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EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
DE RAAD

VERORDENINGEN

VERORDENING No. 3

inzake de sociale zekerheid van migrerende werknemers
DE

RAAD

VAN

DE

EUROPESE

ECONOMISCHE

GEMEENSCHAP ,

Gelet op de artikelen 51 en 227, lid (2) van het
Verdrag;
Gezien het voorstel van de Commissie;

Overwegende dat een Europees Verdrag in
zake de sociale zekerheid van migrerende werk

nemers, opgesteld met medewerking van het Inter
nationale Arbeidsbureau, op 9 december 1957 te
Rome door de Regeringen van de Lid-Staten van
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
ondertekend werd;

Overwegende dat genoemd Verdrag onderte
kend is voor de inwerkingtreding van het Verdrag
tot oprichting van de Europese Economische Ge
meenschap;
Overwegende dat laatstgenoemd Verdrag de
organen van de Gemeenschap verplicht onmid
dellijk maatregelen te nemen, welke nodig zijn om
geleidelijk tot een vrij verkeer van werknemers te
komen;

Overwegende dat een stelsel, waardoor het mot
gelijk wordt migrerende werknemers en hun recht
hebbenden te waarborgen enerzijds, dat met het
oog op het verkrijgen en het behoud van het rech
op uitkeringen alsmede voor de berekening daar
van, al die tijdvakken worden bijeengeteld welke
door de verschillende nationale wetgevingen in aan
merking worden genomen, en anderzijds, dat de
uitkeringen aan personen die op het grondgebied
van de Lid-Staten verblijven, zullen worden
betaald, een wezenlijk bestanddeel vormt van de
instelling van een vrij verkeer van werknemers ;

Overwegende dat voornoemd Europees Verdrag
aan de doelstellingen van artikel 51 van het Ver
drag beantwoordt, en dat derhalve zijn bepa
lingen , onder voorbehoud van de nodige aanpas
singen, kunnen worden opgenomen in een op grond
van artikel 51 vast te stellen Verordening;
Overwegende dat de Hoge Autoriteit van de
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal ver
klaard heeft dat het stelsel, voorzien in de hierna

volgende Verordening, in de plaats kan treden
van de regelingen bedoeld in artikel 69, lid (4) van
het Verdrag tot oprichting van de Europese Ge
meenschap voor Kolen en Staal;
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Overwegende dat de Lid-Staten zich in het
aanvullende protocol van het Verdrag van 9 de
cember 1957 verbonden hebben voor derde lan

den de mogelijkheid te scheppen om door middel
van een passend instrument deel te nemen aan het
stelsel tot bescherming der migrerende werkne
mers inzake sociale zekerheid, in te voeren krach
tens artikel 51 ;
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gelijkbare autoriteit , onder wie op het ge
hele grondgebied van de betrokken Staat
of op een deel daarvan de regelingen van
soci ale zekerheid ressorteren;

(e) wordt voor elke Lid-Staat onder „orgaan "
verstaan het lichaam of de autoriteit welke

tot taak heeft de gehele wetgeving of een
deel daarvan uit te voeren ;

HEEFT

DË

VOLGENDE

VERORDENING

VAST

GESTELD :

(f) wordt onder „bevoegd orgaan " verstaan:
TITEL I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Voor de toepassing van deze Verordening

(i) indien het de sociale verzekering be
treft , het door de bevoegde autoriteit van
de betrokken Lid-Staat aangewezen or
gaan of het orgaan , waarbij de verzekerde
is aangesloten op het tijdstip, waarop hij
om uitkering verzoekt , of tegenover het
welk hij recht op prestaties bezit of zou
blijven bezitten , indien hij woonachtig
was op het grondgebied van de Lid-Staat ,
waar hij het laatst werkzaam was;

(a) hebben de termen „grondgebied van een
Lid-Staat" en „onderdaan van een Lid

Staat " de betekenis , welke in Bijlage A
wordt bepaald;

(b) worden onder „wetgeving" of „wettelijke
regeling" verstaan de bestaande en toe
komstige wetten , reglementen en statutaire
bepalingen van elke Lid-Staat met be
trekking tot de in artikel 2 , leden ( 1 )
en (2) van deze Verordening vermelde re
gelingen en takken van sociale zekerheid;
(c) worden onder „verdrag inzake sociale
zekerheid" verstaan iedere bilaterale of

multilaterale overeenkomst , uitsluitend tus

sen twee of meer Lid-Staten gesloten of nog
te sluiten , en elke andere multilaterale
overeenkomst, welke voor twee of meer

(ii) indien het niet gaat om een stelsel van
sociale verzekering, maar om een regeling
die betrekking heeft op de verplichtingen
van de werkgever inzake de in artikel 2,
lid ( 1 ) van deze Verordening vermelde
prestaties, hetzij de werkgever of de in
diens plaats optredende verzekeraar, het
zij , bij ontstentenis van deze , een door de
bevoegde autoriteit van de betrokken Lid
Staat te bepalen lichaam of autoriteit ;

(iii) indien het een stelsel dat niet op pre
mie- of bij dragebetaling berust of een rege
ling voor kinderbijslag betreft, het lichaam
of de autoriteit, welke overeenkomstig de be
palingen van deze Verordening met de
uitbetaling van de uitkeringen is belast;

Lid-Staten op het gehele terrein der so
ciale zekerheid ten aanzien van een of meer

regelingen en takken van sociale zekerheid
als vermeld in artikel 2, leden ( 1) en ( 2),
van deze Verordening verbindend is of
verbindend zal zijn, alsmede akkoorden
van elke aard, in het kader van bovenge
noemde overeenkomsten te sluiten ;

(d) wordt, voor elke Lid-Staat, onder „ be
voegde autoriteit" verstaan de Minister
of Ministers of een andere daarmede ver

(g) wordt onder „bevoegd land " verstaan de
Lid-Staat op het grondgebied waarvan
zich het bevoegde orgaan bevindt ;

(h ) wordt onder „woonplaats" verstaan de
normale verblijfplaats;
(i) wordt onder „orgaan van de woonplaats"
en „orgaan van de verblijfplaats" ver
staan :
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(i) het orgaan, dat krachtens de bepa
lingen van de wetgeving van de betrokken
Lid-Staat bevoegd is voor de plaats, waar
de betrokkene woont of verblijft,
(ii) indien zodanig orgaan niet door de
wetgeving is aangewezen , het orgaan dat
de bevoegde autoriteit van de betrokken
Lid-Staat voor de toepassing van deze
Verordening zal aanwijzen;

(j ) heeft de term „vluchteling de betekenis,
welke daaraan wordt gehecht in artikel 1
van het Verdrag betreffende de status van
vluchtelingen, op 28 juli 1951 te Genève
ondertekend:
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nadere aanduiding geven omtrent

de

werkzaamheden die als seizoenarbeid wor

den beschouwd;

(m) wordt onder „werknemer van erkende
vakbekwaamheid in de kolenmijn- of
staalindustrie " verstaan een werknemer
die in het bezit is van de Arbeidskaart van

de Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal, bedoeld in het Besluit van 8 de

cember 1954 met betrekking tot de toe
passing van artikel 69 van het Verdrag
van 18 april 1951 tot oprichting van de
Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal, en onder „beroepen in de kolen
mijn- en staalindustrie" de beroepen welke
in de Bijlage van genoemd Besluit zijn op
genomen;

de bete
kenis welke daaraan wordt gehecht in de
bilaterale verdragen inzake sociale zeker
heid of andere tussen twee Lid-Staten ge

(k) heeft de term „grensarbeider

sloten of te sluiten bilaterale overeenkom

sten , of heeft, indien geen definitie van de
uitdrukking „grensarbeider" tussen de bei
de betrokken Staten is overeengekomen ,
betrekking op de werknemers die in het
grensgebied van de ene Lid-Staat werk
zaam zijn, terwijl zij toch hun woonplaats
behouden in het grensgebied van de an
dere Lid-Staat, waarheen zij in de regel
ten minste eenmaal per week terugkeren ;
de grensgebieden zullen in onderling over
leg door de bevoegde autoriteiten van de
betreffende Lid-Staten worden vastge
steld;

(1) heeft de term „seizoenarbeider" de bete
kenis welke daaraan wordt gehecht in de
bilaterale verdragen inzake sociale zeker
heid of andere tussen twee Lid-Staten ge
sloten of te sluiten bilaterale overeenkom

sten , of heeft, indien geen definitie van deze
term tussen de beide betrokken Staten is

overeengekomen, betrekking op werkne
mers, die zich voor een bepaalde tijd van
het ene land naar het andere begeven ten
einde aldaar, voor rekening van een werk
gever in dit laatste land, loonarbeid of
daarmede gelijkgestelde arbeid die een
seizoenskarakter draagt , te verrichten ,
terwijl zij toch hun woonplaats behou
den in het andere land waar hun gezin
woonachtig blijft . De Administratieve Com
missie zal, voor zover dit nodig is, een

(n) worden onder „gezinsleden " verstaan de
personen, die in de wetgeving van het land
van hun woonplaats als zodanig worden
aangemerkt of erkend, of die als huisge
noot worden aangeduid; indien echter deze
wetgeving uitsluitend als gezinsleden of
huisgenoten beschouwt de personen die
bij de betrokken werknemer inwonen,
wordt in de gevallen waarin op deze Ver
ordening een beroep kan worden gedaan ,
aan deze voorwaarde geacht te zijn vol
daan indien deze personen in hoofdzaak
ten laste van de werknemer komen ;

(o) worden onder „nagelaten betrekkingen "
verstaan de personen die als zodanig in de
van toepassing zijnde wetgeving worden
aangemerkt; indien echter deze wetgeving
uitsluitend als nagelaten betrekkingen be
schouwt de personen, die bij de overleden
werknemer inwoonden , wordt in de gevallen
waarin op deze Verordening een beroep kan
worden gedaan , aan deze voorwaarde geacht
te zijn voldaan indien deze personen in
hoofdzaak ten laste van de werknemer

kwamen ;

(p) omvat de term „tijdvakken van verzeke
ring" de tijdvakken van premie- of bij
dragebetaling of van arbeid welke als tijd
vakken van verzekering worden omschre
ven of in aanmerking worden genomen vol
gens de wetgeving welke een op premie
of bijdragebetaling berustend stelsel be
treft en waaronder die tijdvakken zijn
vervuld;
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(q) worden onder „tijdvakken van arbeid' ver
staan de tijdvakken van arbeid welke als
zodanig worden omschreven of in aanmer
king worden genomen volgens de wetge
ving, waaronder die tijdvakken zijn ver
vuld;

(r) worden onder „gelijkgestelde tijdvakken"
verstaan de met tijdvakken van verzeke
ring of, in voorkomend geval, met tijd
vakken van arbeid gelijkgestelde tijdvak
ken, zoals deze worden omschreven in de

wetgeving waaronder die tijdvakken zijn
vervuld en voor zover zij in bedoelde wet
geving met tijdvakken van verzekering of
arbeid worden gelijkgesteld;

(s) worden onder „uitkeringen", „pensioenen"
of „renten" verstaan de uitkeringen, de
pensioenen en de renten, met inbegrip van
alle bedragen ten laste van de openbare
middelen, de bijslagen, de uitkeringen op
grond van herziening of de aanvullende
uitkeringen, alsmede de als afkoopsom
uitgekeerde bedragen welke in de plaats
kunnen treden van de pensioenen of ren
ten;

(t) wordt onder „uitkering bij overlijden" ver
staan elk bedrag ineens dat in geval van
overlijden wordt uitgekeerd.

Artikel 2

(1)
Deze Verordening is van toepassing op
alle wettelijke regelingen inzake:
(a) de uitkeringen en verstrekkingen in geval
van ziekte en moederschap;

(b) de uitkeringen en verstrekkingen in geval
van invaliditeit, met inbegrip van die wel
ke ten doel hebben de arbeidsgeschiktheid
te handhaven of te verbeteren, doch met

uitzondering van die welke in geval van
arbeidsongevallen of beroepsziekten wor
den verleend;

(c) de uitkeringen bij ouderdom;

(d) de uitkeringen aan nagelaten betrekkingen,
met uitzondering van die welke in geval
van arbeidsongevallen of beroepsziekten
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(f) de uitkeringen bij overlijden;

(g) de werkloosheidsuitkeringen;
(h) de kinderbijslagen .

(2)
Deze Verordening is van toepassing op
de algemene en bijzondere stelsels van sociale
zekerheid, die al of niet op premie- of bijlagebe
taling berusten, met inbegrip van de regelingen
betreffende de verplichtingen van de werkgever
inzake de in het vorige lid bedoelde uitkeringen en
verstrekkingen .
(3)
Deze Verordening is noch op de sociale en
medische bijstand noch op de regelingen betreffende
uitkeringen en verstrekkingen aan slachtoffers van
oorlogshandelingen of de gevolgen daarvan, noch
op de bijzondere regelingen voor personen in over
heidsdienst of daarmede gelijkgestelde personen
van toepassing.
Artikel 3

(1)
Deze Verordening is van toepassing op de
in bijlage B voor iedere Lid-Staat nader aange
geven wettelijke regelingen inzake sociale zeker
heid welke op het tijdstip van vaststelling van deze
Verordening op het grondgebied van die Staat van
kracht zijn.
(2)
Iedere Lid-Staat zal overeenkomstig ar
tikel 54, lid 1 , van deze Verordening, mededeling
doen van elke wijziging welke ten gevolge van de
invoering van een nieuwe wettelijke regeling in Bij
lage B dient te worden aangebracht . Deze medede
ling zal binnen een termijn van drie maanden na
de bekendmaking van bedoelde wettelijke regeling
worden gedaan .
Artikel 4

(1 )
De bepalingen van deze Verordening zijn
van toepassing op de werknemers of daarmede ge
lij kgestelden, op wie de wettelijke regeling van een
of meer Lid-Staten van toepassing is of geweest
is en die onderdanen van een der Lid-Staten, dan wel

staatlozen of vluchtelingen, op het grondgebied
van een der Lid-Staten woonachtig, zijn, alsmede
op hun gezinsleden en op hun nagelaten betrek
kingen .

worden verleend;

(e) de uitkeringen en verstrekkingen in geval
van arbeidsongevallen of beroepsziekten;

(2)
Bovendien zijn de bepalingen van deze Ver
ordening van toepassing op de nagelaten betrek
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kingen van de werknemer of van daarmede ge
lij kgestelden ongeacht hun nationaliteit, op wie
de wettelijke regeling van een of meer Lid-Staten
van toepassing is geweest, wanneer deze nage
laten betrekkingen onderdanen van een der Lid
Staten dan wel staatlozen of vluchtelingen zijn,
op het grondgebied van een der Lid-Staten woon
achtig.
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Artikel 5

Tenzij in deze Verordening uitdrukkelijk an
ders wordt bepaald, treden haar bepalingen
wat betreft de personen , waarop deze Verordening
van toepassing is, in de plaats van de bepalingen;
(a) van de verdragen inzake sociale zekerheid,
welke uitsluitend tussen twee of meer Lid

(3)

De bepalingen van deze Verordening zijn

echter niet van toepassing op grens- en seizoenar
beiders, voor zover de uitkeringen of verstrekkin
gen welke zij genieten, geregeld zijn of worden
in bijzondere voor deze arbeiders geldende bepa
lingen, voorkomende in een verdrag inzake sociale
zekerheid.

(4)
Daarenboven worden de in Bijlage C op
gesomde bepalingen , die onderscheidenlijk be
trekking hebben op grens- en seizoenarbeiders
welke op het grondgebied van de in deze bijlage ge
noemde Lid-Staat werkzaam zijn, niet toegepast
door de organen van deze Lid-Staat; wat de grens

staten zijn gesloten, alsmede van de aan
vullende akkoorden bij deze verdragen ;
(b) van elk multilateraal verdrag inzake so
ciale zekerheid, dat verbindend is voor
twee of meer Lid-Staten en een of meer lan

den die geen Lid-Staat zijn , voor zover het
gevallen betreft , bij het regelen waarvan
niet enig stelsel van een der laatstgenoemde
landen betrokken is .

Artikel 6

en seizoenarbeiders betreft, die onderdaan van de

in Bijlage C genoemde Lid-Staat dan wel staatloos
of vluchteling, woonachtig op het grondgebied van
deze Staat, zijn, wordt dezelfde beperking toe
gepast van de zijde van die der andere Lid-Staten
op het grondgebied waarvan zij werkzaam zijn .
In deze gevallen blijven de hier bedoelde werk
nemers evenwel in het genot van de overeenkom
stige voordelen die hun worden toegekend door de
verdragen inzake sociale zekerheid tussen de in
Bijlage C genoemde Lid-Staat en de andere Lid
Staat .

(5)
De bepalingen van deze Verordening zijn
noch van toepassing op diplomatieke en consu
laire beroepsambtenaren, kanselarij beambten daar
onder begrepen, noch op personen die tot het over
heidspersoneel van een Lid-Staat behoren en die
door hun Regering naar het grondgebied van een
andere Lid-Staat worden gezonden .

(1)
De bepalingen van deze Verordening laten
onverlet de verplichtingen welke voortvloeien uit:
(a) onverschillig welk Verdrag, dat door de
Internationale Arbeidsconferentie is aan

vaard;

(b) de Europese Interim-Overeenkomsten van
11 december 1953 inzake sociale zekerheid,

gesloten tussen de Regeringen van de Le
den van de Raad van Europa .

(2)
Ongeacht de bepalingen van deze Veror
dening blijven van toepassing:

(a) de bepalingen van het Verdrag van 27 juli
1950 betreffende de sociale zekerheid van

Rijnvarenden;

(6)
De toepassing van de bepalingen van deze
Verordening op zeelieden zal bij een latere Ver
ordening nader worden geregeld.

(b) de bepalingen van het Europese Verdrag van
9 juli 1956 betreffende de sociale zekerheid
van arbeiders werkzaam bij het interna

(7)
In toekomstige verordeningen zullen bij
zondere bepalingen worden opgenomen voor grens
en seizoenarbeiders; na inwerkingtreding van deze
verordeningen zullen de bepalingen van het derde
en vierde lid van dit artikel geen geldigheid meer

(c) de bijzondere , voor grens- en seizoenar
beiders geldende bepalingen, opgenomen in
een verdrag inzake sociale zekerheid;

bezitten .

tionaal vervoer;

(d) de bepalingen van verdragen inzake so
ciale zekerheid, die, op grond van de
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laatste zin van het vierde lid van artikel

(4) van deze Verordening, van toepassing
blijven op grens- en seizoenarbeiders;

(e) andere bepalingen van verdragen inzake
sociale zekerheid, voor zover zij in Bijla
ge D van deze Verordening worden vermeld.
(3)
Twee of meer Lid-Staten die verdragen in
zake sociale zekerheid hebben gesloten waarvan
sommige bepalingen in Bijlage D van deze Ver
ordening worden vermeld, kunnen, met instem
ming van de in artikel 43 van deze Verordening
bedoelde Administratieve Commissie , in Bijlage
D de door hen noodzakelijk geachte wijzigingen
aanbrengen door hiervan mededeling te doen over
eenkomstig artikel 54, lid (1 ), van deze Verorde
ning.

(4)
De bepalingen van deze Verordening laten
onverlet de bepalingen van de wettelijke regeling
van elk der Lid-Staten met betrekking tot de deel
neming van de verzekerden of van overige groepen
van belanghebbende personen aan het beheer van
de sociale zekerheid of met betrekking tot de wijze
van aansluiting bij het bevoegde orgaan .
Artikel 7

(1 )
Twee of meer Lid-Staten kunnen onder
ling, voor zover daaraan behoefte bestaat , over

eenkomsten sluiten die op de beginselen en de geest
van deze Verordening berusten .
(2)
Iedere Lid-Staat zal overeenkomstig ar
tikel 54, lid ( 1), van deze Verordening, mededeling
doen van elke overeenkomst welke op grond van
het vorige lid tussen hem en een andere Lid-Staat
is gesloten.
Artikel 8

Personen die op het grondgebied van een der
Lid-Staten woonachtig zijn en op wie de bepa
lingen van deze Verordening van toepassing zijn,
zijn onderworpen aan de verplichtingen en genieten
de voordelen voortvloeiende uit de wetgeving inzake
sociale zekerheid van iedere andere Lid-Staat on
der dezelfde voorwaarden als de onderdanen van
die Staat .
Artikel 9

(1 )
Met het oog op de toelating tot de verplichte ,
vrijwillige of vrijwillig voortgezette verzekering
overeenkomstig de wetgeving van de Lid-Staat op
welks grondgebied de betrokkene woonachtig is,
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worden de tijdvakken van verzekering en de daar
mede gelijkgestelde tijdvakken welke krachtens
de wettelijke regelingen van de andere Lid-Staten
zijn vervuld, voor zover zulks noodzakelijk is,
in aanmerking genomen als tijdvakken van ver
zekering welke krachtens de wettelijke regeling
van eerstgenoemde Staat zijn vervuld.
( 2)
De bepalingen van het vorige lid zijn
slechts van toepassing op werknemers en daarmede
gelijkgestelden die op grond van de wetgeving van
het land waar zij werkzaam zijn, niet verzekerings
plichtig zijn .
Artikel 10

(1)
De pensioenen of renten en de uitkeringen
bij overlijden verkregen op grond van de wette
lijke regelingen van een of meer van de Lid-Staten,
kunnen niet worden verminderd, gewijzigd, ge
schorst, ingetrokken of verbeurd verklaard op
grond van het feit , dat de rechthebbende woon
achtig is op het grondgebied van een andere Lid
Staat dan die op welks gebied het orgaan dat de
uitkering verschuldigd is, zich bevindt .
( 2)
De bepalingen van het vorige lid zijn even
wel niet van toepassing op de hierna te noemen uit
keringen, voor zover deze zijn vermeld in Bijlage
E van deze Verordening:
(a) de bijzondere voordelen van de ouder
domsverzekering, toegekend aan arbeiders
wier leeftijd op het tijdstip van inwerking
treding van de desbetreffende wettelijke
regeling te hoog was;
(b) de overgangsuitkeringen krachtens een
stelsel dat niet op premie- of bijdragebe
taling berust, ten gunste van personen die
op grond van hun gevorderde leeftijd niet
meer in aanmerking kunnen komen voor
de normale sociale-zekerheidsuitkeringen;

(c) de uitkeringen van bijzondere bijstand
krachtens een stelsel, dat niet op premie
of bijdragebetaling berust, ten gunste van
bepaalde groepen van personen die om
gezondheidsredenen niet in staat zijn in
hun levensonderhoud te voorzien .

(3)
Elke Lid-Staat zal met instemming van
de in artikel 43 van deze Verordening bedoelde
Administratieve Commissie overeenkomstig ar
tikel 54, lid ( 1 ) van deze Verordening mededeling
doen van elke wijziging die in Bijlage E dient te
worden aangebracht. Deze mededeling zal binnen
een termijn van drie maanden na de bekendma
king van bedoelde wettelijke regeling worden ge
daan .
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Artikel 11

(1)
Behalve wat betreft de ouderdomsverzeke
ring en de verzekering bij overlijden (pensioenen)
enerzijds en de invaliditeitsverzekering, wanneer
zij tot verdeling van de lasten tussen de organen
van twee of meer Lid-Staten leidt , anderzijds ,
kan krachtens de bepalingen van deze Verordening
geen enkel recht worden uitgeoefend of gehand
haafd om op grond van de wettelijke regelingen der
Lid-Staten meer dan één uitkering van dezelfde
aard of verschillende uitkeringen die betrekking
hebben op eenzelfde tijdvak van verzekering of een
daarmede gelijkgesteld tijdvak te genieten .

(2)
De bepalingen inzake vermindering of
schorsing, voorzien bij de wettelijke regeling van
een Lid-Staat in geval van samenloop met andere
uitkeringen van sociale zekerheid of met andere in

komsten of in geval van de uitoefening van een
beroep, zijn op de rechthebbende van toepassing,
zelfs indien het uitkeringen betreft welke ver
schuldigd zijn krachtens een wettelijke regeling
van een andere Lid-Staat , of indien het gaat om
inkomsten verkregen, of een beroep uitgeoefend
op het grondgebied van een andere Lid-Staat .
Deze regel is echter niet van toepassing in de ge
vallen , waarin uitkeringen van dezelfde aard ver
schuldigd zijn overeenkomstig de artikelen 26 en
28 van deze Verordening.
TITEL II

BEPALINGEN

TER

VASTSTELLING

VAN

DE

VAN

TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING
Artikel 12

Onverminderd de bepalingen van deze Titel is
op werknemers of da armede gelij kgestelden die
werkzaam zijn op het grondgebied van een Lid
Staat, de wetgeving van deze Staat van toepassing,
zelfs indien zij op het grondgebied van een andere
Lid-Staat woonachtig zijn of indien hun werkgever
of de zetel van de onderneming waarbij zij in dienst
zijn, zich op het grondgebied van een andere Lid
Staat bevindt .
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het grondgebied van een andere Lid-Staat
werkzaam zijn ten behoeve van een onder
neming die op het grondgebied van eerst
genoemde Staat een bedrijf heeft waarbij
zij gewoonlijk werkzaam zijn, is de wet:
geving van deze Staat van toepassing als
of die personen op zijn grondgebied werk
zaam waren , voor zover de vermoedelijke
duur van hun tewerkstelling op het grond
gebied van de andere Staat niet meer be
draagt dan twaalf maanden; ingeval deze
tewerkstelling langer duurt dan twaalf
maanden, blijft de wetgeving van eerst
genoemde Staat gedurende een nieuw tijd
vak van ten hoogste twaalf maanden van
toepassing, mits de bevoegde autoriteit
van laatstgenoemde Staat of het door deze
Staat aangewezen lichaam voor het einde
van het eerste tijdvak van twaalf maanden
daaraan goedkeuring heeft gehecht .

(b) Op werknemers of daarmede gelij kge
stelden die in dienst zijn van een onder
neming welke voor rekening van anderen
of voor eigen rekening personen of goederen
vervoert per spoor, over de weg, door de
lucht of over binnenwateren en welke haar

zetel heeft op het grondgebied van een der
Lid-Staten , en die op het grondgebied van
een of meer Lid-Staten werkzaam zijn als
lid van het varend of rijdend personeel ,
is de wettelijke regeling van de Lid-Staat
op welks grondgebied de onderneming ge
vestigd is van toepassing; indien echter
de onderneming op het grondgebied van
een andere der Lid-Staten dan die waar

haar hoofdzetel is gevestigd, een filiaal of
een duurzame vertegenwoordiging heeft ,
is op daarbij werkzame arbeiders de wette
lijke regeling van de Lid-Staat op welks
grondgebied het filiaal of de duurzame ver
tegenwoordiging zich bevindt van toe

passing; indien de arbeider uitsluitend of
hoofdzakelijk werkzaam is op het grond

gebied van een Lid-Staat en zich daar heeft
gevestigd, is de wetgeving van die Lid
Staat van toepassing, ook al heeft de onder
neming waarbij hij in dienst is noch haar
hoofdzetel, noch een filiaal , noch een duur

Artikel 13

Op het beginsel, vervat in het vorige artikel,
gelden de volgende uitzonderingen :
(a) Op werknemers of daarmede gelij kge
stelden die hun woonplaats op het grond
gebied van een Lid-Staat hebben, en op

zame vertegenwoordiging op dat grond
gebied.
(c) Op de loonarbeiders of de daarmede ge
lijkgestelden die op het grondgebied van
een Lid-Staat werkzaam zijn bij een on
derneming of een bedrijf welke gevestigd
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is op het grondgebied van een andere
Lid-Staat , terwijl de gemeenschappelijke
grens van de betrokken Lid-Staten over
de onderneming of het bedrijf loopt , is van
toepassing de wettelijke regeling van de
Lid-Staat op welks grondgebied de onder
neming is gevestigd.
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onderworpen is geweest, worden met het oog op het
verkrijgen, het behoud of het herstel van het recht
op uitkeringen of verstrekkingen de tijdvakken van
verzekeringen of daarmede gelijkgestelde tijd
vakken, vervuld krachtens de wettelijke regeling
van elk der Lid-Staten , voor zover zij niet samen
vallen, samengeteld .
Artikel 17

Artikel 14

( 1)
Artikel 12 is van toepassing op werkne
mers of daarmede gelijkgestelden , ongeacht hun
nationaliteit, die in de diplomatieke of consulaire
diensten werkzaam zijn of die in persoonüjke
dienst zijn van ambtenaren dier diensten.

(2)
De in het eerste lid van dit artikel bedoelde
werknemers of de daarmede gelijkgestelden die
onderdaan zijn van de Lid-Staat welke door de
desbetreffende diplomatieke of consulaire post
wordt vertegenwoordigd, mogen kiezen tussen de
toepassing van de wettelijke regeling van het land
waar zij werkzaam zijn en die van hun land van
herkomst . Het recht van deze keuze kan aan het

einde van elk kalenderjaar opnieuw worden uitge
oefend.

Artikel 15

De bevoegde autoriteiten van twee of meer
Lid-Staten kunnen voor bepaalde arbeiders o£
groepen arbeiders, indien dat in hun belang is, met
betrekking tot de toepasselijke wetgeving in onder
ling overleg uitzonderingen vaststellen op de be
palingen van de artikelen 12 tot en met 14 van deze
Verordening.

TITEL III

(1)
Werknemers of daarmede gelijkgestelden
die tijdvakken van verzekering of daarmede gelijk
gestelde tijdvakken hebben vervuld krachtens de
wettelijke regeling van een of meer Lid-Staten en
die zich naar het grondgebied van een andere Lid
Staat begeven, hebben voor zichzelf en voor hun
gezinsleden die zich op dat grondgebied bevinden,
recht op uitkeringen en verstrekkingen , bedoeld in
de wettelijke regeling van die Lid-Staat , mits :

(i) zij arbeidsgeschikt waren bij hun laatste
aankomst op het grondgebied van genoemde
Lid-Staat;

(ii) zij onderworpen waren aan de ver
plichte verzekering na hun laatste aan
komst op genoemd grondgebied; •
(iii) zij voldoen aan door de wettelijke
regeling van genoemde Lid-Staat gestelde
voorwaarden, de in het vorige artikel be
doelde samentelling van tijdvakken in aan
merking genomen .

Deze samentelling vindt evenwel slechts plaats
voor zover niet meer dan een maand verstreken is

tussen het einde van het tijdvak van verzekering
of het daarmede gelijkgestelde tijdvak, dat ver
vuld werd krachtens de wettelijke regeling van de
Lid-Staat op welks grondgebied de arbeider het
laatst werkzaam was, en het begin van het tijdvak
van verzekering van de Lid-Staat naar welks
grondgebied hij zich begeeft .

BIJZONDERE BEPALINGEN

Eerste hoofdstuk

Ziekte, moederschap
Artikel 16

Wanneer een werknemer of een daarmede ge
lijkgestelde achtereenvolgens of afwisselend aan
de wettelijke regeling van twee of meer Lid-Staten

(2)
De bepalingen van de wettelijke regeling
van een Lid-Staat volgens welke de toekenning van
uitkeringen of verstrekkingen afhankelijk wordt ge
steld van een voorwaarde met betrekking tot het
land waar en het ogenblik waarop de aandoening
is ontstaan , zijn niet van toepassing op werk
nemers of daarmede gelijkgestelden , die aan de in
lid ( 1 ) van dit artikel genoemde voorwaarden vol
doen en evenmin op hun gezinsleden, ongeacht het
grondgebied van de Lid-Staat waar laatstgenoem
den woonachtig zijn.
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(3)
Indien in de in het eerste lid van dit artikel
bedoelde gevallen de werknemer of de daarmede

gelijkgestelde niet aan de in de alinea's (i) tot en
met (iii) van dat lid vermelde voorwaarden voldoet
en wanneer bedoelde werknemer nog recht heeft
op uitkeringen of verstrekkingen ingevolge de
wettelijke regeling van de Lid-Staat op welks
grondgebied hij het laatst verzekerd was voordat
hij van woonplaats veranderde, of wanneer hij
dit recht zou hebben indien hij zich op laatstge
noemd grondgebied bevond, kan het orgaan van
deze Staat het orgaan van de woonplaats verzoeken
de verstrekkingen te doen overeenkomstig de
wettelijke regeling, toegepast door laatstgenoemd
orgaan; deze verstrekkingen komen ten laste van
het orgaan dat het verzoek heeft gedaan .
(4)
De bepalingen van dit artikel laten onverlet
de bepalingen van de wettelij ke regeling van een
Lid-Staat welke voor de werknemer of de daarmede

gelijkgestelde gunstiger zijn .
Artikel 18

(1)
Indien ingevolge de wettelijke regeling van
een der Lid-Staten bij het verlenen van uitkeringen
rekening wordt gehouden met het gemiddelde loon
in een bepaald tijdvak, wordt het voor de bereke
ning van deze uitkeringen in aanmerking genomen
gemiddelde loon vastgesteld naar verhouding van
de lonen welke zijn uitbetaald gedurende het tijd
vak, vervuld krachtens de wettelijke regeling van
deze Lid-Staat .

(2)
Indien ingevolge de wettelijke regeling van
een der Lid-Staten het bedrag van de uitkeringen
wisselt naar gelang van het aantal gezinsleden ,
houdt het bevoegde orgaan bij de berekening van
deze uitkeringen eveneens rekening met het aantal
gezinsleden dat woonachtig is op het grondgebied
van een andere Lid-Staat dan die waar bedoeld

orgaan zich bevindt .
Artikel 19

(1)
Een werknemer of een daarmede gelijk
gestelde die is aangesloten bij een orgaan van een
der Lid-Staten en op het grondgebied van die Staat
woonachtig is, heeft recht op uitkeringen of ver
strekkingen gedurende een tijdelijk verblijf op het
grondgebied van een andere Lid-Staat, wanneer zijn
gezondheidstoestand onmiddellijke geneeskundige
behandeling, met inbegrip van opname in een zieken
huis, noodzakelijk maakt . Deze bepaling is even
eens van toepassing op een werknemer, die niet bij
bedoeld orgaan is aangesloten, maar die recht heeft
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op uitkeringen of verstrekkingen van dat orgaan of
dat recht zou hebben, indien hij zich op het grond
gebied van eerstgenoemde Staat zou bevinden .
(2)
Een werknemer of een daarmede gelijk
gestelde die recht op uitkeringen of verstrekkingen
heeft verkregen ten laste van een orgaan van een
der Lid-Staten en die op het grondgebied van be
doelde Staat woonachtig is, behoudt dat recht in
dien hij zijn woonplaats naar het grondgebied van
een andere Lid-Staat overbrengt; vóór overbren
ging behoeft de arbeider echter de toestemming van
het bevoegde orgaan dat naar behoren rekening
houdt met de beweegredenen van die overbrenging.
(3)
Wanneer een werknemer of een daarmede
gelijkgestelde overeenkomstig de bepalingen van de
vorige leden recht heeft op uitkeringen of ver
strekkingen , worden de verstrekkingen gedaan door
het orgaan van zijn verblijfplaats of van zijn
nieuwe woonplaats overeenkomstig de bepalingen
van de wettelijke regeling, welke door dat orgaan
worden toegepast, in het bijzonder wat betreft de
omvang en de wijze van verstrekking; de duur van
deze verstrekkingen is evenwel gelijk aan die,
voorzien in de wettelijke regeling van het bevoegde
land .

