrag mogelijk is). Verder is van 16 Anw- en 31 WAO/WAZ-
gerechtigden de uitkering ingetrokken. Dit zijn burgers van landen die geen verdrag willen sluiten
met Nederland of landen ten aanzien waarvan na onderhandelingen is gebleken dat een handhavings-
verdrag niet mogelijk is, en landenwaarmee ten tijde van de opzegging het niet (meer) opportuun is een
verdrag mee te sluiten, omdat er geen uitkeringsgerechtigden wonen die per 1 januari 2006 (datum
waarop de Wet BEU volledig wordt toegepast) te maken zullen worden met de exportbeperking inge-
volge de Wet BEU. Kamerstukken I 2004/05, 29 382, nr. E, blz. 1 en 2.
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Wet BEU.62 In juli 2005 liet de minister van SZW de Kamer weten dat herbekrachti-
ging niet mogelijk was.63 De Wet BEU stond namelijk haaks op de herbekrachtiging
van de onderdelen ouderdom, invaliditeit, overlijden en arbeidsongevallen/beroeps-
ziekten. Dit was voor de regering juist de reden om het verdrag op te zeggen. Ook
herbekrachtiging van het onderdeel gezinsuitkeringen zou ongewenste consequen-
ties met zich meebrengen: art. 6 IAO-Verdrag 118, dat ziet op het genot van gezins-
uitkeringen ten behoeve van kinderen die op het grondgebied van verdragspartijen
wonen, kon namelijk op zo’n manier geïnterpreteerd worden dat de exportbeperking
in de AKW geen betekenis meer zou hebben. Herbekrachtiging kon alleen bij de
onderdelen medische zorg en uitkeringen bij ziekte, moederschap en werkloosheid,
maar ook deze onderdelen kwamen volgens de minister niet voor herbekrachtiging
van IAO-Verdrag 118 in aanmerking. Deminister droeg hiervoor twee overwegingen
aan.
De eerste overweging was de beslissing van het kabinet om een ander IAO-verdrag te
bekrachtigen dat betrekking had op geneeskundige verzorging en uitkeringen bij
ziekte, namelijk Verdrag 130 (uit 1969).64 Ook zou de minister onderzoeken of
bekrachtiging van Verdrag 168 (uit 1988) mogelijk was inzake de bevordering van
de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid en van Verdrag 183
(uit 2000) betreffende de bescherming van het moederschap. Deze verdragen zouden
dezelfde onderdelen van sociale zekerheid betreffen als waarvoor herbekrachtiging
van IAO-Verdrag 118 zou kunnen worden overwogen. Nederland heeft Verdrag
183 op 15 januari 2009 geratificeerd.65

De tweede overweging was dat aan een herbekrachtiging niet de internationale sig-
naalfunctie zou kunnen worden gegeven die normaliter een belangrijke factor is in de
afweging of Nederland een verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie al dan
niet dient te bekrachtigen. Onder de internationale signaalfunctie wordt verstaan dat
via de bekrachtiging van een IAO-verdrag een impuls voor nieuwe bekrachtigingen
wordt gegeven om daarmee een bijdrage te leveren aan de internationale rechtsorde.
Deze signaalfunctie heeft Nederland in 1964 als één van de eerste bekrachtigde lan-
den reeds vervuld. De laatste bekrachtiging van IAO-Verdrag 118 dateert echter uit
1994 (door de Filippijnen). Het valt dan ook niet te verwachten dat een herbekrachti-
ging tot een nieuwe impuls voor meer bekrachtigingen van het verdrag zal leiden.
Bovendien zou in het kader van de eerdere opzegging de herbekrachtiging voor veel
onduidelijkheid voor de internationale gemeenschap zorgen.66

62. Kamerstukken II 2003/04, 29 513 enz., nr. 15, blz. 21.
63. Kamerstukken II 2004/05, 29 382, nr. 10, blz. 1.
64. Dit verdrag is eind oktober 2005 ter stilzwijgende goedkeuring aan de Eerste en Tweede Kamer aan-

geboden. Zie Staten Generaal 2005/06, 30 353, nr. A/1. Het verdrag is op 17 januari 2006 bekrachtigd
en is een jaar later, 17 januari 2007, in werking getreden, zie Trb. 2006, 78.

65. Trb. 2009, 57.
66. P.E. Minderhoud, ‘Nieuwe ontwikkelingen inzake de Wet Beperking Export Uitkeringen’, MR, 4(7),

2007, blz. 158 en 159.
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Hoewel Turkse staatsburgers voor de nationale rechter alleen met betrekking tot
de export van de TW-toeslag een beroep hebben gedaan op IAO-Verdrag 118, ver-
langt dit verdrag ook de export van de ouderdomspensioenen, nabestaandenuit-
keringen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar het buitenland. Toen
Nederland nog partij was bij IAO-Verdrag 118 verliep de export van de uitkerin-
gen van Turkse staatsburgers ingevolge de AOW, de Anw en de WAO/WAZ ech-
ter niet op grond van IAO-Verdrag 118, maar via het Europees Verdrag inzake
sociale zekerheid, omdat de SVB en het UWV bij de export van de betreffende uit-
keringen dat verdrag toepassen.67 De reden dat Turkse staatsburgers bij de export
van de voornoemde uitkeringen geen beroep hebben gedaan op IAO-Verdrag 118
komt doordat het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid al in de exportmo-
gelijkheid voorziet waardoor er geen noodzaak was om IAO-Verdrag 118 in te
roepen.

7.4.3 De door Nederland ingevolge de Wet BEU gesloten handhavingsverdragen
of -protocollen

Nederland heeft in het kader van de Wet BEU met verschillende derde landen hand-
havingsverdragen of -protocollen ondertekend, zowel als aanvulling op bilaterale
socialezekerheidsverdragen of nieuwe bilaterale socialezekerheidsverdragen als op
zichzelf staande handhavingsverdragen.68 Met twintig derde landen,69 waarvan
zeven partij bij IAO-Verdrag 118 zijn, heeft Nederland de handhaving zowel als aan-
vulling op de reeds gesloten bilaterale socialezekerheidsverdragen als in het kader
van nieuwe bilaterale socialezekerheidsverdragen geregeld. Deze bilaterale verdra-
gen zijn gebaseerd op wederkerigheid.
Verder heeft Nederland met zestien derde landen,70 waarvan vijf partij zijn bij IAO-
Verdrag 118, op zichzelf staande handhavingsverdragen gesloten, die de export van
uitkeringen regelen. Het vereiste van wederkerigheid is niet consequent opgenomen
in deze handhavingsverdragen. Door het ontbreken vanwederkerigheid zijn Ecuador
en Suriname als verdragslanden bij IAO-Verdrag 118 daarom niet gehouden om de
Nederlandse staatsburgers toe te staan hun uitkeringen naar Nederland te
exporteren.
Wat betreft Turkije heeft Nederland uitvoering gegeven aan de Wet BEU door een
handhavingsprotocol met Turkije te tekenen als aanvulling op het bilateraal

67. Gesprek met J. de Jong d.d. 10 juni 2015.
68. Zie voor de actuele stand van zaken bij het sluiten van handhavingsverdragen of -protocollen in het

kader van de Wet BEU: https://verdragenbank.overheid.nl.
69. Het betreft de volgende landen: Argentinië, Australië, Canada (inclusief Quebec), Chili, Egypte, India,

Israel, Japan, Kaapverdië, Macedonië, Marokko, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Servië, Tunesië, Turkije,
Uruguay, Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zuid-Korea.

70. Deze landen zijn: Belize, Bosnië-Herzegovina, Ecuador, Filippijnen, Hongkong, Indonesië, Jordanië,
Kanaaleilanden (Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Jethou), Kosovo, Man, Monaco, Panama, Pakistan,
Paraguay, Suriname en Thailand.
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verdrag.71 Hetwijzigingsverdrag is op 11 juni 2002 stilzwijgend goedgekeurd door de
Staten-Generaal, maar is thans (2015) nog niet in werking getreden; de betreffende
regeling moet nog door het Turkse parlement worden goedgekeurd. Daardoor is
momenteel de handhaving ten aanzien van Turkije niet expliciet vastgelegd. Zowel
de Sociale Verzekeringsbank als het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
zullen tot de inwerkingtreding van het wijzigingsverdrag op beleidsniveau controles
uitvoeren op de uitkeringen die naar Turkije worden meegenomen.72/73

. CONCLUS IE

Met betrekking tot de betekenis van IAO-Verdrag 118 in het Nederlandse socialeze-
kerheidsstelsel kunnen we de volgende conclusies trekken. IAO-Verdrag 118 is in de
nationale jurisprudentie met name van betekenis geweest voor de TW-toeslag. De
Turkse toeslaggerechtigden hadden zich vanwege het exportverbod van de TW-toe-
slag, (die met de Wet BEU is ingevoerd) beroepen op het exportbeginsel. De CRvB
oordeelde dat er geen beperking op de export van de TW-toeslag mocht worden
opgelegd, en dat de toeslag derhalve geëxporteerd moest blijven worden. Nederland
wilde de export van de TW-toeslag verbieden, en koos de weg om de TW als een non-
contributieve uitkering bij de Internationale Arbeidsbureau aan te melden.
Zoals hiervoor besproken heeft Nederland IAO-Verdrag 118 in verband met de
invoering van de Wet BEU opgezegd. Vraag is of de systematiek van IAO-Verdrag
118 inderdaad zoals de regering aanvoert in strijd is met die van de Wet BEU. De
Wet BEU bepaalt weliswaar dat de export van de uitkeringen pas mogelijk is als er
handhavingsverdragen of -protocollen met landen zijn afgesloten, maar hiertegen-
over staat dat IAO-Verdrag 118 geen obstakel vormt om de waarborging van de
handhaving voor export te vereisen. Verdragslanden kunnen immers aan de export-
verplichting van het verdrag voldoen door bekrachtiging van IAO-Verdrag 48, betref-
fende het behoud van de pensioenrechten van migranten, (dan wel de onderlinge
toepassing ervan indien er geen ratificatie heeft plaatsgevonden) of door middel
van elke bilaterale of multilaterale coördinatieovereenkomst op het terrein van de
sociale zekerheid. Nederland heeft uitvoering gegeven aan deze mogelijkheid door
in het kader van de Wet BEU een handhavingsprotocol met Turkije te tekenen. Dit
komt erop neer dat IAO-verdrag 118 niet in strijd was met de Wet BEU. Anders

71. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7
en 26 van het EVSZ, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake
sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april
1966,met Slotprotocol, aanvullend verdrag enAdministratie akkoord, (Trb. 2001, 121). ZieKamerstukken II
2001/02, 28 429, nrs. 385 en 1. Het Akkoord van 16 april 2009 (Trb. 2009, 79) behelst een derde herziening
van het bilaterale socialezekerheidsverdrag uit 1966 waarbij een administratieve correctie is doorgevoerd
op het wijzigingsverdrag uit 2000; ook dit is nog niet in werking getreden.

72. Telefonisch contact met A. van Egdom d.d. 27 maart 2014.
73. Gesprek met J. de Jong d.d. 20 maart 2015.
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geformuleerd: non-contributieve uitkeringen daargelaten was de exportregeling van
het verdrag met betrekking tot de contributieve uitkeringen, in tegenstelling tot de
interpretatie van de regering, juist wel in overeenstemming met die van de Wet BEU.

De nationale jurisprudentie met betrekking tot IAO-Verdrag 118 heeft zoals bespro-
ken slechts betrekking op de export van de TW-toeslag. Dit verdrag verlangt ook de
export van de ouderdomspensioenen, nabestaandenuitkeringen en arbeidsonge-
schiktheidsuitkeringen. Toen Nederland nog partij was bij IAO-Verdrag 118 expor-
teerden Turkse staatsburgers hun uitkeringen ingevolge de AOW, de Anw en de
WAO/WAZ echter niet op grond van IAO-Verdrag 118, maar op grond van het Euro-
pees Verdrag inzake sociale zekerheid. Doordat dit verdrag met betrekking tot de
betreffende uitkeringen al in de exportmogelijkheid voorziet hoefden Turkse staats-
burgers zich hieromtrent niet op IAO-Verdrag 118 te beroepen. Uit de praktijk inzake
de uitvoering van IAO-Verdrag 118 kan dus geconcludeerd worden dat de coördina-
tie ten aanzien van Turkse staatsburgers vooral geregeld is via het Europees Verdrag
inzake sociale zekerheid en het Nederlands-Turks socialezekerheidsverdrag, maar
dat IAO-Verdrag 118 hier (tijdelijk) een aanvulling op heeft gegeven bij de export
van de TW-toeslag.
Doordat Nederland het verdrag heeft opgezegd, speelt dit verdrag geen rol meer in
de coördinatie van de socialezekerheidsrechten ten aanzien van Nederland. Ook de
Nederlandse staatsburgers en hun gezinsleden/nagelaten betrekkingen kunnen dus
niet langer uitkeringen vanuit een ander verdragsland naar een ander land, bijvoor-
beeld Nederland meenemen. Met de opzegging van het verdrag is dus niet alleen
afbreuk gedaan aan de coördinatiebescherming van burgers van andere verdragslan-
den, maar ook aan die van de Nederlandse staatsburgers.

7 IAO-Verdrag 118





 ANALYSES EN CONCLUSIES

. INLE ID ING

Kern van het onderhavige onderzoek is de vraag welke technieken er worden
gehanteerd in bestaande coördinatie-instrumenten om rekening te houden met
feiten buiten de EU en welke conclusies hieraan kunnen worden verbonden
om verdragen te maken met derde landen om feiten buiten de EU in de coördi-
natie op te nemen. In de inleiding is een introductie gegeven in de coördinatie ten
aanzien van derdelandonderdanen en de problemen die zij ondervinden door
onder andere de beperkte territoriale werkingssfeer van verordening 1231/10.
De territoriale werkingssfeer is beperkt tot de EU, waardoor feiten die betrekking
hebben op derde landen buiten de coördinatie vallen. In het kader van verorde-
ning 1231/10 is geen sprake van coördinatie van stelsels van de EU-lidstaten en
van derde landen. Doordat verordening 1231/10 feiten buiten de EU niet in
beschouwing neemt ondervinden derdelandonderdanen problemen in de coör-
dinatie van hun socialezekerheidsrechten. In hoofdstuk 2 is een nadere toelichting
opgenomen op de verordeningen 883/04 en 1231/10. Verder is in hoofdstuk 3 een
introductie gegeven op de andere coördinatieregelingen die naast verordening
1231/10 van toepassing zijn op derdelandonderdanen. Vervolgens zijn in de daar-
opvolgende hoofdstukken achtereenvolgens de coördinatieregelingen Besluit 3/80,
het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, het Nederlands-Turks socialezeker-
heidsverdrag en IAO-Verdrag 118 geanalyseerd om na te gaan welke coördinatie-
technieken hierin zijn opgenomen. Zodoende is geanalyseerd welke aanvullende
coördinatietechnieken, die niet in verordening 883/04 (die via verordening 1231/
10 doorwerkt tot derdelandonderdanen) voorkomen, in de betreffende regelingen
zijn opgenomen. In het onderhavige hoofdstuk volgen de analyses en conclusies
met betrekking tot de technieken van de geanalyseerde coördinatieregelingen. In
paragraaf 8.2 vindt een bespreking plaats van de ontwikkelingen in de EU-coördi-
natie ten aanzien van derdelandonderdanen. In de daarop volgende paragraaf is
een bespreking opgenomen van de betekenis van verordening 1231/10 en de pro-
blemen van derdelandonderdanen in verband met de betreffende verordening. In
paragraaf 8.4 volgt een overzicht van de werkingssfeer en de technieken die in



de vier geanalyseerde coördinatieregelingen zijn opgenomen. Paragraaf 8.5 sluit af
met een slotbeschouwing.

. DE ONTWIKKELINGEN IN DE EU-COÖRDINATIE TEN AANZIEN VAN

DERDELANDONDERDANEN

De EU-coördinatieverordening was aanvankelijk alleen van toepassing op de in de
EU woonachtige EU-burgers. Er werden diverse voorstellen voor uitbreiding tot
derdelandonderdanen ingediend, die echter niet werden aangenomen. Naar aanlei-
ding van het Khalil-arrest1 diende de Europese Commissie in 2002 een nieuw voor-
stel in voor de uitbreiding van verordening 1408/71 met betrekking tot
derdelandonderdanen.2 Dit keer was art. 63 EG (nu art. 79 VWEU) de juridische
grondslag voor het betreffende voorstel. Dit artikel biedt een basis om de relaties
met derdelandonderdanen te regelen en bevat een bijzondere grondslag voor maat-
regelen waarin de rechten en voorwaarden worden omschreven volgens welke
staatsburgers van derde landen die legaal in een lidstaat verblijven ook in andere
lidstaten mogen verblijven. De Raad accepteerde het voorstel, en in 2003 kwam ver-
ordening 859/03 tot stand. Met verordening 859/03 is in de coördinatie voor derde-
landonderdanen uitwerking gegeven aan de tendens van gelijke behandeling van
alle nationaliteiten op het grondgebied van de EU. Verordening 859/03 werd in
2010 vervangen door verordening 1231/10, die op haar beurt verwijst naar verorde-
ning 883/04 die in 2010 verordening 1408/71 heeft vervangen, en die momenteel
van toepassing is op EU-burgers.
Afgezien van de vaststelling van verordening 1231/10 als algemene coördinatiere-
geling voor alle derdelandonderdanen heeft de EU al vóór de vaststelling van de
betreffende verordening speciale coördinatieregelingen vastgesteld ten behoeve
van bepaalde groepen derdelandonderdanen. Op EU-niveau bestaan er daardoor
drie categorieën in de coördinatie ten aanzien van derdelandonderdanen. De eerste
categorie betreft Turkse staatsburgers voor wie de EG in 1980 een speciale regeling
vaststelde, te weten Besluit 3/80 (betreffende de toepassing van de socialezeker-
heidsregelingen van de lidstaten van de EG op Turkse werknemers en hun gezins-
leden), met als doel het geleidelijk verwezenlijken van vrij verkeer van werknemers.
Voor geen enkel ander derde land heeft de EU een coördinatieregeling met een der-
gelijke doelstelling ontwikkeld. Met de vaststelling van Besluit 3/80 werd voor
Turkse staatsburgers naar een volledige coördinatie binnen de Gemeenschap
gestreefd, waarbij Besluit 3/80 ook een extern coördinatie-element kent, namelijk
de export van uitkeringen naar Turkije. Het besluit is echter nooit uitgewerkt. Reden
hiervoor is dat Griekenland bij de vaststelling van de toepassingsbesluit zijn veto

1. HvJ 11 oktober 2001, C-95/99, Khalil e.a., Jur. 2001, I-7413, ECLI:EU:C:2001:532.
2. COM (2002) 59.
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had uitgebracht waardoor het toepassingsbesluit niet konworden vastgesteld. Grie-
kenland had destijds vanwege de Cypruskwestie problemen met dit besluit.3 Dat
Besluit 3/80 niet is uitgewerkt komt derhalve door toevallige politieke omstandig-
heden en niet door principiële problemenmet dit coördinatie-instrument. In 2007 en
2012 heeft de Europese Commissie onder andere ter vervanging van Besluit 3/80
een aantal voorstellen ingediend bij de Raad van Ministers voor coördinatieregelin-
gen met bepaalde derde landen. De Raad van Ministers heeft deze voorstellen in
2010 en 2012 aangenomen. Deze besluiten zijn vrijwel identiek aan elkaar. De coör-
dinatie die in het vervangingsvoorstel is opgenomen is minder ruim dan de coördi-
natie die in Besluit 3/80 is opgenomen, maar bewerkstelligt wel een coördinatie die
meer omvat dan verordening 1231/10. Hieronder komen deze besluiten nader aan
de orde.
De tweede categorie derdelandonderdanen betreft staatsburgers van derde lan-
den voor wie de EG weliswaar een speciale coördinatieregeling heeft vastge-
steld, maar waarvan de doelstelling niet zo sterk is als die van Besluit 3/80.4

Voorbeelden zijn de samenwerkingsovereenkomsten voor de Maghreb-landen
(Marokko, Tunesië en Algerije), die inmiddels zijn vervangen door Euro-Medi-
terrane overeenkomsten. De Europese Commissie heeft in 2007 ook voorstellen
voor de uitwerking van de betreffende overeenkomsten ingediend bij de Raad
vanMinisters. De betreffende voorstellen zijn in 2010 door de Raad vanMinisters
aangenomen.
De derde categorie heeft betrekking op de resterende groep van derdelandon-
derdanen voor wie de EU geen speciale coördinatieregeling heeft ontwikkeld.
Derdelandonderdanen die in deze laatste categorie vallen kunnen zich dus,
anders dan de eerste twee categorieën, niet op speciale coördinatieregelingen
beroepen.

Zoals besproken gaat Besluit 3/80 en het besluit voor een voorstel ter vervanging
van Besluit 3/80 in de EU-coördinatie verder dan verordening 1231/10, maar
bewerkstelligen ze nog geen sterke coördinatiebescherming voor derdelandonder-
danen. Om de lezer inzicht in de ontwikkelingen in de EU-coördinatie ten aanzien
van derdelandonderdanen te geven bespreek ik allereerst de problemen die Turkse
staatsburgers zullen ondervinden indien Besluit 3/80 wordt gehandhaafd, en de
problemen die ze zullen ondervinden indien het besluit voor een voorstel ter ver-
vanging van Besluit 3/80 door de Associatieraad EEG-Turkije wordt aangenomen
en in werking treedt.

3. C. Schumacher, ‘Die Soziale Sicherheit von Drittstaatsangehörigen in der Europäischen Union’, K. Bar-
wig, G. Brinkmann, B. Huber, K. Lörcher, C. Schumacher (ed.), Festschrift für F. Fränz und G. Müller,
Baden-Baden, Nomos, 1994, blz. 553.

4. Zie paragraaf 3.3 voor een overzicht van de betreffende regelingen.
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De tekortkomingen in de coördinatie voor Turkse staatsburgers indien Besluit 3/80
wordt gehandhaafd
Hoewel de territoriale werkingssfeer van Besluit 3/80 tot de EU beperkt is, verlangt
het besluit de export van uitkeringen bij invaliditeit, ouderdom, nabestaanden en
arbeidsongevallen en beroepsziekten naar Turkije. Naast deze uitkeringen, die op
premiebetaling zijn gebaseerd (contributieve uitkeringen), verlangt dit besluit
ook de export van uitkeringen die niet op premiebetaling zijn gebaseerd (speciale
non-contributieve uitkeringen). Hoewel Besluit 3/80 een speciale coördinatierege-
ling is voor de Turkse staatsburgers zijn er ook tekortkomingen in dit besluit. Zo
is in het kader van dit besluit de export van werkloosheidsuitkeringen en ziekte-
uitkeringen niet mogelijk naar zowel andere EU-landen als naar Turkije. Dit bete-
kent dus dat zij op grond van het besluit zich niet naar een ander EU-land of naar
Turkije kunnen verplaatsen om daar werk te zoeken. Wat betreft de ziekte-uitkerin-
gen ontbreken in Besluit 3/80 bepalingen in het geval Turkse staatsburgers bijvoor-
beeld tijdens vakantie in Turkije ziek worden en (voorlopig) niet naar de EU-lidstaat
waar zij wonen kunnen terugkeren. Daarom kunnen Turkse staatsburgers in het
licht van Besluit 3/80 tekortkomingen in de coördinatie ondervinden met betrek-
king tot hun recht op een ziekte-uitkering. Ook verlangt Besluit 3/80 niet de export
van kinderbijslagen naar Turkije: export hiervan is alleen binnen de EUmogelijk. De
non-cumulatiebepalingen die in Besluit 3/80 zijn opgenomen hebben naast EU-lid-
staten ook betrekking op het Turkse socialezekerheidsstelsel. Aangezien Besluit 3/
80 ook de export van uitkeringen naar Turkije verlangt diende immers de samen-
loop van uitkeringen vanuit het Turkse socialezekerheidsstelsel te worden geregu-
leerd. Doordat de toepassingsregeling voor Besluit 3/80 niet is aangenomen kunnen
Turkse staatsburgers zich door het ontbreken van uitvoeringsbepalingen echter niet
op deze non-cumulatiebepalingen beroepen. Hoewel Turkse staatsburgers inge-
volge het rechtstreeks werkende exportbeginsel (art. 6) uitkeringen naar Turkije
kunnen meenemen is het reguleren van de samenloop van uitkeringen in het kader
van dit besluit in de praktijk dus niet gewaarborgd. Dit kan dus betekenen dat lan-
den hun eigen non-cumulatiebepalingen toepassen, en dus te veel korten. Dit geldt
ook voor de andere bepalingen van Besluit 3/80 die afhankelijk zijn van nadere uit-
voeringsbepalingen, namelijk samentellingsbepalingen en aanwijsregels. Wat
betreft de samentellingsregeling bevat Besluit 3/80 overigens geen regels aan-
gaande de samentelling van tijdvakken voor het openen van het recht op een uitke-
ring en de hoogte ervan die Turkse staatsburgers in Turkije hebben vervuld. De
samentellingsregels die erin zijn opgenomen hebben namelijk enkel betrekking
op de EU-lidstaten. Verder kunnen Turkse staatsburgers die naar de EU migreren
te maken hebben met wetsconflicten. Doordat de aanwijsregels van dit besluit (die
de toepasselijke wetgeving aanwijzen) geen betrekking hebben op het Turkse socia-
lezekerheidsstelsel kunnen Turkse staatsburgers namelijk te maken hebben met een
negatief wetsconflict of een positief wetsconflict. Aangezien de toepassingsregeling
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voor Besluit 3/80 niet is aangenomen ontbreken er uitvoeringsbepalingen en kun-
nen Turkse staatsburgers zich ook niet beroepen op de aanwijsregels van het besluit,
die betrekking hebben op de socialezekerheidsstelsels van de EU-lidstaten.
Uit de bovenstaande bespreking kan dus geconcludeerd worden dat Turkse staats-
burgers niet alleen tekortkomingen in de coördinatie ondervinden door de relatief
beperkte werkingssfeer van Besluit 3/80, maar ook doordat de toepassingsregeling
voor dit besluit nooit aangenomen is.

De tekortkomingen in de coördinatie voor Turkse staatsburgers indien het besluit voor
een voorstel ter vervanging van Besluit 3/80 in werking treedt
Ingevolge het besluit voor een voorstel ter vervanging van Besluit 3/80 is het mogelijk
om invaliditeitsuitkeringen, nabestaandenuitkeringen, ouderdomspensioenen en uit-
keringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten naar Turkije te exporteren. Dit
besluit is anders dan in geval van Besluit 3/80 gebaseerd opwederkerigheid. Dit bete-
kent dus dat in het kader van dit besluit Turkije als tegenprestatie EU-burgers moet
toestaan dat ze hun uitkeringen die ze in het Turkse socialezekerheidsstelsel hebben
verworven naar EU-lidstaten meenemen. Indien het besluit voor een voorstel ter ver-
vanging van Besluit 3/80 wordt aangenomen en in werking treedt zullen Turkse
staatsburgers echter nog steeds verschillende tekortkomingen in de coördinatie
van hun socialezekerheidsrechten ondervinden. Zo verlangt het besluit net als Besluit
3/80 niet de export van bepaalde uitkeringen, namelijk werkloosheidsuitkeringen,
ziekte-uitkeringen en kinderbijslagen naar Turkije. Een verschil met Besluit 3/80 is
dat de uitkeringen die niet op premiebetaling zijn gebaseerd, de speciale non-contri-
butieve uitkeringen, uitgezonderd zijn van de exportbepalingen van het besluit. Hoe-
wel het besluit de export van uitkeringen naar Turkije regelt zijn er, anders dan bij
Besluit 3/80, geen non-cumulatieregels voorhanden die de samenloop van uitkerin-
gen reguleren. Verder bevat het besluit net als Besluit 3/80 geen samentellingsregels
die betrekking hebben op tijdvakken buiten de EU. Daarnaast zijn er ook geen aan-
wijsregels in het besluit opgenomen die de toepasselijke wetgeving aanwijzen.
Ofschoon het besluit voor een voorstel ter vervanging van Besluit 3/80 enkele
beperkingen kent, kan niet gezegd worden dat Turkse staatsburgers in de praktijk
meer tekortkomingen in de coördinatiebescherming zullen ondervinden indien het
vervangingsvoorstel aangenomen wordt. Besluit 3/80 bevat weliswaar ruimere
coördinatietechnieken dan het besluit voor een voorstel ter vervanging, maar omdat
er geen toepassingsregeling is, wordt Besluit 3/80 maar amper toegepast. Wel is er
een verschil bij speciale non-contributieve uitkeringen zoals de Toeslagenwet.

. BETEKENIS VAN VERORDENING / VOOR

DERDELANDONDERDANEN

Doordat verordening 1231/10 naar verordening 883/04 verwijst wordt de coördina-
tie voor derdelandonderdanen op dezelfde manier gerealiseerd als voor EU-burgers.
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Hierdoor hebben derdelandonderdanen ingevolge verordening 1231/10 in een EU-
lidstaat recht op gelijke behandeling met EU-burgers. De uitkeringen die verkregen
zijn in een EU-lidstaat kunnen meegenomen worden naar een andere EU-lidstaat.
Met behulp van aanwijsregels wordt binnen de EU de toepasselijke wetgeving van
een EU-lidstaat aangewezen. Verder kunnen derdelandonderdanen EU-tijdvakken
inbrengen bij de vaststelling van het recht op een uitkering in een EU-lidstaat. Ten
slotte wordt door middel van non-cumulatieregels de samenloop van uitkeringen
gereguleerd. Om verordening 1231/10 in te kunnen roepen moeten derdelandonder-
danen zich, naast legaal verblijven in een lidstaat, in een situatie te bevinden die niet
in alle opzichten geheel in de interne sfeer van één EU-lidstaat ligt. Ermoet dus sprake
zijn van grensoverschrijdend verkeer tussen minimaal twee EU-lidstaten. Hieronder
is een schema opgenomen van de werkingssfeer van verordening 1231/10 en de tech-
nieken van verordening 883/04, waar verordening 1231/10 naar verwijst. Tabel 8.1
geeft een weergave van wie onder verordening 1231/10 vallen, welke uitkeringen
onder haar werkingssfeer vallen en de territoriale werkingssfeer. Tabel 8.2 geeft
een weergave van de volgende elementen: het vereiste van wederkerigheid, het ver-
bod van discriminatie naar nationaliteit, de export van uitkeringen, de aanwijzing
van toepasselijke wetgeving, de samentelling van tijdvakken, het reguleren van
samenloop van uitkeringen, en het vereiste dat derdelandonderdanen zich in een
situatie bevinden die niet in alle opzichten geheel in de interne sfeer van één EU-lid-
staat ligt.

Tabel 8.1 Werkingssfeer van verordening 1231/10

Bescherming van Bescherming bij Territoriale werkingssfeer

Alle betrokkenen die de nationaliteit van een

derde land hebben (art. 1 Vo 1231/10)*

Uitkeringen bij:

• ziekte;

• moederschap en daarmee

gelijkgestelde vaderschap;

• invaliditeit;

• ouderdom;

• nabestaanden

• arbeidsongevallen en

beroepsziekten;

• overlijden;

• werkloosheid;

• vervroegde uittreding, en

• gezinsbijslagen (art. 3)

EU-lidstaten met uitzondering van Verenigd

Koninkrijk** en Denemarken.***

*Aangezien verordening 1231/10 naar verordening 883/04 verwijst hebben de hierna opgenomen artikelen betrekking op

laatstgenoemde verordening, tenzij verordening 1231/10 uitdrukkelijk is vermeld. Dit geldt ook voor de volgende tabel waarin de

technieken van verordening 883/04 (waar verordening 1231/10 naar verwijst) zijn opgenomen.

**Verordening 1231/10 van 24 november 2010, Pb L 344 van 29 december 2010.

***Verordening 859/03 van de Raad van 14 mei 2003, Pb L 124 van 20 mei 2003.
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Dat verordening 883/04 alleen binnen de EU socialezekerheidsregelingen coördineert kan
problematisch zijn voor derdelandonderdanen; de verordening coördineert de socialeze-
kerheidsstelsels van de EU-lidstaten niet met de socialezekerheidsstelsels van derde
landen. Derdelandonderdanen kunnen hierdoor de in een derde land (veelal hun her-
komstland) vervulde tijdvakken niet mee laten tellen bij de vaststelling van het recht op
eenuitkering. Een ander probleemkan zijn dat derdelandonderdanen hunuitkeringenniet
kunnen meenemen naar derde landen (veelal herkomstland). Verder kan het voor derde-
landonderdanenproblematisch zijndat hungezinsleden en/of nabestaandendie buitende
EU wonen niet in de coördinatie worden gesloten. Hierdoor kunnen zij in het kader van
verordening 1231/10 geen kinderbijslag ontvangen voor hun kinderen die buiten de EU
wonen. Ook kunnen nabestaanden van derdelandonderdanen die in de EU gewerkt/
gewoondhebbengeennabestaandenuitkering in landenbuitendeEUontvangen.Doordat
de non-cumulatieregels alleen betrekking hebben op de stelsels van EU-lidstaten ontbreekt
de regulering van de samenloop van uitkeringen met betrekking tot derde landen waar-
door er sprake kan zijn van ongewenste korting van uitkeringen. Ten slotte kunnen zich
ookwetsconflicten voordoenmet betrekking tot derde landen, bijvoorbeeld bij detachering
van een derdelandonderdaan naar EU-lidstaten of vanuit EU-lidstaten naar derde landen.

Verder kan het door verordening 1231/10 gestelde vereiste dat derdelandonderdanen
zich in een situatie moeten bevinden die niet in alle opzichten geheel in de interne sfeer
van één EU-lidstaat ligt problematisch zijn voor derdelandonderdanen. Zo kunnen zij
die hier niet aan voldoen zich niet op de verordening beroepen. Derdelandonderdanen
die zich niet op verordening 1231/10 kunnen beroepen blijven buiten de EU-coördina-
tie. Dit betekent dat ze geen recht op gelijke behandeling ingevolge de verordening heb-
ben. Dit kan in het bijzonder problematisch zijn voor derdelandonderdanen die in een
EU-lidstaat wonen die onderscheid maakt naar nationaliteit. Zij kunnen vooral proble-
men ondervinden op het gebied van de voorwaarden van de uitkering.5

Bovendien kunnen derdelandonderdanen verordening 1231/10 niet inroepen ten aan-
zien van alle landen in Europa. Zo is de betreffende verordening niet van toepassing
op het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zwitserland en EER-landen (Noorwegen, IJs-
land en Liechtenstein). De uitbreiding die met de inwerkingtreding van verordening
1231/10 werd verwezenlijkt geldt daarom niet ten opzichte van de genoemde landen.
Dat verordening 1231/10niet van toepassing is ten aanzienvandedesbetreffende landen
betekent dus ook dat indien deze landen in het geding zijn, ze niet meetellen in de vraag
of een derdelandonderdaan voldoet aan het vereiste dat hij zich in een situatie moet
bevinden die niet in alle opzichten geheel in de interne sfeer van één EU-lidstaat ligt.
Dat het Verenigd Koninkrijk alleen gebonden is aan de oude verordening 859/03
(en niet aan de nieuwe verordening 1231/10) kan problematisch zijn voor
derdelandonderdanen.6 De personele werkingssfeer van de oude verordening 1408/71

5. Zie paragraaf 1.2.
6. Verordening 1231/10 van 24 november 2010, Pb L 344 van 29 december 2010.
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(waar verordening 859/03 naar verwijst) heeft immers alleen betrekking op werknemers,
zelfstandigen en studenten, terwijl de personelewerkingssfeer van de nieuwe verordening
883/04 (waar verordening 1231/10 naar verwijst) ook betrekking heeft op economisch
non-actieven. Economischnon-actieven kunnendus ten aanzien van hetVerenigdKonink-
rijk de coördinatieregeling niet inroepen.Het kan daardoor voorkomendat een derdeland-
onderdaan die niet economisch actief is zonder coördinatiebescherming is indien hij van
een EU-lidstaat naar het VerenigdKoninkrijkmigreert. Ook kan de huidige situatiewaarin
het Verenigd Koninkrijk gebonden is aan de oude verordening tot ingewikkelde situaties
leiden. Zo is in verordening 1408/71 detachering beperkt tot 12 maanden en in verorde-
ning 883/04 tot 24 maanden. De vraag is welke regels gelden indien een derdelandonder-
daan vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk wordt gedetacheerd: kan dit voor
meer dan 12 maanden?
Uit de bovenstaande bespreking volgt dus dat derdelandonderdanen in het kader van
verordening 1231/10 verschillende problemen ervaren aangaande de waarborging
van de door hun opgebouwde socialezekerheidsrechten. In mijn voorstel voor het
sluiten van nieuwe verdragen met derde landen neem ik de problemen van derde-
landonderdanen die deze verordening niet kunnen inroepen ten aanzien van Zwitser-
land en EER-landen echter niet in beschouwing. Aangezien de betreffende landen
hier een duidelijk politiek standpunt over innemen zijn voorstellen om dit te veran-
deren weinig kansrijk.

. WERKINGSSFEER EN TECHNIEKEN VAN DE GEANALYSEERDE

COÖRDINATIEREGEL INGEN

Besluit 3/80, het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid (het EVSZ),7 het Neder-
lands-Turks socialezekerheidsverdrag (het NTV)8 en IAO-Verdrag 1189 nemen ook
feiten buiten de EU in beschouwing. Dat heeft ook relevantie in de praktijk, zo blijkt
uit cijfers van het UWV en de SVB.Wel is het zo dat niet steeds alle vijf hoofdprincipes
van coördinatie worden toegepast. Daardoor nemen deze coördinatieregelingen fei-
ten buiten de EU niet volledig in beschouwing. Ook verschilt de mate waarin de
betreffende coördinatieregelingen deze feiten in aanmerking nemen.
Wel verlangen alle coördinatieregelingen de export van uitkeringen naar een derde
land. De cijfers inzake export van uitkeringen in 2014 door Turkse staatsburgers inge-
volge Besluit 3/80, het NTV en het EVSZ naar Turkije zijn als volgt: WAO (2.153), IVA
(145), WGA (419), AOW (22.928), Anw (560), TW-toeslag (306), WAZ (17) en AKW

7. Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, 14 december 1972, Trb. 1976, 158.
8. Verdrag tussen het Koninkrijk en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid, 5 april 1966, Trb. 1966,

155. Gewijzigd in 1980: Verdrag betreffende wijziging van het verdrag van 5 april 1966 tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid, Trb. 1980, 164.

9. Verdrag betreffende de gelijkheid van behandeling van eigen onderdanen en vreemdelingen met
betrekking tot de sociale zekerheid, 28 juni 1962, Trb. 1962, 122.
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(derde kwartaal: 1.424).10 Wat betreft de export van ZW-uitkeringen hebben Turkse
staatsburgers in 2014 geen gebruik gemaakt van de exportmogelijkheid naar Turkije.11

Het komt namelijk niet vaak voor dat ZW-gerechtigden hun woonplaats naar een
ander land verplaatsen; waarschijnlijk verplaatsen Turkse staatsburgers hun woon-
plaats naar Turkije nadat er duidelijkheid is verkregen over toekenning van de
WIA-uitkering. Turkse staatsburgers exporteren hun TW-toeslag ingevolge Besluit
3/80 waarbij IAO-Verdrag 118 in de praktijk ook een (tijdelijke) betekenis heeft gehad
bij de export van de TW-toeslag naar het buitenland. Verder exporteren Turkse staats-
burgers hun uitkeringen ingevolge de Anw en WGA ook via Besluit 3/80. De export
van de uitkeringen ingevolge deWAO, de IVA, de ZW en deWAZ gaat via het EVSZ.
De export van de AKW ging via het NTV.12 We zien dus dat het EVSZ en Besluit 3/80
met betrekking tot de export van uitkeringen in de praktijk een sterkere betekenis heb-
ben voor de Turkse staatsburgers dan het NTV en IAO-Verdrag 118.
Wat betreft de samentelling van tijdvakken worden in het kader van het EVSZ de
samentellingsregels die in Titel III van het NTV zijn opgenomen toegepast. Via het
NTV kunnen Turkse staatsburgers dus, anders dan bij de andere coördinatieregelin-
gen, de tijdvakken die zij in Turkije hebben vervuld inbrengen bij een beroep op het
Nederlandse socialezekerheidsstelsel. Thans komt de samentelling van tijdvakken
vervuld in Turkije met betrekking tot de werknemersverzekeringen echter weinig
voor doordat er geen arbeidsmigratie meer is vanuit Turkije.13 Ten tijde van de wer-
ving in de jaren ‘60 en’ 70 van werknemers uit landen als Turkije was samentelling
van de in Turkije vervulde tijdvakken met betrekking tot de werknemersverzekerin-
gen wel vaak aan de orde: Turkse staatsburgers brachten voor het Nederlandse socia-
lezekerheidsstelsel de door hen in Turkije vervulde tijdvakken in bij de vaststelling
van het recht op een uitkering, zoals een werkloosheidsuitkering. Bij de volksverze-
keringen, te weten de uitkeringen ingevolge de Anw en de AOW komt de samentel-
ling van Turkse tijdvakken ook niet vaak voor.14 Wat betreft de Anw-uitkeringen
worden de in Turkije vervulde tijdvakken niet ingebracht omdat de meeste Turkse
staatsburgers voldoen aan de vereisten voor de toekenning van uitkeringen zonder
een beroep te moeten doen op de Turkse tijdvakken. Met betrekking tot de AOW
(dat een opbouwverzekering betreft) zijn de Turkse tijdvakken niet relevant omdat
het AOW-pensioen naar gelang de voor het Nederlandse socialezekerheidsstelsel
opgebouwde pensioenrechten wordt verstrekt. Alhoewel Turkse staatsburgers zich
in de praktijk niet vaak op de in Titel III opgenomen samentellingsregeling beroepen

10. Exportcijfers met betrekking tot de werknemersverzekeringen zijn afkomstig van het UWV. Gesprek
met J. de Jong d.d. 10 juni 2015. Exportcijfers met betrekking tot de volksverzekeringen zijn afkomstig
uit het jaarverslag van de SVB uit 2014. Dit jaarverslag is te raadplegen op www.rijksoverheid.nl.

11. Gesprek met J. de Jong d.d. 10 juni 2015.
12. Met de inwerkingtreding van deWet herziening export kinderbijslag per 1 januari 2015 is de export van

kinderbijslag naar landen buiten de EU, de EER en Zwitserland beëindigd.
13. Gesprek met J. de Jong d.d. 10 juni 2015.
14. Gesprek met W. van den Berg d.d. 26 juni 2015.
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blijft de mogelijkheid van samentelling van de in Turkije vervulde tijdvakken een
belangrijke coördinatiebescherming met betrekking tot feiten buiten de EU.
Wat betreft de aanwijzing van de toepasselijke wetgeving worden de aanwijsregels
van het EVSZ toegepast.15 Via deze regels wordt vastgesteld of Turkse staatsburgers
onder het Nederlandse socialezekerheidsstelsel vallen en derhalve daarvoor premies
moeten betalen of dat ze onder het Turkse socialezekerheidsstelsel vallen en daarvoor
premies moeten betalen. De regels inzake de aanwijzing van de toepasselijke wetge-
ving is vooral van belang bij de detachering van Turkse staatsburgers in Nederland
aangezien zij anders te maken kunnen hebben met een dubbele premieplicht.
Ten slotte is voor de regulering van de samenloop van uitkeringen het EVSZ in de
praktijk ook van belang.16 Indien regels ter regulering van de samenloop van uitke-
ringen zouden ontbreken zouden Turkse staatsburgers te hoge uitkeringen ontvan-
gen of juist met onevenredige kortingen op hun uitkeringen temaken kunnen hebben.
Uit de bovenstaande bespreking blijkt dus dat door de toepassing van de coördina-
tietechnieken van de regelingen de (opgebouwde) socialezekerheidsrechten van
Turkse staatsburgers volledig gecoördineerd wordt ten aanzien van feiten buiten
de EU. Verder blijkt dat hoewel er meerdere regelingen in de coördinatie met betrek-
king tot Turkse staatsburgers bestaan, de coördinatietechnieken van deze regelingen
in de praktijk niet naast elkaar worden toegepast. Zowel het EVSZ als het NTV ken-
nen alle vier de coördinatietechnieken, namelijk export van uitkeringen, non-cumu-
latie van uitkeringen, aanwijzing van toepasselijke regelgeving en samentelling van
tijdvakken. Met de inwerkingtreding van het EVSZ als een multilaterale regeling zijn
echter drie hoofdprincipes van het NTV nietmeer van toepassing, teweten export van
uitkeringen, non-cumulatie van uitkeringen en aanwijzing van toepasselijke regelge-
ving. Dat de coördinatieprincipes van het EVSZ worden toegepast kan voordelen
hebben voor betrokkenen, omdat dit verdrag een ruimere personele werkingssfeer
heeft dan het NTV. Zo heeft de personele werkingssfeer van het EVSZ (anders dan
die van het NTV) niet alleen betrekking op werknemers, maar ook op zelfstandigen,
studenten en economisch non-actieven. De personele werkingssfeer van het NTV
heeft namelijk alleen betrekking op werknemers (hieronder ook te verstaan de met
hen gelijkgestelden). Aangezien met de inwerkingtreding van het EVSZ alleen
Titel III van het NTV van toepassing is gebleven worden de daarin opgenomen
samentellingsregels nog steeds toegepast: de samentellingsregels van het EVSZ wor-
den hierbij dus niet toegepast. Bij de toepassing van de samentellingsregels van het
NTV wordt bovendien ook de personele werkingssfeer van dit verdrag toegepast.
Zoals opgemerkt is de personele werkingssfeer van dit verdrag beperkt tot Turkse
werknemers, wat nadelig kan zijn voor betrokkenen. Zo kan een economisch non-
actieve zich in het kader van het EVSZ niet op de bepalingen van het NTV beroepen.
Een voorbeeld hiervan zijn de regels voor de vaststelling van het recht op een ouder-
domspensioen, namelijk bij de toekenning van de overgangsvoordelen. Tijdvakken

15. Idem.
16. Idem.
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vóór 1 januari 1957 (de inwerkingtreding van de AOW) komen in het NTV niet voor,
maar wel in het EVSZ. De SVB voert in dit verband (bij wijze van uitzondering) het
beleid dat de bepalingen van het NTV tegelijk worden toegepast met de bepalingen
van het EVSZ. Dit betekent dus dat ook tijdvakken vóór 1957 worden samengeteld bij
de vaststelling van het recht op een ouderdomspensioen. Wat betreft de personele
werkingssfeer is er een beperking op de werkingssfeer van het EVSZ, en kunnen con-
form het NTV alleen werknemers en de met hen gelijkgestelden zich op de betref-
fende regeling beroepen.
Wel kunnen de exportbepalingen van het EVSZ en Besluit 3/80 naast elkaar van
toepassing zijn waardoor ze kunnen samenlopen. Besluit 3/80 coördineert in
beginsel alleen binnen de EU maar kent ook een exportbepaling van bepaalde uit-
keringen naar Turkije. Ingevolge Besluit 3/80 kunnen Turkse staatsburgers in het
kader van dit besluit zich tot bilaterale socialezekerheidsverdragen richten indien
betreffende verdragen in een gunstigere regeling voorzien. Aangezien in de prak-
tijk alleen de samentellingsregels van het NTV van toepassing zijn kunnen Turkse
staatsburgers zich in het kader van Besluit 3/80 alleen op deze regels van het NTV
beroepen. Het UWV en de SVB passen in het geval van samenloop van exportbe-
palingen slechts één coördinatieregeling toe. Zo worden AOW-pensioenen via het
EVSZ geëxporteerd en de Anw-uitkeringen via Besluit 3/80. Aangezien de export
van AOW-pensioenen op grond van het EVSZ in de praktijk probleemloos gaat
hoeven Turkse staatsburgers zich niet op Besluit 3/80 te beroepen. De keuze
van het UWV en de SVB om uitkeringen in beginsel via het EVSZ te exporteren
kan willekeurig worden genoemd. Dit levert echter geen problemen op, omdat
er in beginsel geen verschillen zijn tussen de exportbepalingen van de betreffende
regelingen.
Vóór de inwerkingtreding van het EVSZ verliep de export op grond van het NTV.
Aangezien met de inwerkingtreding van het EVSZ voortaan het exportbeginsel
van dit verdrag van toepassing is, passen het UWV en de SVB dit verdrag toe.
Wat betreft de Anw-uitkeringen verloopt de export ervan sinds 2014 via Besluit 3/
80. Als gevolg van de toepassing van de Wet woonlandbeginsel op onder andere
de Anw-uitkeringen riepen Turkse staatsburgers namelijk het exportbeginsel van
Besluit 3/80 in. Dit exportbeginsel kent sinds 2011 directe werking. De CRvB oor-
deelde in 2014 dat het betreffende exportbeginsel de aanpassing van de Anw-uitke-
ringen ingevolge het woonlandbeginsel verbiedt. Besluit 3/80 geeft dus meer rechten
dan het EVSZ, vandaar dat dit besluit wordt toegepast.
Er is weinig nationale jurisprudentie beschikbaarmet betrekking tot de geanalyseerde
coördinatieregelingen. Dit suggereert dat er waarschijnlijk weinig problemen in de
uitvoering van de betreffende coördinatieregelingen zijn. Overigens heeft de natio-
nale jurisprudentie voornamelijk betrekking op de export van sommige uitkeringen,
waaronder de kinderbijslag.
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Tabel 8.3 Werkingssfeer van de geanalyseerde coördinatieregelingen

Werkingssfeer Besluit 3/80 Europees Verdrag

inzake sociale

zekerheid (EVSZ)

Nederlands-Turks

socialezekerheids-

verdrag (NTV)

IAO-Verdrag 118

Bescherming van Turkse werknemers

en gezinsleden/

nabestaanden

(art. 2)

• Alle betrokkenen die

de nationaliteit van

één van de ver-

dragslanden heb-

ben, namelijk

werknemers, zelf-

standigen, studen-

ten en economisch

non-actieven

• Staatlozen en vluch-

telingen woonachtig

in één van de ver-

dragslanden (art. 4)

Turkse en Nederlandse

werknemers of de met

hen gelijkgestelden en

gezinsleden/

nabestaanden (art. 3)

• Alle betrokkenen die

de nationaliteit van

één van de ver-

dragslanden heb-

ben, namelijk

werknemers, zelf-

standigen, studen-

ten en economisch

non-actieven (art. 3)

• Staatlozen en vluch-

telingen woonachtig

in één van de ver-

dragslanden (art. 10)

Bescherming bij Uitkeringen bij:

– ziekte en

moederschap;

– invaliditeit;

– ouderdom;

– nabestaanden;

– arbeidsongeval-

len en

beroepsziekten;

– overlijden;

– werkloosheid

en gezinsbijsla-

gen. (art. 4)

Ook van toepassing

op non-contributieve

uitkeringen: uitkerin-

gen die noch afhan-

kelijk zijn van

rechtstreekse finan-

ciële bijdragen van

betrokkenen of hun

werkgever, noch van

een tijdvak van

tewerkstelling (art. 4)

Uitkeringen bij

– ziekte en

moederschap;

– invaliditeit;

– ouderdom;

– nabestaanden;

– arbeidsongevallen

en beroepsziekten;

– overlijden;

– werkloosheid en

gezinsbijslagen.