(4)
Indien de wettelijke regeling van het land
waar het orgaan dat de verstrekkingen doet zich
bevindt , in verschillende ziekte- en moederschaps
verzekeringen voorziet , zijn de bepalingen met be
trekking tot de handarbeiders in de staalindustrie
van toepassing; indien echter bedoelde wettelijke
regeling in een bijzonder stelsel voor de arbeiders
in de mijnen en de daarmede gelijkgestelde be
drijven voorziet , wordt dit bijzondere stelsel op
die arbeiders toegepast .
(5)
In de gevallen , bedoeld in het eerste en
tweede lid van dit artikel, worden prothesen , kunst
middelen van grotere omvang en andere belangrijke
verstrekkingen , behalve in onmiskenbare spoed
gevallen , slechts verschaft als het bevoegde orgaan
daartoe machtiging heeft verleend.

(6)
In de gevallen , bedoeld in het eerste en
tweede lid van dit artikel, worden de uitkeringen
verstrekt overeenkomstig de wettelijke regeling
van het bevoegde land .
( 7)
De bepalingen van de vorige leden zijn van
overeenkomstige toepassing op de gezinsleden wan
neer zij tijdelijk op het grondgebied van een Lid
Staat verblijven of wanneer zij hun woonplaats
overbrengen naar het grondgebied van een Lid
Staat , nadat zij ziek zijn geworden of zijn bevallen .
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Het récht op uitkeringen of verstrekkingen

welkende gezinsleden van een arbeider als bedoeld
in de leden (1 ) en (2) van dit artikel kunnen genie
ten, blijft onverlet.
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bevoegde orgaan wordt toegepast, voorziet in een
maximale duur voor de toekenning van verstrek
kingen, wordt met het tijdvak, waarover onmiddel
lijk voor de overbrenging van de woonplaats ver
strekkingen zijn verleend, rekening gehouden .

Artikel 20

(5)
(1 )
De gezinsleden van een werknemer of een
daarmede gelijkgestelde die:

(i) is aangesloten bij een orgaan van een der
Lid-Staten of

(ii) tegenover een orgaan van een der Lid
Staten recht heeft op uitkeringen of ver
strekkingen of

(iii) tegenover een orgaan van een der Lid
Staten recht op uitkeringen of verstrek
kingen zou hebben, indien hij woonachtig
was op het grondgebied, waar bedoeld
orgaan zich bevindt,
genieten , indien zij woonachtig zijn op het grond
gebied van een andere Lid-Staat dan die op welks
grondgebied het bevoegde orgaan gevestigd is,
verstrekkingen alsof de arbeider bij het orgaan
van hun woonplaats was aangesloten of alsof hij
tegenover dat orgaan recht op verstrekkingen had.
De omvang, de duur en de wijze van verstrekkingen
van bedoelde verstrekkingen worden vastgesteld
volgens de bepalingen van de wettelijke regeling
welke dat orgaan toepast .
(2)
Elk recht op verstrekking bedoeld in het
vorige lid eindigt na verloop van een termijn van
drie jaren na de datum van aankomst van de ar
beider op het grondgebied van het land waar hij
werkzaam zal zijn.
(3)
De bepalingen van het vorige lid zijn niet
van toepassing, wanneer de werknemer of de daar
mede gelijkgestelde slechts tijdelijk op het grond
gebied van het bevoegde land werkzaam is.. De
Administratieve Commissie zal het begrip tijde
lijke werkzaamheid nader omschrijven .

(4)
Wanneer de gezinsleden hun woonplaats
overbrengen naar het grondgebied van het bevoegde
land, genieten zij de verstrekkingen overeenkomstig
de bepalingen van de wettelijke regelingen van dat
land. Deze bepaling is eveneens van toepassing,
wanneer de gezinsleden voor hetzelfde geval van
ziekte en moederschap reeds verstrekkingen hebben
genoten van de organen van de Lid-Staat, op welks
grondgebied zij vóór hun verhuizing hebben ge
woond; indien de wettelijke regeling, welke door het

Wanneer de gezinsleden als bedoeld in het

eerste lid van dit artikel in het land van woon

plaats beroepswerkzaamheden uitoefenen welke
recht geven op verstrekkingen, zijn de bepalingen
van dit artikel niet op hen van toepassing.
Artikel 21

Indien bij de toepassing van dit hoofdstuk een
werknemer of een daarmede gelijkgestelde of een
lid van zijn gezin op grond van de wettelijke rege
lingen van twee Lid-Staten recht op moederschaps
uitkeringen zou kunnen doen gelden , is op de be
langhebbende van toepassing de wettelijke rege
ling welke van kracht is op het grondgebied van de
Lid-Staat alwaar de geboorte heeft plaatsgehad^
waarbij , voor zover noodzakelijk, rekening wordt
gehouden met de samentelling van tijdvakken, be
doeld in artikel 16 van deze Verordening.
Artikel 22

(1)
Wanneer de rechthebbende op een pensioen
of een rente, verschuldigd krachtens de wettelijke
regelingen van meerdere Lid-Staten, woonachtig is
op het grondgebied van een Lid-Staat waar zich
een van de organen die dat pensioen of die rente
verschuldigd zijn, bevindt en hij volgens de wette
lijke regeling van deze Staat recht op verstrek
kingen heeft, worden deze aan hemzelf en aan zijn
gezinsleden gedaan door het orgaan van zijn woon
plaats alsof hij in het genot was van een pensioen
of rente, uitsluitend verschuldigd op grond van de
wettelijke regeling van het land van zijn woonplaats .
Genoemde verstrekkingen komen ten laste van het
orgaan van de woonplaats.

(2)
Wanneer de rechthebbende op een pensioen
of een rente, verschuldigd krachtens de wettelijke
regelingen van een of meer Lid-Staten, woonachtig
is op het grondgebied van een Lid-Staat waar zich
geen van de organen bevinden die dat pensioen of
die rente verschuldigd zijn, worden de verstrek
kingen in natura aan hemzelf en aan zijn gezinsle
den gedaan door het orgaan van de woonplaats
alsof hij in het genot was van een pensioen of rente,
verschuldigd op grond van de wettelijke regeling
van het land van zijn woonplaats, mits hij volgens
deze wettelijke regeling en tenminste volgens een
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van de wettelijke regelingen, krachtens welke het
pensioen of de rente verschuldigd is, recht op die
verstrekkingen heeft.

(3)
Indien in de in het vorige lid genoemde ge
vallen de rechthebbende slechts recht heeft op een
pensioen of rente van een enkele Lid-Staat , komen
de verstrekkingen ten laste van het bevoegde or
gaan van deze Staat. Indien daarentegen de recht
hebbende op grond van de wettelijke regelingen van
meerdere Lid-Staten recht heeft op een pensioen
of rente, komen de verstrekkingen ten laste van
het bevoegde orgaan van de Lid-Staat onder welks
wetgeving de rechthebbende het langste verzeke
ringstijdvak heeft vervuld; indien volgens deze
bepaling de verstrekkingen ten laste 'zouden komen
van meerdere organen, komen zij ten laste van die
organen waarbij de rechthebbende het laatst was
aangesloten.

(4)
Voor de toepassing van het tweede lid van
dit artikel is artikel 19, leden (4) en (5), van deze
Verordening in voorkomend geval van overeen
komstige toepassing.
(5)
Wanneer de gezinsleden van een recht
hebbende op een pensioen of rente verschuldigd
krachtens de wettelijke regeling van een of meer
Lid-Staten op het grondgebied van een andere Lid
Staat wonen dan die, waar de rechthebbende zelf

woonachtig is, genieten zij de verstrekkingen alsof
het gezinshoofd in hetzelfde land woonachtig was .
Artikel 20 van deze Verordening is op hen van over
eenkomstige toepassing.
( 6)
Een rechthebbende op een pensioen of een
rente, verschuldigd krachtens de wettelijke rege
ling van een of meer Lid-Staten, of een lid van zijn
gezin geniet de verstrekkingen gedurende een tijde
lijk verblijf op het grondgebied van een andere Lid
Staat dan het land van zijn woonplaats. Deze ver
strekkingen worden gedaan door het orgaan van
de verblijfplaats overeenkomstig de wettelijke rege
ling welke door dat orgaan wordt toegepast . Zij
komen ten laste van dat orgaan , indien een van de
organen welke het pensioen of de rente verschul
digd zijn , zich op het grondgebied bevindt van het
land waar de rechthebbende of zijn gezinslid ver
strekkingen geniet . Zo niet, dan blijven zij ten laste
van hét orgaan zoals dit is aangeduid in de bepa
lingen van de laatste volzin van lid ( 1 ) of in de be
palingen van lid (3) van dit artikel; in dat geval is
artikel 19 , lid (5) van deze Verordening van over
eenkomstige toepassing.
(7)
Indien, ter dekking van de verstrekkingen ,
de wettelijke regeling van een Lid-Staat voorziet
in premie- of bijdrage-inhoudingen ten laste van
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degene die een pensioen of rente geniet, is het orgaan
dat het pensioen of de rente verschuldigd is en tot
welks last de verstrekkingen komen, gemachtigd
in de in dit artikel bedoelde gevallen tot die in
houdingen over te gaan .
Artikel 23

(1)
De verstrekkingen gedaan krachtens artikel
19, leden ( 1 ), (2) en ( 7), artikel 20, lid ( 1 ), artikel 22,
leden ( 2), (3), (5) en de laatste volzin van lid (6) van
deze Verordening worden vergoed aan de organen
welke deze hebben verstrekt .

(2)
Wat betreft de verstrekkingen welke vol
gens artikel 19, artikel 22 , leden (2), (3) en de laatste
volzin van lid (6) zijn gedaan , is het bevoegde orgaan
gehouden de kosten van genoemde verstrekkingen
te vergoeden .

(3)
Wat betreft de verstrekkingen, welke zijn
gedaan aan de gezinsleden als bedoeld in artikel 20,
lid ( 1 ), en artikel 22 , lid (5), is het bevoegde orgaan
gehouden een bedrag te vergoeden, gelijk aan 3/ 4
van de in verband met genoemde verstrekkingen
gedane uitgaven .
(4)
De vergoeding wordt vastgesteld en vindt
plaats overeenkomstig de door de Administratieve
Commissie vast te stellen regelen.

(5)

De bevoegde autoriteiten van twee of meer

Lid-Staten kunnen , met name indien zulks tot

vereenvoudiging zou kunnen leiden , overeenkomen
dat tussen de organen van hun landen geen ver
goeding zal plaatsvinden .

Tweede

hoofdstuk

Invaliditeit

Artikel 24

(1)
De uitkeringen waarop een verzekerde recht
heeft , worden overeenkomstig de volgende arti
kelen vastgesteld naargelang de verzekerde tijd
vakken heeft vervuld :

(a) uitsluitend op grond van wettelijke rege
lingen van het type A volgens welke de
uitkeringen in geval van invaliditeit in
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beginsel worden berekend onafhankelijk van
de duur van de vervulde tijdvakken;

(b) uitsluitend op grond van wettelijke rege
lingen van het type B volgens welke de
uitkeringen in geval van invaliditeit in be
ginsel worden berekend naar de duur van
de vervulde tijdvakken;
(c) op grond van wettelijke regelingen van het
type A en het type B.
(2)
Bijlage F van deze Verordening bevat voor
elke Lid-Staat een opgave van de wettelijke rege
lingen van het type A en die van het type B , welke
op zijn grondgebied of op een deel daarvan van
kracht zijn op het tijdstip van vaststelling van deze
Verordening. Iedere Lid-Staat zal overeenkomstig
artikel 54, lid ( 1), van deze Verordening medede
ling doen van elke wijziging welke als gevolg van
een nieuwe wettelijke regeling in Bijlage F dient
te worden aangebracht. Deze mededeling zal wor
den gedaan binnen een termijn van drie maanden
na de bekendmaking van genoemde wettelijke
regeling.
Artikel 25

In de gevallen als bedoeld in artikel 24, lid ( 1 ),
onder (a) kunnen de verdragen inzake sociale zeker
heid bijzondere bepalingen bevatten welke afwijken
van de in artikel 26 van deze Verordening vast
gestelde regelen.
Artikel 26

( 10)
In de andere dan de in artikel 25 van deze
Verordening bedoelde gevallen zijn de bepalingen
van het derde hoofdstuk van overeenkomstige
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krijgt, wordt de uitbetaling van de uitkeringen her
vat door het lichaam , dat het oorspronkelijk toege
kende pensioen of de oorspronkelijk toegekende in
validiteitsuitkering verschuldigd was . Indien na
intrekking van het pensioen of de invaliditeits
uitkering de toestand van de verzekerde de toeken
ning van een pensioen of een invaliditeitsuitkering
rechtvaardigt , wordt deze toegekend volgens de
regelen welke van toepassing zouden zijn , indien
niet eerder een pensioen of een uitkering was toege
kend .

(4)
Indien volgens de wettelijke regeling van
een der Lid-Staten het bedrag van de uitkering
wisselt naar gelang van het aantal gezinsleden ,
houdt het orgaan dat de uitkering vaststelt bij ' de
berekening daarvan eveneens rekening met het aan
tal gezinsleden dat woonachtig is op het grond
gebied van een andere Lid-Staat dan die waar
bedoeld orgaan zich bevindt .

(5)
De uitkering wordt in voorkomend geval
omgezet in een ouderdomspensioen volgens de
wettelijke regeling krachtens welke zij werd toege
kend; op dat pensioen zijn de bepalingen van het
derde hoofdstuk van toepassing.

Derde hoofdstuk

Ouderdom en overlijden ( pensioenen )
Artikel 27

(1)
Wanneer een verzekerde achtereenvolgens
of afwisselend aan de wettelijke regeling van twee
of meer Lid-Staten onderworpen is geweest , worden
met het oog op het verkrijgen, het behoud of het her
stel van het recht op uitkeringen de tijdvakken van
verzekering en de daarmede gelijkgestelde tijd
vakken , vervuld krachtens de wettelijke regeling

toepassing.

van elk der Lid-Staten, voor zover zij niet samen
vallen , samengeteld.

(2)
Wanneer in een Lid- Staat de invaliditeits
verzekering in werking is getreden na de ouder
domsverzekering, worden de krachtens de wette
lijke regeling van bedoelde Lid-Staat vervulde tijd
vakken van ouderdomsverzekering en daarmede
gelijkgestelde tijdvakken beschouwd als tijdvakken
welke in de invaliditeitsverzekering van hetzelfde
land werden vervuld, ongeacht of het tijdvakken
betreft welke voor dan wel na de inwerkingtreding
van de invaliditeitsverzekering zijn vervuld.

(2)
Wanneer de wettelijke regeling van een Lid
Staat de toekenning van bepaalde uitkeringen af
hankelijk stelt van de voorwaarde, dat de tijd
vakken van verzekering zijn vervuld in een aan
een bijzonder stelsel onderworpen beroep, dan wor
den om voor deze uitkeringen in aanmerking te
komen alleen de tijdvakken welke vervuld zijn
krachtens de overeenkomstige regelingen der andere
Lid-Staten en de tijdvakken , welke in hetzelfde
beroep krachtens andere regelingen van die Lid
Staten zijn vervuld, voor zover zij niet sam n
vallen , samengeteld. Indien de verzekerde ondanks
de samentelling van genoemde tijdvakken niet

(3)
Indien een verzekerde na schorsing van het
pensioen of de invaliditeitsuitkering zijn recht her
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voldoet aan de voorwaarden om deze uitkeringen
te kunnen genieten, worden de desbetreffende tijd
vakken eveneens samengeteld om in aanmerking
te komen voor de uitkeringen volgens het algemeen

gemiddelde bruto-loon van alle verzekerden
met uitzondering van de leerlingen , worden
deze gemiddelden of verhoudingsgetallen
voor de berekening van de uitkering welke
ten laste komt van het orgaan van deze
Staat , uitsluitend vastgesteld op basis van
de tijdvakken van verzekering of daar
mede gelijkgestelde tijdvakken welke krach
tens de wettelijke regeling van genoemde
Lid-Staat zijn vervuld , of van het bruto
loon van de belanghebbende over de tijd
vakken . Indien volgens de wettelijke rege
ling van een der Lid-Staten de uitkeringen
worden berekend in vêrhouding tot het loon
of de betaalde premiën of bijdragen worden
de lonen dan wel de premiën of bijdragen
welke betrekking hebben op tijdvakken
van verzekering welke krachtens stelsels
van de andere Lid-Staten zijn vervuld, in
aanmerking genomen door het orgaan dat
de uitkeringen vaststelt , op basis van het
gemiddelde der lonen dan wel de premiën
of bijdragen voor de krachtens zijn eigen
stelsel vervulde tijdvakken van verzekering.
Bij elke wettelijke regeling worden de rege
len inzake de herwaardering in aanmerking
genomen, onverminderd de werkwijze die
bij nadere verordening ter voorkoming van
dubbele herwaardering zal kunnen worden

stelsel van die Lid-Staten .

Artikel 28

(1)

De uitkeringen waarop een verzekerde als

bedoeld in artikel 27 van deze Verordening, of
zijn nagelaten betrekkingen, op grond van de wette
lijke regelingen van de Lid-Staten krachtens welke
de verzekerde de tijdvakken van verzekering of
de daarmede gelijkgestelde tijdvakken heeft ver
vuld, aanspraak kunnen maken , worden op de
volgende wijze vastgesteld:
(a) Het orgaan van elk der Lid-Staten bepaalt
overeenkomstig de eigen wettelijke rege
ling of de belanghebbende, de in het vorige
artikel bedoelde samentelling van tij dvakken
in aanmerking genomen, aan de voorwaar
den voldoet om aanspraak te kunnen ma
ken op de in die wettelijke regeling bedoelde
uitkeringen;
(b) indien krachtens de vorige alinea een recht
op uitkering bestaat , berekent bedoeld
orgaan eerst het bedrag van de uitkering
waarop de belanghebbende recht zou heb
ben, indien alle tijdvakken van verzekering
of daarmede gelijkgestelde tijdvakken sa
mengeteld op de in het vorige artikel aan
gegeven wijze, uitsluitend krachtens de
eigen wettelijke regeling zouden zijn ver
vuld; op basis van genoemd bedrag be
paalt het orgaan het bedrag van de ver
schuldigde uitkering naar gelang van de
verhouding van de duur van de tijdvakken
welke vóór het bereiken van de pensioen
gerechtigde leeftijd volgens de eigen wette
lijke regeling zijn vervuld tot de duur van
de tijdvakken welke krachtens de wette
lijke regelingen van alle betrokken Lid
Staten zijn vervuld ; dit bedrag vormt de
uitkering welke door het betrokken orgaan
aan de belanghebbende is verschuldigd;
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vastgesteld;

(d) indien het bedrag van de uitkering volgens
de wettelijke regeling van een der Lid
Staten wisselt naar gelang van het aantal
gezinsleden, wordt door het orgaan dat
deze uitkering vaststelt bij de berekening
van de uitkering eveneens rekening gehou
den met het aantal gezinsleden dat op het
grondgebied woonachtig is van een andere
Lid-Staat dan die, waar genoemd orgaan
■

zich bevindt ;

(e) indien de belanghebbende, de in het vorige
artikel bedoelde samentelling van tijd
vakken in aanmerking genomen , op een be

paald tijdstip niet aan de voorwaarden,
door alle op hem van toepassing zijnde
wettelijke regelingen gesteld, voldoet, doch
slechts voldoet aan de door een of meer

(c) indien uit de wettelijke regeling van een

wettelijke regelingen gestelde voorwaarden,,

der Lid-Staten voortvloeit dat de bereke

wordt het bedrag van de uitkering vast

ning der uitkeringen gebaseerd wordt op
een gemiddeld loon , een gemiddelde premie
of bijdrage of een gemiddelde verhoging
dan wel op de verhouding welke gedurende
de vervulde tijdvakken van premie- of
bijdragebetaling heeft bestaan tussen het
bruto-loon van de belanghebbende en het

gesteld overeenkomstig alinea (b) van dit
lid; indien echter op deze wijze recht wordt
verkregen ten opzichte van ten minste
twee wettelijke regelingen en het niet nood
zakelijk is een beroep te doen op de tijd
vakken welke zijn vervuld krachtens wette

lijke regelingen aan welker voorwaarden
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niet is voldaan, wordt voor de toepassing
van alinea (b) van dit lid met deze tijd
vakken geen rekening gehouden;
(f) indien de belanghebbende op een bepaald
tijdstip niet aan de voorwaarden, door alle
op hem van toepassing zijnde wettelijke
regelingen gesteld, voldoet, doch wel vol
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(4)
Onverminderd het bepaalde in alinea (f)
van lid ( 1 ) van dit artikel kunnen de belanghebben
den die zich op de bepalingen van dit hoofdstuk
kunnen beroepen, geen aanspraak doen gelden op
een pensioen uitsluitend krachtens bepalingen van
de wettelijke regeling van één Lid-Staat.

doet aan de voorwaarden van een dezer

wettelijke regelingen zonder dat het nood
zakelijk is een beroep te doen op de tijd
vakken welke zijn vervuld onder een of
meerder andere wettelijke regelingen , wordt
het bedrag van de uitkering vastgesteld
uitsluitend krachtens de wettelijke regeling
waaraan recht kan worden ontleend , waar

bij alleen rekening wordt gehouden met de
tijdvakken welke krachtens die wettelijke
regeling zijn vervuld;

(g) in de gevallen bedoeld in de alinea's (e) en
(f) van dit lid worden uitkeringen welke
reeds zijn vastgesteld, herzien overeenkom
stig de bepalingen van alinea (b) van dit
lid, naargelang aan de voorwaarden gesteld
door een of meer andere wettelijke rege
lingen is voldaan, de in het vorige artikel
bedoelde samentelling van tijdvakken in
aanmerking genomen .
( 2)
De wijze van toepassing van lid ( 1 ) van dit
artikel, in het bijzonder met betrekking tot de
handhaving van de rechten van degene die in het
genot is van een pensioen toegekend krachtens een
wettelijke regeling, ten opzichte van een andere
wettelijke regeling krachtens welke nog geen rech
ten zijn geopend, zal in een nadere verordening
worden vastgesteld.
(3)
Indien het bedrag van de uitkering waarop
de belanghebbende zonder toepassing van artikel 27
en uitsluitend op grond van de krachtens de wette
lijke regeling van een Lid-Staat vervulde tijdvakken
van verzekering en daarmede gelijkgestelde tijd
vakken aanspraak kan maken , hoger is dan het
totaalbedrag van de uit de toepassing van de vorige
leden van dit artikel voortvloeiende uitkeringen,
heeft hij van de zijde van het orgaan van deze Staat
recht op een aanvulling gelijk aan het verschil .
Indien de belanghebbende recht heeft op aanvul
lingen vanwege organen van twee of meer Lid
staten, ontvangt hij slechts de hoogste aanvulling.
De kosten van deze aanvulling worden verdeeld
over de organen van genoemde Staten, waarbij
rekening wordt gehouden met de aanvullingen die
door elk van hen uitgekeerd hadden moeten worden ;
de wijze waarop deze verdeling geschiedt, zal
door een nadere verordening geregeld worden .

Vierde hoofdstuk

Arbeidsongevallen en beroepsziekten
Artikel 29

(1)
Iedere werknemer of daarmede gelijk
gestelde die het slachtoffer is geworden van een
arbeidsongeval of een beroepsziekte
(a) op het grondgebied van een andere Lid
Staat dan dat van het bevoegde land,

(b) dan wel op het grondgebied van het be
voegde land
(i ) en die zijn woonplaats overbrengt naar
het grondgebied van een andere Lid-Staat;
(ii) of wiens toestand tijdens een tijdelijk
verblijf op zodanig grondgebied onmiddel
lijk geneeskundige hulp, met inbegrip van
ziekenhuisverpleging, noodzakelijk maakt,
geniet ten laste van het bevoegde orgaan verstrek
kingen welke gedaan worden door het orgaan van
de verblijfplaats of van de woonplaats. In geval
van overbrenging van de woonplaats dient de
arbeider vóór de overbrenging de toestemming te
verkrijgen van het bevoegde orgaan dat naar be
horen rekening houdt met de beweegredenen van
deze overbrenging.

(2)
Ten aanzien van de omvang en de duur
van verstrekkingen en de wijze waarop zij in de in
het vorige lid bedoelde gevallen worden gedaan,
is artikel 19, leden (3), (4) en (5), van deze Verorde
ning van overeenkomstige toepassing.
( 3)
Indien op het grondgebied van de Lid
Staat waar de arbeider zich bevindt, geen verzeke
ring inzake arbeidsongevallen of beroepsziekten
bestaat of indien een zodanige verzekering wel be

staat doch niet voorziet in organen voor het doen
van verstrekkingen, worden deze verstrekkingen
gedaan door het orgaan van de verblijfplaats of
van de woonplaats dat voor het doen van verstrek
kingen in geval van ziekte verantwoordelijk is.
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Indien een wettelijke regeling het geheel

kosteloos doen van verstrekkingen daarvan afhan
kelijk stelt dat de rechthebbende van de door de
werkgever opgerichte medische dienst gebruik
maakt, worden de verstrekkingen, toegekend over
eenkomstig de vorige leden van dit artikel, geacht
door een zodanige medische dienst te zijn gedaan .

(5)
Indien de regeling inzake schadeloosstelling
wegens arbeidsongevallen van het bevoegde land
niet het karakter van een verplichte verzekering
bezit, wordt het doen van verstrekkingen overeen
komstig de bepalingen van de vorige leden van dit
artikel geacht op verzoek van het bevoegde orgaan
te zijn geschied.
(6)
De verstrekkingen, gedaan in de in lid ( 1 )
van dit artikel bedoelde gevallen, worden aan de
organen welke deze hebben gedaan overeenkomstig
de bepalingen van artikel 23, leden (2), (4) en (5)
van deze Verordening vergoed.

( 7)
In de in lid ( 1 ) van dit artikel bedoelde ge
vallen worden de uitkeringen verstrekt ten laste
van het bevoegde orgaan overeenkomstig de wette
lijke regeling welke op dat orgaan van toepassing
is en op de door de bevoegde autoriteiten van de
belanghebbende Lid-Staten eventueel in onderling
overleg vast te stellen wijze.
Artikel 30

(1)
Indien de wettelijke regeling van een der
Lid-Staten met betrekking tot de vaststelling van
de graad van ongeschiktheid in geval van een ar
beidsongeval of een beroepsziekte uitdrukkelijk
of stilzwijgend bepaalt, dat arbeidsongevallen of
beroepsziekten welke zich op een vroeger tijdstip
hebben voorgedaan , in aanmerking worden geno
men, dan worden de arbeidsongevallen en beroeps
ziekten welke zich op een vroeger tijdstip onder de
wettelijke regeling van een andere Lid-Staat hebben
voorgedaan, in aanmerking genomen alsof zij zich
onder de wettelijke regeling van eerstgenoemde
Lid-Staat hebben voorgedaan .
(2)
Ten aanzien van de uitkeringen is artikel 18
van deze Verordening van toepassing.

Artikel 31

In een nadere Verordening zal, rekening houdend
met het in lid (1 ) van artikel 11 van deze Verorde
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ning bedoelde beginsel het orgaan worden aange
wezen ten laste waarvan de uitkeringen zullen
worden toegekend, indien:

(a) een persoon die voor een beroepsziekte van
de zijde van het bevoegde orgaan van een
der Lid-Staten een schadeloosstelling heeft
ontvangen, voor een beroepsziekte van de
zelfde aard recht op uitkeringen krachtens
de wettelijke regeling van een andere Lid
Staat doet gelden;

(b) het een beroepsziekte betreft waarvoor
krachtens een wettelijke regeling van twee
of meer Lid-Staten schadeloosstelling ont
vangen kan worden .

Vijfde hoofdstuk
Uitkeringen bij overlijden

Artikel 32

(1)
Wanneer een werknemer of een daarmede
gelijkgestelde achtereenvolgens of afwisselend aan
de wettelijke regeling van twee of meer Lid-Staten
onderworpen is geweest, worden met het oog op
het verkrijgen, het behoud of het herstel van het
recht op de uitkeringen bij overlijden krachtens
andere wettelijke regelingen dan die betreffende
arbeidsongevallen en beroepsziekten, de tijdvakken
van verzekering en de daarmede gelijkgestelde
tijdvakken, vervuld krachtens de wettelijke rege
ling van elk der Lid-Staten , voor zover zij niet sa
menvallen, samengeteld.
(2)
Wanneer een werknemer of een daarmede ge
lijkgestelde die onderworpen is aan de wettelijke
regeling van een Lid-Staat, of een rechthebbende
op een pensioen of een rente dan wel een gezinslid
overlijdt op het grondgebied van een andere Lid
Staat dan het bevoegde land, wordt het overlijden
geacht te hebben plaatsgevonden op het grondge
bied van dit land .

(3)
Het bevoegde orgaan neemt de uitkering bij
overlijden voor zijn rekening ook indien de recht
hebbende zich op het grondgebied van een andere
Lid-Staat dan het bevoegde land bevindt .
(4)
De leden (2) en (3) van dit artikel zijn
eveneens van toepassing in de gevallen van over
lijden als gevolg van een arbeidsongeval of een be
roepsziekte .

576 /58

16. 12 . 58

PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Zesde hoofdstuk
Werkloosheid

Artikel 33

( 1)
Wanneer een werknemer of een daarmede
gelijkgestelde achtereenvolgens of afwisselend aan
de wettelijke regeling van twee of meer Lid-Staten
onderworpen is geweest, worden met het oog op
het verkrijgen, het behoud of het herstel van het
recht op uitkeringen de tijdvakken van verzeke
ring en daarmede gelijkgestelde tijdvakken, ver
vuld krachtens de wettelijke regeling van elk der
Lid-Staten , voor zover zij niet samenvallen , samen
geteld.

(2)
Indien de wettelijke regeling van een der
Lid-Staten inzake een op premie- of bijdragebe
taling steunend stelsel de toekenning van de uit
keringen afhankelijk stelt van het vervullen van
tijdvakken van verzekering of daarmede gelijk
gestelde tijdvakken, worden door het bevoegde
orgaan, voor zover zulks noodzakelijk is, de tijd
vakken van arbeid en de daarmede gelijkgestelde
tijdvakken , vervuld op het grondgebied van andere
Lid-Staten die geen op premie- of bijdragebetaling
steunend stelsel kennen, als zodanig in aanmerking
genomen, mits deze tijdvakken van arbeid en daar
mede gelijkgestelde tijdvakken als tijdvakken van
verzekering of daarmede gelijkgestelde tijdvakken
zouden zijn beschouwd, indien zij door de loon
arbeider op het grondgebied van eerstgenoemde

gebied van een andere Lid-Staat welke een niet
op premie- of bijdragebetaling steunend stelsel
kent, kan de toekenning van bepaalde uitkeringen
niet afhankelijk worden gesteld van een langer
tijdvak van wonen dan geëist wordt met betrek
king tot de onderdanen van de tweede Staat die
in dat land zelf van woonplaats veranderen .
Artikel

34

(1)
Indien volgens de wettelijke regeling van
een der Lid-Staten het bedrag van de uitkering
wisselt naar gelang van -de hoogte van het laatst
genoten loon, houdt het bevoegde orgaan van die
Staat met het oog op de berekening van de uit
kering, voor zover zulks noodzakelijk is, rekening
met het gebruikelijke loon voor soortgelijke of
gelijkwaardige arbeid in de woonplaats van de
werkloze in plaats van met het door de betrokkene
voor op het grondgebied van een andere Lid-Staat
verrichte arbeid werkelijk verdiende loon.
(2)
Indien volgens de wettelijke regeling van
een der Lid-Staten het bedrag van de uitkering
wisselt naar gelang van het aantal gezinsleden zelfs
indien dezen niet tot de huishouding van de recht
hebbende behoren, wordt bij de berekening van de
uitkering door het bevoegde orgaan eveneens reke
ning gehouden met het aantal gezinsleden, dat ver
blijf houdt op het grondgebied van een andere Lid
Staat dan die, waar dat orgaan zich bevindt .

Staat waren vervuld.

(3)
Indien de wettelijke regeling van een der
Lid-Staten inzake een niet op premie- of bijdrage
betaling steunend stelsel de toekenning van uit
keringen afhankelijk stelt van het vervullen van
tijdvakken van arbeid of daarmede gelijkgestelde
tijdvakken of van tijdvakken van wonen, worden
door het bevoegde orgaan, voor zover zulks nood
zakelijk is , de tijdvakken van arbeid en daarmede
gelijkgestelde tijdvakken welke op het grondgebied
van de andère Lid-Staten zijn vervuld, beschouwd
als tijdvakken van arbeid of daarmede gelijkgestelde
tijdvakken of tijdvakken van wonen welke krach
tens de wettelijke regeling van eerstgenoemde Staat
zijn vervuld.
( 4)
De voorgaande leden van dit artikel zijn
slechts van toepassing, indien de arbeider in het
land waarvan de wettelijke regeling op hem van
toepassing is, nadat hij daar voor het laatst is
binnengekomen, werkzaam is geweest .
(5)
Wanneer een werknemer of een daarmede
gelijkgestelde zijn woonplaats van het grondgebied
van een der Lid-Staten overbrengt naar het grond

Artikel 35

(1)
Een werkloze die krachtens de wettelijke
regeling van een der Lid-Staten. of krachtens deze
Verordening recht op uitkering heeft verkregen en
vervolgens zijn woonplaats naar het grondgebied
van een andere Lid-Staat overbrengt, behoudt dit
recht gedurende ten hoogste een tijdvak, niet langer
dan de kortste der hieronder vermelde termijnen :
(a) vier maanden te rekenen van de datum,
waarop de woonplaats werd overgebracht,
af;

(b) vijf maanden te rekenen van de datum,
waarop het recht op uitkering is geopend,
af;

(c) het tijdvak gedurende hetwelk hij krachtens
de Wettelijke regeling van het land, waar
hij het laatst werkzaam is geweest, recht
zou hebben op uitkeringen .

( 2)
Het in het vorige lid bedoelde behoud van
het recht op uitkering is afhankelijk van een door het

16. 12. 58

PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

bevoegde orgaan en het orgaan van de nieuwe woon
plaats van de werkloze in onderling overleg te ver
lenen toestemming. Deze toestemming kan niet wor
den geweigerd, indien de werkloze van verblijfplaats
is veranderd teneinde zich te begeven naar het land
waarvan hij onderdaan is of waar hij onmiddellijk
vóór de aanvang van zijn laatste betrekking ge
durende een tijdvak van ten minste drie maanden
woonde of waar zijn gezin sedert ten minste drie

maanden woonachtig is. Bedoelde toestemming'kan
evenmin worden geweigerd op grond van andere
redenen welke door de Administratieve Commissie

nader zullen worden omschreven, in het bijzonder
in het geval van aanbieding van arbeid, welke vol
doet aan de door de genoemde Commissie ter voor
koming van misbruik omschreven voorwaarden .

(3)

De uitkeringen waarop de werkloze krach

tens dit artikel recht heeft, worden hem verleend

door het orgaan van de woonplaats overeenkomstig
de wettelijke regeling welke door dat orgaan wordt
toegepast .

(4)
De bepalingen van dit artikel zijn niet van
toepassing op uitkeringen welke in voorkomend ge
val zouden worden toegekend aan de vrijwillig werk
lozen of aan de arbeiders die zijn ontslagen op
grond van beweegredenen welke het verbreken van
het dienstverband rechtvaardigen en in alle ge
vallen waarin de arbeider minder dan drie maanden

op het grondgebied van het desbetreffende land
werkzaam is geweest .