(art. 2)

Ook van toepassing op

non-contributieve uitke-

ringen (art. 2)

Ten aanzien van

Nederland:

Uitkeringen bij:

– ziekte en

moederschap;

– invaliditeit;

– ouderdom;

– nabestaanden;

– werkloosheid

– kinderen en

– bijzondere regelin-

gen voor personen

werkzaam bij

ondernemingen die

steenkolenmijnen

exploiteren. (art. 2)

Ten aanzien van Turkije:

• Sociale verzekeringen

voor werknemers bij:
– ziekte en

moederschap;

– invaliditeit, ouderdom

en overlijden;

– arbeidsongevallen

beroepsziekten;

Uitkeringen bij:

– ziekte;

– moederschap;

– invaliditeit;

– ouderdom;

– nabestaanden;

– arbeidsongevallen

en beroepsziekten;

– werkloosheid, en

gezinsbijslagen.

(art. 2)

Ook van toepassing op

non-contributieve uitke-

ringen (art. 2)

Vervolgd
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In tabel 8.3 is een schema opgenomen van de werkingssfeer en technieken van de vier
geanalyseerde coördinatieregelingen die naast verordening 1231/10 van toepassing
zijn op Turkse staatsburgers. Zo is wat betreft de werkingssfeer van de coördinatie-
regelingen in tabel 8.3 een weergave gegeven vanwie onder de coördinatieregelingen
vallen, welke uitkeringen onder de werkingssfeer vallen en de territoriale werkings-
sfeer. Met betrekking tot de gehanteerde technieken van de coördinatieregelingen is
tabel 8.4 opgenomen die inzicht geeft in het vereiste van wederkerigheid, het verbod
van discriminatie naar nationaliteit, de export van uitkeringen, de aanwijzing van toe-
passelijke wetgeving, de samentelling van tijdvakken, het reguleren van samenloop
van uitkeringen, en de vraag of er sprake moet zijn van grensoverschrijdend verkeer
tussen minimaal twee EU-lidstaten.

Tabel 8.3—vervolgd

Werkingssfeer Besluit 3/80 Europees Verdrag

inzake sociale

zekerheid (EVSZ)

Nederlands-Turks

socialezekerheids-

verdrag (NTV)

IAO-Verdrag 118

• De pensioenen van

werknemers van

het Directoraat-

Generaal voor de

Spoorwegen en de

Staatshavens;

• En, de pensioenen

en de bijstand van

de Militaire Bedrij-

ven. (art. 2)

• Ook van toepassing

op non-contribu-

tieve uitkeringen

(art. 2)

Territoriale

werkingssfeer

EG-lidstaten, met

exportmogelijkheid

van uitkeringen naar

Turkije.

Verdragslanden,

waaronder Nederland en

Turkije.

Nederland en Turkije. Verdragslanden,

waaronder Turkije.

Nederland inmiddels

opgezegd.
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Uit het bovenstaande schema blijkt dat het EVSZ, het NTV en IAO-Verdrag 118,
anders dan Besluit 3/80, gebaseerd zijn op wederkerigheid: verdragslanden zijn
alleen bereid om voordelen aan andere burgers toe te kennen als het andere ver-
dragsland dat ook voor hun burgers wil doen. De coördinatiebescherming die
door het EVSZ en IAO-Verdrag 118 wordt gegeven is sterk gebaseerd op het ver-
eiste van wederkerigheid. Dit vereiste wordt namelijk per onderdeel van de soci-
ale zekerheid waarop het verdrag van toepassing is beoordeeld. Zo is een
verdragsland ten aanzien van andere burgers pas bereid om het verdrag met
betrekking tot een onderdeel van het sociale zekerheid toe te passen als het
andere verdragsland het verdrag voor hetzelfde onderdeel op de burgers van
het eerstgenoemde verdragsland toepast. Wat betreft het NTV is het wederkerig-
heidsvereiste minder sterk ingevuld: Nederland is in het kader van het NTV
namelijk gehouden om de werkloosheidsregeling en de kinderbijslagregeling
op Turkse staatsburgers toe te passen, terwijl Turkije dat niet hoeft voor de
Nederlandse staatsburgers. Anders dan Nederland heeft Turkije het verdrag niet
van toepassing verklaard op de werkloosheidsregeling en de kinderbijslagrege-
ling. Vandaar het ontbreken van wederkerigheid door Turkije met betrekking tot
de twee onderdelen van de sociale zekerheid. Dat Besluit 3/80 niet gebaseerd is
op wederkerigheid komt hoogstwaarschijnlijk doordat het besluit niet is bedoeld
om tot een externe coördinatie te komen. Turkse werknemers en hun gezinsle-
den/nabestaanden die binnen de Gemeenschap gemigreerd zijn moesten
immers beschermd worden. Hoewel er met Besluit 3/80 geen coördinatie met
Turkije is beoogd, regelt het besluit wel de export van uitkeringen naar Turkije.
Aangezien het besluit niet op wederkerigheid stoelt is daardoor ook het export-
beginsel niet gebaseerd op het wederkerigheidsvereiste. Dit betekent dus dat
Turkse staatsburgers bepaalde uitkeringen vanuit EU-landen naar Turkije kunnen
exporteren zonder dat Turkije gehouden is EU-burgers toe te staan hun uitkeringen
vanuit Turkije naar de EU te exporteren.17 Dat Besluit 3/80 alleen de samentelling
van EU-tijdvakken regelt en niet de samentelling van Turkse tijdvakken verlangt komt
hoogstwaarschijnlijk door het ontbreken van wederkerigheid.

Uit het hierboven opgenomen schema kan ook geconcludeerd worden dat de wer-
kingssfeer van Besluit 3/80, het EVSZ, het NTV en IAO-Verdrag 118 ruimer is dan
de werkingssfeer van verordening 1231/10. Deze regelingen coördineren anders
dan de verordening immers ook de socialezekerheidsregelingen met die van derde
landen. Deze meerwaarde verschilt overigens per regeling. Zo hebben het EVSZ en
het NTV een sterkere meerwaarde ten opzichte van verordening 1231/10 dan

17. De Raad van Ministers heeft de door de Europese Commissie onder andere voor een voorstel ter ver-
vanging van Besluit 3/80 ingediende voorstellen aangenomen. Deze besluiten zijn gebaseerd op
wederkerigheid en bevatten bepalingen die in een bepaalde mate rekening houden met feiten buiten
de EU. Zie besluit voor een voorstel ter vervanging van Besluit 3/80: Besluit Raad van 6 december
2012, Pb L 340/19.
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Besluit 3/80 en IAO-Verdrag 118. Het EVSZ en het NTV zijn namelijk gebaseerd op
volledige wederkerigheid: de vijf technieken van coördinatie (het verbod van dis-
criminatie naar nationaliteit, de export van uitkeringen, de aanwijzing van een toe-
passelijke wetgeving, de samentelling van tijdvakken en het reguleren van
samenloop van uitkeringen) ten aanzien van het desbetreffende land toegepast
om zo elkaars socialezekerheidsstelsels ten behoeve van betrokkenen te overbrug-
gen. IAO-Verdrag 118 is gebaseerd op gedeeltelijke wederkerigheid: alleen het
beginsel van gelijke behandeling en export van uitkeringen zijn als vaste elementen
in het verdrag opgenomen. Het verdrag legt verdragslanden de inspannigsverplich-
ting op om de noodzakelijke nadere uitvoeringsbepalingen voor de vaste coördina-
tiebepalingen alsook de samentelling van de in de verdragslanden vervulde
tijdvakken, de regels inzake het reguleren van de samenloop van uitkeringen en
de aanwijsregels voor de toepasselijke wetgeving onderling overeen te komen.
Indien uitwerking wordt gegeven aan deze verplichting zal er ook in dit verdrag
sprake zijn van volledige wederkerigheid. Besluit 3/80 is niet gebaseerd op weder-
kerigheid, maar verlangt ondanks het ontbreken van wederkerigheid de export van
bepaalde uitkeringen naar Turkije. In het volgende hoofdstuk ga ik in het kader van
de technieken die in de vier geanalyseerde coördinatieregelingen zijn opgenomen
de mogelijkheden bespreken voor het sluiten van nieuwe verdragen met derde lan-
den. Daarom volgt nu een inhoudelijke bespreking van de technieken die in deze
coördinatieregelingen zijn opgenomen.

Het verbod van discriminatie naar nationaliteit
De gelijke behandeling op grond van verordening 883/04, die via verordening 1231/10
doorwerkt tot derdelandonderdanen, strekt alleen tot het grondgebied van de EU. Ook
het gelijkheidsbeginsel van Besluit 3/80 heeft alleen betrekking op het grondgebied van
de EG. Ingevolge dit besluit dienen Turkse werknemers en hun gezinsleden/nabe-
staanden die onder het besluit vallen behoudens bijzondere bepalingen van het besluit
op dezelfde manier te worden behandeld als de staatsburgers van de betreffende EG-
lidstaat.Het gelijkheidsbeginsel van Besluit 3/80 heeft zowel betrekking opuitkeringen
die op bijdragen gebaseerd zijn als op uitkeringen die daar niet op gebaseerd zijn, te
weten de speciale non-contributieve uitkeringen.
Het gelijkheidsbeginsel van het EVSZ bepaalt dat behoudens bijzondere bepalingen
van dit verdrag burgers van verdragslanden met betrekking tot de sociale zekerheid
onderworpen zijn aan dezelfde voorwaarden inzake rechten en plichten als de natio-
nale burgers van een verdragsland. Dit gelijkheidsbeginsel is alleen in geval van lang-
durige uitkeringen direct van toepassing: gelijke behandeling ten aanzien van
kortdurende uitkeringen is afhankelijk van nadere regelingen tussen verdragslanden.
Ten aanzien van de speciale non-contributieve uitkeringen staat het EVSZ uitzonderin-
gen toe op het gelijkheidsbeginsel. Zo mogen dergelijke niet op bijdragen gebaseerde
uitkeringen in het kader van gelijke behandeling onderworpenworden aan het vereiste
dat de betrokkene, of, indien het om een uitkering voor nagelaten betrekkingen gaat de
overledene, op het grondgebied van het betrokken verdragsland heeft gewoond.
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Het gelijkheidsbeginsel van het NTV bepaalt dat de burgers van een verdragsland
onder dezelfde voorwaarden als de nationale inwoners van het andere verdragsland
onderworpen zijn aan de verplichtingen en gerechtigd tot de voordelen met betrek-
king tot de socialezekerheidsregelingen die onder de materiële werkingssfeer van dit
verdrag vallen. Het NTV heeft ook betrekking op speciale non-contributieve
uitkeringen.
Krachtens het gelijkheidsbeginsel van IAO-Verdrag 118 hebben burgers van ver-
dragslanden met betrekking tot de verzekering voor en het recht op uitkeringen
dezelfde rechten als de nationale burgers van een verdragsland. Het recht op uitke-
ringen hoeft niet op alle onderdelen van demateriële werkingssfeer van IAO-Verdrag
118 betrekking te hebben, maar slechts op die onderdelen waarvoor het desbetref-
fende verdragsland dit verdrag heeft aanvaard. Ook IAO-Verdrag 118 bepaalt net
als het EVSZ dat speciale non-contributieve uitkeringen in het kader van gelijke
behandeling onderworpen worden aan het vereiste dat de betrokkene, of, indien
het om een uitkering voor nagelaten betrekkingen gaat de overledene, een bepaalde
periode op het grondgebied van het betrokken verdragsland heeft gewoond.
Uit de besproken gelijkheidsbeginselen van de coördinatieregelingen volgt dus dat de
manier waarop invulling aan het gelijkheidsbeginsel is gegeven per coördinatierege-
ling verschilt.

De export van uitkeringen
Doordat de territoriale werkingssfeer van verordening 883/04, waar verordening 1231/
10 naar verwijst, beperkt is tot de EU, kunnen derdelandonderdanen geen uitkeringen
meenemen naar landen buiten de EU, zoals hun herkomstland. De andere coördinatie-
regelingen staan wel export van uitkeringen toe. Zo verlangt Besluit 3/80 de export van
zowel contributieve uitkeringen als speciale non-contributieve uitkeringen naar
Turkije. Dat export van speciale non-contributieve uitkeringen in het kader van
het betreffende besluit ook momenteel nog mogelijk is, is overigens niet bewust
beoogd. Export van dergelijke uitkeringen naar Turkije is mogelijk doordat het
besluit nooit gewijzigd is. Bij wijziging of intrekking van Besluit 3/80 zullen EU-lid-
staten speciale non-contributieve uitkeringen in de zin van verordening 883/04 ook
in het kader van dit besluit uitzonderen van de export naar Turkije. Besluit 3/80 bevat
overigens geen bepalingen inzake de waarborging van de naleving aangaande de uit-
keringen die naar Turkije worden meegenomen, ook een gevolg van het feit dat het
besluit nooit gemoderniseerd is. In het besluit voor een voorstel ter vervanging van
Besluit 3/80 zijn dergelijke handhavingsbepalingen wel opgenomen.
Ook het EVSZ staat export van uitkeringen toe die burgers van verdragslanden krach-
tens de wetgeving van één of meer verdragslanden hebben verworven. De uitkerin-
gen mogen niet gewijzigd worden indien de gerechtigde op het grondgebied van een
ander verdragsland woont dan het land dat de betreffende uitkering verschuldigd is.
Zodoende worden eventuele woonplaatseisen opgeheven die door verdragslanden
kunnen worden gesteld met betrekking tot de verstrekking van uitkeringen. Het
exportbeginsel van het EVSZ is in geval van kortdurende uitkeringen echter niet
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direct van toepassing, maar afhankelijk van nadere regelingen tussen verdragslan-
den. Verder staat het EVSZ verdragslanden toe om bepalingen uit bilaterale sociale-
zekerheidsverdragen van toepassing te laten door deze in Bijlage III van het EVSZ op
te nemen. Hierbij kunnen verdragslanden bijvoorbeeld bijzondere bepalingen en
bepalingen inzake de naleving van de nationale regelgeving met betrekking tot de
uitkeringen die naar het buitenland worden meegenomen opnemen. Eveneens
bepaalt het EVSZ dat het exportbeginsel niet van toepassing is op speciale non-con-
tributieve uitkeringen die in Bijlage VI zijn opgenomen. De verdragslanden kunnen
dus speciale non-contributieve uitkeringen uitzonderen van de exportmogelijkheid
door deze in de betreffende bijlage op te nemen.
Het NTV regelt ook de export van uitkeringen. Betrokkenen kunnen op grond van het
NTV hun uitkeringen niet alleen naar Turkije of Nederland exporteren,maar ook naar
de rest van de wereld. In het kader van het NTV kan een verdragsland bewerkstelli-
gen dat de naleving van de nationale wetgevingmet betrekking tot de uitkeringen die
naar andere landen wordt gewaarborgd.
Ook de exportmogelijkheid van IAO-Verdrag 118 heeft net als het NTV niet alleen
betrekking op de verdragslanden, maar op de rest van de wereld. Bij de ratificatie
kunnen landen een voorbehoud maken ten aanzien van de socialezekerheidsregelin-
gen die onder de materiële werkingssfeer vallen. Verdragslanden zijn pas gehouden
om export van uitkeringen toe te staan indien zij nadere uitvoeringsbepalingen vast-
stellen ingevolge de inspanningsverplichting. Hierbij kan worden gedacht aan regels
ter waarborging van de naleving van de nationale wetgevingmet betrekking tot geëx-
porteerde uitkeringen. Net als in het kader van het EVSZ hebben verdragslanden
onder IAO-Verdrag 118 de mogelijkheid om uitkeringen die niet afhangen van beta-
ling van directe financiële premies van de export uit te zonderen.18 De aanmelding
van dergelijke non-contributieve uitkeringen bij het Internationale Arbeidsbureau
dient of op het tijdstip van bekrachtiging, of, bij een later goedgekeurde wetgeving,
binnen drie maanden na de datum van de goedkeuring plaats te vinden.
Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat alle besproken coördinatierege-
lingen de export van uitkeringen naar landen buiten de EU regelen, maar hierbij
wel een eigen systematiek hebben.

De aanwijzing van een toepasselijke wetgeving
De aanwijsregels van Besluit 3/80 hebben, net zoals de aanwijsregels van verorde-
ning 883/04, die via verordening 1231/10 doorwerkt tot derdelandonderdanen,
alleen betrekking op het grondgebied van de EU.
Het EVSZ en het NTV bevatten wel aanwijsregels die ook betrekking hebben op lan-
den buiten de EU. Het EVSZ heeft een grotere territoriale werkingssfeer dan het NTV,
aangezien het EVSZ een multilateraal verdrag is, en het NTV een bilateraal verdrag.
Bovendien bevat het EVSZ meer aanwijsregels dan het NTV, aangezien de personele

18. De hier vermelde toelichting inzake de exportverplichting is conform de interpretatie van Nederland.
Deze wijkt enigszins af van die van de Internationale Arbeidsorganisatie.
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werkingssfeer van het EVSZ (anders dan die van hetNTV) niet alleen betrekking heeft
op werknemers, maar ook op zelfstandigen, studenten en economisch non-actieven.
De personele werkingssfeer van het NTV heeft namelijk alleen betrekking op werk-
nemers (hieronder ook te verstaan de met hen gelijkgestelden).
De aanwijsregels van het EVSZ zijn alleen in geval van langdurige uitkeringen direct
van toepassing: in geval van kortdurende uitkeringen is de toepassing van de aan-
wijsregels afhankelijk van nadere regelingen tussen verdragslanden. Wat betreft
werknemers bepaalt het EVSZ dat doorgaans de wetgeving van toepassing is van
het verdragsland waarin de desbetreffende werknemers hun werkzaamheden ver-
richten, of, indien het om zeelieden gaat, dewetgeving van het verdragslandwaarvan
het vaartuig waarop zij varen de vlag voert. Op werknemers die door hun werkgever
naar een ander verdragslandworden gezonden blijft de nationale wetgeving van hun
herkomstland van toepassing, op voorwaarde dat deze uitzending niet langer dan 12
maanden duurt. Afgezien van uitzonderingen als gevolg van nadere regelingen door
verdragslanden onderling is voor zelfstandigen de wetgeving van het verdragsland
waar zij hun beroep uitoefenen van toepassing, zelfs wanneer ze op het grondgebied
van een ander land wonen. Het EVSZ kent een groot aantal uitzonderingen op de
algemene bepalingen om rekening te kunnen houden met bijzondere situaties van
bepaalde groepen werknemers en zelfstandigen.
Ook het NTV bepaalt in principe dat opwerknemers die werkzaam zijn op het grond-
gebied van één van de twee verdragslanden de wetgeving van het verdragsland
waarop dewerkzaamhedenworden verricht van toepassing is. Dit geldt ookwanneer
de werknemers geacht worden te wonen op het grondgebied van het andere ver-
dragsland, of wanneer hun werkgever of de zetel van de onderneming waarbij zij
in dienst zijn zich op het grondgebied van het andere verdragsland bevindt. Op
dit uitgangspunt gelden een aantal uitzonderingen. Zo blijft op werknemers die naar
het andere verdragsland worden uitgezonden om aldaar werkzaamheden te verrich-
ten, de wetgeving van de eerstgenoemde verdragsland voor een duur van 24 maan-
den van toepassing.
Zowel het EVSZ als het NTV geven de autoriteiten van twee of meer verdragslanden
de mogelijkheid om ten behoeve van bepaalde personen in onderling overleg uitzon-
deringen vast te stellen op de verdragsbepalingen.
Bij IAO-Verdrag 118 dienen verdragslanden in het kader van de inspanningsverplich-
ting ten behoeve de waarborging van het recht op sociale zekerheid onderling aan-
wijsregels vast te stellen. Vandaar dat het verdrag dergelijke bepalingen niet kent.
Uit de bovenstaande bespreking kan dus geconcludeerd worden dat de inhoud
van de aanwijsregels die in de coördinatieregelingen zijn opgenomen verschilt al
naargelang de werkingssfeer van de coördinatieregelingen en de invulling door de
verdragslanden.

De samentelling van tijdvakken
Door de beperkte werkingssfeer van verordening 883/04, waar verordening 1231/10
naar verwijst, kunnen derdelandonderdanen de tijdvakken die zij buiten de EU
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hebben vervuld niet inbrengen bij de vaststelling van het recht op een uitkering. Ook
Besluit 3/80 bevat geen bepalingen met betrekking tot de samentelling van Turkse
tijdvakken: de coördinatie in het kader van het besluit is immers beperkt tot de
EU, met als uitzondering dat het besluit de export van bepaalde uitkeringen naar Tur-
kije verlangt.
Het EVSZ en het NTV bevatten wel samentellingsbepalingen die ook betrekking heb-
ben op landen buiten de EU. Anders dan het algemene principe van het EVSZ zijn de
samentellingsbepalingen van het voornoemd verdrag niet alleen bij langdurige uitke-
ringen direct van toepassing, maar ook bij de kortdurende uitkeringen. De samentel-
lingsbepalingen bij kortdurende uitkeringen zijn dus niet afhankelijk van nadere
regelingen tussen verdragslanden. De samentellingsbepalingen van het EVSZ voor
kortdurende en langdurige uitkeringen hebben niet alleen betrekking op tijdvakken
van verzekering, tewerkstelling, beroepsactiviteiten, woontijdvakken en de gelijkstel-
ling hiervan, maar voorzien ook in de mogelijkheid om de tijdvakken van wonen
samen te tellen indien deze vervuld zijn onder een non-contributief stelsel. Alleen
de woontijdvakken die onder een bepaalde wetgeving na de leeftijd van zestien jaar
zijn volbracht worden samengeteld. De samentellingsbepalingen voor de uitkeringen
als gevolg van werkloosheid vormen een uitzondering op de ruime samentellingsre-
geling van het EVSZ: alleen tijdvakken van verzekering, dienstbetrekking of beroeps-
werkzaamheden dienen te worden samengeteld. De langdurige uitkeringen, zoals
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en ouderdomspensioenen worden ingevolge de
deelpensioenmethode berekend. Wat betreft de kortdurende uitkeringen neemt het
verdragsland waarvan de wetgeving van toepassing is de tijdvakken bij het vaststel-
len van het recht op uitkeringen in beschouwing, waarbij de bekostiging van de toe-
gekende uitkering ook volledig voor haar rekening komt. Conform de systematiek
van het EVSZ voor de langdurige uitkeringen dient de verstrekking van de uitkerin-
gen die gebaseerd is op de samentelling van de woontijdvakken plaats te vinden vol-
gens de deelpensioenmethode. Bij de verstrekking van kortdurende uitkeringen die
gebaseerd zijn op de samentelling van de woontijdvakken wordt, conform de syste-
matiek van het EVSZ, de deelpensioenmethode niet toegepast: bekostiging van de
desbetreffende uitkering komt volledig voor de rekening van het desbetreffende land
waar een beroep op een uitkering is gedaan.
In het kader van het NTV vindt samentelling plaats van tijdvakken van verzekering
die ingevolge de wettelijke regelingen van beide verdragslanden zijn vervuld. Ten
aanzien van het recht op een werkloosheidsuitkering bepaalt het NTV dat voor het
Nederlandse socialezekerheidsstelsel de tijdvakken van arbeid in Turkije en de tijd-
vakken van arbeid in Nederland worden samengeteld.19 In het kader van het NTV
komt de verstrekking van de uitkeringen in principe voor rekening van Nederland

19. Aangezien ten aanzien van Turkije de werkloosheidsuitkering niet onder de materiële werkingssfeer
van het NTV valt, past Turkije het verdrag niet toe met betrekking tot de betreffende uitkering en telt
het daarom ook geen tijdvakken hieromtrent samen.
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of Turkije. Dit is alleen anders indien het ouderdomspensioenen betreft. Hier is de
deelpensioenmethode van toepassing.20

In IAO-Verdrag 118 zijn geen samentellingsbepalingen opgenomen: het verdrag kent
een inspanningsverplichting die de verdragslanden oplegt om onder andere samen-
tellingsbepalingen vast te stellen.
Uit de voorgaande bespreking kan dus geconcludeerd worden dat de samentellings-
systematiek van de coördinatieregelingen niet alleen verschilt met betrekking tot de
territoriale werkingssfeer, maar ook verschillen kent in de samentelling van de type
tijdvakken.

Het reguleren van samenloop van uitkeringen
De non-cumulatiebepalingen van verordening 883/04, waar verordening 1231/10
naar verwijst, hebben alleen betrekking op het grondgebied van de EU. Daarom bevat
de verordening geen bepalingen om samenloop van uitkeringen ten aanzien van
derde landen te reguleren.
Besluit 3/80, waarvan de territoriale werkingssfeer ook alleen tot de EU strekt, bevat
echter wel non-cumulatiebepalingen die ook betrekking hebben op de vanuit Turkije
verkregen uitkeringen. Besluit 3/80 verlangt immers de export van uitkeringen naar
Turkije. Daarom is het nodig om samenloop met uitkeringen die op grond van het
Turkse socialezekerheidsstelsel is verkregen te reguleren. De in Besluit 3/80 opgeno-
men non-cumulatiebepalingen zijn soortgelijk aan die van het EVSZ en het NTV die
hieronder worden besproken.
Conformde algemeen geldende systematiek van het EVSZ zijn alleen de bepalingendie
betrekking hebben op langdurige uitkeringen direct van toepassing: de bepalingen
inzake kortdurende uitkeringen zijn afhankelijk van nadere regelingen tussen ver-
dragslanden. Het EVSZ hanteert twee principes om samenloop van uitkeringen te
reguleren. Het eerste principe heeft betrekking op het feit dat het verdrag niet toestaat
dat verschillende uitkeringen van dezelfde aard21 of verschillende uitkeringen die
betrekking hebben op dezelfde periode van verplichte verzekering worden toegekend
of gehandhaafd. Uitzondering hierop zijn de langdurige uitkeringen die op grond van
de deelpensioenmethode worden berekend. Het gaat hierbij om uitkeringen voor inva-
liditeit, ouderdom, nagelaten betrekkingen of beroepsziekten,welke door verschillende
verdragslanden naargelang de vervulde tijdvakken naar evenredigheid worden

20. Met betrekking tot de nabestaandenuitkeringen kunnen er echter twee situaties zijn waarin de deelpen-
sioenmethode wordt toegepast. Een voorbeeld is het geval waarin een Turkse staatsburger ten tijde van
overlijden niet verzekerd was voor het Nederlandse socialezekerheidsstelsel maar wel voor het Turkse
socialezekerheidsstelsel. De Anw-uitkeringwordt dan op grond van de deelpensioenmethode verstrekt
naar gelang de verzekerde jaren in Nederland. Zie hiervoor art. 23 NTV.

21. Wat betreft de vraag wanneer er sprake is van uitkeringen van dezelfde aard kan aangesloten worden
bij de interpretatie van het Hof van Justitie. Volgens het Hof is er sprake van uitkeringen van dezelfde
aard indien het voorwerp en de doelstelling aan elkaar gelijk zijn, net als de berekeningsgrondslag en de
toekenningsvoorwaarden. HvJ 8 juli 1992, C-102/91, Knoch, Jur. 1992, I-4341, ECLI:EU:C:1992:303, r.o.
40. Zie paragraaf 2.2 voor nadere toelichting hierover.
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toegekend. Dergelijke uitkeringen mogen dus wel samenlopen. Het tweede principe
treedt in werking indien de samenloop van uitkeringen zich voordoet, of indien er
op het andere grondgebied inkomsten door bijvoorbeeld werk worden verkregen. In
een dergelijk geval kan met behulp van de nationale non-cumulatiebepalingen de ver-
rekening van de toegekende uitkering worden bewerkstelligd. Het Aanvullend
Akkoord bij het EVSZ bepaalt hoe de verdragslanden uitvoering moeten geven aan
het non-cumulatiebeginsel. Ten slotte bepaalt het EVSZ dat verdragslanden via bilate-
rale of multilaterale verdragen de samenloop van gelijkaardige uitkeringen nader zul-
len regelen.
De non-cumulatiebepalingen van het NTV bepalen dat er geen recht kan worden ver-
kregen om op grond van de socialezekerheidsstelsels van de verdragslanden verschil-
lende uitkeringen van dezelfde aard te ontvangen. Dit verbod geldt ook voor de
verschillende uitkeringen die betrekking hebben op hetzelfde tijdvak van verzeke-
ring. Dit is alleen anders indien het om ouderdomspensioenen gaat die volgens de
deelpensioenmethode worden verstrekt. Het NTV bevat zelf geen bepalingen
omtrent de vermindering of intrekking van de uitkering in geval van samenloop
van uitkeringen, maar verwijst naar de nationale socialezekerheidsregelingen. Indien
de toepassing van deze regel tot gevolg heeft dat uitkeringen die krachtens het socia-
lezekerheidsstelsel van de verdragslanden verschuldigd is door hen beide wordt ver-
minderd of ingetrokken, dan is deze vermindering of intrekking voor maximaal de
helft van de theoretische uitkering mogelijk.22

In IAO-Verdrag 118 zijn geen non-cumulatiebepalingen opgenomen: krachtens de
inspanningsverplichting is aan de verdragslanden de indirecte verplichting opgelegd
om non-cumulatiebepalingen vast te stellen.
Besluit 3/80, het EVSZ en het NTV bevatten non-cumulatiebepalingen als uitgangs-
punt bij het reguleren van samenloop van uitkeringen. Het EVSZ geeft verdragslan-
den de opdracht om via bilaterale verdragen hier onderling nader toepassing aan te
geven, waarbij Besluit 3/80 en het NTV naar de nationale socialezekerheidsregelin-
gen van de verdragslanden verwijzen.

. TOT SLOT

De vaststelling van verordening 1231/10 is een grote stap geweest in de coördinatie
ten behoeve van derdelandonderdanen. Toch geeft de verordening een minder
sterke coördinatiebescherming aan derdelandonderdanen dan de andere in dit
hoofdstuk besproken regelingen. De werkingssfeer van de verordening is in verge-
lijking met de geanalyseerde coördinatieregelingen immers beperkt, zowel wat
betreft de territoriale werkingssfeer, die alleen de EU bestrijkt, als de mogelijkheden
tot het inroepen ervan, nu de verordening grensoverschrijdend verkeer tussen
minimaal twee EU-lidstaten als vereiste stelt. Deze beperkingen lijken voor een

22. Zie paragraaf 5.2 voor toelichting op dit begrip.
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coördinatieregeling ook niet noodzakelijk aangezien de andere geanalyseerde coör-
dinatieregelingen dergelijke beperkingen niet kennen. Daarom zal ik in het vol-
gende hoofdstuk in het licht van de betreffende coördinatieregelingen een
voorstel doen voor het sluiten van nieuwe verdragen met derde landen. Aangezien
verordening 1231/10 binnen de EU de gelijke behandeling van derdelandonderda-
nen met EU-burgers verlangt, bespreek ik dit onderwerp niet verder hier, maar richt
ik me op de coördinatie met betrekking tot de feiten buiten de EU. Hierbij zal ik
nagaan welke mogelijkheden er zijn om bijvoorbeeld de samentelling van tijdvak-
ken vervuld in derde landen en export van uitkeringen via nieuwe verdragen te
regelen. Hoewel hiermee de gelijkstelling van feiten buiten de EUwordt bewerkstel-
ligd beoog ik geen volledige gelijkstelling van feiten. Zo ga ik niet na welke moge-
lijkheden er zijn om prestaties, inkomsten, feiten en gebeurtenissen die zich in derde
landen hebben voorgedaan gelijk te stellen door EU-lidstaten. Deze gelijkstelling die
in art. 5 van verordening 883/04 is opgenomen en een aanvullendewerking heeft op
het in art. 4 opgenomen gelijkheidsbeginsel is namelijk kenmerkend voor de betref-
fende verordening; de andere coördinatieregelingen zoals Besluit 3/80 en het NTV
kennen een dergelijke gelijkstelling van feiten niet. Verder zal ik ter ondervanging
van de problemen van derdelandonderdanen door het vereiste van verordening
1231/10 dat feiten niet beperkt mogen zijn tot één EU-lidstaat nagaan of het moge-
lijk is om dit vereiste af te schaffen. De haalbaarheid van het sluiten van nieuwe ver-
dragenmet derde landen zal ik beoordelen aan de hand vanmogelijke voorwaarden
die EU-lidstaten zouden kunnen of willen stellen om feiten buiten de EU in beschou-
wing te nemen. Deze voorwaarden heb ik geïnventariseerd uit de ontwikkelingen in
de jurisprudentie en regelgeving met betrekking tot de coördinatie van de sociale-
zekerheidsrechten van derdelandonderdanen op zowel nationaal als EU-niveau. In
het volgende hoofdstuk volgt nadere toelichting hierover.
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 VOORSTEL VOOR UITBREIDING VAN DE

TERRITORIALE WERKINGSSFEER VAN COÖRDINATIE

. INLE ID ING

In dit hoofdstuk bespreek ik demogelijkheden voor het sluiten van nieuwe verdragen
in het licht van de centrale vraagstelling van het onderhavige onderzoek. De centrale
vraagstelling betreft de vraag welke technieken er worden gehanteerd in bestaande
coördinatie-instrumenten om rekening te houden met feiten buiten de EU en welke
conclusies hieraan kunnenworden verbonden omverdragen temakenmet derde lan-
den om feiten buiten de EU in de coördinatie op te nemen. In paragraaf 9.2 bespreek ik
in het kader van de in het vorige hoofdstuk besproken vier coördinatieregelingenmijn
voorstel voor het sluiten van nieuwe verdragenmet derde landen. Bij mijn bespreking
inzake de mogelijkheden voor nieuwe verdragen besteed ik ook aandacht aan
het besluit dat de Raad van Ministers voor een voorstel ter vervanging van Besluit
3/80 heeft aangenomen. De geanalyseerde coördinatieregelingen en het besluit van
de Raad van Ministers nemen, anders dan verordening 1231/10, feiten buiten de
EU namelijk wel in beschouwing. In het licht van de betreffende coördinatieregelin-
gen bespreek ik mijn voorstel inzake het sluiten van nieuwe verdragenmet derde lan-
den. In paragraaf 9.3 heb ik het vervangingsvoorstel van de Raad van Ministers,
Besluit 3/80, en mijn voorstel voor nieuwe verdragen getoetst aan de mogelijke voor-
waarden voor het in aanmerking nemen van feiten buiten de EU. Zodoende heb ik
vastgesteld hoe deze coördinatieregelingen zich tot de betreffende voorwaarden ver-
houden, en of mijn voorstel voor nieuwe verdragen stand houdt. Tenslotte is in para-
graaf 9.4 een beschouwing opgenomen.

. MIJN VOORSTEL VOOR HET SLUITEN VAN NIEUWE VERDRAGEN

In de onderhavige paragraaf zal ik een voorstel doen voor het sluiten van nieuwe ver-
dragen met derde landen. Zoals in de inleiding is besproken ondervinden derdeland-
onderdanen verschillende problemen doordat verordening 1231/10 feiten buiten de
EU niet in beschouwing neemt. Zo kunnen derdelandonderdanen ingevolge deze
verordening geen uitkeringen naar derde landen, zoals het herkomstland, meenemen
en worden ook de in derde landen vervulde tijdvakken niet in aanmerking genomen
bij de vaststelling van het recht op een uitkering in een EU-lidstaat. Uitbreiding van de



territoriale werkingssfeer van verordening 1231/10 is niet mogelijk, omdat hiervoor
geen geschikte juridische grondslag voorhanden is. Verordening 1231/10 is geba-
seerd op art. 79 VWEU dat de relaties met derde landen regelt. Dit artikel heeft
dus geen betrekking op feiten buiten de EU. Vandaar dat ik de mogelijkheid zal
nagaan om via een verdrag met derde landen feiten buiten de EU in de coördinatie
te betrekken. Ik baseer mijn voorstel voor het sluiten van nieuwe verdragen op art.
217 VWEU. Dit artikel regelt dat de EU verdragenmet derde landen kan sluiten, zoals
in casu mijn voorstel ter waarborging van de socialezekerheidsrechten van derde-
landonderdanen. Het aannemen van dergelijke verdragen dient met gekwalificeerde
meerderheid door de Raad van Ministers, waarbij het Europees Parlement geen rol
speelt.
Mijn voorstel zal ik doen in het kader van de vier geanalyseerde coördinatieregelin-
gen, te weten Besluit 3/80, het NTV, het EVSZ en IAO-Verdrag 118. Deze regelingen
nemen feiten buiten de EU in beschouwing. Hierbij ben ik nagegaan welke mogelijk-
heden er zijn om de technieken van de betreffende regelingen in een verdrag op te
nemen, om zo de problemen te ondervangen die derdelandonderdanen als gevolg
van de beperkte territoriale werkingssfeer van verordening 1231/10 hebben. De tech-
nieken die in deze regelingen zijn opgenomen hebben als zodanig niet geleid tot pro-
blematische effecten voor de EU-lidstaten. Wel is de bereidheid om mee te doen met
de door de regelingen bewerkstelligde coördinatie niet echt groot; de regelingen zijn
namelijk door betrekkelijk weinig landen geratificeerd. Uit de uitvoering van de rege-
lingen in de praktijk is echter gebleken dat deze regelingen een belangrijke rol spelen
in de coördinatie ten aanzien van Turkije en daarmee een belangrijke aanvulling
geven op verordening 1231/10; het belang zit met name in de coördinatiebescher-
ming die de betreffende regelingen geven aan Turkse staatsburgers met betrekking
tot feiten buiten de EU.
Verder is uit de geanalyseerde coördinatieregelingen gebleken dat wederkerigheid
een voorwaarde is in de coördinatie met betrekking tot de betrokken landen. Anders
dan Besluit 3/80 zijn de coördinatieregelingen gebaseerd op volledige wederkerig-
heid: de technieken van coördinatie (de aanwijzing van toepasselijke wetgeving,
het verbod van discriminatie naar nationaliteit, de export van uitkeringen, de samen-
telling van tijdvakken en het reguleren van de samenloop van uitkeringen) worden
ten aanzien van het desbetreffende land toegepast om zo elkaars socialezekerheids-
stelsels ten behoeve van betrokkenen te overbruggen. Daarom heb ik de aanbevelin-
gen met betrekking tot mijn voorstel voor het sluiten van verdragen in het kader van
het vereiste van wederkerigheid beoordeeld, namelijk volledige wederkerigheid.
Derde landen dienen dus het verdrag als tegenprestatie toe te passen op EU-burgers.
In het kader van mijn voorstel dient het vereiste van wederkerigheid betrekking te
hebben op álle EU-lidstaten: het is dus niet mogelijk om wederkerigheid slechts op
één of enkele EU-lidstaten van toepassing te laten zijn. Dit is voor de hand liggend
nu het om een verdrag gaat dat op álle EU-lidstaten van toepassing is. Een derde
land dat in het kader van mijn voorstel voor het sluiten van verdragen meedoet
aan de coördinatie op grond van wederkerigheid zou dus moeten toestaan dat
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derdelandonderdanen/EU-burgers de uitkeringen die ze in hun land hebben verkre-
genmee kunnen nemen naar álle EU-landenwaarop het verdrag van toepassing is. Bij
aanvaarding van deze wederkerigheid hebben landen echter wel de mogelijkheid om
onderscheid te maken naar onderdelen van de sociale zekerheid. Zo kunnen landen
ervoor kiezen dewederkerigheidmet betrekking tot de export van uitkeringen slechts
voor een bepaald aantal onderdelen van de sociale zekerheid te laten gelden. De ver-
klaring hieromtrent kunnen landen in een bijlage bij het verdrag opnemen.
Zoals in de inleiding is besproken ondervinden derdelandonderdanen in het kader
van verordening 1231/10 naast mogelijke problemen wegens de beperkte territoriale
werkingssfeer die tot de EU strekt ook problemen als gevolg van het vereiste dat een
derdelandonderdaan zich in een situatie moet bevinden die niet in alle opzichten
geheel in de interne sfeer van één EU-lidstaat ligt. Derdelandonderdanen die niet
aan dit vereiste voldoen kunnen de verordening immers niet inroepen. In het vorige
hoofdstuk hebben we gezien dat de geanalyseerde coördinatieregelingen niet het ver-
eiste stellen dat er sprake moet zijn van grensoverschrijdend verkeer tussenminimaal
twee EU-lidstaten alvorens betrokkenen de desbetreffende coördinatieregelingen
kunnen inroepen. In het kader van deze coördinatieregelingen is het voldoende
dat betrokkenen van een verdragsland zich naar een ander verdragsland verplaatsen.
Het hoeft hier dus niet te gaan om EU-lidstaten. Er is weinig op tegen om het vereiste
dat derdelandonderdanen ingevolge verordening 1231/10 zich in een situatie moeten
bevinden die niet beperkt mag zijn tot één EU-lidstaat op te heffen. Het vereiste van
grensoverschrijdend verkeer is gebaseerd op het Khalil-arrest (het betreffende ver-
eiste is eerder ontwikkeld in het Petit-arrest), waarin het Hof van Justitie oordeelde
dat verordening 1408/71 niet van toepassing is indien alle elementen in de interne
sfeer van één EU-lidstaat liggen. In het kader van coördinatie ten behoeve van derde-
landonderdanen is het vereiste van grensoverschrijdend verkeer tussen minimaal
twee EU-lidstaten echter niet noodzakelijk nu verordening 1408/71 gebaseerd is
op art. 42 EG (nu art. 48 VWEU) dat het vrij verkeer van werknemers regelt, en ver-
ordeningen 859/03 en 1231/10 gebaseerd zijn op artikelen 63 EG en 79 VWEU die de
relaties met derde landen regelen. De artikelen 63 EG en 79 VWEU staan dus los van
vrij verkeer van werknemers. Jurisprudentie die betrekking heeft op regelingen die
gebaseerd zijn op art. 42 EG (die wel betrekking heeft op vrij verkeer) hoeft daardoor
niet te gelden voor de regelingen die gebaseerd zijn op artikelen 63 EG en 79 VWEU.
Daarom stel ik in mijn voorstel voor het sluiten van nieuwe verdragen met derde lan-
den voor om het vereiste dat er sprakemoet zijn van grensoverschrijdend verkeer tus-
sen minimaal twee EU-lidstaten af te schaffen. Migratie vanuit derde land naar een
EU-lidstaat is voor het inroepen van het desbetreffend verdrag voldoende. Hiermee
voorkomt het verdragmet name dat derdelandonderdanen die vanuit hun herkomst-
land naar een EU-lidstaat gemigreerd zijn te maken hebben met discriminatie op
grond van nationaliteit. Dit is vooral van belang voor derdelandonderdanen die
nog maar een korte tijd in een EU-lidstaat wonen en niet in het bezit zijn van een vol-
ledige verblijfsstatus. Nu volgt mijn voorstel voor het sluiten van (nieuwe) verdragen
met derde landen.

9 Voorstel voor uitbreiding van de territoriale werkingssfeer van coördinatie



De export van uitkeringen
Het besluit van de Raad van Ministers voor een voorstel ter vervanging van Besluit
3/80 verlangt de export van de uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekte,
invaliditeit, ouderdom en nabestaandenuitkeringen naar Turkije. Besluit 3/80 ver-
langt de export van zowel op premie gebaseerde uitkeringen (contributieve uitkerin-
gen) als de niet op premiebetaling gebaseerde uitkeringen (speciale non-contributieve
uitkeringen) naar EU-lidstaten en Turkije. De contributieve uitkeringen betreffen
dezelfde uitkeringen als genoemd in het voorstel ter vervanging. Dit voorstel is
anders dan Besluit 3/80 gebaseerd op wederkerigheid, hetgeen betekent dat Turkije
als tegenprestatie EU-burgers moet toestaan hun uitkeringen die ze ingevolge het
socialezekerheidsstelsel van Turkije hebben verworven naar de EU te mogen
meenemen.
In mijn voorstel maak ik de uitbreiding van export naar derde landen ingevolge een
nieuw verdrag afhankelijk van wederkerigheid. Dus afhankelijk van de vraag of het
desbetreffende derde land ook export van uitkeringen aan derdelandonderdanen/
EU-burgers naar de EU toestaat. Hierbij maak ik geen onderscheid in het type uitke-
ring, dat wil zeggen of betrokkenen deze middels premiebetaling hebben verworven,
of dat het gaat om uitkeringen die uit algemene middelen worden bekostigd; export
van beide typen uitkeringen zijn afhankelijk van de wederkerigheid. De uitkeringen
die in Nederland op grond van premiebetaling opgebouwd worden betreffen uitke-
ringen bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ziekte1 en ouderdom.2 Wat betreft-
non-contributieve uitkeringen wordt in Nederland de verstrekking van kinderbijs-
lag niet op basis van premiebetaling plaats. Deze wordt uit algemene middelen
bekostigd.
Wat betreft de export van speciale non-contributieve uitkeringen, zoals de Neder-
landse Toeslagenwet, geven het EVSZ en IAO-Verdrag 118 verdragslanden de moge-
lijkheid om dergelijke uitkeringen uit te zonderen van de exportmogelijkheid. Over
het algemeen willen landen niet dat dergelijke non-contributieve uitkeringen naar
het buitenland worden meegenomen. Daarom geeft ook verordening 883/04, waar
verordening 1231/10 naar verwijst, de mogelijkheid tot uitzondering van speciale
non-contributieve uitkeringen van de export: EU-lidstaten kunnen dergelijke uitke-
ringen van de exportmogelijkheid uitzonderen door deze uitkeringen in een bijlage
op te laten nemen. In het kader van mijn voorstel voor de vormgeving van nieuwe
verdragen kunnen EU-lidstaten die de export van dergelijke non-contributieve

1. Al geldt bij werknemers de verplichting tot loondoorbetaling bij werkgever; net als bij verordening
883/04 worden deze verplichtingen tot de materiële werkingssfeer gerekend en worden deze ver-
plichtingen niet als non-contributieve uitkeringen beschouwd.