(5)
Zolang de werkloze zich op de bepalingen
van dit artikel kan beroepen , kan hij geen recht
doen gelden op werkloosheidsuitkeringen op grond
van enige bepaling van de wettelijke regeling van
het land van zijn woonplaats.
Artikel 36

(1)
De toepassing van artikel 33, leden (2) en (3)
en van artikel 35 is voor zover zulks blijkt uit bij
lage C van deze Verordening beperkt tot de werk
nemers van erkende vakbekwaamheid in de kolen

mijn- en staalindustrie.
( 2)
Die beperking brengt ten opzichte van de
onderdanen van de Lid-Staten vermeld in bijlage
C, alsmede ten opzichte van staatlozen of vluchte
lingen die op het grondgebied van deze Staten wonen ,
dezelfde beperking mee van de zijde van de andere
Lid-Staten .

(3)
Deze beperking kan te allen tijde ongedaan
worden gemaakt door een kennisgeving overeen
komstig artikel 54, lid (1 ), van deze Verordening.
Een zodanige kennisgeving treedt in werking op de
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eerste dag van de derde maand volgende op de
maand waarin zij werd ontvangen; zij brengt echter
generlei wijziging in de bestaande aanspraken op
uitkering, indien de werkloosheid voor genoemde
datum een aanvang heeft genomen .
Artikel 37

(1)
Met betrekking tot de in artikel 35 van
deze Verordening bedoelde werkloosheidsuitkerin
gen is het orgaan van het land waarin de arbeider
het laatst werkzaam is geweest, gehouden aan het
orgaan dat deze uitkeringen heeft verleend, een
bedrag te vergoeden gelijk aan 85 % van het werke
lijke bedrag dier uitkeringen .

(2)
Het in lid ( 1 ) van dit artikel bedoelde per
centage kan in onderlinge overeenstemming tussen
twee Lid-Staten worden gewijzigd.
(3)
In afwijking van het eerste lid van dit ar
tikel en als overgangsmaatregel bedoeld, bedraagt
de vergoeding:

— 60 procent voor de eerste vijf jaren volgende
op de inwerkingtreding van deze Verorde
ning,

— 70 procent voor de volgende vijf jaren
van het bedrag der uitkering waarin de wetgeving
van elk der in Bijlage C genoemde Lid-Staten voor
ziet. Gedurende deze perioden is het bedrag van
de aan de werkloze arbeider verschuldigde uitkering
gelijk aan de som van:
— het door het orgaan van het land waarin de
werknemer het laatst werkzaam is geweest,
te vergoeden bedrag, en
— een aanvulling gelijk aan het eventuele ver
schil tussen het bedrag van de uitkering
waarop de belanghebbende recht zou hebben
krachtens de wetgeving van het land van
zijn nieuwe woonplaats , indien hij zijn
laatste werkkring op het grondgebied van
dat land zou hebben gehad en het bedrag
dat door het orgaan van het land waarin
hij het laatst werkzaam is geweest , dient te
worden vergoed. Deze aanvulling komt ten
laste van het orgaan van het land van de
nieuwe woonplaats .

De bepalingen van artikel 34 van deze Ver
ordening zijn van overeenkomstige toepassing op
de berekening van de uitkering waarop de belang
hebbende recht zou hebben overeenkomstig de

bepalingen der wetgeving van het land van zijn
nieuwe woonplaats.
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(4)
De toepassing van het voorgaande lid
brengt ten aanzien van de onderdanen van de in
Bijlage C genoemde Lid-Staat alsmede van de staat
lozen en vluchtelingen die op het grondgebied van
deze Staat wonen, dezelfde regeling inzake vergoe
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den opgevoed, voorziet in verschillende bedragen
voor verschillende groepen van arbeiders, worden de

bedragen in aanmerking genomen welke op de ar
beider van toepassing zouden zijn, indien hij op het
grondgebied van bedoeld land werkzaam zou zijn.

ding van de zijde van de andere Lid-Staat mede.
(5)

Met betrekking tot het opheffen van de in

het derde lid van dit artikel bedoelde afwijking is
het derde lid van artikel 36 van deze Verordening
van overeenkomstige toepassing .

(3)
Binnen de grenzen, door de toepasselijke
wettelijke regeling gesteld, wordt in dit artikel
onder „kinderen" verstaan :

(a) wettige, gewettigde, natuurlijke erkende en
aangenomen kinderen en ouderloze klein

Artikel 38

kinderen van de arbeider;

Met betrekking tot de vergoedingen bedoeld in
artikel 37 is artikel 23, lid (4) en (5), van deze Ver

(b) wettige , gewettigde , natuurlijke erkende en
aangenomen kinderen en ouderloze klein

ordening van overeenkomstige toepassing.

kinderen van de echtgenote van de arbei
der op voorwaarde, dat zij tot de huishou
ding van de arbeider behoren in het land
waar zijn gezin woonachtig is.

Zevende hoofdstuk

Kinderbijslagen
Artikel 39

Indien de wettelijke regeling van een der Lid
staten het verkrijgen van het recht op kinderbij
slagen afhankelijk stelt van de vervulling van tijd
vakken van arbeid, van beroepswerkzaamheden of
van daarmede gelijkgestelde tijdvakken, houdt het
bevoegde org£an van deze Staat, voor zover zulks
noodzakelijk is, rekening met alle op het grondge
bied van elk der Lid-Staten vervulde tijdvakken .

Artikel 40

(1)
Een werknemer of een daarmede gelijk
gestelde, werkzaam op het grondgebied van een Lid
Staat, die kinderen heeft die op het grondgebied van
een andere Lid-Staat woonachtig zijn dan wel daar

worden opgevoed, heeft voor deze kinderen recht op
kinderbijslag overeenkomstig de wettelijke regeling
van eerstgenoemde Staat tot ten hoogste het be
drag van de bijslagen welke ingevolge de wettelijke
regeling van laatstgenoemde Staat worden verleend.

(4)
De in lid ( 1 ) van dit artikel bedoelde kinder
bijslagen worden uitgekeerd op grond van tijdvak
ken van arbeid en daarmede gelijkgestelde tijdvak
ken .

(5)
De bepalingen van de leden (2) en (3) van ar
tikel 20 van deze Verordening zijn van overeen
komstige toepassing.

Artikel 41

(1)
Zelfs in het geval dat het bepaalde in artikel
6, lid (2), alinea (e) niet wordt toegepast, laat artikel
40 van deze Verordening onverlet de bepalingen
van bilaterale verdragen inzake sociale' zekerheid
welke op de datum van de inwerkingtreding van
deze Verordening reeds bestaan , voor zover krach
tens genoemde bepalingen hogere kinderbijslag
bedragen worden toegekend dan die welke voort
vloeien uit de toepassing van artikel 40. Wanneer
evenwel een bevoegd land dat door een zodanig ver
drag is gebonden , na de datum van inwerkingtre
ding van deze Verordening de kinderbijslagbedra
gen verhoogt, worden deze verhogingen slechts in
onderling overleg tussen de betrokken Lid-Staten

(2)
De vergelijking van de kinderbijslagbedra
gen ingevolge de twee wettelijke regelingen, bedoeld

toegepast .

in het vorige lid, geschiedt aan de hand van het to
tale aantal der kinderen die van hetzelfde gezins
hoofd afhankelijk zijn. Indien de wettelijke rege
ling van het land waar de kinderen wonen of wor

(2)
Artikel 40 van deze Verordening laat de
bepalingen van de wettelijke regeling van elk der
Lid-Staten welke voor de betreffende arbeider gun
stig zijn, onverlet.
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Artikel 42

(1 )
Indien de wettelijke regeling van het be
voegde land in geval van overlijden van de kost
winner voorziet in kinderbijslagen ten behoeve van
diens kinderen, hebben ook de kinderen die op het
grondgebied van een andere Lid-Staat wonen of
worden opgevoed, recht op deze bijslagen tot ten
hoogste het totale bedrag van de kinderbijslagen en
wezenpensioenen voorzien in de wettelijke regeling
van laatstgenoemde Staat of, indien deze wettelijke

regeling slechts voorziet in één van die uitkeringen,
tot ten hoogste het bedreig van die uitkering. Indien
de wettelijke regeling van het bevoegde land in bo
venbedoeld geval voorziet zowel in kinderbijslagen
als in wezenpensioenen, zal het totale bedrag van die
uitkeringen in aanmerking worden genomen om
vast te stellen in hoeverre de kinderbijslagen zullen
worden overgemaakt.

(2)
Indien de wettelijke regeling van het be
voegde land voorziet in kinderbijslagen voor dege
nen die in het genot zijn van een pensioen of een
rente, hebben degenen die in het genot zijn van een
pensioen of rente en die op het grondgebied van een
andere Lid-Staat woonachtig zijn eveneens recht
op deze bijslagen tot ten hoogste het totale bedrag
van de in de wettelijke regeling van laatstgenoemde
Staat bedoelde kinderbijslagen en verhogingen van
of bijslagen op pensioenen of renten voor kinderen,
of indien deze wettelijke regeling slechts in één van
die uitkeringen voorziet, tot ten hoogste het bedrag
van die uitkering.
(3)
In de in de vorige leden bedoelde gevallen
zijn artikel 40, leden (2) en (3), en artikel 41 van
deze Verordening van overeenkomstige toepassing.
De bijslagen worden evenwel slechts verstrekt ge
durende een tijdvak van ten hoogste 30 maanden
na, in het geval bedoeld in lid ( 1 ), het overlijden van

de kostwinner en, in het geval bedoeld in lid (2), de
toekenning van het pensioen of van de rente.
Achtste hoofdstuk
Administratieve Commissie

Artikel 43

Er zal een Administratieve Commissie worden

ingesteld, welke tot taak heeft :
(a) alle vraagstukken van administratieve of
interpretatieve aard, voortvloeiende uit de
bepalingen van deze Verordening, van latere

aanvullende verordeningen of van enige
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overeenkomst te sluiten in het kader daar

van , te regelen, onverminderd het recht der
betrokken autoriteiten , organen en perso
nen om gebruik te maken van de rechts
middelen en zich te wenden tot de rechter

lijke autoriteiten bedoeld in de wettelijke
regelingen van de Lid-Staten, in deze Ver
ordening en in het Verdrag;
(b) op verzoek van de bevoegde autoriteiten
en organen van een Lid-Staat alle stukken
welke betrekking hebben op de uitvoering
van deze Verordening, met name verzoeken
ingediend door personen die de voordelen
van deze Verordening kunnen genieten, te
laten vertalen;

(c) de samenwerking op het gebied van de so
ciale zekerheid te bevorderen en te verstevi

gen , in het bijzonder met het oog op activi
teiten in het gemeenschappelijk belang op
het terrein van de gezondheid en op maat
schappelijk terrein;

(d) tot clearing over te gaan met betrekking tot
de betaling der vergoedingen tussen de be
trokken organen van de Lid-Staten, voort
vloeiende uit de toepassing van artikel 23,
van artikel 29 , lid (6), en van artikel 37 van
deze Verordening over te gaan, tenzij tus
sen de bevoegde autoriteiten van twee of
meer Lid-Staten overeenstemming wordt
bereikt over rechtstreekse betaling van de
vergoeding tussen de betrokken organen
onderling; voorts overeenkomstig de bepa
lingen van de latere Verordening die de ad
ministratieve modaliteiten

voor de toe

passing van deze Verordening zal vaststel
len , ten behoeve van de Lid-Staten welker

bevoegde autoriteiten zulks onderling over
eengekomen mochten zijn , bij de autoritei
ten en organen der betreffende Lid-Staten
de gegevens na te gaan ten behoeve van het
opmaken van de rekeningen betreffende de
lasten van de afzonderlijke organen der
Lid-Staten en de jaarlijkse afrekeningen
tussen deze organen onderling op te stellen;
(e) alle overige taken te verrichten , welke
krachtens de bepalingen van deze Veror
dening , van latere Verordeningen of krach
tens enige overeenkomst welke in het kader
daarvan tot stand is gekomen , tot haar be
voegdheid behoren ;

(f) aan de Commissie van de Europese Econo
mische Gemeenschap voorstellen te doen
met het oog op een herziening van deze Ver
ordening en van latere verordeningen.
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Artikel 44

(1)
De Administratieve Commissie zal bestaan
uit een vertegenwoordiger van elk der Lid-Staten,
zo nodig bijgestaan door technische adviseurs. Bo
vendien wordt aan de zittingen van de Commissie
met raadgevende stem deelgenomen door een ver
tegenwoordiger van de Commissie van de Euro
pese Economische Gemeenschap en door een verte
genwoordiger van de Hoge Autoriteit van de Euro
pese Gemeenschap voor Kolen en Staal. De Admi
nistratieve Commissie zal de technische hulp genie
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De wederzijdse administratieve hulp van genoemde
autoriteiten en organen wordt in beginsel kosteloos
verleend, de bevoegde autoriteiten der Lid-Staten
kunnen evenwel overeenkomen bepaalde kosten te
vergoeden.
(3)
De organen en autoriteiten van alle Lid
Staten kunnen voor de toepassing van deze Veror
dening rechtstreeks met elkaar alsmede met belang
hebbende personen of hun gemachtigden in verbin
ding treden .

ten van het Internationaal Arbeidsbureau in het

kader van de overeenkomsten , te dien einde tussen

de Europese Economische Gemeenschap en het
Internationaal Arbeidsbureau te sluiten .

(4)
De organen en autoriteiten van een Lid
Staat mogen de verzoekschriften of andere docu
menten welke tot hen worden gericht , niet afwijzen
op grond van het feit dat zij zijn gesteld in een offi
ciële taal van een andere Lid-Staat .

(2)
Het reglement van de Commissie zal door
haar leden in onderling overleg worden opgesteld.
Beslissingen inzake de in alinea (a) van het vorige
artikel bedoelde vraagstukken van interpretatieve
aard kunnen door de leden slechts met eenstemmig
heid worden genomen . Aan deze beslissingen zal de
nodige bekendheid worden gegeven.

(3)

De Raad zal aanwijzen wie voor het Secre

tariaat van de Administratieve Commissie zal zorg
dragen.

Artikel 46

(1)
De vrijstelling of verlaging van rechten,
zegelrechten , griffie- of registratierechten, geregeld
bij de wetgeving van een der Lid-Staten met be
trekking tot de bescheiden of documenten , welke ter
uitvoering van de wetgeving van deze Staat moeten
worden overgelegd, wordt uitgebreid tot de over
eenkomstige bescheiden en documenten welke die
nen te worden overgelegd ter uitvoering van de wet
geving van een andere Lid-Staat of van deze Veror
dening.

TITEL IV

(2)

Alle akten, documenten en bescheiden van

welke aard . dan ook , welke dienen te worden over
DIVERSE BEPALINGEN

gelegd voor de uitvoering van deze Verordening,
zijn vrijgesteld van legalisatie door diplomatieke of
consulaire autoriteiten .

Artikel 45
Artikel 47

(1 )
De bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten
zullen elkaar alle inlichtingen verstrekken:
(a) met betrekking tot de ter uitvoering van
deze Verordening getroffen maatregelen ;

Aanvragen , verklaringen of beroepschriften ,
welke voor de uitvoering van de wetgeving van een
der Lid-Staten binnen een bepaalde termijn moeten
worden ingediend bij een autoriteit, orgaan of ander
lichaam van die Staat , kunnen binnen dezelfde ter

(b) met betrekking tot de wijzigingen in hun
wetgeving, waardoor de uitvoering van deze
Verordening kan worden gewijzigd.
(2)
Bij de toepassing van deze Verordening
zullen de autoriteiten en de organen van de Lid
Staten elkaar behulpzaam zijn; zij zullen handelen
als betrof het de toepassing van hun eigen wetgeving.

mijn bij een overeenkomstige autoriteit , orgaan of
ander lichaam van een andere Lid-Staat worden in

gediend. In dat geval zal een aldus ingeschakelde
autoriteit, orgaan of lichaam onverwijld deze aan
vragen , verklaringen of beroepschriften doen toe
komen aan de bevoegde autoriteit , het bevoegde or
gaan of het bevoegde lichaam van eerstgenoemde
Staat , hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling
van de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten .
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Artikel 48

( 1)
De organen van de Lid-Staat welke uit
hoofde van deze Verordening gelden verschuldigd
zijn aan organen of personen die zich op het grond
gebied van een andere Lid-Staat bevinden, kunnen
het verschuldigde rechtens voldoen in de munt van
eerstgenoemde Staat.

( 2)
Onverminderd het bepaalde in artikel 106
van het Verdrag heeft de overmaking van gelden,
voortvloeiende uit de toepassing van deze Veror
dening, plaats krachtens de overeenkomsten ter
zake welke op het tijdstip van de overmaking tus
sen twee of meer Lid-Staten van kracht zijn; in de
gevallen waarin zodanige overeenkomsten tussen
twee Lid-Staten niet van kracht zijn, treffen de be
voegde autoriteiten van die Staten of de autoritei
ten die bevoegd zijn inzake het internationale beta
lingsverkeer, in onderling overleg de voor deze over
makingen noodzakelijke maatregelen.

Artikel 49

Over elk geschil tussen twee of meer Lid-Staten
met betrekking tot de uitlegging of toepassing van
deze Verordening zal, voordat een beroep wordt
gedaan op het Gerechtshof, tussen de bevoegde auto
riteiten van de betrokken Lid-Staten rechtstreeks
worden onderhandeld. Indien een der betrokken Lid

Staten meent dat het een vraag van beginselen be
treft welke voor de gezamenlijke Lid-Staten van
belang is, zal het geschil, voordat een beroep wordt
gedaan op het Hof van Justitie, aan de Administra
tieve Commissie worden voorgelegd die met alge
mene stemmen een uitspraak zal doen.
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het grondgebied van een andere Lid-Staat geschie
den volgens de administratieve procedure en met
inachtneming van de waarborgen en voorrechten
welke van toepassing zijn op de inning van aan een,
overeenkomstig orgaan van laatstgenoemde Staat
verschuldigde premies of bijdragen . De toepassing
van deze bepaling zal bij bilaterale akkoorden welke
eveneens de gerechtelijke procedure van de inning
kunnen betreffen, nader worden geregeld.

Artikel 52

Indien een persoon, die prestaties geniet krach
tens de wettelijke regeling van een lid-Staat naar
aanleiding van een op het grondgebied van een an
dere Staat ontstane schade , het recht heeft op het
grondgebied van die tweede Staat tegen een derde
een eis tot schadevergoeding in te stellen , worden de
eventuele rechten van het orgaan dat de prestatie
verschuldigd is , tegenover de derde als volgt gere
geld:

(a) wanneer het orgaan dat de prestatie ver
schuldigd is, krachtens de wettelijke rege
ling welke op hem van toepassing is, ge
subrogeerd is in de rechten welke de recht
hebbende tegenover de derde heeft, erkent
elke Lid-Staat die subrogatie;

(b) wanneer het orgaan dat de prestatie ver
schuldigd is een onmiddellijk recht heeft
tegenover de derde , erkent elke Lid-Staat
dat recht .

De toepassing van deze bepaling zal bij bilate
rale akkoorden nader worden geregeld.

Artikel 50
TITEL V

De bijlagen bedoeld in artikel 1 , alinea (a), ar
tikel 3, lid (1 ), artikel 4, lid (4), artikel 6, lid (2),
alinea (e), artikel 10, lid (2), artikel 24,lid(2)en
artikel 36, lid (1 ), alsmede in artikel 37, lid (3), van
deze Verordening, alsmede de in Bijlage G vermelde
bijzonderheden inzake de toepassing van de wetge
vingen van sommige Lid-Staten, de eventueel in
genoemde bijlagen aangebrachte wijzigingen of
veranderingen inbegrepen, vormen een wezenlijk
bestanddeel van deze Verordening.
Artikel 51

De inmng van premies of bijdragen aan een or
gaan van een der Lid-Staten verschuldigd, kan op

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 53

( 1)
Deze Verordenmg opent geen enkel recht op
betaling van uitkeringen voor tijdvakken die aan
haar inwerkingtreding voorafgaan .
(2)
Voor het vaststellen van het recht op uit
keringen krachtens deze Verordening wordt elk tijd
vak van verzekering of daarmede gelijkgesteld tijd
vak, alsmede in voorkomend geval elk tijdvak van
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arbeid of daarmede gelijkgesteld tijdvak, of elk
tijdvak van wonen, voor de datum van inwerking
treding van deze Verordening krachtens de wette
lijke regeling van een der Lid-Staten vervuld, in
aanmerking genomen .

( 7)
De wijze, waarop, voor Italiaanse arbeiders
die op de datum van inwerkingtreding van deze Ver
ordening in Frankrijk werkzaam zijn, de bepaling en
van artikel 40, lid (5), van deze Verordening voor
zover deze betrekking hebben op artikel 20, lid (2),
zullen worden aangepast aan de rechtspositie die

(3)

voortvloeit uit eerder gesloten akkoorden , zal door
de bevoegde Franse en Italiaanse autoriteiten in
onderling overleg worden vastgesteld.

Onverminderd de bepalingen van het eerste

lid van dit artikel is krachtens deze Verordening een

uitkering verschuldigd, zelfs indien deze in verband
staat met een gebeurtenis welke vóór de datum van
inwerkingtreding van deze Verordening heeft plaats
gevonden . Te dien einde wordt elke uitkering welke
niet is uitbetaald of waarvan de betaling geschorst
is in verband met de nationaliteit van de belang
hebbende, dan wel in verband met het feit dat hij
zijn woonplaats heeft op het grondgebied van een
andere Lid-Staat dan die, waar het orgaan dat de
uitkering verschuldigd is zich bevindt , op verzoek
van de belanghebbende uitbetaald of hervat met
ingang van de datum van inwerkingtreding van
deze Verordening, mits de vroeger toegekende rech
ten niet in de vorm van een afkoopsom zijn ver
effend.

(4)
De rechten van belanghebbenden , aan wie
vóór de inwerkingtreding van deze Verordening een
pensioen of rente is uitbetaald, zullen op hun ver
zoek kunnen worden herzien . De herziening zal ertoe
leiden dat aan de rechthebbenden met ingang van
de datum van inwerkingtreding van deze Verorde
ning dezelfde rechten worden toegekend als ware
deze Verordening op het tijdstip van de uitbetaling
van kracht . Het verzoek om herziening dient bin
nen twee jaar na de datum van inwerkingtreding
van deze Verordening te worden ingediend.

(5)
Ten aanzien van de uit de toepassing van de
leden (3) en (4) van dit artikel voortvloeiende rech
ten zijn de bepalingen van de wettelijke regelingen
der Lid-Staten met betrekking tot het verlies en de
verjaring van rechten niet op de belanghebbende
van toepassing, indien binnen een termijn van twee
jaar na de datum van inwerkingtreding van deze
Verordening- het in de leden (3) en (4) van dit arti
kel bedoelde verzoek is ingediend. Indien het ver
zoek na het verstrijken van deze termijn is inge
diend, wordt het recht op uitkering dat niet ver
vallen is verklaard of verjaard, verworven met in
gang van de datum waarop het verzoek wordt in
gediend, tenzij gunstiger bepalingen van de wette
lijke regeling van een Lid-Staat van toepassing zijn .

(6)
De in artikel 20, lid (2), bedoelde en in arti
kel 40, lid (5), van deze Verordening overgenomen
termijn gaat voor arbeiders, die op de datum van
inwerkingtreding van deze Verordening werkzaam
zijn , op die datum in .

(8)
Tot op het tijdstip van inwerkingtreding
van de in artikel 4, lid (6), bedoelde verordening
blijven wat de zeelieden betreft, de bepalingen der
bestaande verdragen inzake sociale zekerheid van
toepassing.
Artikel 54

(1 )
De kennisgevingen welke ter uitvoering van
de bepalingen van artikel 3, lid (2), artikel 6, lid (3),
artikel 7, lid (2), artikel 10, lid (3), artikel 24, lid (2)
en artikel 36, lid (3) van deze Verordening dienen te
worden gedaan , worden gezonden aan de Voorzitter
van de Raad van de Europese Economische Ge
meenschap .
( 2)
De Voorzitter van de Raad zal aan de Voor
zitter van de Commissie der Europese Economische
Gemeenschap, aan de Hoge Autoriteit van de Euro
pese Gemeenschap voor Kolen en Staal en aan de
Lid-Staten mededeling doen van elke kennisgeving,
ontvangen overeenkomstig het eerste lid van dit
artikel .
Artikel 55

Een Verordening zal de wijze van toepassing
van deze Verordening bepalen .
Artikel 56

Deze Verordening treedt in werking op 1 okto
ber 1958 .

De bepalingen van de artikelen 43 en 44 treden
echter op de twintigste dag volgende op de be
kendmaking van deze Verordening in werking.
Deze Verordening is verbindend in al haar on
derdelen en is rechtstreeks toepasselijk in iedere
Lid-Staat .

Gedaan te' Brussel, de 25ste september 1958.
Voor de Raad
De Voorzitter
L. ERHARD
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BIJLAGE A

(Artikel 1, alinea (a), van de Verordening)
Omschrijving van de grondgebieden en de onderdanen waarop de Verordening van
toepassing is

BELGIE

Grondgebied:

Het grondgebied van België in Europa.

Onderdanen :

Personen die de Belgische nationaliteit bezitten.

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

Grondgebied:

Werkingssfeer van de grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland.

Onderdanen :

Duitsers in de zin van de grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland.

FRANKRIJK

Grondgebied:

Het Franse moederland, Algerië en de overzeese departementen (Guadeloupe,
Guyana, Martinique, Réunion).

Onderdanen :

Personen van Franse nationaliteit en de onderdanen van de Franse Unie (met
uitzondering van de geassocieerde Staten).

ITALIË

Grondgebied:

Het grondgebied Italië.

Onderdanen :

Personen van Italiaanse nationaliteit .

LUXEMBURG

Grondgebied:

Het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg.

Onderdanen :

Personen van Luxemburgse nationaliteit.

NEDERLAND

Grondgebied:

Het grondgebied van het Rijk m Europa.

Onderdanen :

Personen van Nederlandse nationaliteit .
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BIJLAGE B

(.Artikel 3, lid (1), van de Verordening)
Wettelijke regelingen waarop de Verordening van toepassing is
BELGIE

Wettelijke regelingen betreffende:

a) de .ziekte- en invaliditeitsverzekering van arbeiders, bedienden, mijnwerkers en daarmede
gelijkgestelden;

b) de verzekering ten aanzien van ouderdom en vroegtijdig overlijden van arbeiders, bedienden,
mijnwerkers en daarmede gelijkgestelden, met inbegrip van aanvullende rust- en overlevings
pensioenen;

c) de schadeloosstellingen ter zake van arbeidsongevallen en beroepsziekten met inbegrip van de
verhogingen van de schadeloosstellingen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten ;

d) de regeling van de steun aan onvrijwillig werklozen;
e) de kinderbijslagen voor loonarbeiders.

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

Wettelijke regelingen betreffende :
a) de ziekteverzekering;
b) de verzekering inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten;
c) de renteverzekering van arbeiders;

d) de renteverzekering van bedienden;
e) de renteverzekering van mijnwerkers en, voor de Saar, de renteverzekering van arbeiders in
de ijzer- en staalindustrie;

f) de werkloosheidsverzekering en de bijstandsregeling voor werklozen;
g) de kinderbijslagen voor werknemers.

FRANKRIJK

Wettebjke regelingen in het Franse moederland, in Algerië en in de overzeese departementen
van toepassing betreffende:

a) de organisatie van de sociale zekerheid;
b) de algemene bepalingen betreffende de regeling van de sociale verzekeringen van toepassing
op de verzekerden die geen beroep in de landbouw uitoefenen;
c) de bepalingen van de sociale verzekeringen van toepassing op werknemers en de daarmede
gelijkgestelden die in de landbouw een beroep uitoefenen;

d) de gezinsuitkeringen (met uitzondering van de bepalingen betreffende de moederschapsuit
kering);

e) de voorkoming van en de schadeloosstelling ter zake van arbeidsongevallen en beroepsziekten;
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f) de bijzondere regelingen van sociale zekerheid, in het bijzonder de regeling betreffende de so
ciale zekerheid in de mijnen;
g) de uitkering aan bejaarde werknemers;
h) de steunverlening aan werkloze arbeiders.

ITALIË

Wettelijke regelingen betreffende :

a) de ziekteverzekering;
b) de verzekering inzake tuberculose;

c) de lichamelijke èn economische bescherming van werkende moeders, voor zover betreft de
uitkeringen van de organen der sociale verzekering;

d) de verzekering inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten;
e) de invaliditeits- en ouderdomsverzekering en de verzekering bij overlijden;
f) de verzekering inzake onvrijwillige werkloosheid met inbegrip van de buitengewone uitkerin
gen;

g) de kinderbijslagen;

h) de bijzondere regelingen van sociale verzekering, vastgesteld voor bepaalde groepen van werk
nemers, voor zover zij betrekking hebben op risico 's en uitkeringen welke onder de bovenge
noemde wettelijke regelingen vallen.

LUXEMBURG

Wettelijke regelingen betreffende :

a) de ziekteverzekering van arbeiders en bedienden;
b) de verzekering inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten;
c) de uitkeringen bij werkloosheid;

d) de kinderbijslagen voor werknemers (met uitzondering van de uitkeringen bij geboorte);

e) de pensioenverzekeringen van arbeiders en bedienden in de particuliere bedrijven;
f) de aanvullende verzekering van mijnwerkers en van arbeiders in de kolenmijn- en staalindustrie.
NEDERLAND

Wettelijke regelingen betreffende:
a) de ziekteverzekering (uitkeringen en verstrekkingen bij ziekte en moederschap );
b) de invaliditeitsverzekering, met inbegrip van de bijslagen op de renten;

c) de ouderdomsverzekering voor werknemers;
d) de algemene ouderdomsverzekering;
e) de verzekering inzake vroegtijdig overlijden, met inbegrip van de bijslagen;

f) de verzekering inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten met inbegrip van de bijslagen;
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g) de werkloosheidsverzekering;
*h) de kinderbijslagen (werknemers, rentetrekkers);
i) de ziekteverzekering van de mijnwerkers (uitkeringen en verstrekkingen bij ziekte en moe
derschap);
j ) het pensioenstelsel van de mijnwerkers;
k) de kinderbijslagen voor de mijnwerkers.

BIJLAGE C

(Artikel 4, lid (4), artikel 36, lid (1) en artikel 37, lid (3), van de Verordening)
Beperking van de toepassing van sommige bepalingen van de Verordening

1 . Artikel 4, lid (4)

FRANKRIJK

a) De bepalingen van Titel III, hoofdstuk 6 (werkloosheid) zijn noch op grensarbeiders noch op
seizoenarbeiders van toepassing.

b) De bepalingen van de artikelen 19, 20, 40, 41 en 42 zijn niet van toepassing op seizoenarbei
ders.

2. Artikel 36, lid (1)
FRANKRIJK

De toepassmg van de bepalingen van artikel 33, tweede en derde lid, en van artikel 35 is
beperkt tot werknemers van erkende vakbekwaamheid in de kolenmijn- en staalindustrie, zonder
dat enigerlei bepaling van deze Verordening uitgelegd kan worden in de zin van uitbreiding van
dit toepassingsgebied.
LUXEMBURG

De toepassing van de bepalingen van artikel 33, tweede en derde hd, en van artikel 35 is
beperkt tot de werknemers van erkende vakbekwaamheid in de kolenmij n- en staalindustrie.
3. Artikel 37, lid (3)

De afwijking bedoeld in artikel 37, derde lid, wordt toegepast door Frankrijk en Nederland.
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BIJLAGE D

(Artikel 6, lid (2), alinea (e) van de Verordening)
De bepalingen van de verdragen inzake sociale zekerheid, waarop door de Verordening
geen inbreuk wordt gemaakt

ALGEMENE OPMERKINGEN

1 . Voor zover de bepalingen der aanvullende overeenkomsten , vermeld in deze Bijlage, ver
wijzingen naar de bepalingen van het Algemeen Verdrag bevatten, worden deze verwijzingen
vervangen door verwijzingen naar de overeenkomstige bepalingen van de Verordening.

2 . De opzeggingsclausule van een Verdrag inzake sociale zekerheid, waarvan sommige bepalingen
in deze Bijlage zijn vermeld, blijft met betrekking tot deze bepalingen gehandhaafd.

BELGIË

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

1 . De bepalingen van de artikelen 4, leden ( 1 ) en (2), 6 , lid ( 2), 7 , 10, 21 , lid (4); 22, lid (4) (in
verband met artikel 28 en artikel 32), 36, 37 en 51 van het Algemeen Verdrag van 7 december
1957 .

2. De bepalingen van de Tweede Aanvullende Overeenkomst van 7 december 1957 met betrek
king tot de sociale zekerheid der mijnwerkers.
3. De bepalingen van de Derde Aanvullende Overeenkomst betreffende de uitkering van pen
sioenen gedurende het tijdvak vóór de inwerkingtreding van het Algemeen Verdrag.
4. De bepalingen van de artikelen 3, 4 en 6 van het Slotprotocol behorende bij het Algemeen
Verdrag.
5. De bepalingen van het Bijzonder Akkoord van 7 december 1957 betreffende de werkloosheids
verzekering, alsmede de bepalingen van het Slotprotocol.

BELGIË

FRANKRIJK

1 . De bepalingen van het Tweede Hoofdstuk — Invaliditeitsverzekering — van Titel II en van
artikel 20 van het Algemeen Verdrag van 17 januari 1948.
2. De bepalingen van de Aanvullende Overeenkomst van 17 januari 1948 bij het Algemeen Ver
drag (arbeiders in de mijnen en daarmede gelijkgestelde; bedrijven), uitgezonderd artikel 8,
dat wordt vervangen door lid (3) van artikel 28 van de Verordening.
3. De Wijzigingsclausule van 9 augustus 1948 betreffende de Poolse onderdanen, die in België
werkzaam zijn of waren .
4. De bepalingen van het Protocol van 17 januari 1948 betreffende de uitkering aan bejaarde
werknemers, aangevuld door de briefwisseling van 29 juli 1953.

5. De bepalingen van het Protocol van 17 augustus 1948 betreffende de situatie van werknemers
of daarmede gelijkgestelden, die in Polen, Frankrijk en België werkzaam zijn.
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6. De briefwisseling van 6 juni 1952 (uitkering bij overlijden van onder de regeling voor de mijnen
vallende gepensioneerden).
7. De briefwisseling van 27 februari 1953 (toepassing van artikel 4, lid (2), van het Algemeen
Verdrag).

8. De briefwisseling van 18 juli 1956 (kinderbijslagen van de in België werkzame Franse arbeiders
voor hun kinderen welke in de departementen van Algerië worden opgevoed).
9. Het protocol betreffende de moederschapsuitkeringen ingevolge de Franse wetgeving inzake
kinderbijslagen, ondertekend op 28 september 1957 .

BELGIË

ITALIË

1 . De bepalingen van artikel 5 van het Verdrag van 30 april 1948 voor zover zij betrekking heb
ben op andere Staten dan de Lid-Staten.

2. De bepalingen van de artikelen 9, lid (2), alinea 2 , 13 en 29 van het Verdrag van 30 april 1948.

BELGIË

LUXEMBURG

De bepalingen van de Aanvullende Overeenkomst bij het Algemeen Verdrag van 3 december
1949 inzake het stelsel van sociale zekerheid van toepassing op arbeiders in de mijnen en onder
grondse steengroeven met uitzondering van artikel 8, dat wordt vervangen door lid (3) van artikel
28 van de Verordening.

BELGIË — NEDERLAND

1 . De bepalingen van de artikelen 6 , 7 , 8 en 9 van het Verdrag van 29 augustus 1947, zoals dit
op 4 november 1957 is gewijzigd en de bepalingen van het Akkoord van 21 april 1951 inzake
de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood, zoals dit
op 4 november 1957 is gewijzigd.
2. De bepalingen van de artikelen 11 en 12 van het Verdrag van 29 augustus 1947 en de bepa
lingen van het Akkoord van 4 november 1957 inzake ziekengeld-, moederschaps- en overlijdens
verzekering (begrafenisvergoeding), verzekering voor geneeskundige verzorging en invalidi
teitsverzekering , met uitzondering van die welke betrekking hebben op de invaliditeit .

3. De bepalingen van artikel 13, lid (2), van het Verdrag van 29 augustus 1947 en de bepalingen
van het Akkoord van 27 januari 1954 inzake uitkeringen bij onvrijwillige werkloosheid
wat de in genoemd artikel bedoelde arbeiders betreft.
4. De bepalingen van artikel 14 van het Verdrag van 29 augustus 1947 en de bepalingen van het
Akkoord van 4 november 1957 inzake gezinsvergoedingen en geboortegeld.
5 . De bepalingen van het Akkoord van 25 november 1950 inzake het pensioenstelsel voor mijn
werkers en daarmede gelijkgestelden , met uitzondering van artikel 9, dat wordt vervangen door
liji (3) van artikel 28 van de Verordening.
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BONDSREPUBLIEK DUITSLAND — FRANKRIJK

1 . De artikelen 1 , lid (3), 3, 16, alinea (2), 17, 17a, 17b en 17c, van het Algemeen Verdrag van 10
juli 1950, gewijzigd bij Wijzigingsclausule No. 2 van 18 juni 1955.

2. De artikelen 1 t/m 9, 14 en 15 van de Eerste Aanvullende Overeenkomst van 10 juli 1950
bij het Algemeen Verdrag, gewijzigd bij Wijzigingsclausule No. 2 van 18 juni 1955 (sociale
zekerheidstelsels voor arbeiders in de mijnen en in daarmede gelijkgestelde bedrijven).
3. De bepalingen van de Vierde Aanvullende Overeenkomst van 10 juli 1950 bij het Algemeen
Verdrag, gewijzigd bij het Aanvullende Protocol van 3 april 1952 en nader omschreven bij
de briefwisseling van 18 juni 1955 .
4. De bepalingen van de Vijfde Aanvullende Overeenkomst van 18 juni 1955 bij het Algemeen
Verdrag van 10 juli 1950 (toepassing op het land Berlijn).

5. De Wijzigingsclausule No. 2 van 18 juni 1955 bij het Algemeen Verdrag van 10 juli 1950 en
bij de Eerste, Tweede en Vierde Aanvullende Overeenkomst bij dit Verdrag: Titel I en III .
6. De bepalingen van het Algemeen Protocol van 10 juli 1950, met uitzondering van de punten
1 t/m 4.
7. De bepalingen van het Slotprotocol van 10 juli 1950 , met uitzondering van de punten 1 , 4 en 5.

8. De bepalingen van het Bijzonder Protocol van 18 juni 1955 met betrekking tot de uitkering
aan bejaarde werknemers.

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

ITALIË

1 . De bepalingen van de artikelen 3, 5, lid ( 1 ), alinea's 3 en 4, 6, lid (2), 7, 8, 11 , 14, 16, 18, lid
(4), 23, lid (2), 26, 32, 33, 36, lid (3), 39, lid (2), van het Verdrag van 5 mei 1953.
2. De bepalingen van de Aanvullende Overeenkomst van 12 mei 1953 betreffende de uitkering
van pensioenen en renten gedurende het tijdvak vóór de inwerkingtreding van het Verdrag
van 5 mei 1953.

3. De bepalingen van No. 2 en 3 van het Slotprotocol behorende bij de Aanvullende Overeen
komst van 12 mei 1953.

4. De bepalingen van het Verdrag van 4 mei 1953 betreffende de werkloosheidsverzekering, als
mede de bepalingen van het Slotprotocol van dezelfde datum .

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND — NEDERLAND

1 . a) Voor de personen met inbegrip van grensarbeiders, welke genoemd zijn in artikel 4,
leden ( 1) en (2) van de Verordening: de bepalingen van de artikelen 3, leden ( 1 ), (2) en (4),
4, lid (2), alinea's 4 en 5, 8, lid (3), 9, tweede en derde volzin, 16 en 19 van het Verdrag van
29 maart 1951 .

b) Uitsluitend voor de grensarbeiders: de bepalingen van de artikelen 5, 6, 7 , 8 , 9 , eerste
volzin, 10 en 11 van het Verdrag van 29 maart 1951 .

2. De bepalingen van No. 5 en 7 van het Slotprotocol, behorende bij het Verdrag van 29 maart
1951 .
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3. De bepalingen van de Tweede Aanvullende Overeenkomst van 29 maart 1951 betreffende de
verzekering van mijnwerkers en daarmede gelijkgestelden.
4. De bepalingen van de Vierde Aanvullende Overeenkomst van 21 december 1956 betreffende de

regeling van aanspraken, die door Nederlandse werknemers tussen 13 mei 1940 en 1 september
1945 op grond van de Duitse sociale verzekering zijn verkregen .
5. De bepalingen van de Vijfde Aanvullende Overeenkomst van 21 december 1956 betreffende
de betaling van renten over de tijd voor het in werking treden van het Verdrag van 29 maart
1951 .

6. De bepalingen van het Verdrag van 29 oktober 1954 inzake de werkloosheidsverzekering
alsmede de bepalingen van het Slotprotocol van dezelfde datum.

FRANKRIJK — ITALIË

1 . De artikelen 13, lid (2), alinea 2, 16, lid (2), 17 en 24 van het Algemeen Verdrag van 31
maart 1948 .

2. De bepalingen van het Bijzonder Protocol van 13 maart 1948 betreffende de uitkering aan
bejaarde werknemers.
3. De artikelen 2 en 3 van de Overeenkomst van 27 maart 1958 betreffende de vervroegde toe
passing van sommige bepalingen van het Europese Verdrag inzake de Sociale Zekerheid van
migrerende werknemers.

FRANKRIJK

LUXEMBURG

1 . De bepalingen van de Aanvullende Overeenkomst van 12 november 1949 bij het Algemeen
Verdrag van dezelfde datum (arbeiders in de mijnen en in daarmede gelijkgestelde bedrijven),
uitgezonderd artikel 9, dat wordt vervangen door lid (3) van artikel 28 van de Verordening.

2. De bepalingen van het Bijzonder Protocol van 12 november 1949 betreffende de uitkering
aan bejaarde werknemers.

FRANKRIJK

NEDERLAND

1 . De bepalingen van het Aanvullend Akkoord van 7 januari 1950 bij het Algemeen Verdrag
van dezelfde datum (buitenlandse arbeiders in Frankrijk en Nederland).
2. De bepalingen van de Aanvullende Overeenkomst van 1 juni 1954 bij het Algemeen Verdrag
van 7 januari 1950 (arbeiders in de mijnen en in daarmede gelijkgestelde bedrijven) uitge
zonderd artikel 9, dat wordt vervangen door lid (3) van artikel 28 van de Verordening.

3. Punt (a) van het Bijzonder Protocol van 7 januari 1950 betreffende de uitkering aan bejaarde
werknemers.

ITALIË — LUXEMBURG

1 . De bepalingen van de artikelen 7 , 8, 24 en 36 van het Verdrag van 25 mei 1951 .
2. De bepalingen van artikel 18, lid (2), van het Verdrag van 25 mei 1951 , voor zover zij betrek
king hebben op andere Staten dan de Lid-Staten .
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ITALIË

NEDERLAND

1 . De bepalingen van de artikelen 6, lid ( 1 ), 7, 9, 20 en 33 van het Algemeen Verdrag van 28
oktober 1952 .

2. De bepalingen van artikel 21 , lid (2), van het Algemeen Verdrag van 28 oktober 1952, voor zo
ver zij betrekking hebben op andere Staten dan de Lid-Staten.

BIJLAGE E

(Artikel 10, lid (2), van de Verordening)
Uitkeringen welke niet in het buitenland worden uitbetaald

BELGIË

De ouderdomspensioenen ingevolge de pensioenregelingen voor arbeiders wat betreft
het gedeelte dat overeenkomt met jaren van arbeid, gedurende welke de rechthebbende bij
gebrek aan een tijdvak van verzekering geacht wordt te kunnen bewijzen een diensttijd te hebben
vervuld van vijfenveertig jaren of van veertig jaren, naargelang het een man of een vrouw be
treft .

FRANKRIJK

De uitkering aan bejaarde werknemers.

LUXEMBURG

De ouderdomspensioenen, invaliditeitspensioenen en pensioenen aan nagelaten betrekkingen
van in particuliere bedrijven werkzame bedienden, voor het gedeelte dat overeenkomt met de
tijdvakken gedurende welke de betrokkenen werkzaam waren vóór het tijdstip van inwerking
treding van de regeling inzake de pensioenverzekering van in particuliere bedrijven werkzame
bedienden.

NEDERLAND

Het m artikel 46 van de wet van 31 mei 1956 inzake de algemene ouderdomsverzekenng be
doelde pensioen en het in artikel 43 van deze wet bedoelde gedeelte van het pensioen.
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BIJLAGE F

(Artikel 24, lid (2), van de Verordening)
Wettelijke regelingen betreffende de uitkeringen in geval van invaliditeit volgens de
in artikel 24, lid ( 1 ), van de Verordening omschreven typen A en B
BELGIE

De wettelijke regeling inzake het algemene invaliditeitsstelsel opgenomen in de wettelijke
regeling inzake de vefplichte verzekering in geval van ziekte of invaliditeit, is van het type A.
De wettelijke regeling inzake het bijzondere stelsel voor mijnwerkers en daarmede gelijk
gestelden is van het type B.
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

De wettelijke regeling is van het type B.
FRANKRIJK

De wettelijke regelingen zijn van het type A, met uitzondering van het stelsel inzake de sociale
zekerheid in de mijnen.
ITALIË

De wettelijke regeling is van het type B.
LUXEMBURG

De wettelijke regeling is van het type B.

NEDERLAND

De wettelijke regeling is van het type B.

BIJLAGE G

(Artikel 50 van de Verordening)
1 . Toepassing van de Duitse wetgeving
A

1. De organen en de Bondsrepubliek Duitsland verlenen de uitkeringen uit hoofde van de ver
zekering tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten aan personen waarop de Verordening
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van toepassing is en die op het grondgebied van een andere Lid-Staat woonachtig zijn, in
dien het gevallen betreft:

a) die zich hebben voorgedaan voor of na de oprichting van de Bondsrepubliek Duitsland
op haar grondgebied of op zeeschepen die onder Duitse vlag varen en welker thuishaven zich
op genoemd grondgebied bevond, voor zover de betrokkene wegens dit arbeidsongeval
of deze beroepsziekte geen uitkeringen ontvangt van een orgaan dat buiten de Bondsrepu
bliek Duitsland is gevestigd; als arbeidsongevallen (beroepsziekten) worden eveneens
beschouwd de ongevallen (ziekten) die zich hebben voorgedaan buiten het grondgebied
van de Bondsrepubliek Duitsland in verband met een betrekking binnen dat grondgebied;
b) die zich vóór 1 januari 1919 in Elzas-Lotharingen hebben voorgedaan en die niet door
Franse verzekeringsorganen zijn overgenomen overeenkomstig het besluit van de Raad
van de Volkenbond van 21 juni 1921 (Reichsgesetzbl. blz . 1289).

2. Wanneer een orgaan in de Bondsrepubliek Duitsland aan een persoon, waarop de Verorde
ning van toepassing is, een pensioen heeft toegekend uit hoofde van pensioenverzekering
voor een periode gedurende welke deze persoon heeft gewoond op het grondgebied van de
Bondsrepubliek Duitsland, gaat het orgaan voort dit pensioen aan de betrokkene uit te be
talen zolang deze op het grondgebied van een andere Lid-Staat woonachtig is, voor zover
dit pensioen niet wordt uitbetaald op basis van tijdvakken van verzekering waarover door
een buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland gevestigd orgaan uitkeringen
worden toegekend.

3. Wanneer een persoon aan wie een pensioen als bedoeld in paragraaf 2 is doorbetaald, over
lijdt en zijn nagelaten betrekkingen op het grondgebied van een andere Lid-Staat woon
achtig zijn, ontvangen dezen de pensioenen waarop zij aanspraak zouden kunnen maken,
indien zij op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland woonachtig waren.
4. Voor zover krachtens de Duitse wetgeving pensioenen of gedeeltelijke pensioenen uit hoofde
van een pensioenverzekering, verschuldigd op grond van tijdvakken volbracht buiten
het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, worden opgeschort gedurende het ver
blijf in het buitenland van een Duits onderdaan die recht heeft op een dergelijk pensioen of
deel van een pensioen, blij ven de bepalingen van deze wetgeving van toepassing.
5. Voor zover personen waarop de Verordening van toepassing is aan het vroegere Nationale
Instituut voor Verzekering van de Werknemers (Reichsversicherungsanstalt für Angestellte)
hetzij binnen het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland vóór of na de oprichting
hiervan, of te Berlijn (West) premies of bijdragen hebben gestort , hetzij vanuit het buiten
land facultatieve premies of bijdragen hebben gestort, worden die premies of bijdragen be
schouwd als te zijn gestort bij het Bondsinstituut voor Verzekering van Werknemers (Bun
desversicherungsanstalt für Angestellte).

B

1 . Bij de vaststelling of krachtens de Duitse wetgeving een aanvullend tijdvak (Zurechnungs
zeit) bij de pensioenverzekering van arbeiders of bij de pensioenverzekering van bedienden
in aanmerking moet worden genomen, zijn onderstaande bepalingen van toepassing :
a) In verband met de vaststelling of van de laatste 60 kalendermaanden vóór de verwezen
lijking van het risico ten minste 36 kalendermaanden door premies of bijdragen zijn ge
dekt, of in welke mate het tijdvak vanaf de toetreding tot de Duitse pensioenverzekering
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tot aan de verwezenlijking van het risico door premies of bijdragen is gedekt, worden de
tijdvakken van premie- of bijdragebetaling, vervuld uit hoofde van de invaliditeits-,
ouderdoms- of overlijdensverzekering (pensioenen) van een andere of van verschillende
andere Lid-Staten, voor zover zij uit hoofde van een beroep op werkzaamheid vallende
onder de verplichte verzekering zijn vervuld, gelijkgesteld aan de tijdvakken van premie
of bijdragebetaling vervuld uit hoofde van een beroep of een werkzaamheid krachtens de
Duitse wetgeving aan de verplichte verzekering onderworpen.
b) De verzekering wordt geacht te zijn aangegaan op de datum van eerste toetreding tot
de Duitse pensioenverzekering of, als deze vroeger ligt, op de datum van eerste toe
treding tot de invaliditeits-, ouderdoms- of overlijdensverzekering (pensioenen) krachtens
de wetgeving van een andere Lid-Staat .
c) Als verwezenlijking van het risico wordt beschouwd de verwezenlijking van het risico in
de zin van de Duitse wetgeving of, als het risico zich volgens de wetgeving van een andere
Lid-Staat betreffende de invaliditeits-, ouderdoms-, overlijdensverzekering (pensioenen)
eerder heeft verwezenlijkt, de verwezenlijking van het risico volgens laatstbedoelde wet
geving.
2. Om vast te stellen of, overeenkomstig de Duitse wetgeving, een aanvullend tijdvak (Zurech
nungszeit) in aanmerking moet worden genomen uit hoofde van de pensioenverzekering van
de werknemers in de mijnen, zijn de bepalingen van paragraaf ( 1) van overeenkomstige toe
passing. Bovendien geldt als voorwaarde dat de laatste premie of bijdrage gestort is ten be
hoeve van de pensioenverzekering voor werknemers in de mijnen of ten behoeve van een
overeenkomstige verzekering van een andere Lid-Staat, dan wel, indien op het grondgebied
van die andere Lid-Staat zulk een verzekering niet bestaat, ten behoeve van een andere
verzekering van die Staat .

C

Indien, krachtens de Duitse wetgeving betreffende de pensioenverzekering, bij de bere
kening van de verhouding tussen het brutoloon van de verzekerde en het gemiddelde bruto
loon van alle verzekerden, de uit hoofde van de verplichte verzekering gedurende de eerste
vijf kalenderjaren gestorte premies of bijdragen niet in aanmerking worden genomen,
worden als eerste vijf kalenderjaren beschouwd de kalenderjaren die zijn vervuld uit hoofde
van de Duitse pensioenverzekering dan wel, indien deze jaren vroeger liggen, uit hoofde
van de invaliditeits-, ouderdoms- of overlijdensverzekering (pensioenen) van een andere
of van verschillende andere Lid-Staten .

D

1 . Bij de vaststelling van pensioenen waarop de tot 1 januari 1957 van kracht zijnde wetgeving
van toepassing is, zullen de Duitse organen voor pensioenverzekering de volgende bepa
lingen in acht nemen:

a) Om vast te stellen of het recht op pensioen verkregen is of geacht wordt verkregen te
zijn, worden de tijdvakken van premie- of bijdragebetaling of daarmede gelijkgestelde
tijdvakken vervuld krachtens de wetgeving van een andere of van verschillende andere
Lid-Staten, gelijkgesteld met de tijdvakken van premie- of bijdragebetaling of daarmede
gelijkgestelde tijdvakken , vervuld krachtens de Duitse wetgeving.
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b) Om vast te stellen of aan de voorwaarde van de grootte van de bijdrage van ten minste
50% (Halbdeckung) is voldaan, wordt als datum van eerste toetreding tot de verzekering
beschouwd de datum van eerste toetreding tot de verzekering krachtens de Duitse wet
geving, dan wel, indien deze vroeger ligt, de datum van eerste toetreding tot de invali
diteits-, ouderdoms- of overlijdensverzekering (pensioenen) krachtens de wetgeving van
een andere Lid-Staat .

2. Om vast te stellen of een pensioen moet worden toegekend krachtens de vóór 1 januari 1957
van kracht zijnde bepalingen betreffende de samenstelling en de berekening van het pensioen,
worden de premies of bijdragen die na 31 december 1956 krachtens de wetgeving van een
andere of van verschillende andere Lid-Staten zijn of worden gestort, gelijkgesteld met pre
mies of bijdragen die na die datum krachtens de Duitse wetgeving zijn of worden gestort.
3. In de gevallen bedoeld in de paragrafen 1 en 2 worden de tijdvakken van premie- of bij
dragebetaling en de daarmede gelijkgestelde tijdvakken die vervuld zijn krachtens de wet
geving van een andere of van verschillende Lid-Staten :

a) uit hoofde van de pensioenverzekering voor werknemers in de mijnen in aanmerking ge
nomen indien de tijdvakken waren vervuld uit hoofde van een overeenkomstige verze
kering of, ingeval een dergelijke verzekering niet toepasselijk is, uit hoofde van een an
dere verzekering tijdens werkzaamheid in een kolenmijn ;
b) uit hoofde van de pensioenverzekering van de arbeiders of van de pensioenverzekering
van de bedienden in aanmerking genomen al naar gelang welke verzekering van toe
passing zou zijn, als de betreffende persoon laatstelijk op het grondgebied van de Bonds
republiek Duitsland een beroep of werkzaamheid zou hebben uitgeoefend.
4. In de gevallen van lid 3 b) geldt het volgende:

a) indien het beroep of de werkzaamheid die laatstelijk op het grondgebied van een andere
Lid-Staat werd uitgeoefend krachtens de Duitse wetgeving niet onder de verzekerings
plicht valt, worden de tijdvakken van premie- of bijdragebetaling en daarmede gelijkgestelde
tijdvakken in aanmerking genomen uit hoofde van de pensioenverzekering van de bedien
den. Indien echter het beroep of de werkzaamheid die laatstelijk op het grondgebied van
een andere Lid-Staat werd uitgeoefend krachtens de bepalingen van de Duitse wetgeving
niet onder de verzekeringsplicht zou vallen omdat het een tijdelijke betrekking betrof,
worden de tijdvakken van premie- of bijdragebetaling en de daarmede gelijkgestelde
tijdvakken in aanmerking genomen uit hoofde van de pensioenverzekering van de ar
beiders, voor zover deze pp dat beroep of die werkzaamheid toepasselijk was geweest,
mits niet tijdelijk uitgeoefend;
b) indien de aard van het beroep of van de werkzaamheid die laatstelijk op het grondgebied
van een andere Lid-Staat werd uitgeoefend, niet meer kan worden vastgesteld, worden de
tijdvakken van premie- of bijdragebetaling en de daarmede gelijkgestelde tijdvakken
in aanmerking genomen uit hoofde van de pensioenverzekering voor de arbeiders .

E

1 . Indien de toepassmg van de Verordening buitengewone lasten medebrengt voor bepaalde
organen voor ziekteverzekering, kunnen deze lasten op verzoek geheel of gedeeltelijk worden
gecompenseerd. Te dien einde wordt bij het verbindingsorgaan voor ziekteverzekering een
fonds gevormd overeenkomstig de bepalingen van paragraaf 2 hierna.
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2. In de gevallen bedoeld in paragraaf 3 van artikel 23 van de Verordening heft het verbin
dingsorgaan van de Duitse verzekeringsorganen de totale tegenwaarde van de eventueel
door de buitenlandse verzekeringsorganen die de verstrekkingen hebben uitbetaald ver
richte uitgaven ; 25% van de aldus geheven bedragen wordt in het fonds gestort . Ingeval die
middelen onvoldoende zouden zijn, wordt het verschil omgeslagen over alle organen voor
ziekteverzekering in verhouding tot het gemiddelde aantal aangeslotenen gedurende het
voorafgaande jaar, met inbegrip van de gepensioneerden.

3. Verzoeken, ingediend op grond van paragraaf 1 , moeten aan het verbindingsorgaan wor
den gezonden. De permanente commissie van het verbindingsorgaan stelt in elk afzonder
lijk geval vast of het buitengewone lasten in de zin van paragraaf 1 betreft.
F

Bij de toepassing van de Verordening zijn de verwijzingen naar de Bondsrepubliek Duits
land eveneens te beschouwen als betrekking hebbende op West-Berlijn. Met name hebben ver
wijzingen naar het grondgebied en de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland eveneens
betrekking op het grondgebied en de wetgeving van Berlijn (West).

II. Toepassing van de Luxemburgse wetgeving

In afwijking van artikel 53, lid (2) van de Verordening worden de tijdvakken van verzeke
ring of daarmede gelijkgestelde tijdvakken welke voor 1 januari 1946 krachtens de Luxem
burgse wettelijke regeling inzake verzekering voor invaliditeitspensioenen, ouderdomspen
sioenen of uitkeringen bij overlij den zijn vervuld, slechts in aanmerking genomen voor zover
de lopende aanspraken gehandhaafd of hersteld zouden zijn overeenkomstig deze wettelijke
regeling of de geldende of nog te sluiten bilaterale verdragen . Ingeval verschillende bilaterale
verdragen van toepassing zijn, zullen de tijdvakken van verzekering of daarmede gelijkgestelde
tijdvakken van de vroegste datum af in aanmerking worden genomen .

III. Toepassing van de Nederlandse wetgeving

Wanneer een werknemer of een daarmede gelijkgestelde op wie vóór het bereiken van de
35-jarige leeftijd de wettelijke regeling inzake invaliditeits- en ouderdomsverzekering en ver
zekering bij overlijden (pensioen) van een andere Lid-Staat dan Nederland van toepassing
is geweest in laatstgenoemd land arbeid in loondienst of daarmede gelijkgestelde arbeid verricht :
a) wordt hij niet van de verzekering uitgesloten ingevolge de in de Nederlandse invalidi
teitswet voorkomende bepaling inzake de voor toelating tot deze verzekering geldende
maximumleeftijd van 35 jaar, indien hij althans niet de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt ,
geen loon geniet op grond waarvan hij het recht heeft te verzoeken van deze verzekering
te worden vrijgesteld of niet op grond van enige andere bepaling der Nederlandse wet
geving van deze verzekering is uitgezonderd;

b) wordt hij , met het oog op de bepaling van het recht op rente krachtens de Nederlandse
invaliditeitswet en voor de berekening van deze rente geacht in de Nederlandse invali
diteitsverzekering te zijn opgenomen op 35-jarige leeftijd dan wel, indien zulks voor de
betrokkene gunstiger is, op de leeftijd, waarop hij krachtens de wetgeving van een andere
Lid-Staat in de invaliditeitsverzekering is opgenomen . Artikel 372 van genoemde Neder
landse wet is niet van toepassing.
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VERORDENING No . 4

strekkende tot uitvoering en aanvulling van de bepalingen van Verordening No . 3
inzake de sociale zekerheid van migrerende werknemers

DE

RAAD

VAN

DE

EUROPESE

ECONOMISCHE

gerechtvaardigde dubbele uitkeringen en de toe
lating tot de vrijwillige verzekering tegen invali
diteit, ouderdom en overlijden;

Gelet op artikel 51 en 227, lid (2) van het Ver

Overwegende ten slotte dat het , rekening hou
dende met de datum waarop de voornoemde Ver
ordening No . 3 werd aangenomen en de belang
rijkheid van de voorbereidende werkzaamheden

GEMEENSCHAP ,

drag;

Gelet op artikel 55 van Verordening No. 3 in
zake de sociale zekerheid van migrerende werk
nemers ;

Gezien het voorstel van de Commissie ;

Overwegende enerzijds dat de bovengenoemde
Verordening No. 3, zowel als het op 9 december
1957 te Rome door de Regeringen van de Lid
staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen
en Staal ondertekende Europese Verdrag, waarvan
de bepalingen met de noodzakelijke aanpassingen
in de Verordening werden overgenomen, alleen

die met name door de in de artikelen 43 en 44

genoemde Administratieve Commissie en de or
ganen van de sociale zekerheid moeten worden
verricht , is het volstrekt noodzakelijk het in wer
king treden van Verordening No . 3 tot een latere
datum uit te stellen en het daarentegen mogelijk
te maken dat de artikelen 43 en 44 zo spoedig mo
gelijk in werking treden ;
HEEFT

DE

VOLGENDE

VERORDENING

VAST

GESTELD :

TITEL I

de beginselen van het nieuwe stelsel van de so

ciale zekerheid der migrerende werknemers in de
zes landen van de Gemeenschap vaststelt en dat
bijgevolg voor de toepassing ervan ter vervanging
van de administratieve regeling welke voor de
toepassing van genoemd Verdrag voorzien is, een
Verordening nodig is, waarbij worden vastgesteld
de wijze van toepassing van deze beginselen, met
name de voor de toepassing van de Verordening
in ieder land bevoegde organen, de voor te leggen
documenten en de door de belanghebbenden in
acht te nemen formaliteiten om in het genot van de
uitkeringen te komen en de wijze van uitoefe
ning van de administratieve en medische con
trole;

Overwegende anderzijds dat de toepassing van
bepaalde artikelen van Verordening No. 3 aan
vullende bepalingen vraagt zoals die welke de be
rekening van invaliditeits- en ouderdomspen
sioenen betreffen, bepalingen ter vermijding van on

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Voor de toepassing van Verordering No . 3 en
van deze Uitvoeringsverordening
— wordt onder „Verordening" verstaan Ver
ordening No . 3 van de Europese Econo
mische Gemeenschap inzake de sociale zeker
heid van migrerende werknemers,
— wordt onder ,, Uitvoeringsverordening" ver
staan deze Verordening,
— wordt onder „werknemer"

verstaan de

werknemer of daarmede gelijkgestelde, op
wie de Verordening, overeenkomstig de be
palingen van artikel 4, van toepassing is .

598 / 58

PTJBL1KAT1EBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

16 . 12. 58

Artikel 2

Artikel 3

(1)
De modellen van de bewijsstukken, at
testen, verklaringen , aanvraagformulieren en an
dere documenten welke voor de toepassing van de
Verordening en van deze Uitvoeringsverordening
noodzakelijk zijn, worden door de Administra
tieve Commissie, ingesteld bij artikel 43, vastge
steld. Deze modellen worden opgesteld in het

(1)
De bevoegde autoriteiten kunnen verbin
dingsorganen aanwijzen, welke rechtstreeks met
elkaar in verbinding staan .

Duits, Frans, Italiaans en Nederlands.

(2)
De Administratieve Commissie van de Ver
ordening kan ten behoeve van de bevoegde auto
riteiten van elke Lid-Staat alle inlichtingen ver
zamelen, betreffende de bepalingen der nationale
wetgevingen, waarop de Verordening van toe
passing is, met name

(2)
Ieder orgaan van een Lid-Staat en iedere
persoon, die op het grondgebied van een Lid-Staat
zijn woon- of verblijfplaats heeft, kan zich door be
middeling van de verbindingsorganen tot het or
gaan van een andere Lid-Staat wenden .

Artikel 4

Voor de toepassing van de bepalingen van ar
tikel 11 , lid (2), artikel 28,- lid (3), artikel 40, lid (2)
en artikel 42, lid (3), van de Verordening, dient bij
het omrekenen van de ene muntsoort in de andere

(a) de in artikel 1 , alinea (n), van de Veror
dening omschreven personen, die als „ge
zinslid" worden aangemerkt;
(b) de in artikel 1 , alinea (o), van de Verorde
ning omschreven personen, die als „nage
laten betrekkingen " worden aangemerkt;

(c) de in artikel 1 , alinea (p), van de Verorde
ning omschreven tijdvakken , welke als
„tijdvakken van verzekering" worden aan
gemerkt;

(d) de in artikel 1 , alinea (r), van de Veror
dening omschreven tijdvakken, welke als
„gelijkgestelde tijdvakken" worden aan
gemerkt;

(e) de in lid (2) van artikel 11 van de Veror
dening bedoelde bepalingen inzake ver
mindering of schorsing;
(f) de bedragen van de kinderbijslagen;
(g) de uitkeringen of gedeelten van uitke
ringen, bedoeld in artikel 28, lid ( 1 ), van
deze Uitvoeringsverordening.

de officiële wisselkoers te worden toegepast, welke
tussen de betrokken Lid-Staten is overeengeko
men . Indien evenwel een dergelijke koers niet is
vastgesteld, worden de modaliteiten van de omre
kening door de Administratieve Commissie be
paald. De Administratieve Commissie stelt met
betrekking tot de verschillende uitkeringen vast,
welke datum voor de bepaling van de genoemde
wisselkoers in aanmerking dient te worden ge
nomen .

Artikel 5

(1)
In de bijlagen van deze Uitvoeringsver
ordening wordt voor iedere Lid-Staat aangegeven:

(a) de in artikel 1 , alinea (d), van de Verorde
ning omschreven „bevoegde autoriteit"
of „bevoegde autoriteiten" (Bijlage 1 );
(b) de „bevoegde organen", welke krachtens
subalinea (i), zijn aangewezen of krachtens
subalinea (ii) van artikel 1 , alinea (f), van
de Verordening zijn bepaald (Bijlage 2);
(c) de „organen van de woonplaats" en de
„ organen van de verblijfplaats ", welke
krachtens subalinea (ii), alinea (i), van ar
tikel 1 van de Verordening zijn aangewezen
(Bijlage 3);

(3)
De Administratieve Commissie stelt hand
leidingen samen, welke ten doel hebben de belang
hebbenden voor te lichten over hun rechten en de

administratieve formaliteiten welke zij dienen te
vervullen teneinde deze rechten geldend te maken .

(d) het „verbindingsorgaan" of de „verbin
dingsorganen", welke krachtens artikel 3,
lid ( 1) van deze Uitvoeringsverordening
is of zijn aangewezen (Bijlage 4);
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(e) de door de bevoegde autoriteiten aange
wezen instellingen of bepaalde organen ,
met name krachtens artikel 11 , artikel 12 ,

leden (4) en (5), artikel 21 , lid ( 1), artikel
24, lid ( 1 ), artikel 31 , lid ( 1 ), alinea (d),
artikel 53, artikel 63, lid (2), artikel 65 ,
artikel 67 , lid (2), artikel 68, lid (2), ar
tikel 71 , lid (3), artikel 72, artikel 74, lid
(3), en artikel 79, lid ( 1 ), van deze Uitvoe
ringsverordening (Bijlage 5);
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(3)
De in lid ( 1 ) van dit artikel bedoelde bij
lagen, alsmede de wijzigingen, welke eventueel in
deze bijlagen zullen worden aangebracht, vormen
een wezenlijk bestanddeel van deze Uitvoerings
verordening.
TITEL II

TOEPASSING VAN DE ALGEMENE BEPALINGEN VAN

DE VERORDENING (TITEL i)
(f) de in artikel 6, lid (2), artikel 12, lid (7),
en in de artikelen 41 , lid (3) en 81 , van deze
Uitvoeringsverordening bedoelde bepalin
gen (Bijlage 6);

(g) de uitkeringen in geval van invaliditeit,
bij ouderdom of bij overlijden (pen
sioenen), waarvan de toekenning afhanke
lijk is gesteld van de voorwaarde, dat de
tijdvakken van verzekering zijn vervuld
in een beroep dat aan een bijzonder stelsel
is onderworpen (Bijlage 7);

Toepassing van artikel 6 van de Verordening
Artikel 6

( 1)
De bepalingen van deze Uitvoeringsver
ordening treden in de plaats van die van de rege
lingen getroffen ter uitvoering van de in artikel 5
van de Verordening bedoelde verdragen, uitge
zonderd de bepalingen van de regelingen getroffen
ter uitvoering van de in artikel 6, lid (2), alinea's (a),
(b) en (c), van die Verordening bedoelde bepa
lingen .

(h) de namen en zetels van de in artikel 43 van
deze Uitvoeringsverordening bedoelde ban
ken (Bijlage 8);

(i) de algemene en bijzondere stelsels (Bij
lage 9).

( 2)
De bevoegde autoriteiten van twee of
meer Lid-Staten die regelingen hebben, waarvan
sommige bepalingen zijn aangegeven in de in het
vorige lid bedoelde Bijlage 6, kunnen in die bij
lage de wijzigingen aanbrengen die zij noodzake
lijk achten, door daarvan mededeling te doen aan
de Administratieve Commissie. Iedere bevoegde
autoriteit brengt in de in het vorige lid genoemde
bijlagen de noodzakelijke wijzigingen aan, welke
op het eigen land betrekking hebben; deze wijzi
gingen en de datum, waarop deze in werking tre
den , worden door haar aan de Administratieve
Commissie medegedeeld. De wijzigingen van de bij

lagen , welke voortvloeien uit de invoering van een
nieuwe wettelijke regeling, dienen binnen drie
maanden na de publikatie van deze regeling aan
de Administratieve Commissie te worden medege
deeld. De Administratieve Commissie brengt de
door de bevoegde autoriteiten van de betrokken
Lid-Staten medegedeelde wijzigingen ter kennis
van de bevoegde autoriteiten van de andere Lid
Staten en van de Voorzitter van de Raad van de

Europese Economische Gemeenschap .

(2)
Onverminderd de bepalingen van het voor
gaande lid, blijven de bepalingen van regelingen
ter uitvoering van de in Bijlage D van de Verorde
ning bedoelde bepalingen van toepassing, voor zo
ver deze worden opgesomd in Bijlage 6 van deze
Uitvoeringsverordening.