2. Wel wordt een eventueel tekort op ouderdomspensioenen vanwege een lager pensioenopbouw aange-
vuld uit de algemene middelen. Bovendien hoeven zij die geen inkomen genieten geen premies te beta-
len. Aangezien het echter in de regel gaat om uitkeringen die door premiebetaling worden opgebouwd
is het voor de hand liggend om de ouderdomspensioenen aan te merken als uitkeringen die worden
verworven.
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uitkeringen naar derde landen niet wensen deze uitkeringen uitzonderen van de
exportmogelijkheid door betreffende uitkeringen in een bijlage bij het verdrag op
te nemen.
Bovendien kunnen landen ervoor kiezen om uitkeringen die niet op premiebetaling
zijn gebaseerd aan te passen aan het kostenniveau van derde landen waarnaar de uit-
keringen worden meegenomen, welk veelal het herkomstland is. Zoals besproken
kunnen ingevolge verordening 883/04 speciale non-contributieve uitkeringen van
de export worden uitgezonderd. Contributieve uitkeringen worden wel geëxpor-
teerd, dit zonder aanpassing aan het kostennniveau van het land waarnaar geëxpor-
teerd wordt. Bij de non-contributieve uitkeringen die niet speciaal zijn in de zin van
verordening 883/04 speelt bij sommige landen, zoals Nederland, de wens om deze
aan te passen aan de kosten van het levensonderhoud van het land waarnaar export
plaatsvindt. Uit de jurisprudentie over Besluit 3/80 en het NTV blijkt dat deze aan-
passing niet geoorloofd is. Het EVSZ staat aanpassing alleen toemet betrekking tot de
export van kinderbijslagen. Ik laat het over aan de verdragslanden of ze dergelijke
uitkeringen willen aanpassen aan het kostenniveau van derde landen waarnaar uit-
keringen worden meegenomen.
Ook zouden EU-lidstaten de mogelijkheid moeten hebben om de uitkeringen die
naar het buitenland worden meegenomen door afspraken te waarborgen om zo toe-
zicht te houden op naleving van de nationale socialezekerheidswetgeving. Drie
coördinatieregelingen (het EVSZ, het NTV en IAO-Verdrag 118) geven, anders
dan Besluit 3/80, verdragslanden de mogelijkheid om de export van uitkering door
middel van nadere afspraken met betrekking tot de handhaving te waarborgen. In
het kader van verordeningen 883/04 en 1231/10 is de handhaving van de nationale
regeling aangaande de uitkeringen die naar andere EU-landen worden meegeno-
men niet gewaarborgd: deze verordeningen bevatten namelijk geen afspraken
waarmee handhaving van de regels bij de export van uitkeringen is gewaarborgd.3

De mogelijkheid van waarborging van de uitkeringen die voor derdelandonderda-
nen naar het buitenland worden geëxporteerd zou betrekking moeten hebben op
zowel bij de middels premiebetaling verworven uitkeringen als de niet op premie-
betaling gebaseerde uitkeringen. Daarom hebben EU-lidstaten in mijn voorstel de
mogelijkheid om de export afhankelijk te stellen van afspraken betreffende het
waarborgen van de rechtmatigheid van uitkeringen die naar het buitenland worden
meegenomen.

De aanwijzing van een toepasselijke wetgeving
In het besluit van de Raad van Ministers voor een voorstel ter vervanging van Besluit
3/80 zijn geen aanwijsregels opgenomen waarmee de toepasselijke wetgeving wordt

3. Handhaving zou overigens ook in de coördinatie ten aanzien van EU-burgers een sterker beginsel moe-
ten zijn. Ook binnen de EU bestaat de noodzaak aan toezicht op uitkeringen die naar andere EU-lid-
staten worden meegenomen; fraude, miscommunicatie en dergelijke kunnen immers ook hier aan de
orde zijn.
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aangewezen. Besluit 3/80 bevat wel aanwijsregels. De aanwijsregels van Besluit 3/80
hebben, net zoals de aanwijsregels van verordening 883/04, die via verordening
1231/10 doorwerkt tot derdelandonderdanen, alleen betrekking op het grondgebied
van de EU. Aangezien alleen in het EVSZ en het NTV aanwijsregels zijn opgenomen
die ook betrekking hebben op derde landen heb ik de mogelijkheid van opname van
aanwijsregels naar de mogelijkheden voor het sluiten van nieuwe verdragen hierop
gebaseerd. Het EVSZ bepaalt voor werknemers dat doorgaans de wetgeving van toe-
passing is van het verdragsland waarin de desbetreffende werknemers hun werk-
zaamheden verrichten, of, indien het om zeelieden gaat, de wetgeving van het
verdragslandwaarvan het vaartuig waarop zij varen de vlag voert. In geval van deta-
chering vanwerknemers door hunwerkgever naar een ander land blijft hun nationale
wetgeving van toepassing, op voorwaarde dat deze uitzending niet langer dan 12
maanden duurt. Het NTV geeft deze mogelijkheid voor 24 maanden. In mijn voorstel
voor nieuwe verdragenmet derde landen heb ik de detacheringsperiode conform ver-
ordening 883/04 voor een duur van 24 maanden opgenomen. Verschillen in detache-
ringsperiode tussen landen zou problematisch zijn voor de coördinatie van de
socialezekerheidsrechten van derdelandonderdanen. Een voorbeeld is dat een derde-
landonderdaan vanuit India voor een duur van 24 maanden naar Nederland is gede-
tacheerd om daar te werken, en vervolgens na 13 maanden naar België wordt
gedetacheerd om zijn werkzaamheden daar voort te zetten. Indien België voor een
detacheringsperiode van 12 maanden zou kiezen dan zou de duur van detachering
overschreden zijn, waardoor betrokkene ten aanzien van België geen beroep kan doen
op de detacheringsbepalingen ingevolge het nieuwe verdrag. Vandaar dat een uni-
forme detacheringsperiode voordelen heeft. Ook is het zo dat de feitelijke detache-
ringsperiode langer zal zijn naarmate betrokkenen vanuit een ver derde land
worden gemigreerd naar de EU. Ook willen kennismigranten, van wie de EU hun
migratie naar Europa aanmoedigt, veelal voor een langere duur in Europa werken.
De regeling die voor kennismigranten geldt is namelijk gunstig waardoor zij hier
ruim gebruik van willen maken. Verder is ingevolge het EVSZ, afgezien van uitzon-
deringen als gevolg van nadere regelingen door verdragslanden onderling, voor zelf-
standigen de wetgeving van het verdragsland waar zij hun beroep uitoefenen van
toepassing, zelfs wanneer ze op het grondgebied van een ander land wonen. Deze
aanwijsregel voor zelfstandigen heb ik in mijn voorstel voor nieuwe verdragen
met derde landen opgenomen. Alle andere coördinatieregelingen kennen geen aan-
wijsregels voor zelfstandigen of bevatten geen aanwijsregels. Ook zou er, conform de
systematiek van het EVSZ en het NTV, aan de autoriteiten van twee ofmeer landen de
mogelijkheid moeten worden gegeven om ten behoeve van een bepaalde groep uit-
zonderingen op de aanwijsregels vast te stellen.

De samentelling van tijdvakken
In het besluit van de Raad van Ministers voor een voorstel ter vervanging van
Besluit 3/80 zijn geen samentellingsregels opgenomen. Besluit 3/80 bevat wel
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samentellingsregels. Aangezien de territoriale werkingssfeer van Besluit 3/80, behou-
dens de exportmogelijkheid naar Turkije, beperkt is tot de EU bevat dit besluit geen
samentellingsregels van Turkse tijdvakken.
In mijn voorstel heb ik de mogelijkheid tot samentelling van tijdvakken die derde-
landonderdanen in derde landen hebben vervuld opgenomen. Conform de systema-
tiek van het EVSZ is de deelpensioenmethode bij langdurige uitkeringen een
geschikte methode voor nieuwe verdragen met derde landen: betrokken landen moe-
ten langdurige uitkeringen namelijk naar evenredigheid van de in dat land vervulde
tijdvakken berekenen. Ten aanzien van de samentelling van de tijdvakken voor kort-
durende uitkeringen dient de bekostiging ervan conform de systematiek van zowel
het EVSZ als het NTV bij het sluiten van nieuwe verdragen tot tijdvakken vervuld in
derde landen voor rekening van één land te komen: het desbetreffende land telt de
vervulde tijdvakken in de desbetreffende landen samen en bekostigt de uitkeringen
voor de betrokkenen. Net als bij de export van uitkeringen naar derde landen is ook
bij de samentelling van tijdvakken toezicht van belang: de nationale autoriteiten van
landen kunnen hier uitvoering aan geven door formulieren af te gevenmet betrekking
tot de in dat land vervulde tijdvakken. Zodoende wordt fraude en miscommunicatie
tegengegaan, en kunnen de nationale autoriteiten in andere landen er op vertrouwen
dat een derdelandonderdaan in dat land de tijdvakken zoals vermeld op de desbetref-
fende formulier daadwerkelijk heeft vervuld. Bij nieuwe verdragen moet de samen-
telling van tijdvakken op voorwaarde van wederkerigheid plaatsvinden: op grond
van wederkerigheid moeten landen de tijdvakken die betrokkenen in andere landen
hebben opgebouwd in aanmerking nemen bij de vaststelling van het recht op een uit-
kering. Dit betekent dus dat indien een derde land de wederkerigheid met betrekking
tot de samentelling van tijdvakken accepteert en op grond hiervan de tijdvakken ver-
vuld in EU-landen voor kortdurende uitkeringen (zoals werkloosheidsuitkeringen)
en/of langdurige uitkeringen (zoals arbeidsongeschiktheidsuitkeringen) meetelt
voor het ontstaan en de hoogte ervan, dan geldt dat een EU-lidstaat ook de tijdvakken
die in het desbetreffende derde land vervuld zijn moet samentellen voor de opening
en de hoogte van de uitkeringen waarvoor de derde land tijdvakken samentelt. Zoals
opgemerkt kunnen landen besluiten om bij de aanvaarding van wederkerigheid met
betrekking tot de samentelling van tijdvakken onderscheid te maken naar onderdelen
van de sociale zekerheid. Zo kunnen landen de wederkerigheid slechts voor een
bepaald aantal onderdelen van de sociale zekerheid laten gelden. De verklaring hier-
omtrent kunnen landen in een bijlage bij het verdrag opnemen.

Het reguleren van samenloop van uitkeringen
In het besluit van de Raad van Ministers voor een voorstel ter vervanging van
Besluit 3/80 zijn geen non-cumulatiebepalingen opgenomen die de samenloop van
uitkeringen reguleren. Besluit 3/80 bevat wel non-cumulatiebepalingen. Hoewel
de territoriale werkingssfeer van Besluit 3/80 in principe alleen tot de EU strekt heb-
ben de non-cumulatiebepalingen van dit besluit ook betrekking op het Turkse
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socialezekerheidsstelsel. Besluit 3/80 staat immers de export van uitkeringen naar
Turkije toe, vandaar dat eventuele samenloop met uitkeringen die Turkse staatsbur-
gers vanuit het Turkse socialezekerheidsstelsel ontvangen moet worden gereguleerd.
De non-cumulatiebepalingen die in de geanalyseerde coördinatieregelingen zijn
opgenomen zijn soortgelijk aan elkaar en kunnen worden opgenomen in mijn voor-
stel voor het sluiten van nieuwe verdragen. Zo worden in deze coördinatieregelingen
twee principes gehanteerd om de samenloop van uitkeringen te reguleren. Het eerste
principe heeft betrekking op het feit dat de desbetreffende regeling niet toestaat dat
verschillende uitkeringen van dezelfde aard of verschillende uitkeringen die betrek-
king hebben op dezelfde periode van verplichte verzekering worden toegekend of
gehandhaafd. Uitzondering hierop zijn de langdurige uitkeringen die conform mijn
voorstel op grond van de deelpensioenmethode worden berekend. Het gaat hierbij
om uitkeringen voor invaliditeit, ouderdom, nagelaten betrekkingen of arbeidsonge-
vallen en beroepsziekten welke door verschillende landen naargelang de vervulde
tijdvakken naar evenredigheid worden toegekend. Dergelijke uitkeringen mogen
dus wel samenlopen. In het kader van nieuwe verdragen zouden EU-landen nadere
bepalingen moeten vaststellen met derde landen om de samenloop van uitkeringen
nader te regelen. Het tweede principe treedt in werking indien de samenloop van uit-
keringen zich voordoet of indien er op het andere grondgebied inkomsten door bij-
voorbeeld werk worden verkregen. In een dergelijk geval kan met behulp van de
nationale non-cumulatiebepalingen de verrekening van de toegekende uitkering
worden bewerkstelligd. Ook hier zouden landen nadere bepalingen moeten vaststel-
len om toepassing te geven aan eventuele verrekeningen.

Samenvattend overzicht van mijn voorstel voor het sluiten van nieuwe verdragen
Met betrekking tot de export van uitkeringen stel ik voor om zowel uitkeringen die
door middel van premiebetaling zijn gefinancierd als uitkeringen die niet door mid-
del van premiebetaling zijn gefinancierd, maar die uit algemene middelen worden
bekostigd afhankelijk te stellen van de vraag of het desbetreffende derde land aan
EU-burgers ook export van de desbetreffende uitkering naar de EU toestaat. Ik stel
voor om landen de mogelijkheid te geven om de export van uitkeringen afhankelijk
te stellen van afspraken tussen landen om zodoende toezicht te houden op de nale-
ving van de nationale regelgeving met betrekking tot uitkeringen die naar het buiten-
land worden meegenomen. Ook geef ik landen de mogelijkheid dat zij speciale non-
contributieve uitkeringen kunnen uitzonderen van de exportmogelijkheid door deze
in een bijlage bij het verdrag op te nemen indien de export van dergelijke uitkeringen
niet gewenst is.
Verder stel ik voor om aanwijsregels op te nemen waarmee de toepasselijke wetge-
ving wordt aangewezen voor werknemers en zelfstandigen. Tevens heb ik een deta-
cheringsperiode van 24 maanden voorgesteld. Ook heb ik aan nationale autoriteiten
van twee of meer landen de mogelijkheid gegeven om uitzonderingen op de aanwijs-
regels vast te stellen ten behoeve van een bepaalde groep.
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Met betrekking tot de samentelling van tijdvakken stel ik voor dat tijdvakken in derde
landen in aanmerkingworden genomen bij het openen en de hoogte van de uitkering,
maar wel op voorwaarde dat het derde land hetzelfde doet inzake de tijdvakken ver-
vuld in de EU indien betrokkenen een beroep doen op een uitkering vanuit dat derde
land. Net als bij de export van uitkeringen zijn ook bij de samentelling van tijdvakken
afspraken inzake toezicht op betrouwbaarheid van de in derde landen vervulde tijd-
vakken van belang. De nationale autoriteiten van EU-landen kunnen fraude en mis-
communicatie voorkomen door formulieren af te geven met betrekking tot de in het
desbetreffende land vervulde tijdvakken.
Ten slotte heb ik non-cumulatiebepalingen in mijn voorstel voor het sluiten van
nieuwe verdragen opgenomen om de samenloop van uitkeringen vanuit de sociale-
zekerheidsstelsels van zowel EU-landen als derde landen te reguleren. Ook heb ik in
mijn voorstel landen aanbevolen hieromtrent nadere bepalingen vast te stellen om
toepassing te geven aan eventuele verrekeningen in geval van samenloop van
uitkeringen.

. DE VOORGESTELDE VERDRAGEN GETOETST

In de onderhavige paragraaf ga ik de door mij voorgestelde verdragen met derde lan-
den toetsen aan demogelijke voorwaarden voor het in beschouwing nemen van feiten
buiten de EU. Allereerst volgt een bespreking van deze mogelijke voorwaarden,
waarna de toetsing volgt.

9.3.1 Uitbreiding van coördinatie ten behoeve van derdelandonderdanen: mogelijke
voorwaarden

Jorens heeft in zijn proefschrift in 1997 al een aantal mogelijke argumenten getoetst
aan de vraag of export van uitkeringen al dan niet moet worden toegestaan.4 Zijn
bespreking is summier van aard en betreft enkel de argumenten die aangevoerd kun-
nen worden om export van uitkeringen in een lidstaat niet toe te staan, zoals de
beperkte financiële draagkracht van het socialezekerheidsstelsel van een lidstaat.5

Ik zal deze problematiek vanuit een breder perspectief benaderen en ook (voor zover
nog relevant) de door Jorens behandelde argumenten bespreken om de lezer een zo
volledig mogelijk overzicht te bieden aangaande de mogelijkheden in de coördinatie
ten aanzien van derdelandonderdanen. Bij deze bespreking gaat het om factoren die
betrekking hebben op de coördinatie zelf. Factoren die daarbuiten liggen zal ik niet
behandelen, aangezien dit politieke argumenten zijn die van allerlei aard kunnen zijn.
Lang geleden kwamen deze bijvoorbeeld voort uit de strijd tussen Griekenland en

4. Y. Jorens,De rechtspositie van niet-EU-onderdanen in het Europese Socialezekerheidsrecht, Brugge: die Keure,
1997.

5. Zie voor een overzicht van de desbetreffende argumenten blz. 79-83 en 354-357.
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Turkije, waardoor er nooit een toepassingsregeling voor Besluit 3/80 is vastgesteld. In
hoofdstuk 4, waarin Besluit 3/80 wordt behandeld, komt dit aan bod. Recenter zijn
het argumenten die in de sfeer van demigratiepolitiek liggen. De regeringwil bijvoor-
beeld bij de nationale inwoners niet de indruk wekken dat ze te royaal is voor buiten-
landers.6 Ik onderzoek deze argumenten niet omdat ze buiten mijn vakgebied liggen,
erg moeilijk systematisch te onderzoeken zijn en bovendien als gevolg van politieke
ontwikkelingen aan sterke veranderingen onderhevig kunnen zijn. Het kan ook voor-
komen dat het politieke argument achter een bepaalde houding van een EU-lidstaat
moeilijk of niet te achterhalen is en er geen bron voor is, waardoor het onduidelijk
blijft waarom een EU-lidstaat een dergelijke houding aanneemt. Doordat de politieke
argumenten vaak heel moeilijk terug te voeren zijn in hun oorsprong zou ik conclusies
daaromtrent moeilijk kunnen verantwoorden. Ik beperk me daarom tot sociaal-eco-
nomische argumenten.
Overigens is mijn benadering anders dan die van Jorens: hij heeft het namelijk over
argumenten om coördinatie ten aanzien van derdelandonderdanen niet uit te brei-
den, terwijl ik de mogelijke voorwaarden bespreek om feiten buiten de EU juist in
beschouwing te nemen. Met feiten buiten de EU worden aspecten bedoeld die
betrekking hebben op derde landen, zoals de aldaar vervulde tijdvakken en de
export van uitkeringen naar deze landen. Zoals gezegd houdt verordening 1231/10
geen rekening met feiten buiten de EU. Ik heb hier een inventarisatie gemaakt
van mogelijke voorwaarden die EU-lidstaten zouden kunnen of willen stellen om
deze feiten wel in beschouwing te nemen. Ik laat daarbij in het midden of de des-
betreffende voorwaarden terecht gesteld worden. De voorwaarden voor het in
beschouwing nemen van feiten buiten de EU zijn te categoriseren onder de aard
en de hoogte van de uitkering, de handhaving op de naleving van nationale wetge-
ving, het vereiste van wederkerigheid en de waarborging inzake het voorkomen
van verstoring van de arbeidsmarkt. Desbetreffende voorwaarden maken het
gemakkelijker om deze uitbreiding te accepteren. De besproken voorwaarden zijn
niet limitatief: bovendien kan de relevantie ervan per EU-lidstaat verschillen. Dit
geldt ook voor de rangorde van de voorwaarden: deze kan per EU-lidstaat verschil-
len. De mogelijke voorwaarden voor het in aanmerking nemen van feiten buiten de
EU heb ik geïnventariseerd uit de ontwikkelingen in de coördinatie ten aanzien van
derdelandonderdanen op zowel nationaal als EU-niveau. Zo heb ik coördinatiere-
gelingen, arresten van het Hof van Justitie en de voor de coördinatie relevante natio-
nale regelgeving met betrekking tot sociale zekerheid geanalyseerd op factoren die
van belang kunnen zijn bij de toetsing aan de mogelijkheden om feiten buiten de EU
in beschouwing te nemen. Hieronder volgt een nadere bespreking van de betref-
fende mogelijke voorwaarden.

6. Zo wil het Verenigd Koninkrijk het vrij verkeer van personen beperken. Zie voor deze discussie www.
europa-nu.nl.
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De voorwaarden met betrekking tot de aard en de hoogte van de uitkering
Een mogelijke voorwaarde voor het in beschouwing nemen van feiten buiten de EU
van derdelandonderdanen in de EU-coördinatie is dat er premies zijn betaald voor
uitkeringen. De doelstelling van coördinatie is immers dat socialezekerheidsrechten
die verworven zijn in grensoverschrijdend verkeer worden gewaarborgd. Aangezien
derdelandonderdanen er premies voor hebben betaald is het niet meer dan redelijk
dat ze de verworven uitkeringen betaald krijgen, ook in het buitenland. Voorbeelden
van uitkeringen die op premiebetaling zijn gebaseerd zijn arbeidsongeschiktheidsuit-
keringen en ouderdomspensioenen. Het belang van behoud van verworven rechten
blijkt uit het door het Hof van Justitie in 1975 gewezen Petroni-arrest7 dat van belang
is bij vrij verkeer binnen de EU. In dit arrest overwoog het Hof dat een werknemer
geen voordelen door migratie mag verliezen. Dit houdt dus in dat een migrerende
werknemer geen nationaal verworven rechten mag verliezen. Dit geldt ook indien
een werknemer hierdoor overcompensatie heeft. Het is te rechtvaardigen dat derde-
landonderdanen hun rechten die ze middels premiebetaling hebben verworven ook
in derde landen ontvangen. Dit ligt anders bij uitkeringen die niet op premiebetaling
zijn gebaseerd, maar uit algemene middelen worden betaald, zoals bijstandsuitkerin-
gen. Er zijn in dit geval immers geen premies voor betaald. Landen verstrekken derge-
lijke uitkeringen binnen hun grondgebied op grond van solidariteit. Men kan daarom
op basis van de financiering van deze uitkeringen beargumenteren dat landen niet
gehouden zijn om deze uitkeringen aan in het buitenland woonachtige derdelandon-
derdanen te verstrekken. Verder worden werkloosheidsuitkeringen niet gerekend als
verworven rechten omdat ze een te nauwe band hebbenmet beschikbaarheid voor de
arbeidsmarkt. Deze uitkeringen lenen zich niet voor (langdurige) export omdat de
werkloze een sollicitatieplicht heeft in het land dat hem zijn uitkering verstrekt en
dat land ook toezicht wil houden op het zoeken naar werk.8 Aan deze redenering ligt
dus ook de voorwaarde ten grondslag die hierna wordt besproken, namelijk de waar-
borging van de naleving van de nationale wetgeving.
Een andere mogelijke voorwaarde voor de EU-lidstaat om feiten buiten de EU in
beschouwing te nemen is dat een lidstaat de geëxporteerde uitkeringen buiten de
EU mag aanpassen (lees: verlagen) naar de kosten voor het primaire levensniveau
in het land waar export naar plaatsvindt. Zo past Nederland met de invoering van
de Wet woonlandbeginsel per 1 januari 2012 bepaalde geëxporteerde uitkeringen
aan naar het kostenniveau voor het primaire levensonderhoud in het desbetreffende
derde land.9 De te exporteren uitkering blijft gelijk aan de maximale uitkering in
Nederland. Hierdoor is de hoogte van de geëxporteerde uitkering voor de

7. HvJ 21 oktober 1975, C-24/75, Petroni, Jur. 1975, 1149, ECLI:EU:C:1975:129, RSV 1976/110.
8. Zie onder andere HvJ 18 juli 2006, C-406/04, De Cuyper, Jur. 2006, I-6947, ECLI:EU:C:2006:491.
9. Wet van 29 maart 2012, Stb. 2012, 198, houdende wijziging van enkele socialezekerheidswetten in ver-

band met de aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in
de sociale zekerheid). Inwerkingtreding: 1 juli 2012 onderscheidenlijk 1 januari 2013 (Stb. 2012, 206).
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betrokkenen in landenwaar het kostenniveau boven dat vanNederland ligt gelijk aan
het niveau in Nederland.