Toepassing van artikel 9 van de Verordening
Artikel 7

(1)
Voor de toelating tot de vrijwillig voort
gezette verzekering volgens artikel 9 van de Ver
ordening voor de gevallen van invaliditeit, ouder
dom en overlijden (pensioenen) zijn de volgende
bepalingen van toepassing:
(a) indien de belanghebbende voldoet aan de
voorwaarden voor de toelating tot de vrij
willig voortgezette verzekering ingevolge
meer dan één stelsel betreffende genoemde
takken en indien hij na zijn laatste terugkeer
naar het grondgebied van de Lid-Staat, waar
hij woonachtig is, niet aan de verplichte
verzekering ingevolge een dezer stelsels
onderworpen is geweest , kan hij zich slechts
vrijwillig verzekeren ingevolge het stelsel,
dat op hem van toepassing zou zijn ge
weest, indien hij op het grondgebied van
die Lid-Staat de aan de pensioenverzeke
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ring onderworpen arbeid had verricht,
welke hij laatstelijk op het grondgebied
van een andere Lid-Staat verrichtte;

(b) in het geval dat genoemde arbeid volgens
de wettelijke regeling van de Lid-Staat ,
op welks grondgebied de belanghebbende
woonachtig is, geen onderwerping aan de
verplichte verzekering met zich zou hebben
gebracht, of indien het niet mogelijk is om
de aard van genoemde arbeid vast te stellen ,
bepaalt de bevoegde autoriteit van die Lid
Staat, onder welk stelsel de verzekering vrij
willig kan worden voortgezet .
(2)
Met het oog op de toelating tot de ver
plichte, vrijwillige of vrijwillig voortgezette ver
zekering volgens artikel 9 van de Verordening is
de belanghebbende gehouden het betrokken or
gaan van de Lid-Staat, op welks grondgebied hij
woonachtig is, een verklaring over te leggen met
betrekking tot de tijdvakken van verzekering of
daarmede gelijkgestelde tijdvakken , welke inge
volge de wettelijke regeling van een of meer der
andere Lid-Staten zijn vervuld, voor zover deze
tijdvakken in aanmerking dienen te worden ge
nomen . Deze verkleuring wordt op verzoek van de
belanghebbende verstrekt door het orgaan of de
organen, bij welke hij de in aanmerking te nemen
tijdvakken heeft vervuld.

Toepassing van artikel 11 van de Verordening
Artikel 8

Voor de toekenning van uitkeringen bij over
lijden gelden de volgende bepalingen :

(a) ingeval het overlijden zich voordoet op het
grondgebied van een Lid-Staat , blijft het
op grond van de wettelijke regeling van
dit land verworven recht op een uitkering
bij overlijden bestaan , terwijl het op grond
van de wettelijke regeling van een of meer
andere Lid-Staten verworven recht komt

te vervallen;

(b) ingeval het overlijden zich voordoet op
het grondgebied van een Lid-Staat, ter
wijl het recht op een uitkering bij over
lijden is verworven , of, op grond van de
wettelijke regelingen van twee of meer an
dere Lid-Staten, ingeval het overlijden zich
voordoet buiten het grondgebied der Lid
Staten , terwijl dit recht op grond van de
wettelijke regelingen van twee of meer Lid
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Staten is verworven , blijft het recht ver
worven ingevolge de wettelijke regeling
van de Lid-Staat, op grond waarvan de
overledene zijn laatste tijdvak van ver
zekering heeft vervuld, bestaan, terwijl het
krachtens de wettelijke regeling van een of
meer andere Lid-Staten verworven recht

komt te vervallen ;

(c) indien de werknemer op het tijdstip van
zijn overlijden verplicht verzekerd was op
grond van de wettelijke regeling van een
Lid-Staat en vrijwillig verzekerd was in
gevolge de wettelijke regeling van een of
meer andere Lid-Staten , blijven de op
grond van de verplichte verzekering en de
vrijwillige of vrijwillig voortgezette ver
zekering verworven rechten bestaan .

Artikel 9

(1)
Mocht, ingeval een begunstigde, die recht
heeft op een uitkering op grond van de wettelijke
regeling van een Lid-Staat, eveneens recht heeft
op een uitkering op grond van de wettelijke rege
ling van een andere Lid-Staat, de toepassing van
de bepalingen van lid (2) van artikel 11 van de Ver
ordening tot gevolg hebben , dat de twee uitkerin
gen zouden worden verminderd of geschorst , kan
geen van beide uitkeringen verminderd of ge
schorst worden tot een bedrag, dat groter is dan de
helft van het bedrag, waarop de vermindering of
schorsing volgens de wettelijke regeling, krachtens
welke de uitkering verschuldigd is, betrekking
heeft . Mocht ingeval een begunstigde tegelijker
tijd recht heeft op drie of meer uitkeringen, de toe
passing van de bovengenoemde bepalingen tot ge
volg hebben, dat deze uitkeringen gelijktijdig zou
den worden verminderd of geschorst, kan geen van
deze uitkeringen verminderd of geschorst worden
tot een bedrag, dat groter is dan dat , verkregen
door het bedrag, waarop de vermindering of schor
sing volgens de wettelijke regeling, krachtens wel
ke de uitkering verschuldigd is, betrekking heeft,
te delen door het aantal uitkeringen, waarop de be
gunstigde recht heeft .
( 2)
Onverminderd de bepalingen van het voor
gaande lid en met inachtneming van de bepalingen
van de tweede volzin van lid (2) van artikel 11 van
de Verordening wordt , indien de toepassing van
de bepalingen van de eerste volzin van lid (2) van
artikel 11 van de Verordening de vermindering of
de schorsing tot gevolg zou hebben van een uit
kering in geval van invaliditeit, bij ouderdom of
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bij overlijden (pensioenen), welke krachtens de
bepalingen van artikel 28 van de Verordening door
het orgaan van een Lid-Staat wordt verstrekt, door
dit orgaan voor de vermindering of schorsing slechts
een gedeelte van de uitkeringen of van de inkom
sten of van de beloningen, welke de vermindering
of de schorsing tot gevolg hebben, in aanmerking
genomen. Overeenkomstig alinea (b) van lid (1 ) van
artikel 28 van de Verordening wordt dit gedeelte
vastgesteld in verhouding tot de duur van de ver
vulde tijdvakken; bij de berekening van het be
drag ,,pour ordre" volgens genoemde bepaling
dient de uitkering of het inkomen of het loon welke
de vermindering of de schorsing van het pensioen
tot gevolg heeft, niet in aanmerking te worden ge

wordt ingetrokken, of dat er geen recht op een
uitkering van sociale zekerheid bestaat, zolang de
betrokken persoon een bezoldigde werkzaamheid
uitoefent, zijn deze bepalingen eveneens van toe
passing, wanneer het inkomsten betreft, welke op
het grondgebied van een andere Lid-Staat worden
verworven of een op genoemd grondgebied uitge
oefende bezoldigde werkzaamheid.

TITEL III
TOEPASSING VAN DE BEPALINGEN VAN DE VEROR

DENING TER VASTSTELLING VAN DE VAN TOEPASSING

ZIJNDE WETGEVING (TITEL li)

nomen .

(3)
Voor de toepassing van lid ( 2) van artikel
11 van de Verordening verzoekt het orgaan van
een Lid-Staat, dat de in zijn eigen wettelijke rege
ling vermelde verminderings- of schorsingsbe
palingen toepast, het bevoegde orgaan van een of
meer der andere Lid-Staten de benodigde inlich
tingen te willen verstrekken .
(4)
Indien in de loop van hetzelfde tijdvak
kinderbijslagen verschuldigd zijn aan twee per
sonen voor eenzelfde kind krachtens de wettelijke
regeling van het land, waar de werknemer werk
zaam is en krachtens die van het land , waar het

kind woonachtig is, zijn de bepalingen inzake de
samenloop van rechten op kinderbijslagen, be
doeld in de wettelijke regeling van het land waar
het kind woonachtig is, van toepassing. Te dien
einde wordt het recht op kinderbijslagen , verschul
digd krachtens de wettelijke regeling van het land
waar de werknemer werkzaam is, in aanmerking
genomen alsof het ging om een recht verkregen
krachtens de wettelijke regeling van het land, waar
het kind woonachtig is.
(5)
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Indien een werknemer, die krachtens de

wettelijke regeling van een Lid-Staat kinderbijslag
heeft ontvangen , zich in de loop van dezelfde kalen
dermaand naar het grondgebied van een andere
Lid-Staat begeeft , wordt de kinderbijslag waarop
hij krachtens de wettelijke regeling van laatst
genoemde Staat aanspraak zou kunnen maken ,
verminderd met het bedrag van de kinderbijslag,

welke hij krachtens de wettelijke regeling van^eerst

Toepassing van de artikelen 12 t/m 15 van de
Verordening
Artikel 11

In de in alinea (a) van artikel 13 van de Ver
ordening bedoelde gevallen dient het door de be
voegde autoriteit van de Lid-Staat, welks wet

geving van toepassing is, aangewezen orgaan de
werknemer een bewijsstuk te verstrekken , waarin
wordt verklaard, dat hij aan deze wetgeving onder

worpen blij ft. Indien de tijdelijke tewerkstelling
langer duurt dan twaalf maanden , dient de werk
gever de in alinea (a) van artikel 13 van de Ver

ordening bedoelde goedkeuring aan te vragen.
Artikel 12

(1)
Het in lid (2) van artikel 14 van de Verorde
ning genoemde recht van keuze dient voor de eerste
maal te worden uitgeoefend binnen drie maanden ,
te rekenen van de datum , waarop de werknemer in
dienst van de diplomatieke of consulaire post of in

persoonlijke dienst van ambtenaren van deze post
is getreden. De keuze wordt van kracht op de dag
waarop zij is gedaan . Zolang het recht van keuze
niet is uitgeoefend, blijven de bepalingen van lid ( 1 )
van artikel 14 van de Verordening van toepassing .

Artikel 10

(2)
Indien de werknemer zijn recht van keuze
aan het einde van een kalenderjaar opnieuw uit
oefent , wordt de keuze op de eerste dag van het
volgende kalenderjaar van kracht .

Indien in de wettelijke regeling van een Lid
Staat wordt bepaald, dat een uitkering van sociale
zekerheid in geval van samenloop met andere in
komsten, of wegens de uitoefening van een beroep

(3)
Voor de werknemers, die op de datum , waar
op deze Uitvoeringsverordening van kracht wordt,
bij een diplomatieke of consulaire post of in per
soonlijke dienst van een ambtenaar van deze dienst

genoemde Staat heeft ontvangen .
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werkzaam zijn, begint de in lid ( 1 ) van dit artikel
bedoelde termijn van drie maanden te lopen met
ingang van deze datum en wordt de gekozen wetge
ving na afloop -van deze termijn van toepassing.
(4)
Voor de uitoefening van het recht van keuze
richt de werknemer, terwijl hij tegelijkertijd zijn
werkgever op de hoogte stelt, een verzoek tot de
instelling, die door de bevoegde autoriteit van de
Lid-Staat, welks wetgeving hij op zich wenst toe
gepast te zien, is aangewezen. Genoemde instelling
stelt zo nodig de bevoegde organen van de andere
takken van sociale zekerheid van dezelfde Lid

Staat hiervan op de hoogte, overeenkomstig de
door de bevoegde autoriteit van deze Lid-Staat
verstrekte richtlijnen.

(5)
Ingeval de werknemer verlangt , dat op hem
de wetgeving van zijn land van oorsprong wordt
toegepast , verstrekt de door de bevoegde autoriteit
van dit land aangewezen instelling hem een bewijs
stuk , waarin wordt verklaard, dat hij gedurende de
tijd dat hij bij de bedoelde diplomatieke of consulaire
post of in dienst van een ambtenaar van deze post
werkzaam is aan de wetgeving van zijn land van
oorsprong is onderworpen .

(6)
Indien de werknemer voor de toepassing
van de Duitse wetgeving heeft gekozen, worden de
in Bijlage B, alinea's (a), (b), (f) en (g) van de Ver
ordening onder het hoofd , .Bondsrepubliek Duits
land" vermelde bepalingen toegepast, alsof de werk
nemer te werk was gesteld ter plaatse waar de
regering van de Bondsrepubliek Duitsland haar
zetel heeft .

(7)
De uitzonderingen op de bepalingen van de
artikelen 12 tot en met 14 van de Verordening, toe
gestaan door de bevoegde autoriteiten van twee of
meer Lid-Staten en toegepast op de dag vooraf
gaande aan de inwerkingtreding van die Verorde
ning, blijven van toepassing, voor zover de teksten,
die op die uitzonderingen betrekking hebben, zijn
vermeld in Bijlage 6 van deze Uitvoeringsverorde
ning.
TITEL IV

SAMENTELLING VAN TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING
EN DAARMEDE GELIJKGESTELDE TIJDVAKKEN

Artikel 13

(1)
De in de artikelen 16 en 27, 32, lid (1), en
33, lid (1 ), van de Verordening bedoelde samentel
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ling van tijdvakken van verzekering en daarmede
gelijkgestelde tijdvakken geschiedt overeenkom
stig de volgende regels:
(a) bij de tijdvakken van verzekering of daar
mede gelijkgestelde tijdvakken , vervuld
krachtens de wetgeving van een der Lid
Staten, worden gevoegd de tijdvakken van
verzekering of daarmede gelijkgestelde
tijdvakken, vervuld krachtens de wetge
ving van elk der andere Lid-Staten, voor
zover het noodzakelijk is deze in aanmer
king te nemen teneinde de tijdvakken van
verzekering of daarmede gelijkgestelde
tijdvakken , vervuld krachtens de wetge
ving van de eerstgenoemde Lid-Staat, aan
te Vullen ; indien een belanghebbende pen
sioenen aanvraagt in geval van invaliditeit ,
ouderdom of bij overlijden, welke ten laste
van de bevoegde organen van twee of meer
Lid-Staten komen , wordt deze regel door
het bevoegde orgaan van elke Staat afzon
derlijk toegepast;

(b) indien een tijdvak van verzekering, vervuld
op grond van een verplichte verzekering
krachtens de wetgeving van een Lid-Staat ,
samenvalt met een op grond van een vrij
willige of vrijwillig voortgezette verzeke
ring krachtens de wetgeving van een andere
Lid-Staat vervuld tijdvak, wordt alleen
het eerste tijdvak in aanmerking genomen;
(c) indien een krachtens de wetgeving van een
Lid-Staat vervuld tijdvak van verzekering
samenvalt met een krachtens de wetgeving
van een andere Lid-Staat daarmede gelijk
gesteld tijdvak, wordt alleen het eerste
tijdvak in aanmerking genomen;

(d) elk gelijkgesteld tijdvak, dat tegelijkertijd
door de wetgevingen van twee of meer Lid
Staten als zodanig is aangewend, wordt
slechts in aanmerking genomen door het
bevoegde orgaan van de Lid-Staat aan
welks wetgeving de verzekerde laatstelijk
vóór het genoemde tijdvak verplicht onder
worpen is geweest; indien de verzekerde
voor genoemd tijdvak niet verplicht onder
worpen is geweest aan een wetgeving van
een der Lid-Staten, wordt dit tijdvak in aan
merking genomen door het bevoegde orgaan
van de Lid-Staat, aan welks wetgeving hij
na het bedoelde tijdvak voor de eerste maal

verplicht onderworpen is geweest;
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(e) ingeval de periode, waarin bepaalde tijd
vakken, vervuld krachtens de wetgeving
van een Lid-Staat, niet nauwkeurig kan
worden bepaald, wordt ervan uitgegaan ,
dat deze tijdvakken niet samenvallen met
krachtens de wetgeving van een andere
Lid-Staat vervulde tijdvakken en wordt
hiermede bij de samenstelling van de tijd
vakken rekening gehouden, voor zover deze
tijdvakken met nut in aanmerking kunnen
worden genomen;

(c) zesentwintig dagen zijn gelijk aan een
maand en omgekeerd;
(d) drie maanden of dertien weken of achten
zeventig dagen zijn gelijk aan een kwartaal
en omgekeerd;

(e) voor de herleiding van weken tot maanden
en omgekeerd worden de weken en maan
den tot dagen herleid;
(f) de toepassing van de in de bovenstaande
alinea's (a), (b),(c), (d) en (e) vermelde re
gels kan niet tot gevolg hebben, dat voor
alle in de loop van een kalenderjaar ver
vulde tijdvakken een totaal van meer dan
driehonderd en twaalf dagen, tweeënvijftig

(f) indien volgens de wetgeving van een Lid
Staat het in aanmerking nemen van be
paalde tijdvakken van verzekering of daar
mede gelijkgestelde tijdvakken is gebonden
aan dè voorwaarde dat zij in de loop van
een bepaalde termijn zijn vervuld, is deze
voorwaarde eveneens van toepassing op
zodanige tijdvakken, vervuld krachtens de
wetgeving van een andere Lid-Staat.
(2)
De tijdvakken van verzekering of daar
mede gelijkgestelde tijdvakken, vervuld door werk
nemers of daarmede gelijkgestelden krachtens
stelsels van sociale zekerheid van een Lid-Staat

waarop de Verordening niet van toepassing is, maar
welke in aanmerking worden genomen krachtens
een stelsel waarop de Verordening wel van toe
passing is, worden beschouwd als tijdvakken van
verzekering of daarmede gelijkgestelde tijdvakken ,
welke bij de samentelling in aanmerking dienen te
worden genomen.
(3)
Indien, in het in de tweede volzin van lid
(2) van artikel 27 van de Verordening bedoelde
geval, een Lid-Staat geen algemeen stelsel bezit ,
worden de tijdvakken van verzekering in het op de
arbeiders van toepassing zijnde stelsel in aanmer
king genomen.
(4)
Indien de tijdvakken van verzekering of
daarmede gelijkgestelde tijdvakken, vervuld krach
tens de wetgeving van een Lid-Staat, worden uit
gedrukt in eenheden, welke verschillen van die
welke in de wetgeving van een andere Lid-Staat
worden gebezigd, geschiedt de omrekening voor de
samentelling volgens de volgende regels :
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weken , twaalf maanden of vier kwartalen

wordt verkregen.

(5)
Indien krachtens alinea (b) van lid (1) van
dit artikel geen rekening wordt gehouden met tijd
vakken van verzekering, vervuld op grond van een
vrijwillige of vrijwillig voortgezette verzekering
overeenkomstig de wetgeving van een Lid-Staat op
het gebied van de verzekering inzake invaliditeit ,
ouderdom en overlijden (pensioenverzekering) , wor
den de premiebij dragen over deze tijdvakken ge
acht bestemd te zijn ter verhoging van de uitkerin
gen , verschuldigd krachtens de genoemde wetge
ving. Indien deze wetgeving voorziet in een aan
vullende verzekering, worden deze premiebij dragen
in aanmerking genomen bij de berekening van uit
keringen, verschuldigd op grond van een zodanige
verzekering.
TITEL V

TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE BEPALINGEN VAN

DE VERORDENING (TITEL Hl)
Eerste hoofdstuk

Ziekte, moederschap

Toepassing van artikel 17 van de Verordening
Artikel 14

(a) een dag is gelijk aan acht uren en omge
keerd;

(1 )
(b) zes dagen zijn gelijk aan een week en om
gekeerd;

Om in aanmerking te komen voor de samen

telling van de tijdvakken van verzekering en de
daarmede gelijkgestelde tijdvakken, dient de in
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lid ( 1) van artikel 17 van de Verordening bedoelde
werknemer aan het bevoegde orgaan van de Lid
Staat, naar welks grondgebied hij zich heeft be
geven, een verklaring over te leggen met betrekking
tot de tijdvakken, vervuld krachtens de wetgeving
van de Lid-St^at , op welks grondgebied hij laat
stelijk, onmiddellijk voor de datum van zijn laatste
aankomst op het grondgebied van de eerste Staat
werkzaam was .

(2)
De verklaring wordt op verzoek van de
werknemer verstrekt door het orgaan , waarbij hij
vóór genoemde datum het laatst verzekerd was.
Wanneer de werknemer de verklaring niet over
legt , verzoekt het bevoegde orgaan van de Lid
Staat, naar welks grondgebied hij zich heeft be
geven, het bovenbedoelde orgaan om opstelling en
toezending van de verklaring.
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aanvrage niet indient , wendt het orgaan van de
woonplaats zich tot het andere orgaan teneinde de
aanvrage te verkrijgen.

(2)
De bepalingen van de leden (4) en (5) van
artikel 19 van de Verordening zijn van overeen
komstige toepassing.
(3)
De verstrekkingen worden vergoed aan het
orgaan, dat deze heeft verleend, volgens de regelen,
geldende voor de vergoeding van verstrekkingen,
verleend krachtens de bepalingen van artikel 19
van de Verordening.

Toepassing van artikel 18 , lid (2)
van de Verordening
Artikel 16

(3)
Indien de in de verklaring vermelde tijd
vakken niet voldoende zijn om aan de door de wet
geving van het bevoegde land gestelde voorwaar
den te voldoen en indien de werknemer tevoren tijd
vakken van verzekering of daarmede gelijkgestelde
tijdvakken heeft vervuld volgens de wettelijke
regeling van een of meer der andere Lid-Staten,
zijn de bepalingen van de voorgaande leden van dit
artikel van overeenkomstige toepassing op de ver
klaring met betrekking tot deze tijdvakken , voor
zover het noodzakelijk is deze in aanmerking te
nemen .

(4)
Indien aan de in lid ( 1 ) van artikel 17 van
de Verordening bedoelde werknemer voor zichzelf
of voor een gezinslid het recht is toegekend op pro
thesen , kunstmiddelen van groter omvang of andere
belangrijke verstrekkingen door het bevoegde or
gaan van het land waar de arbeider vóór zijn aan
komst op het grondgebied van de andere Lid-Staat
laatstelijk was verzekerd, komen deze verstrek
kingen ten laste van dit orgaan, zelfs indien zij in
feite na zijn vertrek worden verleend.

Artikel 15

(1)
Om krachtens hd (3) van artikel 17 van de
Verordening in aanmerking te komen voor ver
strekkingen, dient de werknemer bij het orgaan van
zijn woonplaats een aanvrage in, door middel waar
van het orgaan dat de verstrekkingen te zijnen laste
neemt , het eerste orgaan verzoekt om deze ver
strekkingen te verlenen, waarbij met name wordt
aangegeven gedurende welke tijd zij ten hoogste
kunnen worden verleend. Indien de werknemer deze

(1)
Om in aanmerking te komen voor de toe
passing van de bepalingen van lid (2) van artikel
18 van de Verordening, legt de werknemer aan het
bevoegde orgaan een verklaring over met betrek
king tot zijn gezinsleden, die woonachtig zijn op
het grondgebied van een andere Lid-Staat dan die,
op welks grondgebied bedoeld orgaan is gevestigd.

(2)
De verklaring wordt afgegeven door het
orgaan van de woonplaats van deze gezinsleden.
Iedere verklaring is geldig gedurende twaalf maan
den na de datum van afgifte. Zij kan worden ver
lengd; in dit geval vangt de geldigheidsduur aan op de
datum van verlenging. De werknemer dient elke
in de verklaring aan te brengen wijziging onver
wijld aan het bevoegde orgaan mede te delen. Een
dergelijke wijziging geldt te rekenen van de dag,
waarop zij is ingetreden .

(3)
Het orgaan van de woonplaats verleent zijn
goede diensten aan het bevoegde orgaan met het
oog op het uitoefenen van verhaal op de werk
nemer, die ten onrechte uitkeringen heeft verkregen
door na te laten de in lid (2) van dit artikel bedoelde
mededelingen te doen .
Toepassing van artikel 19 van de Verordening
Artikel 17

(1)
Om in aanmerking te komen voor genees
kundige behandeling, eventueel met inbegrip van

opname in een ziekenhuis voor zichzelf of voor zijn
gezinsleden die hem tijdens een tijdelijk verblijf
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op het grondgebied van een andere Lid-Staat dan
dat van het bevoegde land vergezellen, legt de in
alinea (a) van artikel 13 van de Verordening be
doèlde werknemer aan het orgaan van de verblijf
plaats de in artikel 11 van deze Uitvoeringsver
ordening bedoelde verklaring over.
( 2)
Indien de werknemer deze verklaring heeft
overgelegd , wordt hij geacht te voldoen aan de
voorwaarden welke voor de opening van het recht
op uitkeringen zijn gesteld en wanneer de gezond
heidstoestand van de werknemer onmiddellijk
geneeskundige behandeling, eventueel met inbe
grip van opname in een ziekenhuis , noodzakelijk
maakt , is het orgaan van de verblijfplaats verplicht
deze uitkeringen te verstrekken .

(3)
Het orgaan van de verblijfplaats wendt zich
binnen een termijn van drie dagen tot het bevoegde
orgaan , teneinde zich ervan te vergewissen of de
voorwaarden voor de opening van het recht op
geneeskundige behandeling zijn vervuld en om te
vernemen hoe lang deze behandeling kan worden
verstrekt . Het verstrekt de geneeskundige behande
ling tot de ontvangst van het antwoord van het
bevoegde orgaan en ten hoogste gedurende dertig
dagen .
(4)
Het bevoegde orgaan gaat na of de voor
waarden voor de opening van het recht op genees
kundige behandeling zijn vervuld en deelt zijn
beslissing binnen een termijn van tien dagen , te re
kenen van de ontvangst van het in het voorgaande
lid bedoelde verzoek , aan het orgaan van de ver
blijfplaats mede. Indien deze beslissing bevestigend
luidt , geeft het bevoegde orgaan eventueel de
maximale duur aan voor de verlening van de ge
neeskundige behandeling zoals deze door de wette
lijke regeling van het bevoegde land is bepaald en
in dit geval zet het orgaan van de verblijfplaats het
verlenen van de geneeskundige behandeling voort .

(5)
In plaats van de in artikel 11 van deze Uit
voeringsverordening bedoelde verklaring, kan de in
lid ( 1 ) van dit artikel bedoelde werknemer aan het
orgaan van de verblijfplaats een verklaring over
leggen , waarin het bevoegde orgaan verklaart, dat
de werknemer aan de voor de opening van het recht
op geneeskundige behandeling tijdens zijn tijde
lijke verblijf op het grondgebied van een andere
Lid-Staat dan het bevoegde land gestelde voor
waarden voldoet en waarin met name de maximale

duur voor de verlening van de geneeskundige be
handeling, zoals deze door de wettelijke regeling
van het bevoegde land is bepaald, wordt vermeld.
In dit geval zijn de bepalingen van de voorgaande
leden van dit artikel niet van toepassing .
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(6)
De uitkeringen , verleend op grond van de
in lid (2) van dit artikel bedoelde veronderstelling,
worden ingevolge lid (2) van artikel 23 van de
Verordening vergoed. Het orgaan van de verblijf
plaats verleent zijn goede diensten aan het be
voegde orgaan dat voornemens is verhaal uit te
oefenen op een rechthebbende, die ten onrechte
uitkeringen heeft verkregen.
Artikel 18

(1)
Om tijdens een tijdelijk verblijf op het
grondgebied van een andere Lid-Staat dan het
bevoegde land in aanmerking te komen voor ge
neeskundige behandeling, eventueel met inbegrip
van opname in een ziekenhuis, legt iedere werk
nemer uitgezonderd degenen die in alinea (a) van
artikel 13 van de Verordening zijn bedoeld, zo
mogelijk vóór de aanvang van het tijdelijk ver
blijf van de werknemer op het grondgebied van de
betrokken Lid-Staat , aan het orgaan van de ver
blijfplaats een door het bevoegde orgaan afgegeven
verklaring over, waaruit blijkt , dat hij recht heeft
op bovengenoemde uitkeringen . In deze verklaring
is met name de duur vermeld van het tijdvak, ge
durende hetwelk deze uitkeringen kunnen worden
verstrekt . Indien de werknemer genoemde ver
klaring niet overlegt, wendt het orgaan van de ver
blijfplaats zich ter verkrijging van dit stuk tot het
bevoegde orgaan.
(2)
Onder voorbehoud van het bepaalde in
artikel 17 van deze Uitvoeringsverordening zijn
de bepalingen van het voorgaande lid van overeen
komstige toepassing op de gezinsleden tijdens hun
tijdelijk verblijf op het grondgebied van een andere
Lid-Staat dan het bevoegde land.
Artikel 19

(1)
Voor het verlenen van verstrekkingen gel
den in het geval, bedoeld in lid ( 1 ) van artikel 19
van de Verordening, bovendien de volgende bepa
lingen .

(2)
In geval van opname in een ziekenhuis geeft
het orgaan van de verblijfplaats binnen een termijn
van drie dagen , ingaande op de dag waarop het hier
van kennis heeft gekregen, aan het bevoegde orgaan
bericht inzake de datum van opname in een zieken
huis of andere geneeskundige inrichting alsmede in
zake de vermoedelijke duur van de opname; bij
vertrek uit het ziekenhuis of een andere geneeskun
dige inrichting geeft het orgaan van de verblijfplaats
het bevoegde orgaan binnen dezelfde termijn kennis
van de datum van vertrek .
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(3)
Ter verkrijging van de machtiging voor het
verstrekken van de in lid (5) van artikel 19 van de
Verordening bedoelde uitkeringen, richt het orgaan
van de verblijfplaats een verzoek tot het bevoegde
orgaan . Indien deze uitkeringen in onmiskenbare
spoedgevallen zonder machtiging van het bevoegde
orgaan zijn verstrekt, stelt het orgaan van de ver
blijfplaats het genoemde orgaan hiervan onmiddel
lijk op de hoogte.
(4)
De Administratieve Commissie stelt een
lijst samen van de in lid (5) van artikel 19 van de
Verordening bedoelde verstrekkingen .
Artikel 20

(1)
Om gedurende een tijdelijk verblijf op het
grondgebied van een andere Lid-Staat dan het be
voegde land in aanmerking te komen voor uitke
ringen in geld, dient de in lid ( 1 ) van artikel 19 van
de Verordening bedoelde werknemer zich onmid
dellijk tot het orgaan van de verblijfplaats te wen
den en, indien de wettelijke regeling van het land
waar hij verblijf houdt hierin voorziet , aan dit or
gaan een door de behandelende geneesheer afgege
ven bewijs van arbeidsongeschiktheid over te leg
gen . Voorts verstrekt hij zijn adres in het land waar
hij zich bevindt, alsmede de naam en het adres van
het bevoegde orgaan. Zo spoedig mogelijk en in
ieder geval binnen drie dagen volgende op de datum
waarop de werknemer zich tot het orgaan van de
verblijfplaats heeft gewend, zorgt dit orgaan voor
een medische controle van de werknemer door een

der controlerende geneesheren . Het verslag van deze
geneesheer, waarin de vermoedelijke duur van de
arbeidsongeschiktheid wordt vermeld , wordt door
het orgaan van de verblijfplaats binnen drie dagen,
volgende op de datum der controle , aan het bevoeg
de orgaan gezonden. Binnen acht dagen nadat dit
verslag door het bevoegde orgaan is ontvangen, deelt
dit orgaan aan het orgaan van de verblijfplaats
mede of de werknemer in het land waar hij zich be
vindt recht heeft op uitkeringen in geld .
( 2)

Indien de controlerende geneesheer vast

stelt , dat de werknemer in staat is de arbeid te her

vatten , stelt het orgaan van de verblijfplaats de
werknemer van het einde van zijn arbeidsonge
schiktheid op de hoogte en doet aan het bevoegde
orgaan onverwijld een afschrift van deze medede
ling toekomen. Wat de andere dan de in alinea (a)
van artikel 13 van de Verordening bedoelde werk
nemers betreft: indien de controlerende geneesheer
vaststelt , dat hun gezondheidstoestand hun terug
keer naar het bevoegde land niet verhindert , doet
het orgaan van de verblijfplaats hun onmiddellijk
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mededeling van dit medisch advies en doet hiervan
een afschrift aan het bevoegde orgaan toekomen .

(3)

Het orgaan van de verblijfplaats zorgt voor

de administratieve controle van de in het eerste lid

bedoelde werknemer alsof het een eigen verzekerde
betrof.

(4)
Het bevoegde orgaan betaalt de uitkerin
gen in geld per internationale postwissel uit en doet
het orgaan van de verblijfplaats hiervan medede
ling. Deze uitkeringen kunnen echter door het or
gaan van de verblijfplaats voor rekening van het
bevoegde orgaan worden verleend , indien laatstge
noemd orgaan hiermede instemt . In dit geval stelt
het bevoegde orgaan het orgaan van de verblijf
plaats op de hoogte van het bedrag der uitkeringen
en van de datum of data , waarop deze dienen te
worden betaald, alsmede van de maximale duur van

de verlening der uitkeringen .
(5)
De bevoegde autoriteiten van twee of meer
Lid-Staten kunnen besluiten tot uitwisseling van
andere gegevens .
Artikel 21

(1)
Om m het land van zijn nieuwe woonplaats
in het genot te blijven van uitkeringen , dient de in
lid ( 2) van artikel 19 van de Verordening bedoelde
werknemer aan het orgaan van zijn nieuwe woon
plaats een verklaring over te leggen , waarbij het
bevoegde orgaan hem toestaat na de overbrenging
van zijn woonplaats in het genot te blijven van uit
keringen. Genoemd orgaan geeft in deze verklaring
eventueel de maximale duur van de verlening van
verstrekkingen aan , zoals deze door de wettelijke
regeling van het bevoegde land is bepaald. Het be
voegde orgaan zendt een afschrift van deze verkla
ring aan het door de bevoegde autoriteit van het
land van de nieuwe woonplaats van de werknemer
bepaalde orgaan . Het bevoegde orgaan kan, op ver
zoek van laatstgenoemde , de verklaring ook na de
overbrenging van de woonplaats van de werknemer
uitreiken , indien deze, als gevolg van overmacht ,
niet tevoren kon worden opgesteld.

(2)
Met het oog op de verstrekking van uitke
ringen door het orgaan van de nieuwe woonplaats
van de werknemer, zijn de bepalingen van de leden
(2) en (3) van artikel 19 en die van artikel 20 van
deze Uitvoeringsverordening van overeenkomstige
toepassing.

(3)
Het orgaan van de nieuwe woonplaats laat ,
hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het
bevoegde orgaan , de rechthebbende regelmatig on
derzoeken teneinde vast te stellen of de geneeskun
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dige behandeling daadwerkelijk en regelmatig wordt
verleend. Het dient deze onderzoekingen te doen in
stellen en het bevoegde orgaan onmiddellijk van de
resultaten ervan op de hoogte te stellen . Het ten
laste van het bevoegde orgaan blijven van de ge
neeskundige behandeling is afhankelijk van de nale
ving van deze voorschriften. Bij bilaterale regelingen
kunnen bijzondere uitvoeringsvoorschriften worden
vastgesteld.
(4)
De bepalingen van de leden ( 1 ) tot en met
(3) van dit artikel zijn van overeenkomstige toe
passing op de gezinsleden van de werknemer, die,
nadat zij ziek zijn geworden of bevallen , hun woon
plaats overbrengen naar het grondgebied van een
andere Lid-Staat dan het bevoegde land.

(5)

Indien het orgaan van de woonplaats vast

stelt , dat de werknemer in staat is de arbeid te

hervatten, deelt het hem mede op welke datum deze
hervatting plaats dient te vinden en zendt aan het
bevoegde orgaan onmiddellijk een afschrift van deze
mededeling. Dezelfde procedure wordt toegepast ,
indien het orgaan van de woonplaats vaststelt , dat
de verpleging in het ziekenhuis dient te worden be
eindigd. Met ingang van de door het orgaan van de
woonplaats vastgestelde datum voor de hervat
ting van de arbeid wordt de uitbetaling van de uit
keringen in geld gestaakt .

(6)
Indien het bevoegde orgaan op grond van
ontvangen inlichtingen beslist , dat de werknemer in

607 /58

lid (1 ) van artikel 20 van de Verordening bedoelde
gezinsleden zich bij het orgaan van de woonplaats te
laten inschrijven, waarbij zij de bewijsstukken over
leggen welke door de wettelijke regeling van het
land van de woonplaats voor de toekenning van
verstrekkingen aan de gezinsleden gewoonlijk wor
den geëist . Indien deze reeds dezelfde verstrekkin
gen ontvangen op grond van het feit , dat zij tot het
gezin van een in het land hunner woonplaats te
werkgestelde verzekerde behoren , blijven de ver
strekkingen ten laste van het orgaan van dat land .

(2)
Voorts dienen de gezinsleden , indien zij be
hoefte hebben aan verstrekkingen, aan het orgaan
van hun woonplaats over te leggen :
(a) hetzij het ontvangstbewijs inzake de krach
tens de wettelijke regeling van het bevoegde
land verrichte uitbetaling van kinderbij
slagen over de voorafgaande kalendermaand
dan wel, indien het bevoegde orgaan per ka
lenderkwartaal uitbetaalt , over het voor

afgaande kalenderkwartaal , hetzij de ver
klaring van de werkgever of het bevoegde
orgaan , dat de werknemer in de loop van de
voorgaande kalendermaand in het bevoegde
land werkzaam of verzekerd is geweest ; elk
van laatstgenoemde verklaringen is geldig
voor de opening van het recht op verstrek
kingen gedurende een tijdvak van drie
maanden , te rekenen van de laatste dag

staat is de arbeid te hervatten , verzoekt het aan het

van bedoelde kalendermaand of van bedoeld

orgaan van de woonplaats om zijn beslissing aan de
werknemer mede te delen. Met ingang van de dag,

kalenderkwartaal;

volgende op de dag, waarop de werknemer mede
deling heeft ontvangen van de door het bevoegde
orgaan genomen beslissing, wordt de uitbetaling
van de uitkeringen in geld gestaakt .

( 7)
Indien , in eenzelfde geval, onderscheidenlijk
door het orgaan van de woonplaats en door het be
voegde orgaan, voor de hervatting van de arbeid
twee verschillende data zijn vastgesteld, geeft de
door het bevoegde orgaan vastgestelde datum de
doorslag.

Toepassing van artikel 20 van de Verordening

(b) een stuk , waaruit blijkt, dat de gezinsleden
hoofdzakelijk ten laste komen van de werk
nemer, zoals een verklaring volgens welke
deze hun geregeld een gedeelte van zijn loon

overmaakt, tenzij het betreft kinderen, die
jonger zijn dan zestien jaar of die ouder zijn
en die op grond van de wettelijke regeling
van het bevoegde land kinderbijslag ont
vangen, dan wel een echtgenoot, die gener
lei beroepswerkzaamheden uitoefent; ge
noemd stuk is geldig voor de opening van
het recht o.p verstrekkingen gedurende een
tijdvak van drie maanden, te rekenen van
de dag van de uitreiking.

Artikel 22

(3)
De bevoegde autoriteiten van twee of meer
Lid-Staten kunnen overeenkomen, dat de volgende
procedure in de plaats treedt van die, bedoeld in de

(1)
Om in het land van hun woonplaats in aan
merking te komen voor verstrekkingen, dienen de in

bepalingen van lid (1), eerste volzin, en van lid (2),
alinea (a), van dit artikel:
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(a) Om in het land van hun woonplaats in aan
merking te komen voor verstrekkingen, die
nen de in lid (1) van artikel 20 van de Ver
ordening bedoelde gezinsleden zich bij het
orgaan van de woonplaats te laten inschrij
ven, waarbij zij de volgende bewijsstukken
overleggen:
(ï) een verklaring, afgegeven, op verzoek van
de werknemer, door het bevoegde orgaan,
waaruit blijkt, dat de werknemer recht

heeft op verstrekkingen . Deze verklaring is
geldig zolang het bevoegde orgaan aan het
orgaan van de woonplaats niet heeft mede
gedeeld, dat die verklaring niet meer geldig is.
(ii) de bewijsstukken, welke door de wette
lijke regeling van het land van de woon
plaats voor de toekenning van verstrek
kingen aan de gezinsleden gewoonlijk wor
den geëist .

(b) Het orgaan van de woonplaats bevestigt het
bevoegde orgaan, dat de gezinsleden recht
hebben op verstrekkingen ingevolge de wet
telijke regeling, welke eerstgenoemd orgaan
toepast, en vermeldt daarbij de namen van
die gezinsleden.
(c) De toekenning van verstrekkingen aan de
gezinsleden is afhankelijk van de geldigheid
van de in alinea (a), (i) van dit lid bedoelde
verklaring. Bovendien dienen de in lid (2),
alinea (bj , bedoelde stukken te worden
overgelegd.
De overeenkomsten, welke zijn gesloten , zullen
aan de Administratieve Commissie worden medege
deeld.

(4)
De werknemer of diens gezmsleden dienen
het orgaan van de woonplaats van laatstgenoemde
in kennis te stellen van iedere wijziging van hun
toestand, waardoor verandering in het recht der ge
zinsleden op verstrekkingen zou kunnen ontstaan
en met name van elke staking of wijziging van de
werkzaamheden van de werknemer of van elke over

brenging van de woon- of verblijfplaats van hem of
van een van zijn gezinsleden. Het bevoegde orgaan
kan het orgaan van de woonplaats der gezinsleden
er eveneens van in kennis stellen, dat de werknemer

niet langer is aangesloten of dat zijn recht op ver
strekkingen is komen te vervallen.
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(5)
Het orgaan van de woonplaats der gezins
leden kan het bevoegde orgaan te allen tijde om in
lichtingen verzoeken omtrent de aansluiting van
de werknemer of omtrent diens rechten op ver
strekkingen .

(6)
Het orgaan van de woonplaats verleent zijn
goede diensten aan het bevoegde orgaan dat voor
nemens is verhaal uit te oefenen op een persoon,
die ten onrechte verstrekkingen heeft verkregen .
(7)
Indien het bevoegde orgaan een Belgisch
orgaan is, treden de volgende bepalingen in de plaats
van die van lid (2) van dit artikel.
De gezinsleden dienen aan het orgaan van hun
woonplaats over te leggen :

(a) indien tot het gezin een kind behoort, dat
recht geeft op kinderbijslag, iedere maand,
het ontvangstbewijs inzake de krachtens de
Belgische wettelijke regeling verrichte uit
betaling van kinderbijslagen over de voor
afgaande kalendermaand; genoemd stuk is
geldig voor de opening van het recht op ver
strekkingen gedurende de volgende kalen
dermaand;

(b) in overige gevallen, ieder kwartaal, een stuk,
waaruit blijkt, dat de gezinsleden hoofd
zakelijk ten laste komen van de werkne
mer, zoals een verklaring volgens welke deze
hun geregeld een gedeelte van zij n loon over
maakt, tenzij het kinderen betreft, die jon
ger zijn dan zestien jaar of die ouder zijn en
die op grond van de wettelijke regeling van
het bevoegde land kinderbijslag ontvangen;
genoemd stuk is geldig voor de opening van
het recht op verstrekkingen gedurende een
tijdvak van drie maanden , te rekenen van
de dag van de uitreiking.

Artikel 23

In het geval, bedoeld in lid (4) van artikel 20 van
de Verordening, verzoekt het bevoegde orgaan zo
nodig het orgaan van de laatste woonplaats van
elk gezinslid, dat zijn woonplaats naar het grondge
bied van het bevoegde land heeft overgebracht, om
inlichtingen omtrent het tijdvak, waarover on
middellijk vóór deze overbrenging verstrekkingen
zijn verleend.
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Toepassing van artikel 22 van de Verordening
Artikel 24

( 1)
Om in het land van zijn woonplaats in aan
merking te komen voor verstrekkingen dient de
rechthebbende op een pensioen of rente, bedoeld in
lid (2) van artikel 22 van de Verordening, zich te
laten inschrijven bij het orgaan van zijn woon
plaats, waarbij hij een verklaring dient over te leg

gen, waarin door het orgaan (de organen), dat (die)
hem het pensioen (de pensioenen) of rente (renten)
verschuldigd is (zijn) wordt opgegeven van welke
aard het verschuldigde pensioen of de verschuldigde
rente is en waarin tevens wordt vermeld of hij voor
zichzelf en zijn gezinsleden al dan niet recht heeft op
verstrekkingen op grond van de wettelijke regeling,
ingevolge welke het pensioen of de rente verschul
digd is. Het orgaan, dat deze verklaring heeft opge
steld, zendt hiervan een afschrift aan het door de

bevoegde autoriteit van het land van de woonplaats
bepaalde orgaan .

(2)
Het in het vorige lid genoemde orgaan, of
bij ontstentenis daarvan het orgaan van de woon
plaats, gaat na of de rechthebbende voor zichzelf
en zijn gezinsleden recht op verstrekkingen zou
hebben , indien hij op grond van de wettelijke rege
ling van het land van zijn woonplaats rechthebbende
op een soortgelijk pensioen of een soortgelijke rente
zou zijn en eveneens of hij , afgaande op de ingevolge
het vorige lid van dit artikel overgelegde verklarin
gen, althans op grond van één der wettelijke rege
lingen , ingevolge welke het pensioen of de rente
verschuldigd is, hetzelfde recht bezit .
(3)
Indien aan deze voorwaarden is voldaan , is
het orgaan van de woonplaats verplicht de verstrek
kingen te verlenen aan de rechthebbende op een
pensioen of rente, alsmede aan zijn in hetzelfde land
woonachtige gezinsleden, waarbij zo nodig rekening
wordt gehouden met het bepaalde in de leden (2 )
en (3) van artikel 19 van deze Uitvoeringsverorde
ning, welke van overeenkomstige toepassing zijn ;
in dit geval wordt het orgaan, te welks laste de ver
strekkingen worden verleend, beschouwd als be
voegd orgaan.
(4)
Wanneer de rechthebbende op een pensioen
of rente behoefte heeft aan verstrekkingen dient hij
ten genoege van het orgaan van zijn woonplaats aan
te tonen , dat hij nog steeds recht op het genoemde
pensioen of de genoemde rente heeft, zulks onder
overlegging van het ontvangstbewijs inzake de laat

ste uitbetaling van het pensioen of de rente .
(5)
Voorts dient de rechthebbende op een pen
sioen of rente het orgaan van zijn woonplaats in
kennis te stellen van iedere verandering in zijn
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toestand, waardoor wijziging m zijn recht op ver
strekkingen zou kunnen ontstaan en met name van
iedere opschorting of intrekking van zijn pensioen
of rente en van iedere overbrenging van zijn woon
plaats of van die van zijn gezinsleden . Ook de orga
nen, die de pensioenen of renten verschuldigd zijn,
künnen het orgaan van de woonplaats van de recht
hebbende op pensioenen of renten van alle boven
bedoelde veranderingen op de hoogte stellen .

(6)
Indien de rechthebbende op een pensioen
of rente een werkzaamheid uitoefent , welke opne
ming in een stelsel van ziekte- en moederschapsver
zekering op grond van de wettelijke regeling van het
land van zijn woonplaats met zich brengt, zijn de
bepalingen van de Verordening en van deze Uitvoe
ringsverordening met betrekking tot de rechten van
de werknemer en zijn gezinsleden op verstrekkingen
van toepassing, voor zover de rechthebbende uit
hoofde van de door hem uitgeoefende werkzaam
heid op deze verstrekkingen aanspraak kan maken .
Artikel 25

(1)
De in lid (5) van artikel 22 van de Verorde
ning bedoelde gezinsleden dienen zich, om in het
land van hun woonplaats in aanmerking te komen
voor de verstrekkingen, bij het orgaan van hun woon
plaats te laten inschrijven , waarbij zij de bewijs
stukken dienen over te leggen , die door de wette
lijke regeling van het land van.de woonplaats ge
woonlijk worden geëist voor de toekenning van de
verstrekkingen aan de gezinsleden van een recht
hebbende op een pensioen of rente, alsmede een ver
klaring, overeenkomende met die bedoeld in lid ( 1)
van artikel 24 van deze Uitvoeringsverordening .
( 2)
Voorts dienen de gezinsleden , wanneer zij
behoefte hebben aan verstrekkingen , aan het or
gaan van de woonplaats over te leggen :
(a) de verklaring, waarin het orgaan van de
woonplaats van het gezinshoofd bevestigt
dat het gezinshoofd voer zichzelf en zijn
gezinsleden recht op verstrekkingen heeft ;
deze verklaring is geldig voor de opening
van het recht op deze verstrekkingen gedu
rende een tijdvak van drie maanden , te
rekenen van de datuin van uitreiking af;
(b) een stuk, waaruit blijkt , dat de gezinsleden
hoofdzakelijk ten laste komen van de ge
rechtigde, met name een verklaring volgens
welke deze hun geregeld een deel van zijn
pensioen of rente overmaakt , tenzij het kin
deren betreft die jonger zijn dan zestien jaar
of die ouder zijn en die overeenkomstig het
bepaalde in lid (2) van artikel 42 van de Ver
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ordening kinderbijslag ontvangen, dan wel
een echtgenoot, die generlei beroepswerk
zaamheden uitoefent; dit stuk is geldig voor

de opening van het recht op verstrekkingen
gedurende een tijdvak van zes maanden, te
rekenen van de datum van uitreiking af.

(3)
Het orgaan van de woonplaats van de recht
hebbende op een pensioen of rente geeft aan het or
gaan van de woonplaats der in lid (1) van dit artikel
bedoelde gezinsleden kennis van de opschorting of
intrekking van het pensioen of de rente, alsmede
van elke overbrenging van de woonplaats van de >
rechthebbende. Het orgaan van de woonplaats der
gezinsleden kan het orgaan van de woonplaats van
de rechthebbende te allen tijde om deze inlichtin
gen verzoeken .
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de deze verklaring niet overlegt, wendt het orgaan
van de verblijfplaats zich ter verkrijging hiervan
tot het orgaan van de woonplaats .
(2)
Wanneer de verleende verstrekkingen niet
ten laste van het orgaan van de verblijfplaats ko
men, is het bepaalde in artikel 19, leden (2) en (3),
van deze Uitvoeringsverordening van overeen
komstige toepassing; in dit geval wordt het orgaan
van de woonplaats van de rechthebbende op het
pensioen of de rente als bevoegd orgaan beschouwd.
Artikel 27

De bepalingen van het vorige artikel zijn van
overeenkomstige toepassing voor de gezinsleden van
de rechthebbende op het pensioen of de rente tij
dens hun tijdelijk verblijf op het grondgebied van
een andere Lid-Staat dan het land van hun woon

(4)
De gezinsleden dienen het orgaan van hun
woonplaats in kennis te stellen van elke verande
ring in hun toestand, waardoor wijziging in hun
recht op verstrekkingen zou kunnen ontstaan en

plaats.

met name van elke overbrenging van hun woon
plaats.

Invaliditeit, ouderdom en overlijden ( pensioenen )

(5)
Het bepaalde in artikel 22, lid (5), van deze
Uitvoeringsverordening is van overeenkomstige
toepassing.
(6)
Indien de rechthebbende op een pensioen
of rente een werkzaamheid uitoefent, welke op
neming in het stelsel van ziekte- en moederschaps
verzekering op grond van de wettelijke regeling van
het land van zijn woonplaats met zich brengt,
zijn de bepalingen van de Verordening en van deze
Uitvoeringsverordening met betrekking tot de
rechten van de werknemer en zijn gezinsleden op
verstrekkingen van toepassing, voor zover de recht
hebbende uit hoofde van de door hem uitgeoefende
werkzaamheid op deze verstrekkingen aanspraak
kan maken.
Artikel 26

( I)
De in lid (6) van artikel 22 van de Verorde
ning bedoelde rechthebbende op een pensioen of
rente dient , om in aanmerking te komen voor de ver
strekkingen gedurende een tijdelijk verblijf op het
grondgebied van een andere Lid-Staat dan het land
van zijn woonplaats, aan het orgaan van de ver
blijfplaats een verklaring over te leggen, welke zo
mogelijk vóór de aanvang van zijn tijdelijk verblijf
op het grondgebied van de betrokken Lid-Staat door
het orgaan van zijn woonplaats is uitgereikt en
waaruit blijkt dat hij recht op verstrekkingen
heeft. In deze verklaring dient met name te worden
vermeld, gedurende welk tijdvak deze verstrekkin
gen mogen worden verleend. Indien de rechthebben

Tweede hoofdstuk

Toepassing van de artikelen 26 t/m 28 van de
Verordening

Samentelling van tijdvakken van verzekering en daar

mede gelijkgestelde tijdvakken (aanvullende bepa
lingen)
Artikel 28

(1)
W anneer de wettelijke regeling van een der
Lid-Staten de toekenning van bepaalde uitkeringen
of gedeelten van uitkeringen afhankelijk stelt van
de voorwaarde, dat de tijdvakken van verzekering
in een bepaald beroep zijn vervuld, worden alleen
de in hetzelfde beroep op grond van de wettelijke
regelingen van de andere Lid-Staten vervulde tijd
vakken van verzekering samengeteld .
(2)
Indien de tijdvakken van verzekering en
daarmede gelijkgestelde tijdvakken, vervuld inge
volge de wettelijke regeling van een der Lid-Staten,
in totaal geen zes maanden vormen, wordt inge
volge die wettelijke regeling geen enkele uitkering
toegekend; in dat geval worden bedoelde tijdvakken
in aanmerking genomen met het oog op het ver
krijgen , het behoud en het herstel van het recht op
uitkeringen van de zijde van de andere Lid-Staten,
maar zij worden niet in aanmerking genomen bij
de vaststelling van het verschuldigde pro-rata-be
drag volgens artikel 28, lid ( 1 ), alinea (b), van de
Verordening. Deze bepaling is evenwel niet van toe
passing, indien het recht op uitkeringen is verkre
gen krachtens de wettelijke regeling van eerstge
noemde Staat, louter op grond van tijdvakken, ver
vuld ingevolge die wettelijke regeling.

16. 12. 58

PUBLIKAT1EBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Artikel 29

( 1)
Bij de berekening van de uitkeringen op
grond van artikel 28, lid ( 1 ), alinea (b), van de
Verordening worden alle tijdvakken van verzeke
ring en daarmede gelijkgestelde tijdvakken, ver
vuld ingevolge de bepalingen van de wettelijke
regelingen van de Lid-Staten , waaraan de verze
kerde onderworpen is geweest, in aanmerking ge
nomen , zulks onder voorbehoud van de toepassing
van de bepalingen van artikel 13 van deze Uit
voeringsverordening, met uitzondering van alinea
(a) van lid ( 1 ) van genoemd artikel.

(2)
Indien de berekening van het verschuldigde
pro-rata-bedrag volgens de regelen, bedoeld in arti
kel 28, lid ( 1 ), alinea (b), van de Verordening tot

een uitkomst leidt gelijk aan het bedrag, berekend
rechtstreeks en uitsluitend op basis van de tijd
vakken, vervuld ingevolge de wettelijke regeling
van één Lid- Staat , mag het bevoegde orgaan van
deze Lid-Staat deze tweede berekeningsmethode
toepassen .

De Administratieve

Commissie zal

nader aangeven voor welke wettelijke regelingen en
voor welke soorten van uitkeringen de laatste
methode wordt toegepast.

(3)
Wanneer over een bepaald tijdvak premie
bijdragen zijn gestort op grond van de wettelijke
regeling inzake de verplichte verzekering tegen in
validiteit , ouderdom en overlijden (pensioenen)
volgens de wettelijke regeling van een andere Lid
Staat dan de Bondsrepubliek Duitsland, kunnen
over hetzelfde tijdvak eveneens aanvullende pre
miebedragen worden gestort ter verkrijging van
het recht op aanvullende uitkeringen in de zin van
de Duitse wettelijke regeling.

Indiening en behandeling van aanvragen om uitke
ringen
Artikel 30

(1)
De werknemer of de nagelaten betrekking
van een werknemer dient , om in aanmerking te
komen voor de uitkeringen op grond van de arti
kelen 26 tot en met 28 van de Verordening, zijn
aanvraag volgens de door de wettelijke regeling
van het land van woonplaats vastgestelde moda
liteiten aan het orgaan van de woonplaats te rich
ten .

(2)
Wanneer de werknemer of de nagelaten
betrekking van een werknemer echter woonachtig
is op het grondgebied van een andere Lid-Staat
dan een van die Lid-Staten volgens welker wettelijke
regeling de werknemer tijdvakken van verzekering
heeft vervuld, kan hij zijn aanvraag richten hetzij
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aan het bevoegde orgaan van de Lid-Staat volgens
welks wettelijke regeling de werknemer laatstelijk
verzekerdis geweest, hetzij aan het orgaan van zijn
woonplaats , dat de aanvraag aan het genoemde
bevoegde orgaan zendt onder opgave van de datum
waarop zij is ingediend; deze datum wordt be
schouwd als de datum van indiening van de aan
vraag in de zin van de wettelijke regeling die van
toepassing is.
(3)
Wanneer de werknemer of de nagelaten
betrekking van een werknemer, woonachtig op het
grondgebied van een land dat geen Lid-Staat is ,
verzoekt in het genot te worden gesteld van een
uitkering op grond van de artikelen 26 tot en met
28 van de Verordening, dient hij zijn aanvraag te
richten tot het bevoegde orgaan van die Lid
Staat . volgens welks wettelijke regeling de werk
nemer laatstelijk verzekerd is geweest .
Artikel 31

(1)
Voor de indiening van aanvragen overeen
komstig de bepalingen van het vorige artikel
gelden de volgende regels :

(a) De aanvraag dient vergezeld te gaan van de
nodige bewijsstukken en te worden opge
steld op de formulieren , voorgeschreven door
de wettelijke regeling van het land van
woonplaats of van de Lid-Staat op welks
grondgebied zich het bevoegde orgaan
bevindt waaraan de aanvraag op grond van
het bepaalde in artikel 30, leden (2) en (3) ,
van deze Uitvoeringsverordening moet
worden gericht of gezonden.

(b) De juistheid van de door de aanvrager ver
strekte gegevens dient door bij het formu
lier gevoegde officiële bewijsstukken te
worden aangetoond of door de hiertoe ge
machtigde organen van het land van woon
plaats van de aanvrager te worden be
vestigd.

(c) Voor zover mogelijk vermeldt de aanvrager
op het formulier, hetzij bij welk(e) orga
(a)n(e)n van de verzekering tegen inva
liditeit , ouderdom en overlijden (pensioenen)
van elk der Lid-Staten de werknemer ver

zekerd is geweest , hetzij bij welke werk
gever^) genoemde werknemer op het grond
gebied van deze Staten werkzaam is ge
weest .

(d) Om in aanmerking te komen voor de toe
passing van het bepaalde in lid (4) van
artikel 26 en in alinea (d) van lid ( 1 ) van
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artikel 28 van de Verordening, dient de
aanvrager een verklaring over te leggen
betreffende zijn gezinsleden die woonachtig
zijn op het grondgebied van een andere
Lid-Staat dan die waar het orgaan , dat de
uitkering vaststelt, gevestigd is . De bepa
lingen van de leden (2) en (3) van artikel
16 van deze Uitvoeringsverordening zijn
van overeenkomstige toepassing. De ver
klaring wordt uitgereikt door het orgaan
voor de ziekteverzekering van de woon
plaats der gezinsleden of een andere door
de bevoegde autoriteit van het land waar
deze woonachtig zijn aangewezen instelling.

(e) Voor de toepassing van alinea (d) van dit
lid dient, wanneer de gezinsleden woonach
tig zijn op het grondgebied van een andere
Lid-Staat dan die waar het orgaan , dat de
uitkering vaststelt , is gevestigd en wanneer
de gezinsleden volgens de op dit orgaan van
toepassing zijnde wettelijke regeling met
de rechthebbende op het pensioen onder
één dak dienen te wonen , het bewijs ,
dat deze gezinsleden hoofdzakelijk ten
laste van de rechthebbende op het pen
sioen komen, te worden geleverd door over
legging van stukken , waaruit blijkt , dat de
werknemer aan de personen , welke aan
spraak op deze hoedanigheid maken, regel
matig een gedeelte van zijn loon overmaakt ;
wanneer zich onder de gezinsleden kin
deren van de werknemer bevinden , wordt

het bewijs , dat deze hoofdzakelijk te zijnen
laste komen , geleverd door overlegging van
stukken waaruit blijkt , dat een of meer van
deze kinderen kinderbijslag genieten .

(2)
Wanneer een aanvraag om invaliditeits
uitkeringen is ingediend , houden de bevoegde or
ganen van elke Lid-Staat rekening met de door de
organen van een andere Lid-Staat ter bepaling van
de mate van invaliditeit verzamelde medische at

testen en inlichtingen van administratieve aard ,
doch zij behouden niettemin het recht om de aan
vrager door een hunnerzijds gekozen arts te laten
onderzoeken .
Artikel 32

De overeenkomstig het bepaalde in de artikelen
30 en 31 van deze Uitvoeringsverordening inge
diende aanvraag wordt in behandeling genomen
door het bevoegde orgaan aan hetwelk zij krachtens
het in dat artikel 30 bepaalde is gericht of gezon
den . Dit orgaan wordt hierna aangeduid als ,,het
behandelend orgaan".
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Artikel 33

(1 )
Voor de behandeling van de ingediende aan
vragen om uitkeringen verschuldigd op grond van
de artikelen 26, 27 en 28 van de Verordening maakt
het behandelend orgaan gebruik van een formulier,
waarin met name een volledige opsomming en een
samenvatting voorkomen van de door de verzekerde
vervulde tijdvakken van verzekering of daarmede
gelijkgestelde tijdvakken op grond van de wette

lijke regeling van elk der Lid-Staten, waaraan hij
onderworpen is geweest .

(2)
Dit formulier kan in de plaats van bewijs
stukken aan de bevoegde organen van een andere
Lid-Staat worden gezonden .
Artikel 34

(1)
Het behandelend orgaan geeft op het in het
vorige artikel bedoelde formulier aan de tijdvakken
van verzekering en daarmede gelijkgestelde tijd
vakken, welke zijn vervuld ingevolge de voor dit
orgaan van toepassing zijnde wettelijke regeling
en zendt een exemplaar van dit formulier aan de
bevoegde organen van elk der andere Lid-Staten ,

op grond van welker wettelijke regelingen dergelijke
tijdvakken door de verzekerde zijn vervuld.
( 2)

Elk van deze bevoegde organen vult het

formulier aan door opgave van de tijdvakken
van verzekering en daarmede gelijkgestelde tijd
vakken, welke ingevolge zijn eigen wettelijke rege
ling zijn vervuld en zendt het vervolgens terug aan
het behandelend orgaan. Laatstgenoemd orgaan
zendt het aldus aangevulde formulier aan elk der
bevoegde organen die elk voor zich vaststellen

welke rechten op grond van zijn eigen wettelijke
regeling en rekening houdend met het bepaalde in
de artikelen 26 tot en met 28 van de Verordening
ontstaan , en die tevens het bedrag van de uitkering
aangeven , waarop de aanvrager aanspraak zou
kunnen maken zonder toepassing van het be
paalde in artikel 27 van de Verordening op grond
van de tijdvakken van verzekering en daarmede
gelijkgestelde tijdvakken welke zijn vervuld inge
volge de door bedoeld orgaan toegepaste wettelijke
regeling . Al deze gegevens worden , onder opgave van
de rechtsmiddelen en de termijnen voor het instellen
van beroep , vermeld op het formulier , dat aan het
behandelend orgaan wordt teruggezonden .

(3)
Voor de vaststelling van de uitkering vol
gens de artikelen 26 tot en met 28 van de Verorde
ning wordt in de gevallen welke aanleiding tot ver
traging kunnen geven, door het behandelend orgaan
een terugvorderbaar voorschot uitbetaald , waarvan
het bedrag wordt berekend in verhouding tot dat
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van de uitkering, welke op grond van de door ge
"noemd orgaan toegepaste nationale wettelijke
regeling en rekening houdend met het bepaalde in
de Verordening zou moeten worden uitbetaald.
Artikel 35

(1 )
Indien het behandelend orgaan vaststelt ,
dat de aanvrager recht heeft op toepassing van het

bepaalde in artikel 28, lid (3), van de Verordening,
stelt het de aanvulling vast waarop de aanvrager
op grond van deze bepalingen recht heeft. Ingeval
de aanvrager recht heeft op aanvullingen van de
zijde van de organen van twee of meer Lid-Staten,
worden de kosten van de hoogste aanvulling, welke
aan de aanvrager kan worden uitgekeerd, door het
behandelend orgaan verdeeld over de organen
welke aanvullingen hadden moeten uitkeren . Elk
van deze organen betaalt van deze aanvulling een
gedeelte, en wel volgens de verhouding tussen het
bedrag der bij toepassing van zijn eigen wettelijke
regeling te betalen aanvulling en het totale bedrag
der aanvullingen, welke door alle betrokken orga
nen hadden moeten worden uitgekeerd.

( 2)
Bij toepassing van lid (3) van artikel 28 van
de Verordening geschiedt de omrekening van de in
verschillende nationale geldsoorten vastgestelde
bedragen op basis van de officiële wisselkoers van
de dag waarop het pensioen wordt toegekend. In
dien wijzigingen in deze koers optreden , wordt
alleen dan tot herziening van het pensioen over
gegaan , wanneer deze wijzigingen meer dan tien
procent belopen .
Artikel 36

Het behandelend orgaan geeft de aanvrager
kennis van alle beslissingen met betrekking tot de
toekenning van de uitkeringen , verschuldigd op
grond van de bepalingen van de Verordening en
van deze Uitvoeringsverordening, alsmede van de
in elk der toegepaste wettelijke regelingen bepaalde
rechtsmiddelen en termijnen voor het instellen van
beroep. Bovendien zendt het genoemde orgaan een
afschrift van deze kennisgeving aan elk der bevoeg
de organen van de overige betrokken Lid-Stater»,
onder opgave van de datum waarop deze kennis
geving aan de aanvrager is gezonden .
Artikel 37

(1)
Om m aanmerking te komen voor de toe
passing van de bepalingen van de wettelijke rege
ling van een Lid-Staat inzake ouderdomspensioen ,
toegekend op grond van arbeidsongeschiktheid ,
dient de op het grondgebied van een andere Lid
Staat woonachtige werknemer zijn aanvraag te
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richten aan het orgaan van zijn woonplaats. Zulks
geldt eveneens voor de pensioenen, toegekend op
grond van invaliditeit ; met het oog op de toepassing
van de wettelijke regelingen van het type A, zoals
die worden vermeld in Bijlage F van de Verorde
ning, dient de datum , waarop het tijdvak, waar
over uitkeringen in geld in geval van ziekte worden
uitbetaald, afloopt , eventueel als datum van in
diening van de pensioenaanvraag te worden be
schouwd .

(2)
Het orgaan van de woonplaats zendt de
aanvraag onverwijld aan het bevoegde orgaan
van eerstgenoemde Lid-Staat . Het in artikel 33 be
doelde en volgens artikel 34 van deze Uitvoerings
verordening aangevulde formulier wordt later over
gelegd; het gaat vergezeld van een rapport van de
controlerend geneesheer van het orgaan van het
land van de woonplaats .
(3)
De bepalingen van de artikelen 31 t/m 36
van deze Uitvoeringsverordening zijn van overeen
komstige toepassing.

Administratieve en medische ' controle
Artikel 38

De administratieve en medische controle op
degenen , die in het genot van uitkeringen zijn en
wel met name van :

(a) invaliditeitsuitkeringen ;
(b) ouderdomsuitkeringen, toegekend op grond
van arbeidsongeschiktheid;

(c) ouderdomsuitkeringen, toegekend aan be
jaarde werklozen ;

(d) ouderdomsuitkeringen, toegekend in geval
van staking van beroepswerkzaamheden;

(e) uitkeringen aan nagelaten betrekkingen,
toegekend op grond van invaliditeit of van
arbeidsongeschiktheid;

(f) uitkeringen, toegekend onder voorbehoud
dat de inkomsten van de rechthebbende

een bepaalde grens niet overschrijden, ook
wanneer deze inkomsten uit enigerlei werk
zaamheid voortvloeien ,

en die woonachtig zijn op het grondgebied van een
Lid-Staat en uitkeringen genieten op grond van de
wettelijke regeling van een andere Lid-Staat , wordt
op verzoek van het bevoegde orgaan uitgeoefend
door bemiddeling van het verbindingsorgaan van
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het land waar de rechthebbende woonachtig is.
Elk bevoegd orgaan blijft echter het recht behouden
de rechthebbende door een zelfgekozen arts te doen
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( 2)
De bevoegde autoriteiten van twee of meer
Lid-Staten kunnen in gemeenschappelijk overleg
een andere betalingsprocedure aanvaarden.

onderzoeken .
Artikel 39

Wanneer naar aanleiding van de in artikel 38
van deze Uitvoeringsverordening bedoelde con
trole is vastgesteld, dat hij , die recht heeft op een
der in dat artikel vermelde uitkeringen , werkzaam
is of werkzaam is geweest , terwijl hij deze uitkerin
gen geniet of heeft genoten , of dat hij inkomsten
geniet, welke de voorgeschreven grens overschrijden,
wordt aan het bevoegde orgaan rapport uitge
bracht . In dit rapport dienen te worden vermeld:
de aard van de uitgeoefende werkzaamheid , het
bedrag van het loon of van de inkomsten welke
de betrokkene gedurende het laatstelijk verstreken
kwartaal genoot , het normale loon , dat in hetzelfde
gebied wordt genoten door een werknemer van de
beroepsgroep waartoe de betrokkene behoorde uit
hoofde van het beroep dat hij uitoefende voor hij

(3)
De bepalingen, die op hetzelfde onderwerp
betrekking hebben als die van lid (2) van dit artikel
en die van kracht zijn op de dag voorafgaande aan
de datum van inwerkingtreding van de Verordening
blijven van toepassing voor zover zij zijn vermeld in
Bijlage 6 van deze Uitvoeringsverordening.
Artikel 42

Het bevoegde orgaan van de Lid-Staat, op
grond van welks wettelijke regeling de uitkering
verschuldigd is, zendt het verbindingsorgaan van de
Lid-Staat , op welks grondgebied de rechthebbenden
woonachtig zijn — hierna aangeduid als „uitbeta
lend orgaan" — twintig dagen voor de vervalda
tum van de uitkering een in tweevoud opgemaakte
staat van de verschuldigde bedragen .
Artikel 43

invalide werd, alsmede eventueel het oordeel van

een geneesheer-deskundige omtrent de gezondheids
toestand van de betrokkene .

Artikel 40

Wanneer de betrokkene na opschorting van een
uitkering opnieuw recht op uitkeringen verkrijgt,
terwijl hij woonachtig is op het grondgebied van
een andere Lid-Staat dan die waar het bevoegde
orgaan is gevestigd, verstrekken de betrokken or
ganen elkaar wederzijds alle nodige inlichtingen met
het oog op de hervatting van de betaling van de

(1)
Het bevoegde orgaan stort tien dagen vóór
de vervaldatum van de uitkering, in de valuta van
het land waar het gevestigd is, het bedrag, nodig
voor de betaling der verschuldigde bedragen, ver
meld op de in het vorige artikel bedoelde staat . De
storting geschiedt bij de nationale bank of bij een
andere bankinstelling van het land waar het bevoeg
de orgaan is gevestigd, op een rekening, welke is ge
opend ten name van de nationale bank of van een
andere bankinstelling van het land waar het uitbe
talend orgaan is gevestigd en aan de order van het
laatste orgaan .

uitkéring.

(2)

Uitbetaling van de uitkeringen

verschuldigde bedrag. Tegelijkertijd wordt aan het
uitbetalend orgaan een stortingsbewijs gezonden .

Artikel 41

(1)
Voor zover het bevoegde orgaan van een der
Lid-Staten de op het grondgebied van een andere
Lid-Staat woonachtige rechthebbenden niet recht
streeks de hun verschuldigde uitkeringen overmaakt ,
wordt de uitbetaling volgens de in de artikelen 42

tot en met 46 van deze Uitvoeringsverordening
bedoelde modaliteiten verricht door het verbin

dingsorgaan van de laatste Lid-Staat; indien het
bevoegde orgaan de uitkeringen rechtstreeks aan
de op het grondgebied van een andere Lid-Staat
woonachtige rechthebbenden overmaakt , geeft het
van deze overmaking kennis aan het verbindings
orgaan van hun woonplaats.