De handhaving van naleving van de nationale wetgeving
Zoals al is opgemerkt is ook een mogelijke voorwaarde voor het in aanmerking
nemen van feiten buiten de EU dat de naleving van de nationale wetgeving gewaar-
borgd is. Anders dan bij de andere voorwaarden gaat het hier niet om voorwaarden
om wel of geen feiten buiten de EU in aanmerking te nemen in de coördinatie met
betrekking tot derdelandonderdanen, maar omde geregelde coördinatie goed te laten
functioneren. Waarborging van de nationale wetgeving is immers van essentieel
belang om eventuele fraude en miscommunicatie in de coördinatie tegen te gaan.
Sommige EU-lidstaten, zoals Nederland, zijn steeds meer belang gaan hechten aan
de waarborging van de naleving van de nationale wetgeving. Zo heeft Nederland
per 1 januari 2000 de Wet BEU ingevoerd.10 Op grond van de Wet BEU hebben per-
sonen die buiten Nederland wonen of daar langer dan drie maanden verblijven geen
recht meer op een uitkering. De exportbeperking van uitkeringen is geen doel op zich:
indien de naleving van de nationale wetgeving kan worden gewaarborgd wordt de
exportbeperking opgeheven. Bovendien zijn in de besluiten van de Raad van Minis-
ters (onder andere voorstel ter vervanging van Besluit 3/80 en uitwerking van de
Euro-Mediterrane overeenkomsten11) bepalingen opgenomen met betrekking tot
de naleving van de nationale wetgeving, anders dan in bijvoorbeeld Besluit 3/80.
Ook hieruit blijkt het belang van de waarborging van de naleving van de nationale
wetgeving voor EU-lidstaten. Daarom is een mogelijke voorwaarde om feiten buiten
de EU in beschouwing te nemen dat de handhaving van de nationale wetgeving is
gewaarborgd ten aanzien van het desbetreffende derde land. Een afdoende controle
op de naleving van de nationale wetgeving van een lidstaat kan nu eenmaal veel
gemakkelijker plaatsvinden in het eigen land dan buiten de landsgrenzen. Adequate
controle is noodzakelijk om te voldoen aan de rechtmatigheidsdoelstelling van het
beleid. Dit speelt vooral een rol bij uitkeringen waarin de aanwezigheid van een part-
ner/gezinslid of de verwerving van andere inkomsten door de uitkeringsgerechtigde
of een gezinslid van belang is voor de vaststelling van het recht op een uitkering of
van de hoogte ervan. De handhaafbaarheid buiten een lidstaat kan in beginsel slechts
worden gewaarborgd wanneer de medewerking van de autoriteiten in het woon-/
verblijfsland is verzekerd. Een dergelijke waarborg is in beginsel alleen aanwezig
wanneer met het betreffende land een verdragsrelatie bestaat die dit regelt. De
opname van een bepalingwaarmee op het gebied van de sociale zekerheid in het alge-
meen wordt voorzien in wederzijdse bijstand ten behoeve van de uitvoering van het

10. Wet van 27 mei 1999, Stb. 250.
11. Zie besluit voor vervanging van Besluit 3/80 Besluit Raad van 6 december 2012, Pb L 340/19, en de

besluiten voor de uitwerking van de Euro-Mediterrane overeenkomsten zie Algerije Besluit Raad
van 21 oktober 2010, Pb L 306/14; Marokko Besluit Raad van 21 oktober 2010, Pb L 306/1 en Tunesië
Besluit Raad van 21 oktober 2010, Pb L 306/8.
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verdrag is onvoldoende om de handhaving van de verstrekking van de geëxpor-
teerde uitkeringen te waarborgen. Deze bepaling zou moeten worden aangevuld
met demogelijkheid voor de lidstaat die de uitkering verschuldigd is om indien nood-
zakelijk zelfstandig de controle uit te voeren.
In het kader van dewaarborging van de nationale wetgeving kan een EU-lidstaat ook
feiten buiten de EU in beschouwing nemen door middel van afspraken met het des-
betreffende derde land om de betaling van uitkeringen van de in het derde land
woonachtige derdelandonderdanen te regelen.
Een voorwaarde die soortgelijk is aan de handhaving van de nationale wetgeving
inzake het recht op een uitkering is dat de doelstellingen van de socialezekerheidsre-
geling op grond waarvan een uitkering wordt verstrekt ook in het desbetreffende
derde land is gewaarborgd. Ook de doelstellingen van een socialezekerheidsregeling
op grondwaarvan een uitkering is verstrekt kunnen immers in een derde land relatief
moeilijk te handhaven zijn. Voorbeelden hiervan zijn het beleid omwerklozen, zieken
en arbeidsongeschikten weer aan het werk te krijgen. Een probleemmet de werkloos-
heidswet is dat werklozen verplicht zijn hun best te doen om zo snel mogelijk weer tot
de arbeidsmarkt toe te treden. Dit wordt bewerkstelligd door werklozen een sollicita-
tieplicht op te leggen, hetgeen inhoudt dat werklozen op zoek moeten gaan naar
werk. Net als de werkloosheidsuitkering zijn ook de re-integratieactiviteiten inge-
volge bijvoorbeeld de ziektewetregeling gebaseerd op het streven dat zieken zo snel
mogelijk weer de arbeidsmarkt op gaan. Om dit te verwezenlijken wordt een opmaat
toegesneden re-integratieplan opgesteld. De problemen in de coördinatie met derde-
landonderdanen hebben onder andere betrekking op de vraag of en hoe er toezicht
kan worden gehouden op de sollicitatieactiviteiten van werklozen en op de re-inte-
gratieactiviteiten van zieken en arbeidsongeschikten die in het buitenland wonen.

Het vereiste van wederkerigheid
Een andere mogelijke voorwaarde voor EU-lidstaten om feiten buiten de EU in
beschouwing te nemen is dat een derde land EU-burgers dezelfde voordelen geeft
als die EU-lidstaten aan derdelandonderdanen geven. Zo zijn de besluiten die de Raad
van Ministers op basis van de voorstellen van de Europese Commissie heeft aangeno-
men waaronder voorstel ter vervanging van Besluit 3/80 (dat speciaal voor Turkse
staatsburgers is vastgesteld) gebaseerd op wederkerigheid. Besluit 3/80 is echter,
anders dande andere EU-regelingen, niet gebaseerd opwederkerigheid. Dat het besluit
voor een voorstel ter vervanging van Besluit 3/80 (waarin een soortgelijke coördinatie
als in het besluit is opgenomen) wel op wederkerigheid gebaseerd is, betekent dus dat
Turkije als tegenprestatie EU-burgers dezelfde coördinatiebeschermingmoet geven als
de EU-lidstaten aan de Turkse staatsburgers geven. Uit deze ontwikkeling blijkt dus het
belang van wederkerigheid door derde landen voor EU-lidstaten.Wederkerigheid zou
voor EU-lidstaten daarom een reden kunnen zijn om in de coördinatie ten aanzien van
derdelandonderdanen feiten buiten de EU in beschouwing te nemen. Het is immers te
begrijpen dat EU-lidstaten een tegenprestatie voor hun nationale burgers verlangen in
ruil voor de aan derdelandonderdanen gegeven voordelen.
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Het vereiste van wederkerigheid is in de literatuur niet inhoudelijk behandeld. Er zijn
twee typen vanwederkerigheid te onderscheiden, namelijk volledigewederkerigheid
en gedeeltelijkewederkerigheid. Volledigewederkerigheid houdt in dat de betrokken
landen elkaars burgers wat betreft het recht op sociale zekerheid een volledige gelijke
behandeling met nationale burgers geven. Vaak worden speciale non-contributieve
uitkeringen uitgezonderd van de volledige wederkerigheid omdat dergelijke uitke-
ringen uit algemene middelen worden bekostigd. Bij volledige wederkerigheid wor-
den de vijf technieken van coördinatie (de aanwijzing van toepasselijke wetgeving,
het verbod van discriminatie naar nationaliteit, de export van uitkeringen, de samen-
telling van tijdvakken en het reguleren van samenloop van uitkeringen) ten aanzien
van het desbetreffende land toegepast om zo elkaars socialezekerheidsstelsels ten
behoeve van betrokkenen te overbruggen. In geval van gedeeltelijke wederkerigheid
geven de betrokken landen elkaars burgers slechts voor bepaalde onderdelen van het
socialezekerheidsstelsel gelijke behandeling met nationale burgers. Hier worden de
vijf technieken van de coördinatie tussen de desbetreffende landen dus niet volledig
toegepast, maar slechts één of enkele daarvan.
In de EU-coördinatie ten aanzien van derdelandonderdanen is er geen sprake van vol-
ledige wederkerigheid maar van gedeeltelijke wederkerigheid. De EU-coördinatiere-
gelingen bewerkstelligen via gedeeltelijke wederkerigheid een gedeeltelijke
coördinatie. Zo zijn de besluiten die de Raad vanMinisters op basis van de voorstellen
van de Europese Commissie waaronder voorstel ter vervanging van Besluit 3/80
heeft aangenomen gebaseerd op gedeeltelijke wederkerigheid: Turkije moet EU-
werknemers gelijke behandeling geven met zijn nationale inwoners en EU-werkne-
mers de export van bepaalde uitkeringen naar de EU toestaan. Samentelling van tijd-
vakken hoeft dus niet. Het kan ook voorkomen dat wederkerigheid in een EU-
coördinatieregeling ontbreekt. Dan moet er een zodanige doelstelling zijn waardoor
het ontbreken van wederkerigheid vanuit de visie van de landen die zonder tegen-
prestatie wel gehouden zijn om gelijke behandeling te geven kan worden gerecht-
vaardigd. Een voorbeeld hiervan is Besluit 3/80: anders dan het besluit voor een
voorstel ter vervanging is het betreffende besluit niet op wederkerigheid gebaseerd.
Dit besluit is gekaderd in de geleidelijke verwezenlijking van vrij verkeer van werk-
nemers tussen EU-lidstaten en Turkije. Dat Besluit 3/80 geen vereiste van wederke-
righeid ten opzichte van Turkije bevat komt doordat dit besluit niet het Turkse
socialezekerheidsstelsel coördineert, maar enkel de socialezekerheidsrechten van
de (re)migrerende Turkse staatsburgers binnen de EU. Het besluit bevat echter wel
een exportbepaling van bepaalde uitkeringen naar Turkije. In dit verband had het ver-
eiste vanwederkerigheid ten opzichte van Turkije echter wel kunnenworden gesteld.
De doelstelling van Besluit 3/80 (de geleidelijke verwezenlijking van vrij verkeer van
werknemers) rechtvaardigde kennelijk voor EU-lidstaten een coördinatieregeling
waarin wederkerigheid ten opzichte van Turkije ontbrak.
In sommige bilaterale socialezekerheidsverdragen is er sprake van volledige weder-
kerigheid: betrokken landen geven elkaars burgers volledige gelijkheid met betrek-
king tot de toepassing van hun socialezekerheidsstelsels. De vijf technieken van de

 Betere coördinatie van socialezekerheidsrechten voor derdelandonderdanen



coördinatie worden in dergelijke bilaterale socialezekerheidsverdragen dus volledig
toegepast omdaarmee elkaars socialezekerheidsstelsels ten behoeve van betrokkenen
te coördineren. Een voorbeeld hiervan is het Nederlands-Turks socialezeker-
heidsverdrag.12

Bovendien blijkt uit het door het EHRM gewezen Carson-arrest dat vanuit het
gelijkheidsbegrip van het EVRM gelijke behandeling afhankelijk mag worden
gesteld van wederkerigheid.13 Zo oordeelde het Hof in het Carson-arrest dat indien
het Verenigd Koninkrijk met een derde land geen bilateraal verdrag heeft gesloten
dat gebaseerd is op wederkerigheid, dit land niet gehouden is om (op grond van
gelijke behandeling) de geëxporteerde uitkering van gepensioneerden aan te passen
aan de inflatiecijfers. Dit geldt ook voor haar nationale burgers. Het ouderdomspen-
sioen van Carson (een Britse staatsburger) werd niet aangepast omdat er geen
bilateraal verdrag is gesloten met Zuid-Afrika. De ouderdomspensioenen van
de inwoners van het Verenigd Koninkrijk of een verdragsland worden wel aange-
past waardoor zij een veel hoger ouderdomspensioen ontvangen. Doordat het
ouderdomspensioen van Carson niet werd aangepast kon ze een veel lager ouder-
domspensioen meenemen naar Zuid-Afrika. Dat het Verenigd Koninkrijk ook
wederkerigheid eist voor de aanpassing van ouderdomspensioenen die haar natio-
nale burgers naar het buitenland meenemen benadrukt het belang van het beginsel
vanwederkerigheid voor een land.Wat betreft het recht op een ouderdomspensioen
zelf heeft het EHRM in het Pichkur-arrest geoordeeld dat de schorsing van het recht
op het pensioen, omdat betrokkene in het buitenland woont door relevante redenen
moet worden gerechtvaardigd.14 Het Hof herhaalt zijn redenering uit het Carson-
arrest, namelijk dat via het betalen van sociale bijdragen personen die in andere lan-
den wonen niet in een soortgelijke situatie geplaatst kunnen worden, aangezien
socialezekerheidsstelsels (inclusief pensioenstelsels) met name bedoeld zijn om
een bepaalde minimum levensstandaard te waarborgen voor betrokkenen die in
het desbetreffende land wonen. Ook is het door de verscheidenheid aan economi-
sche en sociale variabelen tussen landen, moeilijk om een echte vergelijking te
maken tussen pensioengerechtigden die in het land zelf wonen en pensioengerech-
tigden die in het buitenland wonen. Het Hof is echter van oordeel dat de onderha-
vige zaak van een andere aard is dan het Carson-arrest. In dit arrest ging het om een
verschil in behandeling dat betrekking had op het niet aanpassen van verstrekte
pensioenen voor betrokkenen die in het buitenland wonen. Het recht op een pensi-
oen was dus niet aan de orde, wat in de onderhavige zaak wel het geval is. Het recht
op een pensioen werd namelijk afhankelijk gesteld van de verblijfplaats van

12. Verdrag tussen het Koninkrijk en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid, 5 april 1966, Trb. 1966,
155. Gewijzigd in 1980: Verdrag betreffende wijziging van het verdrag van 5 april 1966 tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid, Trb. 1980, 164.

13. EHRM4 november 2008, nr. 42184/05 (Carson e.a. tegen het Verenigd Koninkrijk) en EHRM16maart 2010,
nr. 42184/05 (Carson e.a. tegen het Verenigd Koninkrijk).

14. EHRM 7 november 2013, nr. 10441/06 (Pichkur tegen Oekraïne).
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Pichkur, waardoor hij niet in aanmerking kwam voor een pensioen omdat hij niet
meer in Oekraïne woonde. Hij had echter van 1956 tot 1996 in Oekraïne gewerkt en
premies betaald. Pas indien Pichkur weer in Oekraïne woonachtig zou zijn, zou hij
in aanmerking komen voor betaling van zijn pensioen. Het Hof oordeelde dat hij
met betrekking tot zijn recht op pensioen in een soortgelijke situatie bevond als pen-
sioengerechtigden die in Oekraïne verblijven. Oekraïne was dus gehouden om het
ouderdomspensioen van Pichkur ondanks zijn verblijf in het buitenland te betalen.
Wat betreft mogelijke relevante redenen van een land om pensioengerechtigden die
in het buitenland wonen anders te behandelen dan gerechtigden die in het land zelf
wonen, heeft het Hof geoordeeld dat Oekraïne geen redenen heeft aangevoerd die
gebaseerd zijn op internationale samenwerking om een dergelijk verschil in behan-
deling te kunnen rechtvaardigen.

De waarborging inzake het voorkomen van verstoring van de arbeidsmarkt
Bij de overweging om feiten buiten de EU in aanmerking te nemen kunnen lidstaten
ook de waarborging ter voorkoming van de eventuele verstoring van hun arbeids-
markt als voorwaarde aanvoeren. Het kan namelijk zijn dat verruiming van coör-
dinatiebepalingen de toestroom van derdelandonderdanen stimuleert, waardoor
de arbeidsmarkten in de desbetreffende lidstaten verstoord raken. Dit is vooral
denkbaar in de rijkere Westerse EU-lidstaten. Zo bestaat het risico dat door inslui-
ting van werknemers uit derde landen in de coördinatie nationale werknemers (al
dan niet in bepaalde sectoren) worden verdrongen door derdelandonderdanen,
waardoor werknemers uit EU-landen arbeidsplaatsen verliezen en werkloos wor-
den. Verdringing van de nationale werknemers door werknemers uit derde landen
zou zich bijvoorbeeld kunnen voordoen in geval van detachering uit een derde land.
Als socialezekerheidswetgevingen van derde landen bijvoorbeeld lagere premies
opleggen dan kan het voor werkgevers in EU-landen aantrekkelijk zijn om gebruik
te maken van gedetacheerde derdelandonderdanen. De voorwaarde dat verstoring
van de arbeidsmarkt moet worden voorkomen kan vooral in economisch slechte tij-
den een belangrijke rol spelen bij de overweging om feiten buiten de EU in aanmer-
king te nemen.

9.3.2 Toetsing van mijn voorstel voor het sluiten van nieuwe verdragen

In de vorige subparagraaf heb ik de mogelijke voorwaarden voor het in aanmerking
nemen van feiten buiten de EU besproken. Daar toets ik mijn voorstel voor nieuwe
verdragen met derde landen aan. Ter bespreking van mijn voorstel ga ik hierbij ook
na hoe het besluit van de Raad van Ministers voor een voorstel ter vervanging van
Besluit 3/80 en het betreffende besluit zelf zich verhoudt tot demogelijke voorwaar-
den voor het in aanmerking nemen van feiten buiten de EU. De desbetreffende voor-
waarden zijn niet limitatief: de relevantie van de voorwaarden kan immers per EU-
lidstaat verschillen. Dit geldt ook voor de rangorde van de voorwaarden: ook deze
kan per EU-lidstaat verschillen. De voorwaarden die hier kunnen worden gesteld
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zijn te categoriseren onder de voorwaarden met betrekking tot de aard en hoogte
van de uitkering, de handhaving op de naleving van de nationale wetgeving, het
vereiste van wederkerigheid en de waarborging inzake het voorkomen van versto-
ring van de arbeidsmarkt. Zoals in de vorige subparagraaf is besproken heb ik de
mogelijke voorwaarden voor het in aanmerking nemen van feiten buiten de EU
geïnventariseerd uit de ontwikkelingen in de coördinatie ten aanzien van derde-
landonderdanen op zowel nationaal als EU-niveau.

De voorwaarden met betrekking tot de aard en de hoogte van de uitkering
Een eerste mogelijke voorwaarde voor het in aanmerking nemen van feiten buiten
de EU is dat de op premiebetaling gebaseerde uitkeringen exportabel moeten zijn.
De doelstelling van coördinatie is immers dat socialezekerheidsrechten die verwor-
ven zijn in grensoverschrijdend verkeer worden gewaarborgd. Aangezien derde-
landonderdanen er premies voor hebben betaald zouden ze de verworven
uitkeringen uitbetaald moeten krijgen, ook in het buitenland. Mijn voorstel voor
het sluiten van nieuwe verdragen met derde landen is met de betreffende voor-
waarde in overeenstemming. Mijn voorstel verlangt namelijk de export van álle
op premiebetaling gebaseerde uitkeringen naar derde landen, waarbij ik deze
exportmogelijkheid gebaseerd heb op het vereiste van wederkerigheid. De verstrek-
king van deze uitkeringen door het andere land is namelijkwenselijk, vandaar dat ik
de exportmogelijkheid daar afhankelijk van heb gemaakt. Het vervangingsvoorstel
van de Raad van Ministers stelt de export van de op premiebetaling gebaseerde uit-
keringen ook afhankelijk van wederkerigheid door het desbetreffende derde land,
maar verlangt niet de export van álle op premiebetaling gebaseerde uitkeringen. Zo
is de export van werkloosheidsuitkeringen en ziekte-uitkeringen naar een derde
land in het kader van dit voorstel niet mogelijk. Vandaar dat het vervangingsvoor-
stel van de Raad van Ministers de onderhavige voorwaarde dat de op premiebeta-
ling gebaseerde uitkeringen exportabel moeten zijn niet volledig waarborgt. Ook
Besluit 3/80 doet afbreuk aan deze voorwaarde doordat het niet de export van álle
op premiebetaling gebaseerde uitkeringen verlangt. Zo verlangt ook dit besluit net
als het vervangingsvoorstel van de Raad vanMinisters niet de export van werkloos-
heidsuitkeringen en ziekte-uitkeringen naar Turkije. Besluit 3/80 stelt de export van
de op premiebetaling gebaseerde uitkeringen echter niet afhankelijk van wederke-
righeid ten opzichte van Turkije. De export van deze uitkeringen vindt plaats in het
kader van de mogelijkheden die in verordening 883/04 zijn opgenomen. Zo geeft
verordening 883/04 de mogelijkheid om werkloosheidsuitkeringen voor een duur
van drie maanden binnen de EU te exporteren. Lidstaten kunnen deze periode tot
maximaal zes maanden verlengen.
Een andere mogelijke voorwaarde voor de EU-lidstaat om feiten buiten de EU in
beschouwing te nemen is dat een lidstaat de geëxporteerde uitkeringen buiten de
EU aanpast (lees: verlaagt) naar de kosten voor het primaire levensniveau in het land
waar export naar plaatsvindt. Zo past Nederlandmet de invoering van deWet woon-
landbeginsel per 1 januari 2012 de geëxporteerde uitkeringen aan naar het
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kostenniveau voor het primaire levensonderhoud in het desbetreffende derde land.15

Zowel het vervangingsvoorstel van de Raad vanMinisters als Besluit 3/80 kennen niet
de voorwaarde dat een aangepaste uitkering geëxporteerd wordt indien het levensni-
veau in het herkomstland lager is. Inmijn voorstel voor nieuweverdragen heb ik aan de
betrokken landen de keuze gegeven dat als het kostenniveau in het derde land lager
ligt, de uitkeringen die daar naarwordenmeegenomen aangepast mogenworden naar
het levensniveau van dat land, al naargelang het type uitkering. Bij uitkeringen die niet
via premiebetaling zijn opgebouwd, zoals de kinderbijslag in Nederland, is deze aan-
passing mogelijk. Bij uitkeringen die door premiebetaling zijn opgebouwd is deze aan-
passing niet gerechtvaardigd. Het gaat hier immers om uitkeringen waar betrokkenen
premies voor betaald hebben, en dus is het niet meer dan redelijk dat betrokkenen hun
gehele uitkering naar een derde land kunnen meenemen.

De handhaving van naleving van de nationale wetgeving
Drie andere mogelijke voorwaarden voor het in aanmerking nemen van feiten buiten
de EU hebben betrekking op de waarborging van de naleving van de nationale wet-
geving bij uitkeringen die derdelandonderdanen naar derde landen meenemen.
Anders dan bij de andere voorwaarden gaat het hier niet omwel of geen feiten buiten
de EU in aanmerking te nemen. Het gaat hier om voorwaarden om coördinatie goed
te laten functioneren. Waarborging van de nationale wetgeving is immers van essen-
tieel belang om eventuele fraude enmiscommunicatie in de coördinatie tegen te gaan.
Wat betreft de toetsing aan betreffende mogelijke voorwaarden zien we dat zowel het
vervangingsvoorstel van de Raad van Ministers als mijn voorstel hieraan voldoen. In
het kader van deze coördinatieregelingen is de naleving van de nationale regeling op
grond waarvan uitkeringen naar het buitenland worden meegenomen gehandhaafd.
Daarom zullen zich ook geen moeilijkheden meer voordoen bij betalingen in het bui-
tenland. Met behulp van afspraken zijn ook de doelstellingen buiten het eigen land/
EU te handhaven, waar deze daarbuiten anders moeilijk te waarborgen zijn. Voor-
beelden hiervan in het kader van mijn voorstel zijn de sollicitatieactiviteiten van
werklozen en de re-integratieactiviteiten van zieke (oud-)werknemers om weer deel
te nemen aan de arbeidsmarkt. De noodzakelijke afspraken hieromtrent kunnen
namelijk in de coördinatie als voorwaarde worden opgenomen. Aangezien er in
Besluit 3/80 geen handhavingsafspraken zijn opgenomen voldoet dit besluit ook niet
aan de voorwaarden die betrekking hebben op handhaving van geëxporteerde
uitkeringen.