Deze storting geldt" als kwijting van het

(3)
De bankinstelling, op welker rekening de stor
ting heeft plaatsgehad, crediteert het uitbetalend
orgaan voor de tegenwaarde van het gestorte be
drag in de valuta van het land waarin bedoeld or
gaan is gevestigd.
Artikel 44

(1)
De op de in artikel 42 van deze Uitvoermgs
verordening bedoelde staat vermelde verschul
digde bedragen worden door het uitbetalend orgaan
voor rekening van de bevoegde organen aan de
rechthebbenden uitbetaald.

( 2)
De betalingen geschieden volgens de door
het uitbetalend orgaan gebezigde methoden .
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(3)
Het aan elke rechthebbende toekomende be
drag wordt omgerekend in de valuta van het land
van diens woonplaats volgens de koers waartegen de
overeenkomstig het bepaalde in artikel 43 van deze
Uitvoeringsverordening gestorte som aan het uit
betalend orgaan is gecrediteerd.
(4)
Zodra het uitbetalend orgaan of elk ander
door het laatste aangewezen orgaan kennis krijgt
van een omstandigheid welke de opschorting of in
trekking van de uitkering rechtvaardigt, wordt de
betaling volledig gestaakt . Zulks geschiedt even
eens wanneer de rechthebbende zich metterwoon in
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(5)
Van de bedragen die op grond van artikel
44 van deze Uitvoeringsverordening in feite zijn
uitbetaald, wordt jaarlijks een overzicht samenge
steld .
Artikel 46

De kosten in verband met de uitbetaling van de
uitkeringen , met name porti en bankkosten, kun
nen door het uitbetalend orgaan op de rechtheb
benden worden verhaald onder de voorwaarden ,

bedoeld in de wettelijke regeling welke door dat
orgaan wordt toegepast , en volgens de door de Ad
ministratieve Commissie vastgestelde modaliteiten .

een ander land vestigt .

(5)
Het uitbetalend orgaan stelt het bevoegde
orgaan in kennis van elke beweegreden tot het
staken van de betaling en, in geval van overlijden
van de rechthebbende of de echtgenoot, alsmede bij
opnieuw in het huwelijk treden van een weduwe of
weduwnaar, van de datum waarop zulks heeft
plaatsgevonden .
Artikel 4o

( 1)
Aan het einde van elk betalingstijdvak wor
den de in artikel 44 van deze Uitvoeringsverorde
ning bedoelde betalingen nagegaan , teneinde vast te
stellen welke bedragen in feite aan de rechthebben
den of aan hun wettige vertegenwoordigers of ge
machtigden zijn uitbetaald, alsmede welke bedra
gen niet zijn uitbetaald.

Overbrenging van woonplaats van een rechthebbende
op uitkeringen
Artikel 47

Wanneer de rechthebbende op een uitkering ,
verschuldigd op grond van de wettelijke regeling
van een of meer Lid-Staten , die woonachtig is op
het grondgebied van een Lid-Staat , zijn woonplaats
naar het grondgebied van een andere Lid-Staat over
brengt, of wanneer zulk een rechthebbende, die
woonachtig is op het grondgebied van een land dat
geen Lid-Staat is, zijn woonplaats naar het grondge
bied van een Lid-Staat overbrengt , is hij verplicht
van de overbrenging van zijn woonplaats aan het
(de) bevoegde orgafa)n(en) kennis te geven .

Derde hoofdstuk

Arbeidsongevallen en beroepsziekten

(2)
Het totale in cijfers en in letters vastgestelde
bedrag (uitgedrukt in de valuta van het land waar
het bevoegde orgaan is gevestigd) wordt gewaar
merkt als zijnde in overeenstemming met de beta
lingen verricht door het uitbetalend orgaan en voor
zien van de handtekening van diens vertegenwoor
diger.
(3)
Het uitbetalend orgaan staat in voor de re
gelmatigheid der vastgestelde betalingen .

(4)
Het verschil tussen de door het bevoegde
orgaan gestorte bedragen, uitgedrukt in de valuta
van het land waarin dit orgaan gevestigd is en de in
dezelfde valuta uitgedrukte waarde van de betalin
gen waarover door het uitbetalend orgaan verant
woording is afgelegd, wordt verrekend met de op
dezelfde grond later door het bevoegde orgaan te
storten bedragen.

Toepassing van artikel 29 van de Verordening
Artikel 48

Voor de toekenning van verstrekkingen en uit
keringen in geld, met uitzondering van renten, zijn
van overeenkomstige toepassing:

(a) het bepaalde in de artikelen 17 tot en met
20 van deze Uitvoeringsverordening, in de
gevallen , bedoeld in artikel 29 , lid ( 1 ), alinea's
(a) en (b), (ii), van de Verordening;
(b) het bepaalde in artikel 21 van deze Uit
voeringsverordening in het geval, bedoeld
in alinea (b), (i), van lid ( 1 ) van artikel 29
van de Verordening.
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Artikel 49

( 1)
In het geval, bedoeld in alinea (a) van lid ( 1 )
van artikel 29 van de Verordening, gelden voor
de aangifte van het arbeidsongeval of de beroeps
ziekte de bepalingen van het land waar het onge
val of de ziekte zich heeft voorgedaan .
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toestand van het slachtoffer te geven . De hiermede
gemoeide honoraria worden door het orgaan van
de verblijfplaats volgens het door dit orgaan toe
gepaste tarief en voor rekening van het bevoegde
orgaan betaald.

Toepassing van artikel 30 van de Verordening

(2)
De in het vorige lid bedoelde aangifte dient
in tweevoud bij het orgaan van de verblijfplaats van
de werknemer te worden ingediend. Dit orgaan zendt
een der beide exemplaren van de aangifte aan het
bevoegde orgaan en verschaft op verzoek van laatst
bedoeld orgaan alle nadere inlichtingen omtrent
de omstandigheden, waaronder het ongeval heeft
plaatsgevonden .
Artikel 50

(1)
Wanneer het bevoegde orgaan betwist , dat
in gevallen als bedoeld in lid ( 1 ) van artikel 29 van
de Verordening, de wettelijke regeling inzake ar
beidsongevallen of beroepsziekten van toepassing
is, stelt dit het orgaan van de verblijf- of woonplaats,
dat de verstrekkingen heeft verleend, hiervan on
middellijk in kennis. De door dit orgaan verleende
verstrekkingen worden in dit geval geacht tot de
ziekteverzekering te behoren .

Artikel 52

Voor de vaststelling van de mate van onge
schiktheid in het in lid ( 1 ) van artikel 30 van de
Verordening bedoelde geval dient de werknemer aan
het bevoegde orgaan van de Lid-Staat, onder welks
wettelijke regeling het arbeidsongeval of de beroeps
ziekte zich heeft voorgedaan , de noodzakelijke
inlichtingen te verstrekken met betrekking tot
arbeidsongevallen of beroepsziekten, welke zich
reeds eerder onder de wettelijke regeling van een of
meer der andere Lid-Staten hebben voorgedaan,
ongeacht welke mate van ongeschiktheid in deze
gevallen is ontstaan . Indien genoemd orgaan zulks
noodzakelijk acht, kan het zich omtrent deze ge
vallen gegevens laten verschaffen bij het orgaan of
de organen, dat (die) bevoegd is (zijn) geweest voor
de schadeloosstelling.
Artikel 53

( 2)
Wanneer naar aanleiding van deze ont
kenning een definitieve beslissing is genomen ,
stelt het bevoegde orgaan het orgaan van de ver
blijf- of woonplaats hiervan onmiddellijk in kennis.
Het orgaan van de verblijf- of woonplaats zet de
betaling van uitkeringen uit hoofde van de ziekte
verzekering voort, indien het volgens de genomen
beslissing geen arbeidsongeval of beroepsziekte
betreft . In het tegenovergestelde geval worden de
door de werknemer uit hoofde van de ziektever

zekering ontvangen uitkeringen beschouwd als uit
keringen wegens arbeidsongevallen of beroeps
ziekten .

De bepalingen van artikel 16 van deze Uit
voeringsverordening zijn voor de toepassing van
lid (2) van artikel 30 van de Verordening van over
eenkomstige toepassing. De in genoemd artikel 16
bedoelde verklaring wordt uitgereikt door het or
gaan voor de ziekteverzekering in de woonplaats
van de gezinsleden of door een andere door de
bevoegde autoriteit van hun woonplaats aange
wezen instelling.

Toepassing van artikel 31 van de Verordening
Artikel 51
Artikel 54

In het geval, bedoeld in alinea (a) van lid ( 1 ) van
artikel 29 van de Verordening, worden de medische
bewijsstukken, welke zijn opgemaakt op het grond
gebied van de Lid-Staat waar het arbeidsongeval
of de beroepsziekte zich heeft voorgedaan, door het
orgaan van de verblijfplaats gezonden aan het
bevoegde orgaan . Bij een ongeval dient de ver
klaring, waarin het herstel of de genezing van de
verwonding wordt vastgesteld, gegevens te bevat
ten omtrent de definitieve gevolgen van het on
geval en een gedetailleerde beschrijving van de

De uitkeringen in geval van een beroepsziekte ,
welke op grond van de wettelijke regeling van twee
of meer Lid-Staten voor schadeloosstelling in aan
merking komt, worden uitsluitend toegekend inge
volge de wettelijke regeling van de Lid-Staat , op
welks grondgebied de werkzaamheid, welke even
tueel tot een beroepsziekte van deze aard kan lei
den , laatstelijk is uitgeoefend en onder voorbehoud,
dat de betrokkene voldoet aan de door deze wette

lijke regeling gestelde voorwaarden .
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Artikel 55

(1)
Wanneer, in geval van verergering van een
beroepsziekte, een werknemer, die op grond van de
wettelijke regeling van een Lid-Staat schadeloos
stelling wegens een beroepsziekte heeft genoten of
geniet, voor een beroepsziekte van dezelfde aard
aanspraak maakt op uitkeringen op grond van de
wettelijke regeling van een andere Lid-Staat, zijn
de volgende voorschriften van toepassing:
(a) Indien de werknemer op het grondgebied
van laatstgenoemde Lid-Staat geen werk
zaamheid heeft uitgeoefend, welke tot de
beroepsziekte of de verergering daarvan kon
leiden, is het bevoegde orgaan van eerst
genoemde Lid-Staat verplicht de uitkerin
gen op grond van zijn eigen wettelijke re
geling, rekening houdend met de vererge
ring, voor zijn rekening te nemen ;
(b) Indien de werknemer op het grondgebied
van laatstgenoemde Lid-Staat een derge
lijke werkzaamheid heeft uitgeoefend, blijft
het bevoegde orgaan van eerstgenoemde
Lid-Staat verplicht de uitkeringen op
grond van zijn eigen wettelijke regeling te
verlenen zonder met de verergering reke
ning te houden; het bevoegde orgaan van
de andere Lid-Staat kent de werknemer

de aanvulling toe, waarvan het bedrag wordt
vastgesteld volgens de wettelijke regeling
van die tweede Staat en welke gelijk is aan
het verschil tussen het bedrag van de uit
kering, verschuldigd na de verergering, en
het bedrag, dat verschuldigd zou geweest
zijn, indien de ziekte vóór de verergering
zich op het grondgebied zou hebben voor
gedaan .
(2)
In de gevallen, bedoeld in het vorige lid
van dit artikel, is de werknemer verplicht het be
voegde orgaan van de Lid-Staat, op grond van welks
wettelij ke regeling hij aanspraak op uitkering maakt ,
de nodige inlichtingen te verstrekken met betrek
king tot vroeger reeds ter schadeloosstelling voor
de betreffende beroepsziekte uitbetaalde uitkerin
gen . Dit orgaan kan zich, indien het zulks nood
zakelijk acht, omtrent deze uitkeringen inlichtingen
doen verstrekken door het orgaan, dat voorheen
uitkeringen aan de betrokkene heeft uitbetaald
Indiening en behandeling van aanvragen om renten
Artikel 56

( 1)
Wanneer een werknemer of nagelaten be
trekking van een werknemer, die op het grond

617/58

gebied van een der Lid-Staten woonachtig is, ver
zoekt in het genot te worden gesteld van een rente
of uitkering ter aanvulling van een rente op grond
van de wettelijke regeling van een andere Lid-Staat ,
dient hij zijn aanvraag te richten hetzij aan het
bevoegde orgaan, hetzij aan het orgaan van zijn
woonplaats, dat de aanvraag a;an het bevoegde
orgaan zendt . De bepalingen van artikel 31 van
deze Uitvoeringsverordening zijn van overeen
komstige toepassing.
( 2)
De beslissing van het bevoegde orgaan
wordt rechtstreeks aan de aanvrager medegedeeld;
een afschrift van de beslissing wordt gezonden aan
het verbindingsorgaan van het land waar hij woon
achtig is .
Administratieve en medische controle
Artikel 57

( 1)
Op verzoek van het bevoegde orgaan van
een der Lid-Staten laat het orgaan van de woon
plaats van een andere Lid-Staat op degenen, die in
het genot van een uitkering wegens arbeidsonge
vallen of beroepsziekten zijn , controle uitoefenen
onder de voorwaarden van de door laatstgenoemd
orgaan toegepaste wettelijke regeling.

( 2)
Voor de toepassing van het vorige lid laat
het orgaan van de woonplaats telkens het voor de
herziening van een rente noodzakelijke medische
onderzoek verrichten .

(3)
De resultaten van dit onderzoek worden
telkens aan het bevoegde orgaan medegedeeld; de
beslissing ter zake wordt dan door laatstgenoemd
orgaan genomen of uitgelokt .
( 4)
Elk bevoegd orgaan behoudt het recht de
betrokkenen door een arts naar zijn keuze en vol
gens de voorwaarden van zijn eigen wettelijke rege
ling te doen onderzoeken .
Uitbetaling van de renten
Artikel 58

De uitbetaling van de renten, verschuldigd door
het orgaan van een der Lid-Staten aan de op het
grondgebied van een andere Lid-Staat woonachtige
rechthebbenden, geschiedt volgens de in de arti
kelen 41 tot en met 46 van deze Uitvoeringsver
ordening bepaalde modaliteiten.

618/58

PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Vierde hoofdstuk

16 . 12. 58

Vijfde hoofdstuk

Uitkeringen bij overlijden

Werkloosheid

Toepassing van artikel 32 van de Verordening

Toepassing van artikel 33 van de Verordening

Artikel 59

Artikel 62

Wanneer een persoon, die op het grondgebied
van een der Lid-Staten woonachtig is, verzoekt in
aanmerking te komen voor een uitkering bij over
lijden op grond van de wettelijke regeling van een
andere Lid-Staat, is deze verplicht zijn aanvraag
te richten aan het bevoegde orgaan. De bepalingen
van artikel 31 , lid (1), van deze Uitvoeringsver
ordening zijn van overeenkomstige toepassing.

De bepalingen van artikel 13, lid ( 1), alinea (a)
en lid (4) van deze Uitvoeringsverordening zijn
voor de in artikel 33, leden (2) en (3) van de Ver
ordening bedoelde samentelling van tijdvakken van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 60

(1)
Om in aanmerking te komen voor de toe
passing van het bepaalde in artikel 32, lid ( 1 ), van
de Verordening en in artikel 13 van deze Uitvoe
ringsverordening dient de aanvrager aan het be
voegde orgaan een verklaring over te leggen met
betrekking tot de in aanmerking te nemen tijd
vakken , voor zover het noodzakelijk is deze mede
te tellen ter aanvulling van de tijdvakken, welke
op grond van de door genoemd orgaan toegepaste
wettelijke regeling zijn vervuld.

Artikel 63

(1)
Om in aanmerking te komen voor de toe
passing van een der bepalingen van artikel 33,
leden ( 1 ) tot en met ( 3) van de Verordening en van
de artikelen 13 en 62 van deze Uitvoeringsverorde
ning dient de werkloze aan het bevoegde orgaan
een verklaring over te leggen met betrekking tot
de in aanmerking te nemen tijdvakken , voor zover
het noodzakelijk is deze mede te tellen ter aanvul
ling van de tijdvakken , welke op grond van de door
genoemd orgaan toegepaste wettelijke regeling zijn
vervuld .

(2)
De in het vorige lid bedoelde verklaring
wordt op verzoek van de werkloze uitgereikt door
het orgaan voor de werkloosheidsverzekering van
het land waar hij de in aanmerking te nemen tijd
vakken heeft vervuld of door een ander door de

(2)
De verklaring wordt op verzoek van de
betrokkene uitgereikt door het of de orga(a)n(en)
van de ziekteverzekering of de ouderdoms- en over
lijdensverzekering, waarbij de overledene de in
aanmerking te nemen tijdvakken heeft vervuld.
Indien de betrokkene de verklaring niet kan over
leggen, verzoekt het bevoegde orgaan dit (deze)
orgaan (organen) om opstelling en toezending van
de verklaring.

bevoegde autoriteit van dit land aangewezen in

Artikel 61

Toepassing van artikel 34 van de Verordening

De betaling van de uitkering bij overlijden op
grond van de wettelijke regeling van een Lid
Staat aan de op het grondgebied van een andere
Lid-Staat verblijvende rechthebbende, geschiedt
hetzij rechtstreeks per internationale postwissel ,
hetzij door bemiddeling van het orgaan van de
woonplaats van de rechthebbende, volgens in ge
meenschappelijk overleg door de betrokken organen
vastgestelde modaliteiten.

Artikel 64

stelling. Indien de werkloze geen verklaring over
legt , verzoekt het bevoegde orgaan het hogerge
noemde orgaan om opstelling en toezending van
de verklaring, tenzij het voor de ziekteverzeke
ring bevoegde orgaan reeds een verklaring op grond
van het bepaalde in artikel 14 van deze Uitvoerings
verordening heeft ontvangen en daarvan een af
schrift kan afgeven .

Voor de berekening van de in artikel 34, lid ( 1 ),
van de Verordening bedoelde uitkering dient de
werkloze het bevoegde orgaan een verklaring over
te leggen, waarin met name zijn beroep en de werk
zaamheden, welke hij vóór de overbrenging van
zijn woonplaats gedurende een door de Administra
tieve Commissie te bepalen tijdvak heeft uitgeoe

16. 12. 58

PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

fend, worden vermeld. De bepalingen van artikel
63, lid (2), van deze Uitvoeringsverordening zijn
van overeenkomstige toepassing.
Artikel 65

De bepalingen van artikel 16 van deze Uitvoe
ringsverordening zijn voor de toepassing van lid (2)
van artikel 34 van de Verordening van overeen
komstige toepassing. De in genoemd artikel 16 be
doelde verklaring wordt afgegeven door het orgaan
van de werkloosheidsverzekering of door een andere
door de bevoegde autoriteit van het land waar de
gezinsleden woonachtig zijn aangewezen instelling.
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(4)
Het bevoegde orgaan kan het orgaan van de
woonplaats te allen tijde om inlichtingen verzoeken
met betrekking tot de toestand van de rechtheb
bende en met name omtrent zijn hoedanigheid als
onvrijwillig werkloze en omtrent de hem aangebo
den betrekkingen .
Zesde

hoofdstuk

Kinderbijslagen

Toepassing van artikel 39 van de Verordening
Artikel 67

Toepassing van artikel 35 van de Verordening
Artikel 66

( 1)
De in artikel 35, lid ( 1 ), van de Verordening
bedoelde werkloze, die het volgens de wettelijke
regeling van het land, waarin hij laatstelijk werk
zaam is geweest verworven recht op uitkeringen in
het land van zijn nieuwe woonplaats wenst te
behouden , dient aan het orgaan van zijn nieuwe
woonplaats een verklaring over te leggen, blijkens
welke het bevoegde orgaan erin toestemt, dat hij
genoemd recht, rekening houdend met het be
paalde in artikel 35, lid (2), van de Verordening,
ook na de overbrenging van zijn woonplaats be
houdt . In deze verklaring worden door het be
voegde orgaan met name vermeld het bedrag van
de uitkering, verschuldigd op grond van de wette
lijke regeling van het bevoegde land, en het tijd
vak, gedurende hetwelk het recht op uitkeringen
overeenkomstig artikel 35, lid ( 1 ), alinea's (a) tot
en met (c), van de Verordening ten hoogste be
houden kan blijven .
(2)
De verklaring dient, zo mogelijk, vóór de
overbrenging van de woonplaats te worden uit
gereikt. Indien de werkloze de verklaring niet over
legt, verzoekt het orgaan van zijn nieuwe woon
plaats het bevoegde orgaan om opstelling en toe
zending van de verklaring.
(3)
Indien het orgaan van de nieuwe woon
plaats van de werkloze er eveneens in toestemt ,
dat deze het in lid ( 1 ) van dit artikel bedoelde recht
op uitkeringen behoudt, is het verplicht het be
voegde orgaan hiervan in kennis te stellen en de
uitkeringen volgens de modaliteiten van zijn eigen
wettelijke regeling gedurende ten hoogste het in
bovenbedoelde verklaring vermelde tijdvak te ver
strekken .

(1)
Om in aanmerking te komen voor de toe
passing van het bepaalde in artikel 39 van de Ver
ordening dient de betrokkene aan het bevoegde
orgaan een verklaring over te leggen met betrek
king tot de in aanmerking te nemen tijdvakken,
voor zover het noodzakelijk is deze mede te tellen
ter aanvulling van de tijdvakken, welke op grond
van de door genoemd orgaan toegepaste wettelijke
regeling zijn vervuld.

(2)
De verklaring wordt op verzoek van de
betrokkene uitgereikt door het orgaan van het
stelsel van kinderbijslagen van het land, waar hij
de in aanmerking te nemen tijdvakken heeft ver
vuld of door een andere door de bevoegde autori
teit van dit land aangewezen instelling. Indien de
betrokkene de verklaring niet overlegt , verzoekt
het bevoegde orgaan het betrokken orgaan om
opstelling en toezending van de verklaring. Indien
de betrokkene echter reeds een verklaring ingevolge
artikel 14, lid ( 1 ), van deze Uitvoeringsverordening
heeft overgelegd, dient het bevoegde orgaan zich te
wenden tot het orgaan waarbij dit bewijsstuk be
rust .

Toepassing van artikel 40 van de Verordening
Artikel 68

(1)
Om voor de in de leden ( 1 ) en (3) van artikel
40 van de Verordening bedoelde kinderen in aan
merking te komen voor kinderbijslagen , dient de
werknemer, eventueel door bemiddeling van zijn
werkgever, een aanvraag aan het bevoegde orgaan
te richten .

(2)

Met het oog op het maken van de in lid (2)

van artikel 40 van de Verordening bedoelde ver
gelijking verzamelt het bevoegde orgaan gegevens
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omtrent het bedrag van de door de wettelijke rege
ling van het land, waar de kinderen woonachtig zijn,
toegekende kinderbijslagen, zulks door bemiddeling
van de Administratieve Commissie, die zich hiertoe

aan het einde van elk kwartaal in verbinding stelt
met de bevoegde autoriteit van dit land, teneinde
de nodige gegevens te verkrijgen. Deze gegevens
dienen te zijn gebaseerd op de stand van de wette
lijke regeling zoals deze op de vijftiende dag van
de laatste maand van het kwartaal van toepassing
is . Zij worden aan de bevoegde organen of aan de
door de bevoegde autoriteit aangewezen instelling

of het door deze bepaalde orgaan medegedeeld en
gelden als grondslag voor de vergelijking met het
oog op de toekenning van de kinderbijslagen voor
het volgende kwartaal.
(3)
Het bedrag van de bijslagen over een kalen
derkwartaal wordt vastgesteld in verhouding tot
het aantal en de leeftijd der kinderen, die op de
vij tiende dag van de laatste maand van het vorige
kwartaal aan de gestelde voorwaarden voldoen .

(4)
De werknemer dient ter ondersteuning van
zijn aanvraag een door de bevoegde autoriteiten van
de burgerlijke stand van het land, waar de kinderen
woonachtig zijn , afgegeven verklaring omtrent zijn
gezinssamenstelling over te leggen. Deze verklaring
omtrent zijn gezinssamenstelling dient eenmaal per
jaar te worden vernieuwd; de Administratieve Com
missie kan echter een andere procedure voor het
onderzoek naar de gezinstoestand instellen.
(5)
De werknemer dient ter ondersteuning van
zijn aanvraag eveneens gegevens te verschaffen, op
grond waarvan de persoon , aan welke de kinder
bijslagen in het land van de woonplaats moeten
worden uitbetaald, kan worden geïdentificeerd
(naam, voornamen, volledig adres).
(6)
De werknemer dient , eventueel door be
middeling van zijn werkgever, het bevoegde orgaan
in kennis te stellen van elke verandering in de toe
stand van zijn kinderen, waardoor wijzigingen in het
recht op kinderbijslagen kunnen ontstaan, alsmede
van elke wijziging van het aantal kinderen , waar
voor kinderbijslagen verschuldigd zijn en van elke
overbrenging van de woon- of verblijfplaats van
deze kinderen .

(7)
Indien het bevoegde orgaan een Nederlands
orgaan is, wordt, in afwijking van het bepaalde in
Md (3) van dit artikel, het bedrag van de bijslagen
over een kalenderkwartaal vastgesteld in verhou
ding tot het aantal en de leeftijd der kinderen , die
op de eerste dag van dat kwartaal aan de gestelde
voorwaarden voldoen .

16 . 12. 58

Toepassing van artikel 42 van de Verordening
Artikel 69

( 1)
In het geval, bedoeld in artikel 42, lid (1)
van de Verordening wordt bij de vaststelling van het
bedrag van de kinderbijslagen in de zin van de wet
telijke regeling van het bevoegde land rekening ge
houden met de volgende bepalingen .

(2)

Als bedrag van de kinderbijslagen volgens

de wettelijke regeling van het land waar de kinde
ren woonachtig zijn, wordt beschouwd het bedrag,
dat te hunnen behoeve verschuldigd zou zijn, in

dien de door de werknemer voor zijn overlijden
laatstelijk uitgeoefende werkzaamheid zou zijn uit
geoefend in de plaats waar de kinderen woonachtig
zijn .
(3)
Als bedrag van de wezenpensioenen in de
zin van de wettelijke regeling van het bevoegde
land of in de zin van de wettelijke regeling van het
land waar de kinderen woonachtig zijn , wordt be
schouwd het op grond van de eerste volzin van ar
tikel 28 , lid ( 1 ), alinea (b), van de Verordening vast

gestelde bedrag „pour ordre". Indien de overleden
werknemer echter op grond van een der genoemde
wettelijke regelingen geen tijdvakken van verzeke
ring heeft vervuld, wordt het bedrag „pour ordre"
vastgesteld op grond van de tijdvakken van verze
kering en daarmede gelijkgestelde tijdvakken, welke

ingevolge de wettelijke regelingen van de andere
Lid-Staten zijn vervuld. In dit geval is het bepaalde
in artikel 28, lid ( 1), alinea (c), van de Verordening
niet van toepassing en worden de in die alinea be

doelde berekeningsfactoren bepaald volgens door de
Administratieve Commissie vast te stellen modali
teiten .

(4)
De omrekening van de in verschillende na
tionale valuta's vastgestelde bedragen geschiedt

volgens de officiële wisselkoers, zoals deze luidt op
het tijdstip, waarop de werknemer overlijdt. Inge
val in deze koers veranderingen optreden , wordt
slechts tot herziening overgegaan wanneer deze ver
anderingen meer dan tien procent belopen.

(5)

Het bedrag van de over te maken kinder

bijslagen mag niet hoger zijn :

(a) dan het totaal van het bedrag aan kinder
bijslagen en van het bedrag „pour ordre"
van de wezenpensioenen , vastgesteld vol
gens de wettelijke regeling van het land,
welks orgaan deze bijslagen moet uitbeta
len , verminderd met het bedrag van alle
wederzijds in feite uitbetaalde wezenpen
sioenen ;
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(b) en evenmin dan het totaal van het bedrag
aan kinderbijslagen en van het bedrag „pour
ordre" van de wezenpensioenen, vastge
steld volgens de wettelijke regeling van het
land, waarin de wezen woonachtig zijn, ver
minderd met het bedrag van alle wederzijds
in feite uitbetaalde wezenpensioenen .

tijdstip , waarop het pensioen of de rente wordt toe
gekend. Ingeval in deze koers veranderingen optre
den , wordt slechts tot herziening overgegaan wan
neer deze veranderingen meer dan tien procent be
lopen .
(6)
Het bedrag van de over te maken kinder
bijslagen mag niet hoger zijn :

Artikel 70

(a) dan het totaal van het bedrag aan kinder
bijslagen en van het bedrag ,,pour ordre»
van de verhogingen of bijslagen op het pen

(1 )
In het geval, bedoeld m artikel 42, lid (2),
van de Verordening wordt bij de vaststelling van
het bedrag van de kinderbijslagen in de zin van de
wettelijke regeling van het bevoegde land rekening
gehouden met de volgende bepalingen.

- sioen of de rente voor kinderen , vastgesteld
volgens de wettelijke regeling van het land,
welks orgaan deze bijslagen moet uitbeta
len , verminderd met het bedrag van alle

(2)
Als bedrag van de kinderbijslagen volgens
de wettelijke regeling van het land, waarin de recht
hebbende op het pensioen of de rente woonachtig is ,
wordt beschouwd het bedrag, dat verschuldigd zou
zijn , indien de rechthebbende op grond van de wette
lijke regeling van het land van zijn woonplaats recht
op pensioen of rente zou hebben.

wederzijds in feite uitbetaalde verhogingen
of bijslagen op pensioenen of renten voor
kinderen ,

(b) en evenmin dan het totaal van het bedrag
aan kinderbijslagen en van het bedrag ,,pour
ordre" van de verhogingen of bijslagen op
het pensioen of de rente voor kinderen, vast
gesteld volgens de wettelijke regeling van

(3)
Als bedrag van de verhoging of van de bij
slagvoorkinderen , opeen invaliditeits-, ouderdoms
of nabestaandenpensioen, waarin door de wette
lijke regeling van het land van de woonplaats van

het land waar de kinderen woonachtig zijn ,
verminderd met het bedrag van alle weder
zijds in feite uitbetaalde verhogingen of bij
slagen op pensioenen of renten voor kinde

de rechthebbende wordt voorzien , wordt beschouwd

het bedrag, voortvloeiende uit het op grond van de
eerste volzin van artikel 28, lid ( 1 ), alinea (b), van
de Verordening vastgestelde pensioen „pour ordre".
Indien de rechthebbende echter op grond van de
genoemde wettelijke regeling geen tijdvakken van
verzekering heeft vervuld, wordt het bedrag ,,pour
ordre" vastgesteld op grond van de tijdvakken van
verzekering en daarmede gelijkgestelde tijdvakken ,
welke ingevolge de wettelijke regelingen van de an
dere Lid-Staten zijn vervuld. In dit geval is het be
paalde in artikel 28 , lid (1), alinea (c), van de Ver
ordening niet van toepassing en worden de in deze
alinea bedoelde berekeningsfactoren bepaald vol
gens door de Administratieve Commissie vast te
stellen modaliteiten .

(4)
Als bedrag van de verhoging of van de bij
slag voor kinderen , op een rente wegens arbeidsonge
vallen of beroepsziekten, waarin door de wettelijke
regeling van het land van de woonplaats van de
rechthebbende wordt voorzien , wordt beschouwd

het bedrag van de verhoging of de bijslag voor kin
deren, welke zou worden toegekend, indien de rente
op grond van de wettelijke regeling van dit land ver
schuldigd zou zijn.
(5)
De omrekening van de in verschillende natio
nale valuta's vastgestelde bedragen geschiedt vol
gens de officiële wisselkoers , zoals deze luidt op het
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ren .

Artikel 71

(1 )
Om in de gevallen , bedoeld in artikel 42,
leden (1 ) en (2) van de Verordening in aanmerking
te komen voor kinderbijslagen, dient de betrokkene,
eventueel door bemiddeling van zijn werkgever, een
aanvraag aan het bevoegde orgaan te richten.

(2)
Het bepaalde in artikel 68, lid (2), van deze
Uitvoeringsverordening is van overeenkomstige
toepassing.

(3)

Wanneer het bevoegde orgaan in de geval

len , bedoeld in artikel 42 van de Verordening , ter

vaststelling van het recht op kinderbijslag het be
drag van het wezenpensioen in de zin van de wette
lijke regeling van het land waar de kinderen woon

achtigzijn, zoals dit in lid (3) van artikel 69 van deze
Uitvoeringsverordening is omschreven, dan wel het
bedrag van de verhoging of van de bijslag voor kin
deren, zoals dit in lid (3) van artikel 70 van deze
Uitvoeringsverordening is omschreven , in aanmer

king dient te nemen, wendt het zich tot het orgaan
van de woonplaats van de kinderen , of tot' de door
de bevoegde autoriteit aangewezen instelling dan
wel tot een ander door deze autoriteit bepaald or
gaan .
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(4)
De uitbetaling van de kinderbijslagen, ver
schuldigd in de gevallen, bedoeld in de leden ( 1 ) en
(2) van' artikel 42 van de Verordening, geschiedt
alsof het in het eerste geval wezenpensioenen betrof
en in het tweede geval bestanddelen van het pen
sioen of de rente, waarop de rechthebbende aan
spraak kan doen gelden. Het bepaalde in de ar
tikelen 41 t/m 46 van deze Uitvoeringsverordening
is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 72

Het orgaan van de woonplaats of de door de be
voegde autoriteit van het land, waar de kinderen
woonachtig zijn, aangewezen instelling of het door
deze autoriteit bepaalde orgaan, verleent zijn goede
diensten aan het bevoegde orgaan, dat voornemens
is verhaal uit te oefenen op de werknemer, die ten
onrechte kinderbijslagen heeft ontvangen.

Zevende hoofdstuk

Financiële bepalingen

Toepassing van artikel 23 van de Verordening
Artikel 73

(1)
Wat betreft de krachtens de bepalingen
van artikel 17 , lid (3), artikel 19, leden (1), (2) en (7),
en artikel 22, lid (6), laatste volzin, van de Veror
dening verleende verstrekkingen worden de werke
lijke bedragen van de in verband met genoemde
verstrekkingen gedane uitgaven, zoals zij uit de
boekhouding van de organen blijken, door de be
voegde organen vergoed aan de organen, die hoger
bedoelde verstrekkingen hebben verleend.

(2)
Indien de in verband met de in het vorige lid
bedoelde verstrekkingen gedane uitgaven niet uit
de boekhouding van het orgaan blijken en geen
overeenkomst is gesloten volgens de bepalingen van
lid (4) van dit artikel worden de genoemde uitgaven
bepaald aan de hand van vaste bedragen. In de ge
vallen, waarin vaste bedragen worden toegepast,
worden deze opgesteld enerzijds naar het aantal
geneeskundige verrichtingen, gevallen van ziekte of
moederschap, dagen van arbeidsongeschiktheid of
verpleging in een ziekenhuis, of enige andere ge
schikte eenheid, en anderzijds naar de aan de be
schikbare gegevens ontleende gemiddelde kosten.
De Administratieve Commissie beoordeelt de grond
slagen, die voor de berekening van de vaste bedragen
hebben gediend, en stelt het bedrag ervan vast.
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(3)
Voor de vergoeding kunnen geen hogere ta
rieven in rekening worden gebracht dan die, welke
gelden voor de verstrekkingen verleend aan werk
nemers, die vallen onder de wettelijke regeling,
welke wordt toegepast door het orgaan, dat de in
lid 1 van dit artikel bedoelde verstrekkingen heeft
verleend .