Het vereiste van wederkerigheid
Een anderemogelijke voorwaarde voor het in aanmerking nemen van feiten buiten de
EU is dat derde landen op grond van wederkerigheid dezelfde voordelen geven aan

15. Wet van 29 maart 2012, Stb. 2012, 198, houdende wijziging van enkele socialezekerheidswetten in ver-
band met de aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in
de sociale zekerheid). Inwerkingtreding: 1 juli 2012 onderscheidenlijk 1 januari 2013 (Stb. 2012, 206).
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EU-burgers als van EU-lidstaten gevraagdwordt voor derdelandonderdanen. Zo zijn
de besluiten die de Raad van Ministers op basis van de voorstellen van de Europese
Commissie waaronder voorstel ter vervanging van Besluit 3/80 heeft aangenomen
gebaseerd op wederkerigheid. Besluit 3/80 is echter, anders dan de andere EU-rege-
lingen, niet gebaseerd op wederkerigheid. Dat het besluit voor een voorstel ter ver-
vanging van Besluit 3/80 (waarin een soortgelijke coördinatie als in het besluit is
opgenomen) wel op wederkerigheid gebaseerd is, betekent dus dat Turkije als tegen-
prestatie EU-burgers dezelfde coördinatiebescherming moet geven als die de EU-lid-
staten de Turkse staatsburgers geven. Dit hoeft in het kader van Besluit 3/80 vanwege
het ontbreken van wederkerigheid niet. Wederkerigheid zou voor EU-lidstaten
daarom een reden kunnen zijn om in de coördinatie ten aanzien van derdelandonder-
danen de feiten buiten de EU in beschouwing te nemen.
Wat betreft het vervangingsvoorstel van de Raad van Ministers zien we dat deze
voorwaarde volledig is gewaarborgd. Het besluit is immers volledig gebaseerd op
wederkerigheid zonder dat er onderscheid wordt gemaakt of er sprake is van uitke-
ringen die op premiebetaling gebaseerd zijn of niet. Aangezien Besluit 3/80 niet geba-
seerd is op wederkerigheid ten opzichte van Turkije, en Turkije daarmee niet
gehouden is om als tegenprestatie EU-burgers dezelfde coördinatiebescherming te
geven, voldoet Besluit 3/80 niet aan de voorwaarde van wederkerigheid. In mijn
voorstel voor nieuwe verdragen heb ik het vereiste van wederkerigheid zowel bij uit-
keringen die op premiebetaling zijn gebaseerd, als bij uitkeringen die uit algemene
middelen worden bekostigd gewaarborgd.
Een mogelijke consequentie met betrekking tot de export van uitkeringen naar derde
landen is dat veel derdelandonderdanen/EU-burgers de uitkeringen die ze vanuit de
EU-landen hebben verkregen naar derde landen zullen meenemen. Hierdoor kan een
EU-lidstaat financiële nadelen ondervinden omdat de door hem verstrekte uitkerin-
gen niet op haar grondgebied worden uitgegeven, maar op het grondgebied van
derde landen. Door de geëxporteerde uitkeringen kan er dus sprake zijn van een geld-
stroom vanuit de EU naar derde landen. Deze mogelijke consequentie valt echter te
nuanceren. De langdurige uitkeringen worden conform de deelpensioenmethode
bekostigd: een EU-lidstaat moet dus een gedeeltelijke uitkering naar evenredigheid
van de in het desbetreffende lidstaat vervulde tijdvakken voor haar rekening nemen.
De kortdurende uitkeringen komen wel voor rekening van één EU-lidstaat, maar
zoals de naam zegt zijn deze uitkeringen van korte duur. Bovendien heb ik in mijn
voorstel de export van uitkeringen afhankelijk gesteld van wederkerigheid. Dit bete-
kent dus dat een derde land als tegenprestatie ook export van de desbetreffende uit-
keringen naar EU-lidstaten moet toestaan, waardoor derdelandonderdanen/EU-
burgers de uitkeringen die ze vanuit het desbetreffende derde land hebben verkregen
naar de EU zullen meenemen, en in de EU zullen uitgeven. Waar het op neerkomt is
dat bij de export van uitkeringen doormiddel van het vereiste vanwederkerigheid de
instroom van financiële middelen vanuit derde landen naar de EU is gewaarborgd.
Het is echter wel zo dat de socialezekerheidsstelsels van derde landen uitkeringen
die uit algemene middelen worden bekostigd (non-contributieve uitkeringen) vaak
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niet kennen, waardoor de werking van het wederkerigheidsvereiste met betrekking
tot deze type uitkeringen in praktijk gerelativeerd kan worden. Indien een derde land
de wederkerigheid met betrekking tot non-contributieve uitkeringen heeft geaccep-
teerd maar deze uitkeringen niet kent, waardoor in praktijk de export van dergelijke
non-contributieve uitkeringen door EU-burgers naar de EU niet mogelijk is, zijn de
EU-lidstaten niet gehouden om export van uitkeringen aan derdelandonderdanen
naar derde landen toe te staan. Dit uitgangspunt geldt overigens ook voor de samen-
tellingsregeling. Indien een derde land de wederkerigheid met betrekking tot een
bepaald onderdeel van sociale zekerheid heeft geaccepteerd, maar het betreffende
onderdeel in feite niet heeft opgenomen in haar socialezekerheidsstelsel en daarom
geen EU-tijdvakken hieromtrent samentelt zijn de EU-lidstaten ook niet gehouden
om tijdvakken samen te tellen die vervuld zijn in het betreffende derde land.
Bij de export van uitkeringen zal het afschaffen van het vereiste van grensoverschrij-
dend verkeer geen zwaarwegende consequenties hebben voor EU-lidstaten. Doordat
het vereiste van grensoverschrijdend verkeer tussen minimaal twee EU-lidstaten niet
wordt gesteld kunnen betrokkenen hun uitkeringen eerder exporteren. Aangezien het
wederkerigheidsvereiste hier is gesteld is de instroom van de financiële middelen
vanuit derde landen naar de EU-landen echter gewaarborgd. Daarom zou de even-
tuele consequentie dat er sprake kan zijn van een hoge financiële uitstroom vanuit
EU-lidstaten naar derde landen geen reden moeten zijn om de export van dergelijke
uitkeringen naar derde landen te beperken. Bovendien zijn de mogelijke consequen-
ties bij uitkeringen als werkloosheidsuitkeringen te nuanceren. Het is voor te stellen
dat derdelandonderdanen hun werkloosheidsuitkeringen naar bijvoorbeeld hun
herkomstland meenemen om daar werk te gaan zoeken. Hierdoor is het mogelijk
dat derdelandonderdanen voor een kortere duur beroep doen op een werkloosheids-
uitkering vanuit een EU-land dan dat ze in een EU-lidstaat werk zouden zoeken.
Indien derdelandonderdanen sneller werk vinden in een derde land zal dat juist
financiële voordelen leveren voor een EU-lidstaat.

De waarborging inzake het voorkomen van verstoring van de arbeidsmarkt
Wat betreft de toetsing aan de voorwaarde om de eventuele verstoring van de arbeids-
marken van de EU-lidstaten te voorkomen, blijkt dat dit probleem zich minder of niet
voordoet bij het besluit van de Raad van Ministers dan in mijn voorstel. Door het ont-
breken van aanwijsregels in dit vervangingsvoorstel waarmee de toepasselijke wetge-
ving aangewezen wordt kan er sprake zijn van wetsconflicten. Zo kunnen
derdelandonderdanen door het ontbreken van aanwijsregels te maken hebben met
een negatief wetsconflict of een positief wetsconflict. Hierdoor zal het voor hen minder
aantrekkelijk zijn om naar de EU te migreren waardoor er minder aanleiding zal zijn
voor de verstoring van de arbeidsmarkt. Bovendien kunnen EU-lidstaten via het stelsel
van arbeidsvergunningen de toegang van derdelandonderdanen tot de nationale
arbeidsmarkten reguleren waarmee de verstoring van de arbeidsmarkt wordt voorko-
men. Ook Besluit 3/80 bevat geen aanwijsregels ten aanzien van Turkije waardoor
Turkse staatsburgers ook in het kader van dit besluit te maken kunnen met wetscon-
flicten. Turkse staatsburgers die reeds tot de arbeidsmarkt van een lidstaat zijn
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toegelaten, hebben op grond van hun Turkse nationaliteit krachtens Besluit 1/80 echter
recht op de verlenging van deze toelating. Hierdoor hebben zij vrije toegang tot de
arbeidsmarkten van desbetreffende lidstaten. Ingevolge Besluit 3/80 hebben Turkse
staatsburgers recht op de waarborging van hun socialezekerheidsrechten. Dit bete-
kent dus dat de toepassing van Besluit 3/80 (weliswaar een gedeeltelijke toepassing nu
een toepassingsregeling ervoor ontbreekt) niet uitsluit dat de arbeidsmarkt verstoord
word. Mijn voorstel kent deze voorwaarde gedeeltelijk. Zo heb ik in mijn voorstel aan-
wijsregels opgenomen die betrekking hebben op derde landen. Derdelandonderdanen
zullen hier dus niet temaken hebbenmetwetsconflicten,waardoormigratie naar de EU
voor hen aantrekkelijker kan zijn. In het kader van mijn voorstel blijven EU-lidstaten
echter bevoegd omhet vereiste van legaal verblijf in te vullen ende toegang tot de natio-
nale arbeidsmarkten te reguleren. Verder geef ik in mijn voorstel een detacheringsmo-
gelijkheid van maximaal 24 maanden. Een mogelijk nadeel van de door mij
voorgestelde detacheringsmogelijkheid van werknemers vanuit derde landen naar
EU-landen is dat het risico bestaat dat de nationale werknemers van een EU-land (al
dan niet in bepaalde sectoren) worden verdrongen door derdelandonderdanen, waar-
door werknemers uit EU-landen arbeidsplaatsen verliezen en werkloos worden. Dit
wordt ook wel sociale dumping genoemd. Verdringing van de nationale werknemers
door werknemers uit derde landen zou zich bijvoorbeeld kunnen voordoen in geval
van detachering uit een derde land. Als socialezekerheidswetgevingen van derde lan-
den bijvoorbeeld lagere premies opleggen dan kan het daarom voorwerkgevers in EU-
landen aantrekkelijker zijn om gebruik te maken van gedetacheerde derdelandonder-
danen. Het kan daarom voor werkgevers in EU-landen aantrekkelijker zijn om derde-
landonderdanen in dienst te nemen. Concurrentievervalsing op arbeidsmarkten kan
dus tot sociale dumping leiden. Zoals gezegd kunnen EU-lidstaten in de praktijk de
verstoring van de nationale arbeidsmarkten voorkomen aangezien EU-landen met
behulp van het vereiste van een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid
de toegang tot de arbeidsmarkt van werknemers uit derde landen kunnen reguleren.
Hierdoor blijven EU-lidstaten de regie hebben over de detachering van derdelandon-
derdanen naar de EU.

Uit de bovenstaande toetsing aan de zevenmogelijke voorwaarden voor het in aanmer-
king nemen van feiten buiten de EU kan geconcludeerd worden dat Besluit 3/80 deze
voorwaarden slechts in zeer geringemate kent: het besluit kent één voorwaarde gedeel-
telijk, en de resterende voorwaarden niet. Het besluit van de Raad van Ministers voor
een voorstel ter vervanging van Besluit 3/80 kent vijf voorwaarden volledig, één voor-
waarde gedeeltelijk en één voorwaarde niet. Mijn voorstel voor het sluiten van nieuwe
verdragen met derde landen kent de betreffende voorwaarden in iets betere mate als
het besluit van de Raad vanMinisters. Zo kentmijn voorstel vijf voorwaarden helemaal
en twee voorwaarden gedeeltelijk.

Conclusie inzake de toetsing van de voorgestelde uitbreiding
Uit de hierboven opgenomen toetsing betreffende de mogelijkheden om nieuwe ver-
dragen met derde landen te sluiten is gebleken dat in de coördinatie ten opzichte
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van derdelandonderdanen inderdaad meer mogelijk is dan wat Besluit 3/80 en de
besluiten van de Raad van Ministers regelen. De EU-lidstaten kunnen de enkele nade-
lige consequenties die hierboven in het kader van mijn voorstel zijn besproken door
middel van nadere maatregelen ondervangen. Indien EU-lidstaten overgaan tot de
door mij voorgestelde uitbreiding zal dit dus niet tot een verzwaring van de lasten
van hun socialezekerheidsstelsels leiden. Geconcludeerd kan dus worden dat er geen
(zwaarwegende) bezwaren meer voor de EU-lidstaten zijn om mijn voorstel voor
nieuwe verdragen met derde landen in praktijk uit te voeren. Bovendien erkent de
Europese Commissie de tekortkomingen in de EU-coördinatie ten aanzien van derde-
landonderdanen. In 2012 heeft de Europese Commissie in een mededeling aangekaart
dat zij, gezien de ontwikkelingen van de geglobaliseerde arbeidsmarkt, zal nagaan of
het nodig is dat er een nieuw coördinatie-instrument komt waarmee de EU-lidstaten
gezamenlijk zullen optreden in de coördinatie van de sociale zekerheid met een
bepaald derde land.16DeEuropese Commissie denkt hierbij aan een ‘EU-overeenkomst
inzake sociale zekerheid’ die een aanvullende werking zal hebben op de bestaande
coördinatieregelingen. Uit deze mededeling, in het bijzonder gezien de redenen voor
het sluiten van EU-overeenkomsten, blijkt dat kennelijk ook de Europese Commissie
vindt dat onder andere de met verordening 1231/10 bewerkstelligde coördinatie
tekortschiet in de waarborging van de socialezekerheidsrechten van derdelandonder-
danen. Gezien de doelstelling van dergelijke overeenkomsten, namelijk de bevordering
van een coherente EU-aanpak ten opzichte van het betreffende derde land, volgt dat
ook de Europese Commissie een voorstander is van een consistente coördinatie op
EU-niveau ten aanzien van derdelandonderdanen. Mijn voorstel voor het sluiten
van nieuwe verdragen is hiermee in overeenstemming nu het uitgangspunt ervan
een uniforme coördinatie voor de gehele groep van derdelandonderdanen betreft.
Hoewelmet de doormij voorgestelde verdragenmet derde landen veel problemen van
derdelandonderdanen worden opgevangen is demate hiervan ook afhankelijk van het
derde land in kwestie. Derde landen hebben invloed op de mate van coördinatie die
met de door mij voorgestelde uitbreiding van toepassing zal zijn op hun burgers. Zo
zijn de coördinatietechnieken die ik in mijn voorstel heb opgenomen afhankelijk van
wederkerigheid door het derde land in kwestie. Een voorbeeld hiervan is de export
van uitkeringen, zoals de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Aan te nemen is dat
indien een derde landweigert om op grond vanwederkerigheid dezelfdemogelijkheid
aan de burgers van een EU-lidstaat te geven deze EU-lidstaat de burgers van het des-
betreffende derde land ook niet de desbetreffende coördinatiebescherming geeft. Dat is
immers de grondslag van wederkerigheid. Dit betekent dus dat er hierdoor onderling
verschillen kunnen blijven bestaan in de coördinatiebescherming van derdelandonder-
danen. Over het algemeen zullen economisch sterke derde landen eerder deelnemen
aan coördinatie op grond van wederkerigheid dan economisch zwakke derde landen.
Ook is aannemelijk dat derde landen waar sprake is van een hogere migratie door
nationale burgers naar EU-landen dan van migratie naar het eigen land door EU-bur-
gers eerder zullen besluitenmee te doenmet coördinatie op grond vanwederkerigheid.

16. COM (2012) 153.

 Betere coördinatie van socialezekerheidsrechten voor derdelandonderdanen



Een voorbeeld hiervan is dat Turkije bereid was om op grond van wederkerigheid een
bilateraal socialezekerheidsverdrag te sluiten: verhoudingsgewijs hebben veel meer
Turkse staatsburgers op het Nederlandse socialezekerheidsstelsel een beroep gedaan
met behulp van het verdrag danNederlandse staatsburgers op het Turkse socialezeker-
heidsstelsel. Dit komt door de hoge migratie sinds eind jaren ‘60 vanuit Turkije naar
West-Europese landen. Een ander element dat onderling tot verschillen in de coördina-
tiebescherming van derdelandonderdanen kan leiden is handhaving, namelijk indien
een derde landweigert afspraken inzake dewaarborging van export van uitkeringen of
de samentelling van tijdvakken te sluiten.Wat betreft de export van uitkeringen kan de
weigering van het sluiten van dergelijke handhavingsafspraken ertoe leiden dat bur-
gers van een onbereidwillige derde land hun uitkeringen niet meer naar dat land kun-
nen exporteren, omdat de EU-lidstaat in kwestie dat wegens het ontbreken van
handhavingsafspraken niet toestaat.Met betrekking tot de samentelling van tijdvakken
kan het ontbreken van handhavingsafspraken ertoe leiden dat derdelandonderdanen
de tijdvakken die zij in hun herkomstland hebben vervuld niet kunnen inbrengen bij
het openen van het recht op een uitkering en de hoogte daarvan voor het socialezeker-
heidsstelsel van een EU-lidstaat.

Hieronder volgt in tabel 9.1 de schema waarin ik het vervangingsvoorstel van de
Raad van Ministers, Besluit 3/80 en mijn voorstel voor nieuwe verdragen met derde
landen toets aan demogelijke voorwaarden voor het in aanmerking nemen van feiten
buiten de EU.

Tabel 9.1 Toetsing aanmogelijke voorwaarden voor het in aanmerking nemen van feiten
buiten de EU

Coördinatieregelingen →

Mogelijke voorwaarden voor het in aanmerking nemen van

feiten buiten de EU ↓

Vervangingsvoorstel van Raad

van Ministers

Besluit

3/80

Mijn

voorstel

Op premiebetaling gebaseerde uitkeringen moeten/horen

exportabel te zijn (1)

+- +- ++

Aanpassing (verlaging) van uitkeringen naar het levensniveau in

het herkomstland (1)

– – +-

Buiten het eigen land/EU is de regeling goed te handhaven (2) ++ – ++

Geen moeilijkheden bij betaling in het buitenland (2) ++ – ++

Buiten het eigen land/EU zijn de doelstellingen van het stelsel

goed te handhaven (2)

++ – ++

Het derde land geeft dezelfde voordelen als van EU/nationaal

land wordt gevraagd (3)

++ – ++

Voorkomen verstoring van de arbeidsmarkt (4) ++ – +-

Toelichting: 1 aard en de hoogte van de uitkering, 2 handhaving, 3 wederkerigheid en 4 voorkomen verstoring van de

arbeidsmarkt

++ kent volledig, +- kent gedeeltelijk, – kent niet
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Zoals uit het hierboven opgenomen schema blijkt voldoet mijn voorstel aan de geïn-
ventariseerde mogelijke voorwaarden voor het in aanmerking nemen van feiten bui-
ten de EU. Zo kent mijn voorstel vijf van de zeven voorwaarden volledig en de
overige twee voorwaarden gedeeltelijk. Geconcludeerd kan dus worden dat er voor
de EU-lidstaten daarom geen (zwaarwegende) bezwaren zijn om mijn voorstel voor
nieuwe verdragen in de praktijk uit te voeren.

. TOT BESLUIT

Dit onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan de coördinatie van de socialezeker-
heidsrechten van derdelandonderdanen. We hebben gezien dat de beperkte territo-
riale werkingssfeer van verordening 1231/10, die tot de EU strekt, problematisch
is voor derdelandonderdanen, omdat de betreffende verordening feiten buiten
de EU niet in de coördinatie betrekt. Daarnaast kunnen derdelandonderdanen proble-
men ondervinden vanwege het door verordening 1231/10 gestelde vereiste dat zij
zich in een situatie moeten bevinden die niet in alle opzichten geheel in de interne
sfeer van één EU-lidstaat ligt. Derdelandonderdanen die zich niet binnen de EU heb-
ben verplaatst kunnen de verordening daarom niet inroepen. Kernvraag van dit
onderzoek was welke technieken er worden gehanteerd in bestaande coördinatie-
instrumenten om rekening te houden met feiten buiten de EU en welke conclusies
hieraan kunnenworden verbonden om verdragen te makenmet derde landen om fei-
ten buiten de EU in de coördinatie op te nemen. Wat betreft de beperkte territoriale
werkingssfeer van verordening 1231/10 is uit de analyses van de coördinatieregelin-
gen (die een ruimere territoriale werkingssfeer hebben) gebleken dat de daarin opge-
nomen aanvullende coördinatietechnieken bruikbaar zijn voor opname in nieuwe
verdragenmet derde landen. Demogelijke consequenties met de opname van de aan-
vullende elementen uit de andere coördinatieregelingen verdragen hebben namelijk
geen nadelige gevolgen voor betrokken landen. Verder stoelt het vereiste dat een der-
delandonderdaan zich in een situatie moet bevinden die niet beperkt mag zijn tot één
EU-lidstaat niet op eenweloverwogen redenering, en is er bovendien weinig op tegen
om dit vereiste af te schaffen. Hierdoor is het in het kader van mijn voorstel voor der-
delandonderdanen die vanuit een derde land naar de EU migreren mogelijk om het
verdrag in te roepen. Bovendien heeft de Uniewetgever, in het kader van mijn voor-
stel voor nieuwe verdragenmet derde landen, de keuze om ten aanzien van een derde
land niet mee te doen met een bepaald onderdeel van de door mij voorgestelde uit-
breiding. Ook kan de Europese Commissie ervoor kiezen om onderscheid te maken
naar coördinatietechnieken ten opzichte van bepaalde derde landen bij het voorstel-
len van nieuwe verdragen met derde landen.
Hoewel de in de inleiding besproken problemen van derdelandonderdanen in
belangrijke mate door het sluiten van nieuwe verdragen te ondervangen zijn, zijn
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er ook problemen die zullen blijven bestaan. Zo kan worden gedacht aan derdeland-
onderdanen die met behoud van een arbeidsongeschiktheidsuitkering vanuit het
socialezekerheidsstelsel van een EU-lidstaat naar hun herkomstland of een ander
derde land zijn geremigreerd. Derdelandonderdanen die in derde landen woonachtig
zijn worden gekeurd voor de functies op de arbeidsmarkt van de EU-lidstaat die de
uitkering verstrekt, al dan niet op grond van gewijzigde nationale wetgeving omtrent
de verstrekking van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Dat derdelandonderdanen
voor functies op een arbeidsmarkt van een EU-lidstaat worden gekeurd is vooral pro-
blematisch voor diegenen zonder de nationaliteit van een EU-lidstaat. Door het ver-
vallen van hun verblijfsvergunning hebben ze namelijk geen toegang tot die
arbeidsmarkt. Ook is het zo dat er in derde landen een heel andere beleving kan zijn
omtrent de definitie van psychiatrische ziekten: vergeleken met een EU-lidstaat kan
de drempel daar veel hoger liggen. Zo dient een betrokkene bij wijze van spreken
paranoïde te zijn wil er vaak volgens artsen in derde landen sprake zijn van een even-
tuele arbeidsongeschiktheid. Bovendien missen derdelandonderdanen die in een
bezwaarfase niet op de hoorzitting in de desbetreffende EU-lidstaat kunnen/willen
verschijnen een tweede kans: artsen uit derde landen geven enkel op papier een beeld
van de betrokkene, terwijl de persoonlijke aanwezigheid van de betrokkene van
essentieel belang kan zijn om een goed beeld te krijgen. Wijziging van de nationale
wetgeving met betrekking tot het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering
kan ook problematische gevolgen hebben voor derdelandonderdanen die in derde
landen wonen en daar een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. Een voor-
beeld van een dergelijke wijziging is dat de arbeidsongeschiktheidscriteria voortaan
anders wordt ingevuld en er dus andere (strengere) maatstaven worden gehanteerd
bij het bepalen van het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Op deze
manier kan er meer worden gekeken naar wat iemand nog kan en minder naar het-
geen hij niet meer kan, om zo het aantal mensen met een arbeidsongeschiktheids-
uitkering terug te dringen en de kans voor arbeidsongeschikten om naar de
arbeidsmarkt te stromen te vergroten. De arbeidsongeschiktheidsuitkering van der-
delandonderdanen die geschikt worden geacht voor een bepaalde functie wordt
stopgezet. Vooral voor derdelandonderdanen die in derde landen wonen en geen
toegang hebben tot de arbeidsmarkt van de desbetreffende EU-lidstaat waarvoor
ze worden gekeurd is een wijziging inzake de arbeidsongeschiktheidscriterium bij-
zonder problematisch. Derdelandonderdanen die niet in hun eigen levensonder-
houd kunnen voorzien en niet op een vangnet kunnen terugvallen zitten dan
zonder enig inkomen.
Verder kunnen derdelandonderdanen problemen ondervinden bij het voldoen aan de
vereisten voor kinderbijslag. Zo ondervinden derdelandonderdanen vooral proble-
menmet het aantonen van onderhoud van het in het derde land (veelal het herkomst-
land) woonachtig kind. EU-lidstaten vereisen namelijk dat ouders waarvan hun
kinderen in derde landen wonen bewijzen dat ze de kinderbijslag voor de verzorging
van hun kinderen uitgeven. Daarnaast ondervinden derdelandonderdanen ook
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problemen inzake het gestelde vereiste van het minimum aantal uren onderwijs. Het
komt namelijk voor dat het aantal uren onderwijs in derde landen niet voldoet aan het
gestelde minimumvereiste met betrekking tot het aantal uren onderwijs. Derdeland-
onderdanen die niet voldoen aan het onderhoudsvereiste en het minimum aantal
uren onderwijs in het desbetreffende derde land hebben geen recht op kinderbijslag
voor de aldaar woonachtige kinderen.
Verder kan zich met betrekking tot het recht op een bijstandsuitkering het probleem
voordoen dat de in het derde landwoonachtige gezinsleden niet in beschouwingwor-
den genomen bij het recht op bijstand van de in een EU-lidstaat woonachtige derde-
landonderdaan. Het inkomen van de partner die in het buitenland woonachtig is
wordt bij de vaststelling van het recht op een bijstandsuitkering wel in beschouwing
genomen. Indien de gezinsleden van de in een EU-lidstaat woonachtige derdeland-
onderdaan in derde landen wonen vallen zij dus buiten de vangnetregeling. Echter,
indien zij wel enig inkomen genieten worden zij wel in beschouwing genomen.
Ook kunnen derdelandonderdanen problemen ondervinden met het aantonen van
hun opbouw voor een ouderdomspensioen vanuit een EU-lidstaat in geval van een
opbouwstelsel. Betrokkenen wordt dan een pensioen toegekend al naargelang de
mate van hun verzekerde jaren in de desbetreffende EU-lidstaat. Aan een dergelijke
bewijslast ligt een aantal omstandigheden aan ten grondslag: fouten in het bevol-
kingsregister (bij het invoeren van de namen van betrokkenen) of werkgevers die fail-
liet zijn gegaan of bedrijven die zijn opgeheven waardoor er geen toegang meer is tot
de administratie. Hierdoor wordt aan derdelandonderdanen een lager ouderdoms-
pensioen toegekend, die door de bijstandsuitkering wordt aangevuld. Deze laatste
kent echter een vermogenstoetsing: indien betrokkenen een bepaalde grens van ver-
mogen overschrijdenmoeten ze eerst een beroep op dit vermogen doen alvorens ze in
aanmerking komen voor een aanvulling vanuit een bijstandsregeling. Ook ondervin-
den deze derdelandonderdanen het als problematisch dat deze aanvullingen vanuit
een bijstandsregeling maar voor een beperkte duur van dertien weken naar het bui-
tenland meegenomen kunnen worden. Derdelandonderdanen kunnen hun ouder-
domspensioenen wel onbeperkt naar het buitenland exporteren. Verder kunnen de
in het herkomstland woonachtige partners van derdelandonderdanen die in een
EU-lidstaat wonen problemen ondervinden met betrekking tot hun verzekering voor
een ouderdomspensioen als gevolg van de overgang van de verplichte verzekering
naar de vrijwillige verzekering. Indien partners terugkeren naar een derde land,
veelal het herkomstland, komen alleen zij namelijk in aanmerking voor de vrijwillige
verzekering, en bouwen derhalve een ouderdomspensioen op. Met de overgang naar
de vrijwillige verzekering kunnen partners die in derde landen wonen en die ten tijde
van de verplichte verzekeringwelmedeverzekerdwaren niet meer deelnemen aan de
verzekering voor een ouderdomspensioen. Zij bouwen dus geen verzekeringstijdvak-
ken meer op voor het socialezekerheidsstelsel van het desbetreffende lidstaat.
Ook ondervinden derdelandonderdanen die in derde landen wonen problemen
aangaande de aansluiting bij het socialezekerheidsstelsel van een EU-lidstaat
bij overgang van verplichte naar vrijwillige verzekering. Zo hebben vele
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derdelandonderdanen zich door miscommunicatie niet aangemeld voor de vrijwil-
lige verzekering, waardoor hun verzekering voor de nabestaandenuitkering is stop-
gezet. Deze derdelandonderdanen komen dus niet meer in aanmerking voor een
nabestaandenuitkering vanuit het desbetreffende EU-lidstaat.
Derdelandonderdanen die in derde landen wonen en die een nabestaandenuitkering
vanuit een EU-lidstaat ontvangen ondervinden het als problematisch dat deze uitke-
ring met het bereiken van de 18-jarige leeftijd van het jongste kind wordt stopgezet.
De achterliggende gedachte van een dergelijke stopzetting is dat zij dan geacht worden
tewerken en zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien. Stopzetting van de nabe-
staandenuitkering is in het bijzonder problematisch voor hen die niet in hun eigen
levensonderhoud kunnen voorzien, en ook niet op een vangnet kunnen terugvallen.
De hierboven besproken problemen vallen buiten de coördinatietechnieken die ik
onderzocht heb. Deze problemen kunnen namelijk niet gedefinieerd worden als coör-
dinatieproblemen, omdat ze buiten het begrip van de coördinatie vallen. De vijf tech-
nieken van de coördinatie hebben namelijk geen betrekking op dergelijke problemen.
Vandaar dat de huidige coördinatiedefinitie ontoereikend is om deze problemen van
derdelandonderdanen te ondervangen. Om de betreffende problemen wel te onder-
vangen kunnen EU-lidstaten en derde landen besluiten om via het opnemen van aan-
vullende principes in bilaterale socialezekerheidsverdragen nadere uitwerking te
geven aan de desbetreffende nationale socialezekerheidsregelingen. Dergelijke ver-
dragen kunnen aansluiten bij de algemene technieken van de coördinatie van socia-
lezekerheidsrechten. Dit blijft echter een politieke aangelegenheid tussen de
betrokken landen: de EU-lidstaten hebben in het kader van het EU-recht de bevoegd-
heid om afzonderlijke bilaterale socialezekerheidsverdragen met derde landen af te
sluiten.17 Wel op voorwaarde dat deze verdragen geen afbreuk doen aan bestaande
coördinatieregelingen op EU-niveau zoals Besluit 3/80, dat op Turkse staatsburgers
van toepassing is. Bovendienmogen de EU-lidstaten ingevolge het Gottardo-arrest de
toepassing van socialezekerheidsverdragen met derde landen niet beperken tot hun
nationale burgers: ook andere EU-burgers moeten gelijk worden behandeld in het
licht van het verdrag.18 Dit betekent dus dat álle EU-burgers daar op grond van
gelijke behandeling aanspraak op moeten kunnen maken indien een EU-lidstaat
besluit om de hiervoor beschreven problemen door middel van een bilateraal socia-
lezekerheidsverdrag met een derde land te ondervangen.

Tot slot: Mijn voorstel voor het sluiten van nieuwe verdragen betrekt derde landen in
de coördinatie en coördineert hierdoor de socialezekerheidsstelsels van de EU-lidsta-
ten met de socialezekerheidsstelsels van derde landen. Aangezien mijn voorstel is
gebaseerd op het beginsel van wederkerigheid, komen de voorgestelde verdragen
niet alleen ten goede aan de waarborging van de socialezekerheidsrechten van derde-
landonderdanen, maar ook aan die van EU-burgers.

17. Zie paragraaf 6.3.
18. HvJ 15 januari 2002, C-55/00, Gottardo, Jur. 2002, I-413, ECLI:EU:C:2002:16.
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SUMMARY

POSSIBILITIES FOR A BETTER COORDINATION OF SOCIAL SECURITY RIGHTS FOR THIRD-COUNTRY

NATIONALS WHO MIGRATED FROM AND TO THE EU

A research based on case study Turkey
EU law has developed considerably with regard to including third-country nationals
(persons with a non-EU/EER state nationality) in the schemes coordinating social
security. Before 2003, third-country nationals were still excluded from the EC-coordi-
nation regulation. Since 2003, third-country nationals have been able to invoke the
coordination regulation by means of regulation 859/03 – which entered into effect
on the 1st of June 2003. For third-country nationals, the adoption of regulation
859/03 therefore also safeguards their accumulated social security rights on EU ter-
ritory. This regulation was followed by regulation 1231/10 on the 24th of November
2010.
While third-country nationalsmay use regulation 1231/10 to invoke regulation 883/04,
the territorial limitation imposed by regulation 1231/10 still limits third-country
nationals (see chapter 2 for the discussion about EU coordination regulations). The
main issue is that regulation 1231/10 is restricted to EU territory. This puts third-coun-
try nationals on equal footing with EU-citizens only on EU territory. Outside of the EU,
any requirement regarding equal treatment in accordance with regulation 1231/10 is
not applicable. Moreover, the situation may arise that a third-country national wishes
to have the periods of time he lived and worked in the country of origin aggregated to
those fulfilled in an EUMember State in order to satisfy certain eligibility conditions for
benefits in that EUMember State. The fact that regulation 1231/10 does not require that
completed periods in the country of origin are taken into account when determining
entitlement to benefits is a clear example of problems faced by third-country nationals.
This fact will prove especially problematic if the person involved has completed exten-
sive periods in the country of origin. In addition, limiting the territorial scope to within
the EU means that third-country nationals cannot export benefits to the country of
origin. Furthermore, third-country nationals who have migrated from their country
of origin to a EU Member State can experience difficulties regarding payment of con-
tributions. There are no coordination rules preventing them for being insured in two
countries at the same time (and they can therefore face double payments), or they
can simply be entirely uninsured. Also, the absence of non-accumulation provisions



between the EU and the country of origin can result in concurrence of benefits, resulting
in persons receiving too high a level of benefits or disproportionate cuts to their benefits.
Another area of concern for third-country nationals involves the requirement that reg-
ulation 1231/10 can be invoked only if the facts are not limited to one EUMember State.
This places third-country national in a disadvantaged position if the facts are confined
to his country of origin and a single Member State, since he may meet problems as a
result of migration, but can still not invoke coordination rules. For instance, a person
of Turkish nationality who moved his place of residence from Turkey to the Nether-
lands, who resides there legally and performs work in that country (and has not per-
formed work in another EUMember State), cannot appeal to regulation 883/04. This is
because the EUviews this as an internal situation inwhich the coordination rules do not
apply, as is also the case for EU citizens, for whom the coordination rules apply only if
more than one Member State is involved. The difference is, however, that in this situ-
ation the third country nationals meet the effects of migration, where the EU citizens
do not.
Turkish citizens can also appeal to coordination schemes other than regulation 1231/10
for the coordination of their social security rights (see chapter 3 for an introduction
to these coordination schemes). Decision 3/80, for example, was established by the
EC in 1980 specifically for Turkish citizens (chapter 4). The decision concerns the
objective of the Association agreement to achieve free movement of Turkish
employees to and particularly within the EC. Decision 3/80 does not coordinate
the Turkish social security system with that of the Member States: the decision only
coordinates the systems of the Member States for the benefit of the Turkish
employees. In addition, Turkish citizens can also appeal to the European Conven-
tion on Social Security, the ECSS (chapter 5). The ECSS was developed with the aim
of bolstering unity between the Member States in the Council of Europe – in partic-
ular to achieve social improvement; a multilateral coordination of statutory regula-
tions as regards social security was one of the means used to achieve this objective.
Another coordination scheme Turkish citizens can appeal to is the Dutch-Turkish
social security treaty, the NTV (chapter 6). The NTV was adopted for the purposes
of migration, recruitment and employment of Turkish employees in the Nether-
lands. Turkish citizens were and are subject to the Dutch social security schemes,
which have several conditions on residence and nationality. Because the Turkish
employees were first subject to the Turkish and then to the Dutch social security sys-
tem, both of these systems have to be aligned by this Treaty. Finally, ILO Treaty 118
was important for Turkish citizens as well (chapter 7). This treaty is one of the sche-
mes that were developed by the International Labour Organisation, and it concerns
the equal treatment of national inhabitants and foreigners as regards social security.
The Netherlands has denounced this treaty because it caused difficulties for the
implementation of the Wet BEU (Restriction on the Payment Abroad of Social Secu-
rity Benefits Act). Still, I covered this treaty because the coordination techniques that
are included in ILO Treaty 118 are important to gain an insight into the coordination
development as regards third-country nationals.
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Decision 3/80, the ECSS, the NTV and ILO Treaty 118 also consider facts outside of
the EU. Relevant facts outside of the EU include for example the periods of time third-
country nationals lived and worked in third countries and the export of benefits to
these countries. This is also relevant in practice, as demonstrated by figures of the
Employee Insurance Agency (UWV) and Social Insurance Bank (SVB). However,
the five main principles of coordination (equal treatment, export of benefits, aggrega-
tion of periods, prevention of overlapping of benefits, and determination of the appli-
cable legislation) are not always applied. For that reason, these coordination schemes
do not fully consider facts outside the EU. The degree to which the respective coor-
dination schemes consider these facts also differs.
Yet, all the coordination schemes do request the export of benefits to a third country.
The 2014 figures on the export of benefits by Turkish citizens to Turkey in accordance
with Decision 3/80, the NTV and the ECSS are as follows: WAO (workers’ disability
benefit: 2,153), IVA (fully disabled workers’ benefit: 145), WGA (partially disabled
workers’ benefit: 419), AOW (old-age benefit: 22,928), Anw (survivors’ benefit:
560), TW (supplementary benefit: 306), WAZ (self-employed persons’ disability ben-
efit: 17) and AKW (child benefit: third quarter: 1,424). For the export of ZW (sickness
benefit), in 2014 Turkish citizens did not use the export option to Turkey. It is simply
rare for those eligible for ZW to transfer their residence to another country; Turkish
citizens likely transfer their residence to Turkey after they have received clarification
about the allocation of their disability benefit. Turkish citizens export their TW allow-
ances owing to Decision 3/80, where in practice, ILO Treaty 118 also had a (tempo-
rary) role in exporting the TW allowances abroad. In addition, Turkish citizens export
their benefits owing to the Anw andWGA through Decision 3/80 as well. The export
of benefits based on the WAO, the IVA, the ZW and the WAZ happens through the
ECSS. The export of the AKW happened through the NTV. We can thus see that the
ECSS and Decision 3/80 as regards the export of benefits are in practice more signif-
icant to Turkish citizens than the NTV and ILO Treaty 118.
Regarding the aggregation of periods, the aggregation rules that are incorporated into
Title III of the NTV are being applied in the light of the ECSS. The aggregation rules of
the NTV are applied because the Netherlands opted to make use of the option offered
by the ECSS to keep provisions from bilateral agreements applicable, by incorporat-
ing such provisions in Annex III of the treaty. Unlike other coordination schemes, this
allows Turkish citizens to present the periods they have lived and worked in Turkey
when appealing to the Dutch social security system. Currently, however, aggregation
of periods completed in Turkey regarding employee insurance schemes is very sel-
domly necessary, because there is no longer any worker migration from Turkey. Dur-
ing the recruitment of workers in the 1960s and 1970s from countries including
Turkey, the aggregation of periods completed in Turkey regarding employee insur-
ance schemeswas common. Turkish citizens included their completed periods in Tur-
key for theDutch social security system to determine their entitlement to benefits such
as unemployment. The aggregation of Turkish periods was and is rarely necessary
when it comes to national insurance schemes, in particular the benefits resulting from
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the Anw and the AOW. Regarding the Anw benefits, the periods completed in Tur-
key are not included because most Turkish citizens satisfy the criteria for being
granted these benefits, without needing to appeal to the Turkish periods. With
respect to the AOW (which concerns an insurance of which the level of benefit
depends on the duration of insurance), the Turkish periods are irrelevant because
the AOW pension is awarded in relation to the accumulated pension rights for the
Dutch social security system.While in practice Turkish citizens do not often appeal
to the aggregation scheme included in Title III of NTV, the option for aggregation
of completed periods in Turkey remains an important safeguard for coordination
of facts outside the EU. If necessary, Turkish citizens can include the periods they
completed in Turkey to become eligible for benefits afforded by the Dutch social
security system.
With respect to the designation of applicable law, the designation rules of the ECSS
are applied. These rules determine if Turkish citizens fall under the Dutch social secu-
rity system and therefore need to pay contributions or if they fall under the Turkish
social security system and need to pay contributions for the Turkish scheme. The rules
for determining the applicable law is especially relevant to the posting of Turkish cit-
izens in the Netherlands, as otherwise they can face double payment of contributions.
Finally, for the regulation of the concurrence of benefits, the ECSS proves to be impor-
tant in practice as well. If rules for the regulation of the concurrence of allowances
were to be missing, Turkish citizens could receive unreasonably high allowances
or even face disproportionate cuts to their allowances.
From the discussion above it appears that by applying the coordination techniques of
the schemes, the (accumulated) social security rights of Turkish citizens are fully coor-
dinated as regards facts outside of the EU.
There is few national case law with regard to the analysed coordination schemes. It is
quite likely that there are only a few problems with executing the involved coordina-
tion schemes. Moreover, the national case law mainly pertains to the export of some
benefits, including child benefits. This means that the specific coordination rules do
not appear to cause problems in practice and this is relevant to include them in my
new proposal.

My proposal to conclude new treaties with third countries on the EU level was dis-
cussed in the context of the four analysed coordination schemes (chapter 8). In the
discussion, I have researched what possibilities exist to include the techniques of
the involved schemes in treaties with third countries, to address those exact issues
faced by third country nationals as a result of the limited territorial scope of regulation
1231/10. The techniques that are included in these schemes have as such not led to
problems for the EU Member States. There is, however, a lack of willingness to par-
ticipate in the coordination as set forth by the schemes; the schemes have been ratified
by relatively few countries. Executing the schemes in practice have shown that they
play an important role in the coordination as regards Turkey, and thereby greatly
complement regulation 1231/10; their importance lies mainly in the coordination
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protection granted by the involved schemes to Turkish citizens with regard to facts
outside of the EU.
As discussed in the introduction, in addition to facing possible issues because the ter-
ritorial scope is limited to the EU, third-country nationals also face issues from reg-
ulation 1231/10 resulting from the requirement that a third-country national must
be in a situation which is not confined in all respects within a single EUMember State.
After all, third-country nationals who do not satisfy this criterion cannot appeal to the
regulation. We have seen in chapter 8 that the analysed coordination schemes do not
require the cross-border movement between at least two EU Member States before
involved persons can call upon the concerned coordination schemes. With respect
to these coordination schemes, it suffices that the involved persons move from one
treaty country to another. This is therefore not limited to just EUMember States. There
are no relevant objections for cancelling the requirement that third-country nationals
as a result of regulation 1231/10 must be in a situation which is not confined within a
single EU Member State. The requirement of cross-border movement is based on the
Khalil-ruling (the involved requirement was developed earlier in the Petit-ruling), in
which the Court of Justice decided that regulation 1408/71 is not applicable if all ele-
ments remain confined within a single EUMember State. With that said, for the coor-
dination regarding third-country nationals, the requirement of cross-border
movement between at least two EU Member States is no longer necessary now that
the coordination regulation is based on art. 48 TFEU, which governs the free move-
ment of employees, and regulations 859/03 and 1231/10 which are based on articles
63 EC and 89 TFEU respectively that regulate third country relations. The articles 63
EC and 79 TFEU thus do not deal with the free movement of employees. Case law
regarding regulations based on art. 48 TFEU (which does pertain to free movement)
therefore needs not apply to the regulations based on articles 63 EC and 79 TFEU. That
is why I proposed to conclude new treaties to include facts in third countries, to abol-
ish the requirement that there must be a situation of cross-border movement between
at least two EUMember States.Migration from a third country to an EUMember State
is sufficient when invoking the relevant treaty concluded with third countries. The
treaties then mainly prevent third-country nationals who have migrated from their
home country to an EU Member State from facing discrimination based on their
nationality. This matters especially to third-country nationals who have only resided
in a EUMember State for a short period of time andwho do not yet have full residence
status.
Below is a summary ofmy proposal to conclude new treaties with third countries (sec-
tion 9.2):
Concerning the export of benefits, I propose making benefits that were financed by
means of contribution payments and benefits that were not financed by means of con-
tribution payments, but rather from public funds (taxes) dependent of the question of
whether the involved third country allows EU citizens to export the relevant benefits to
the EU. I propose giving countries the option to make the export of benefits dependent
on agreements between countries so as to monitor the compliance with national policy
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as regards benefits that are taken abroad. I would also give countries the option to
exempt special non-contributory benefits from the export possibility by including them
in an annex to the treaty if the export of such benefits is not desirable.
Furthermore, I propose including designation rules that designate the applicable law
for employees and independents. In addition, I have proposed the possibility of a
posting period for a maximum of 24 months. Moreover, I have given the national
authorities of two or more countries the option to establish exceptions to the desig-
nation rules for a certain group.
For the aggregation of periods, I propose that periods in third countries are consid-
ered for the opening and the level of the benefit, but on the condition that the third
country reciprocates by doing the same thing for periods completed in the EU
should involved persons call for benefits from that third country. Similar to the
export of benefits, for the aggregation of periods it is equally important to have
agreements in place regarding verification of the reliability of the completed periods
in the third countries. The national authorities of countries can prevent fraud and
miscommunication by handing out forms regarding the completed periods in the
concerned country.
Finally, I have added to my proposal provisions against aggregation, in order to reg-
ulate the concurrence of benefits from the social security systems of both EUMember
States and third countries. I have also recommended that countries establish further
provisions on thismatter to apply possible settlements in the event of a concurrence of
benefits.

In chapter 9, I have discussed the possible conditions for considering facts outside the
EU (section 9.3). These conditions are the following: the nature and level of the benefit,
the enforcement of national legislation rules, the demand for reciprocity and preven-
ting a disruption in the labour market. These possible conditions for considering facts
outside the EUwere inventoried out of the coordination developments with regard to
third-country nationals on both a national and EU level. The conditions concerned are
not limitative: after all, the relevance of the conditions can differ per EUMember State.
The same is true for the pecking order of the conditions; this too may differ per EU
Member State.
In section 9.3 I have assessed my proposal to conclude new treaties with third coun-
tries against the relevant conditions. In order to evaluate my proposal, I have also
researched how well the decision of the Council of Ministers for a proposal to replace
Decision 3/80 and the Decision 3/80 itself meets the conditions for considering facts
outside the EU. The European Commission deemed the replacement of Decision 3/80
necessary considering the adoption of regulation 1231/10 and the ruling by the Court
of Justice in Akdas on the 26th of May 2011. The decision for a proposal achieves a
similar coordination as Decision 3/80 (section 4.7). In the table below (Table 9.1) I
assess the decision for a proposal of the Council of Ministers, Decision 3/80 and
my proposal to conclude new treaties with third countries with regard to the condi-
tions for considering facts outside of the EU.

 Betere coördinatie van socialezekerheidsrechten voor derdelandonderdanen



Based on Table 9.1, the assessment of the coordination schemes with regard to the
seven possible conditions for considering facts outside of the EU, it can be concluded
that Decision 3/80 only meets these conditions in a very limited fashion; the decision
meets one condition partially, and does not have the remaining ones. The decision of
the Council of Ministers for a proposal to replace Decision 3/80 meets five conditions
fully, one condition partially and does not meet one condition at all. My proposal to
conclude treaties with third countries meets the relevant conditions slightly better
than the decision for a proposal of the Council of Ministers. For instance, my proposal
meets five conditions fully and two conditions partially.
The assessment has shown thatwhen it comes to the coordination of social security for
third-country nationals, it is possible to create a coordination scheme that is more
effective than Decision 3/80 and the decision of the Council of Ministers. The EU
Member States can overcome the few disadvantageous consequences that were dis-
cussed inmy proposal by establishing further measures. If EUMember States proceed
with my proposed expansion, this will therefore not lead to a heavier load on financ-
ing their social security systems. Therefore adopting my proposal to conclude new
treaties to include third countries would not have any significant disadvantages
for EUMember States. Furthermore, the European Commission recognises the short-
comings in the EU coordination regarding third-country nationals. In 2012, the Euro-
pean Commission announced that, given the developments of the globalised labour
market, they will explore if it is necessary to introduce a new coordination tool with
which the EU Member States will act collectively in coordinating the social security
with a certain third country. It seems that the European Commission intends to create
an ‘EU agreement regarding social security’ that will play a complementary role in
existing coordination schemes. From this announcement, especially given the reasons

Tabel 9.1 Assessment of possible conditions for considering facts outside of the EU

Coordination schemes →

Possible conditions for considering facts outside of the EU

↓

Decision for a proposal of the

Council of Ministers

Decision

3/80

My

proposal

Contribution-based benefits must/should be exportable (1) +- +- ++

Adjustment (lowering) of benefits to the standard of living in the

country of origin (1)

– – +-

Outside own country/EU the scheme is easily maintained (2) ++ – ++

No difficulties during payments abroad (2) ++ – ++

Outside own country/EU the objectives of the scheme are easily

maintained (2)

++ – ++

The third country provides the same advantages that are asked

of an EU/national country (3)

++ – ++

Prevents a disruption of the labour market (4) ++ – +-

Explanation: 1 nature and level of the benefit, 2 maintenance, 3 reciprocity and 4 preventing disruption of the labour market

++ fully, +- partially, – not at all
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for closing EU agreements, it seems that even the European Commission agrees that
among other things the achieved coordination with regulation 1231/10 fails to safe-
guard the social security rights of third-country nationals. Given the objective of such
agreements, namely the strengthening of a solid EU approach regarding the concer-
ned third country, it follows that the European Commission too is a proponent of a
consistent coordination on the EU level with regard to third-country nationals. My
proposal to conclude new treaties complies with this as creates a uniform coordina-
tion for the entire group of third-country nationals.

Finally, my proposal to conclude new treaties involves third countries in the coordi-
nation, and by doing so coordinates the social security systems of EU Member States
with the social security systems of third countries. Given that my proposal is based on
the principle of reciprocity, the proposed treaties will not only safeguard the social
security rights of third-country nationals, but also those of EU citizens.
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