(4)
De bevoegde autoriteiten van twee of meer
Lid-Staten kunnen in gemeenschappelijk overleg
andere modaliteiten van waardering van de te ver
goeden bedragen overeenkomen, welke aan de Ad
ministratieve Commissie ter beoordeling worden
voorgelegd.

(5)
De bepalingen van dit artikel zijn van over
eenkomstige toepassing op de vergoedingen bedoeld
in artikel 17, lid (6), en in artikel 20, lid (4), tweede
volzin, van deze Uitvoeringsverordening.
Artikel 74

(1)
Voor de toepassing van lid (3) van artikel 23
van de Verordening worden de uitgaven gedaan in
verband met de verstrekkingen verleend aan de in
lid ( 1 ) van artikel 20 van de Verordening bedoelde
gezinsleden voor elk kalenderjaar op vaste bedra
gen gewaardeerd.
(2)
Het vaste bedrag wordt verkregen door de
gemiddelde jaarlijkse kosten per gezin te verme
nigvuldigen met het gemiddelde jaarlijkse aantal
der gezinnen, die voor berekening in aanmerking
komen; de gegevens voor de berekening worden als
volgt vastgesteld:

(a) de gemiddelde jaarlijkse kosten per gezin
worden voor elke Lid-Staat vastgesteld door
de jaarlijkse uitgaven in verband met het
totaal van de verstrekkingen, verleend door
de organen van het betrokken land aan de
gezamenlijke gezinsleden van de onder de
wettelijke regeling van dit land vallende ver
zekerden te delen door het gemiddelde jaar
lijkse aantal van de onder deze wettelijke
regeling vallende verzekerden, die gezins
leden hebben;

(b) het gemiddelde jaarlijkse aantal gezinnen,
die voor berekening in aanmerking komen,
is voor de betrekkingen tussen twee Lid
Staten gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse
aantal der bij de organen van een Lid-Staat
verzekerde werknemers , wier gezinsleden
recht hebben op door de organen van de an
dere Lid-Staat verleende verstrekkingen.
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(3)
Het aantal gezinnen , die ingevolge het be
paalde in het vorige lid in aanmerking komen, wordt
vastgesteld aan de hand van de gegevens van een in
ventaris, welke voor dit doel wordt bijgehouden
enerzijds voor berekening door het bevoegde orgaan
of elk ander door de bevoegde autoriteit van de be
trokken Lid-Staat bepaald orgaan en anderzijds
door het orgaan van de woonplaats, waarbij reke
ning wordt gehouden met de tijdvakken gedurende
welke de betrokkenen aanspraak kunnen maken op
uitkeringen op grond van lid (1 ), van artikel 20, van
de Verordening. De inventaris moet worden bijge
houden op grond van lijsten, welke in beginsel maan
delijks door het orgaan van de woonplaats worden
verstrekt aan het bevoegde orgaan , dat zijn eventu
ele opmerkingen zendt aan de in artikel 78, lid (4),
van deze Uitvoeringsverordening bedoelde Com
missie voor het nazien van de rekeningen .

kosten per rechthebbende op een pensioen of rente
te vermenigvuldigen met het gemiddelde jaarlijkse
aantal der rechthebbenden op een pensioen of rente,
die voor berekening in aanmerking komen; de gege
vens voor de berekening worden als volgt vastge

(4)
De Administratieve Commissie bepaalt de
methoden en modaliteiten voor de vaststelling van
de in de leden (2) en (3) van dit artikel bedoelde ge
gevens voor de berekening.

(b) het gemiddelde jaarlijkse aantal rechtheb
benden op een pensioen of rente, die voor
berekening in aanmerking komen , is voor
de betrekkingen tussen twee Lid-Staten ge
lijk aan het gemiddelde jaarlijkse aantal der
in lid ( 1 ) van dit artikel bedoelde recht
hebbenden op een pensioen of rente, die op
het grondgebied van een der twee Lid-Sta
ten woonachtig zijn, terwijl het bevoegde
orgaan, dat de verstrekkingen op grond van
het bepaalde in artikel 22, lid (3) van de Ver
ordening voor zijn rekening neemt, zich
op dat van de andere Lid-Staat bevindt .

(5)
De bevoegde autoriteiten van twee of meer
Lid-Staten kunnen in gemeenschappelijk overleg
andere modaliteiten voor de waardering van de te
vergoeden bedragen overeenkomen, met name vaste
bedragen , gegrond op de gemiddelde jaarlijkse
kosten per gezinslid, of de vergoeding van de werke
lijke uitgaven, zoals zij uit de boekhouding van de
organen blijken . Deze overeenkomsten worden aan
de Administratieve Commissie ter beoordeling voor
gelegd .
(6)
Als uitgaven , gedaan in verband met de aan
de in lid (5) van artikel 22 van de Verordening be
doelde gezinsleden verleende verstrekkingen worden
beschouwd de werkelijke uitgaven, zoals zij uit de
boekhouding van de organen blijken, of eventueel
vaste bedragen , opgesteld naar de geëigende ge
gevens. De bepalingen van de leden (2), (3) en (4)
van artikel 73 van deze Uitvoeringsverordening zijn
van overeenkomstige toepassing.
Artikel 75

(1)
Wat betreft de op grond van het be
paalde in artikel 22, lid (2) van de Verordening
verleende verstrekkingen worden door de bevoegde
organen aan de organen, welke deze verstrekkingen
hebben verleend, bedragen vergoed, gelijk aan de in
verband met genoemde verstrekkingen gedane uit

steld :

(a) de gemiddelde jaarlijkse kosten per recht
hebbende op een pensioen of rente worden
voor elke Lid-Staat vastgesteld door de jaar
lijkse uitgaven in verband met het totaal
van de verstrekkingen, verleend door de
organen van het betrokken land aan de ge
zamenlijke rechthebbenden op een pensioen
of rente, verschuldigd ingevolge de wette
lijke regeling van dat land en aan hun ge
zinsleden, te delen door het gemiddelde jaar
lijkse aantal der rechthebbenden op pen
sioenen of renten;

(3)

De bepalingen van de leden (3), (4) en (5)

van artikel 74 van deze Uitvoeringsverordening zijn
van overeenkomstige toepassing.
Toepassing van artikel 29 , lid (6), van de
Verordening
Artikel 76

Voor de toepassing van lid (6) van artikel 29 van
de Verordening is het bepaalde in artikel 73 van
deze Uitvoeringsverordening van overeenkomstige
toepassing.

Gemeenschappelijke bepalingen inzake de vergoe
dingen
Artikel 77

gaven .

(2)
Deze uitgaven worden voor elk kalender
jaar op vaste bedragen gewaardeerd. Het vaste be
drag wordt verkregen door de gemiddelde jaarlijkse

Zoals in artikel 45, lid (2), van de Verordening is
bepaald, kunnen de bevoegde autoriteiten van twee
of meer Lid-Staten overeenkomen, dat de in de ar
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tikelen 73, 74 en 75 van deze Uitvoenngsverorde
ning bedoelde bedragen met een bepaald percen
tage voor administratiekosten worden verhoogd.
Artikel 78

(1 )
De Administratieve Commissie stelt voor elk
kalenderjaar de rekeningen wegens de toepassing
van de artikelen 23, 29 , lid (6) en 37 van de Verorde
ning vast .

(2)
Bij de betaling van de rekeningen tussen de
organen van de Lid-Staten kunnen aanvragen om
vergoeding in verband met uitkeringen , verstrekt

gedurende een kalenderjaar, dat meer dan twee jaar
vooraf is gegaan aan die aanvragen , worden afge
wezen .
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(2)
Indien de in dit hoofdstuk bedoelde ver
goedingen worden vastgesteld naar de uitgaven voor
verstrekkingen, zoals zij uit de boekhouding van de
organen blijken , worden zij voor elk kalenderhalf
jaar in de loop van het daaropvolgende halfjaar be
taald.

(3)
Indien de in dit hoofdstuk bedoelde vergoe
dingen worden vastgesteld naar vaste bedragen,
worden zij voor elk kalenderjaar betaald; in dit ge
val betalen de bevoegde organen voorschotten op de
eerste dag van elk kalenderhalfjaar volgens de door
de Administratieve Commissie vastgestelde modali
teiten .

(4)
De bevoegde autoriteiten van twee of meer
Lid-Staten kunnen, in gemeenschappelijk overleg,
andere termijnen voor de betalingen of andere mo
daliteiten voor de betalingen van voorschotten vast
stellen .

( 3)
De Administratieve Commissie kan elk on
derzoek laten instellen , dienstig voor de controle
van de statistische en boekhoudkundige gegevens ,
welke dienen voor het verrichten van de werkzaam

heden voor het vaststellen van de in lid ( 1 ) van dit
artikel bedoelde rekeningen en met name om na te
gaan of deze gegevens overeenstemmen met de in
dit hoofdstuk vastgestelde regels .

(4)
De Administratieve Commissie neemt de in
dit artikel bedoelde besluiten op voordracht van een
Commissie voor het nazien van de rekeningen , die
haar een met redenen omkleed advies uitbrengt . De
Administratieve Commissie stelt de werkwijze en de
samenstelling van de Commissie voor het nazien van
de rekeningen vast .

(5)
In de gevallen , waarin de vergoedingen naar
vaste bedragen worden vastgesteld, worden, ten
einde tot verevening te kunnen overgaan , de te be
talen bedragen uitgedrukt in de verschillende natio
nale valuta's en worden zij omgerekend volgens de
officiële wisselkoers, welke geldt op 31 december van
het jaar, waarover de rekeningen zijn vastgesteld.
De verschuldigde saldi worden vastgesteld volgens
de wisselkoers , die voor de omrekening van toepas
sing is geweest .

(6)
De betalingen, die in de loop van het jaar
zijn gedaan, met inbegrip van de betaalde voor
schotten , worden echter volgens de bij de overma
king werkelijk toegepaste wisselkoers omgerekend in
de valuta van het land van het orgaan, dat deze
heeft ontvangen .

Artikel 79

Artikel 80

(1)
De in de artikelen 23 , 29 , hd (6), en 37 van
de Verordening bedoelde vergoedingen voor de ge
zamenlijke bevoegde organen van een Lid-Staat aan
de organen van een andere Lid-Staat, die betalin
gen te vorderen hebben , worden verricht door be
middeling hetzij van de Administratieve Commissie,
hetzij van de door de bevoegde autoriteiten van
de Lid-Staten bepaalde organen , indien tussen deze
autoriteiten overeenstemming is bereikt over een
rechtstreekse regeling overeenkomstig het bepaalde
in artikel 43, alinea (d), van de Verordening. In
laatstbedoeld geval stellen de organen, die de ver
goedingen hebben verricht , de Administratieve Com
missie binnen de termijnen en overeenkomstig de
modaliteiten , welke door haar zijn vastgesteld, in
kennis van de betaalde bedragen .

De bevoegde autoriteiten treffen de nodige maat
regelen voor de toepassing van de bepalingen van
dit hoofdstuk en met name van die van lid (3) van
artikel 74, alsmede van de bepalingen , die het ver
zamelen van de noodzakelijke statistische en boek
houdkundige gegevens vereisen .
Artikel 81

(1)
De bepalingen , die hetzelfde onderwerp re
gelen als die van artikel 23, lid (5), van de Verorde
ning, en van artikel 73, lid (4), artikel 74, lid (5) en
lid (6), laatste volzin , en artikel 75, lid (3), van deze
Uitvoeringsverordening, en die van kracht zijn op
de dag, voorafgaande aan de inwerkingtreding van
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de Verordening, blijven van toepassing voor zover
zij in Bijlage 6 van deze Uitvoeringsverordening
worden vermeld .

(2)
De bepalingen, die hetzelfde onderwerp re
gelen als die, bedoeld in lid ( 1) van dit artikel, en die
na de inwerkingtreding van de Verordening tussen
twee of meer Lid-Staten worden overeengekomen ,
zullen , onder voorbehoud van goedkeuring door de
Administratieve Commissie, in Bijlage 6 van deze
Uitvoeringsverordening worden opgenomen .

Kosten van administratieve en medische controle
Artikel 82

De kosten van de geneeskundige onderzoekin
gen , van observatie, reizen van artsen en administra
tieve of medische onderzoekingen, noodzakelijk
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bied de rechthebbende woonachtig is, verzoeken het
te veel betaalde bedrag in te houden op de lopende
betalingen, waarop de rechthebbende aanspraak
heeft . Het betalende orgaan maakt het ingehouden
bedrag over aan het orgaan , dat het verzoek heeft
ingediend .

( 2)
Indien een rechthebbende bijstand heeft ge
noten van een Lid-Staat in de loop van een tijdvak,
waarover hij volgens de bepalingen van de Veror
dening recht heeft op pensioen of rente, worden de
bedragen van het pensioen of de rente volgens de
nationale voorschriften ingehouden door het be
talende orgaan, zulks op verzoek en voor rekening
van het orgaan van de bijstand, tot het bedrag van
de uitkeringen, betaald uit hoofde van de bijstand.
Indien de gezinsleden van de rechthebbende bij
stand hebben genoten , is dezelfde regeling van toe
passing op de rechten waarop hij , met het oog op
hen , aanspraak kan maken .

voor de administratieve of medische controle, ko

men ten laste van het orgaan, dat de controle vol
gens het door hem toegepaste tarief uitoefent en
worden vergoed door het orgaan , dat de controle
heeft gevraagd. De bevoegde autoriteiten van twee
of meer Lid-Staten kunnen echter in gemeenschap
pelijk overleg andere modaliteiten van afdoening
overeenkomen en met name een vergoeding door
middel van vaste bedragen vaststellen , dan wel van
iedere vergoeding afzien .

TITEL VI

Artikel 85

De bilaterale akkoorden , welke met het oog op
de toepassing van het bepaalde in de artikelen 51 en
52 van de Verordening zijn gesloten , worden binnen
een termijn van drie maanden na hun inwerking
treding door de bevoegde autoriteiten van de Lid
Staten , die dergelijke akkoorden hebben gesloten,

aan de Administratieve Commissie medegedeeld.
Met betrekking tot de mededeling van deze ak
koorden is artikel 5, lid (2), laatste volzin van deze
Uitvoeringsverordening van overeenkomstige toe
passing.
Artikel 86

DIVERSE BEPALINGEN

De bevoegde autoriteiten van elke Lid-Staat
Artikel 83

De datum, waarop bij een autoriteit, orgaan of
instelling van een andere Lid-Staat aanvragen, op
gaven of beroepschriften zijn ingediend, wordt be
schouwd als de datum, waarop deze zijn ingediend
bij de autoriteit, het orgaan of de instelling, welke
bevoegd is om hiervan kennis te nemen .

stellen de Administratieve Commissie, met inacht

neming van de door deze laatste vastgestelde ter
mijnen en modaliteiten , in kennis van de ten laste
van hun onderscheidene organen komende kosten
in verband met uitkeringen in geld, welke zijn uit
betaald aan de rechthebbenden of ten behoeve van

personen die op het grondgebied van een andere Lid
Staat woonachtig zijn of verblijven .
Artikel 87

Artikel 84

(1)
Indien een orgaan van een Lid-Staat aan
een rechthebbende op uitkeringen een bedrag heeft
uitbetaald, dat groter is dan dat, waarop hij aan
spraak kan maken, kan dit orgaan aan het beta
lende orgaan van de Lid-Staat, op welks grondge

De voorstellen tot herziening of wijziging van de
reglementen betreffende de sociale zekerheid van de
migrerende arbeiders, welke overeenkomstig artikel
43, lid (f) van het Reglement door de Administra
tieve Commissie aan de Commissie van de Europese
Economische Gemeenschap worden voorgelegd, wor

626/58

16 . 12 . 58

PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

den door de laatste aan de Hoge Autoriteit van de
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal mede
gedeeld.

(2)
Deze Verordening treedt op 1 januari 1959
in werking. Lid ( 1 ) van dit artikel wordt echter van
kracht op de dag van de bekendmaking van deze
Verordening.

Artikel 88

' Deze Verordening is verbindend in al haar onder
delen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid

(1 )
Artikel 56 van Verordening No. 3 inzake de
sociale zekerheid van migrerende werknemers wordt
vervangen door de volgende bepalingen:

„Deze Verordening treedt op 1 januari 1959
in werking; de artikelen 43 en 44 worden
echter van kracht op de derde dag volgend
op de bekendmaking van deze Verordening".

Staat .

Gedaan te Brussel, de 3de december 1958
Voor de Raad
De Voorzitter
L. ERHARD
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BIJLA GE 1

De ,, bevoegde autoriteiten" , bedoeld m artikel 1, sub (d), van de Verordening

BELGIE

Ministre du travail et de la prévoyance sociale, Bruxelles
(Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg, Brussel).

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, Bonn

(Bondsminister van Arbeid en Sociale Zaken).

FRANKRIJ K

Ministre du travail, Pans

(Minister van Arbeid, Parijs).
Ministre de 1 agriculture, Paris
(Minister van Landbouw, Parijs).
Ministre chargé de l'Algérie, Paris
(Minister voor Algerië, Parijs).

ITALIË

Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, Roma

(Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg, Rome).

LUXEMBURG

Ministre du travail et de la sécurité sociale, Luxembourg
(Minister van Arbeid en Sociale Zekerheid, Luxemburg)

NEDERLAND

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Den Haag
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BIJLA GE 2

De ,, bevoegde organen", aangewezen op grond van sub (i) of bepaald krachtens
sub (ii) van artikel 1 , alinea (ƒ), van de Verordening

BELGIË

I.

Ziekte, moederschap (arbeiders , beambten, mijnwerkers)
a) In de zin van de artikelen 18, 19 en 20 van de Verordening en van de artikelen 14 en
16 t/m 19 van deze Uitvoeringsverordening :

Verzekeringsorgaan (Société mutuelle ou Office régional de la Caisse auxiliaire d'assu
rance maladie-invalidité — Onderlinge Waarborg Maatschappij of Gewestelijke Dienst
van de Bijstandskas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering), waarbij de werknemer
is aangesloten .
b) In de zin van de artikelen 22 en 23 van de Verordening en de artikelen 20, 21 , 22 , 24 ,
26 , 73 , 75 en 79 van deze Uitvoeringsverordening :
Fonds national d'assurance maladie-invalidité , Bruxelles

(Rijksfonds voor Verzekering tegen Ziekte en Invaliditeit, Brussel).

II .

Invaliditeit

a) Algemene invaliditeit (arbeiders , beambten , mijnwerkers) :
Fonds national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles

(Rijksfonds voor Verzekering tegen Ziekte en Invaliditeit , Brussel).
b) Invaliditeit welke zich in het bijzonder bij mijnwerkers voordoet :
Fonds national de retraite des ouvriers mineurs , Bruxelles

(Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers, Brussel) .

III. Ouderdom — overlijden (pensioenen)
a) Arbeiders: Ministère du travail et de la prévoyance sociale, Bruxelles
(Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg, Brussel) .
b) Beambten: Caisse nationale des pensions pour employés, Bruxelles
(Nationale Kas voor Bediendenpensioenen, Brussel).
c) Mijnwerkers : Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, Bruxelles
(Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers, Brussel).
IV. Arbeidsongevallen

De werkgever of de hem rechtens vertegenwoordigende verzekeraar voor de aanvragen om
een uitkering ter aanvulling van een pensioen echter : Caisse de prévoyance et de secours
en faveur des victimes d'accidents du travail, Bruxelles (Voorzorgs- en Steunkas ten behoeve
van de slachtoffers van arbeidsongevallen).

16. 12. 58

V.

PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

629/58

Beroepsziekten

Fonds de prévoyance en faveur des victimes de maladies professionnelles, Bruxelles
(Voorzorgsfonds ten behoeve van de door beroepsziekten getroffenen, Brussel).

VI.

Uitkering bt] overlieden

a) Verzekering tegen ziekte en invaliditeit :
Fonds national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles

(Rijksfonds voor Verzekering tegen Ziekte en Invaliditeit, Brussel).
of, ter toepassing van artikel 60 van deze Uitvoeringsverordening:

Verzekeringsorgaan (Société mutuelle ou Office régional de la Caisse auxiliaire d assu

rance maladie-invalidité^ (Onderlinge Maatschappij of Gewestelijke Dienst van de
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering), waarbij de werknemer is aangesloten.
b) Verzekering ouderdom - overlij den (pensioenen) :
Arbeiders: Mimstère du travail et de la prévoyance sociale, Bruxelles
(Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg, Brussel).
Beambten: Caisse nationale des pensions pour employés, Bruxelles
(Nationale Kas voor Bediendenpensioenen, Brussel).
Mijnwerkers : Fonds national de retraite des ouvriers mineurs , Bruxelles

(Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers, Brussel).
c) Arbeidsongevallen:
De werkgever of de hem rechtens vertegenwoordigende verzekeraar.
d) Beroepsziekten:

Fonds de prévoyance en faveur des victimes de maladies professionnelles, Bruxelles
(Voorzorgsfonds ten behoeve van de door beroepsziekten getroffenen, Brussel).

VII. Werkloosheid

Office national du placement et du chômage, Bruxelles
(Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid, Brussel).
VIII. Kinderbijslag

Caisse de compensation pour allocations familiales
(Compensatiekas voor gezinsvergoedingen), waarbij de werkgever is aangesloten.
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BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

I.

Ziekteverzekering

In de zin van artikel 22, lid (3), van de Verordening:
a) de ziekteverzekeringsinstelling waarbij de rechthebbende op een rente is aangesloten;
b) ingeval de rechthebbende op een rente niet bij een ziekteverzekeringsinstelling is aan
gesloten, de Allgemeine Ortskrankenkasse , Bad Godesberg (Plaatselijk Algemeen Zie
kenfonds).
II.

Pensioenverzekering voor arbeiders en bedienden

Tenzij in sub III anders bepaald wordt, zijn de navolgende instellingen bevoegd te beslissen
over aangevraagde uitkeringen overeenkomstig de artikelen 26 t/m 28 van de Verordening,
alsmede over de toekenning dezer uitkeringen.
- A -

Ingeval de laatste premie, betaald volgens de Duitse wetgeving, voor de pensioen
verzekering voor arbeiders is gestort :
1 . Indien de verzekerde in Saarland woonachtig is :

a) Eisenbahn-Versicherungsanstalt, Saarbrücken (Verzekeringsinstelling der Spoor
wegen), indien de laatste premie, betaald volgens de Duitse wetgeving, bij deze of
bij de Bundesbahnversicherungsanstalt (Verzekeringsinstelling der Bondsspoor
wegen) is gestort;
b) in alle overige gevallen : Landesversicherungsanstalt Saarland, Saarbrücken
(Verzekeringsinstelling voor de arbeiders van Saarland).
2 . Indien de verzekerde buiten Saarland woonachtig is :

a) Landesversicherungsanstalt Westfalen, Münster
(Verzekeringsinstelling voor de arbeiders van het district Westfalen) indien de laatste
premie, betaald volgens de wetgeving van een andere Lid-Staat, bij een Nederlandse
pensioenverzekeringsinstelling is gestort;
b) Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, Düsseldorf
(Verzekeringsinstelling voor de arbeiders van het district Rheinprovinz), indien de
laatste premie, betaald volgens de wetgeving van een andere Lid-Staat, bij een Bel
gische pensioenverzekeringsinstelling is gestort;
c) LandesVersicherungsanstalt Schwaben , Augsburg
(Verzekeringsinstelling voor de arbeiders van het district Schwaben) , indien de laatste
premie, betaald volgens de wetgeving van een andere Lid-Staat , bij een Italiaanse
pensioenverzekeringsinstelling is gestort ;
d) Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz , Speyer
(Pensioenverzekeringsinstelling voor de arbeiders van het land Rheinland-Pfalz),
indien de laatste premie , betaald volgens de wetgeving van een andere Lid-Staat, bij
een Franse of Luxemburgse pensioenverzekeringsinstelling is gestort;
e) Seekasse, Hamburg (Verzekeringsinstelling voor zeeheden) of Bundesbahnversiche
rungsanstalt, Frankfurt a. M. (Verzekeringsinstelling der Bondsspoorwegen), afhan
kelijk van de instelling, waarbij de laatste premie, betaald volgens de Duitse wet
geving, is gestort , ongeacht de wetgeving van welke andere Lid-Staat laatstelijk
premies voor pensioenverzekering zijn gestort .
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- B -

Ingeval de laatste premie, betaald volgens de Duitse wetgeving, voor de pensioen
verzekering voor bedienden is gestort :
1 . Indien de verzekerde in Saarland woonachtig is :
Landesversicherungsanstalt Saarland, Saarbrücken
(Verzekeringsinstelling voor Saarland).
2 . Indien de verzekerde buiten Saarland woonachtig is :
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlin
(Bondsverzekeringsinstelling voor Beambten, Berlijn)
III. Penstoenverzekertng voor mijnwerkers
Indien de verzekerde laatstelijk premies voor de Duitse pensioenverzekering voor mijn
werkers of voor een overeenkomstig stelsel van een andere Lid-Staat heeft gestort, of in
dien hij , met inachtneming van artikel 27 van de Verordening, bij de Duitse pensioenver
zekering voor mijnwerkers de wachttijd voQr mijnwerkerspensioen wegens verminderde
arbeidsgeschiktheid als mijnwerker heeft vervuld, of indien deze wachttijd als vervuld
wordt beschouwd , dan zijn de volgende pensioenverzekeringsinstellingen voor mijn
werkers bevoegd, te beslissen over aangevraagde uitkeringen ingevolge artikel 26 t/m 28
van de Verordening, alsmede over de toekenning van deze uitkeringen :

1 . Indien de verzekerde in Saarland woonachtig is :
Saarknappschaft, Saarbrücken (Verzekeringsinstelling voor de mijnwerkers in Saarland).
2. Indien de verzekerde buiten Saarland woonachtig is :

a) Aachener Knappschaft , Aachen (Verzekeringsinstelling voor de mijnwerkers van
het district Aken, Aken),
indien de laatste premie, betaald volgens de wetgeving van een andere Lid-Staat ,
bij een Belgische of Nederlandse pensioenverzekeringsinstelling is gestort;
b) Ruhrknappschaft , Bochum (Verzekeringsinstelling voor de mijnwerkers van het
Ruhrgebied),
indien de laatste premie, betaald volgens de wetgeving van een andere Lid-Staat, bij
een Franse of Italiaanse pensioenverzekeringsinstelling is gestort;
c) Brühler Knappschaft, Köln (Verzekeringsinstelling voor de mijnwerkers van Brühl,
Keulen),
indien de laatste premie, betaald volgens de wetgeving van een andere Lid-Staat, bij
een Luxemburgse pensioenverzekeringsinstelling is gestort .
FRANKRIJK (*)
I. Moederland

A.

Algemeenstelsel
1 . Ziekte :

2. Moederschap :

(1)

Caisse primaire de sécurité sociale
(Hoofdkas voor de sociale zekerheid).
Caisse primaire de sécurité sociale
(Hoofdkas voor de sociale zekerheid).

In geval van twijfel inzake het bevoegde orgaan wordt men verzocht zich. te wenden tot het
„Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, Paris" (Centrum voor sociale zekerheid van
migrerende werknemers, Parijs) .
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3. Invaliditeit :

Caisse régionale de sécurité sociale
(Regionale Kas voor sociale zekerheid).

4. Ouderdom :

Caisse régionale d assurance vieillesse des travailleurs salariés
(Regionale Kas voor Ouderdomsverzekering van loonarbeiders)

5. Overlijden :

Caisse primaire de sécurité sociale .
(Hoofdkas voor sociale zekerheid).

6. Arbeidsongevallen :

a) Tijdelijke ongeschiktheid :
Caisse primaire de sécurité sociale
(Hoofdkas voor sociale zekerheid).
b) Blijvende ongeschiktheid :
— Renten :

— Caisse régionale de sécurité sociale
(Regionale Kas voor sociale zekerheid)
(voor de ongevallen, die sinds 1.1 . 1947 hebben plaatsgevonden);
— de werkgever of de hem rechtens vertegenwoordigende verzekeraar
(voor de ongevallen die vóór 1.1 . 1947 hebben plaatsgevonden);
— verhoging van de renten:
— Caisse régionale de sécurité sociale
(Regionale Kas voor sociale zekerheid)
(voor de ongevallen die sinds 1.1 . 1947 hebben plaatsgevonden);

— Caisse des dépots et consignations
(Deposito- en Consignatiekas)
(voor de ongevallen die vóór 1.1 . 1947 hebben plaatsgevonden).

7. Kinderbijslag:

Caisse d'allocations familiales

(Kas voor kinderbijslag).
8. Werkloosheid :

B.

Stelsel voor
1 . Ziekte :

2. Moederschap :

Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre.
(Regionale directie voor de arbeid en de arbeidskrachten) .
de landbouw

Caisse mutuelle d assurances sociales agricoles
(Onderlinge sociale verzekeringskas voor de landbouw).
Caisse mutuelle d assurances sociales agricoles

(Onderlinge sociale verzekeringskas voor de landbouw).
3. Invaliditeit :

Caisse centrale de secours mutuels agricoles
(Centrale kas voor onderlinge bijstand voor de landbouw).

4. Ouderdom :

Caisse centrale de secours mutuels agricoles
(Centrale kas voor onderlinge bijstand voor de landbouw).
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5. Overlijden :

Caisse mutuelle d'assurances sociales agricoles
(Onderlinge sociale verzekeringskas voor de landbouw).

6. Arbeidsongevallen : . De werkgever of de hem rechtens vertegenwoordigende verzeke
raar (behalve indien het verhogingen van de renten betreft; het
bevoegde orgaan is in dat geval de Caisse des dépots et consigna
tions — Deposito- en Consignatiekas).

C.

7. Kinderbijslag .

Caisse mutuelle d allocations familiales agricoles
(Onderlinge kas voor kinderbijslagen voor de landbouw).

8. Werkloosheid :

Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre.
(Regionale directie voor de arbeid en de arbeidskrachten).

Stelsel voor de mijnbouw
1 . Ziekte :

Société de secours minière

(Maatschappij tot ondersteuning van mijnwerkers).
2. Moederschap :

Société de secours minière

(Maatschappij tot ondersteuning van mijnwerkers).
3. Invaliditeit .

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

(Zelfstandige nationale kas voor sociale zekerheid voor de mijnen).
4. Ouderdom :

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

(Zelfstandige nationale kas voor sociale zekerheid voor de mijnen).
5. Overlijden :
a) Uitkeringen bij overlijden :
Société de secours minière

(Maatschappij tot ondersteuning van mijnwerkers).

b) Overlevingspensioenen :
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines

(Zelfstandige nationale kas voor sociale zekerheid voor de mijnen).

6. Arbeidsongevallen :
a) Tijdelijke ongeschiktheid :
Société de secours minière

(Maatschappij tot ondersteuning van mijnwerkers),

b) Blijvende ongeschiktheid :
— Renten :

. — Umon régionale des sociétés de secours minières
(Regionale Unie van Maatschappijen tot ondersteuning van mijnwerkers)
(voor de ongevallen welke sedert 1.1 . 1947 hebben plaatsgevonden);

— de werkgever of de hem rechtens vertegenwoordigende verzekeraar,
(voor de ongevallen welke vóór 1.1 . 1947 hebben plaatsgevonden).
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— Verhoging van renten :
— Union régionale des sociétés de secours minières
(Regionale Unie van Maatschappijen tot ondersteuning van mijnwerkers)
(voor de ongevallen welke sedert 1.1 . 1947 hebben plaatsgevonden);
— Caisse des dépôts et consignations
(Deposito- en consignatiekas)
(voor de ongevallen welke vóór 1.1 . 1947 hebben plaatsgevonden).
7 . Kinderbijslag:

8. Werkloosheid :

Union régionale de sociétés de secours minières
(Regionale Unie van Maatschappijen tot ondersteuning van
mijnwerkers).
Direction departementale du travail et de la main-d'œuvre
(Regionale directie voor de arbeid en de arbeidskrachten).

II. Algerië
A.

Algemeen stelsel
1 . Ziekte

2. Moederschap

Caisse d'assurances sociales ou Caisse sociale (Sociale verzeke
ringskas of Sociale kas) (naar gelang van het beroep).

3. Invaliditeit

4. Ouderdom :

Caisse algérienne d'assurance-vieillesse

(Algerijnse kas voor ouderdomsverzekering).
5. Overlijden :

Caisse d'assurances sociales ou Caisse sociale .

(Sociale verzekeringskas of Sociale kas) (naar gelang van het
beroep).
6. Arbeids

ongevallen :

7. Kinderbiislag:

De werkgever of de hem rechtens vertegenwoordigende verzeke
ringsinstelling (behalve indien het verhogingen van renten betreft;
het bevoegde orgaan is in dat geval de Caisse des dépöts et consig
nations (Deposito- en consignatiekas)).
Caisse d'allocations familiales ou Caisse sociale

(Kas voor Kinderbijslagen of Sociale Kas) (naar gelang van het
beroep).
8. Werkloosheid :

B.

Direction départementale du travail et de la main-d œuvre
(Regionale directie voor de arbeid en de arbeidskrachten).

Stelsel voor de landbouw (geen kinderbijslagen)
1 . Sociale verzekeringen : Alle risico's :
Caisse régionale mutuelle d'assurances sociales agricoles
(Regionale onderlinge sociale verzekeringskas voor de landbouw).
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2. Arbeidsongevallen :

C.

De werkgever of de hem rechtens vertegenwoordigende verzekeraar
(behalve indien het verhogingen van renten betreft; het bevoegde
orgaan is in dat geval de Caisse des dépots et consignations) (Depo
sito- en Consignatiekas).

Stelsel voor de mijnbouw
1 . Arbeidsongevallen :

De werkgever of de hem rechtens vertegenwoordigende verzeke
ringsinstelling (behalve indien het verhogingen van renten betreft ;
het bevoegde orgaan is in dat geval de Caisse des dépots et
consignations (Deposito- en Consignatiekas)).

2. Ziekte -

moederschap :

Société de secours minière d'Algérie
(Maatschappij tot ondersteuning van de mijnwerkers in Algerië).

3. AUe overige risico's : Caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des
mines d'Algérie
(Zelfstandige pensioen- en voorzorgskas voor het mijnpersoneel
in Algerië) .

III. Departementen overzee

(Eén enkel regime; geen bijstand voor werknemers zonder arbeid).

Alle risico s :

Caisse générale de sécurité sociale (Algemene Kas voor sociale
zekerheid)
(behalve voor de verhogingen van renten , toe te kennen bij ar
beidsongevallen, welke in de departementen overzee hebben

plaatsgevonden vóór 1 januari 1952; het bevoegde orgaan is in
dat geval de Direction départementale de l'Enregistrement (Re
gionale Directie van de Registratie)).
ITALIË

I.

Ziekte - moederschap
a) In de zin van de artikelen 18, 19 en 20 van de Verordening en van de artikelen 14 en
16 t/m 23 van deze Uitvoeringsverordening :
In het geval van tuberculose :
Le sedi Provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

(De provinciale bureaus van de Nationale Instelling voor Sociale Voorzorg).
In het geval van andere ziekten :
Le sedi Provinciali dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie
(De provinciale bureaus van de Nationale Instelling voor Ziekteverzekering),
of

Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo, Roma
(Nationaal Orgaan voor Voorzorg en Bijstand voor het theaterpersoneel, Rome),
of

Istituto Nazionale di Previdenza per ì Giornalisti italiani „ G. Amendola , Roma
(Nationale Instelling voor Voorzorg voor Italiaanse journalisten „G. Amendola",
Rome),
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of

Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati Agricoli e Forestali, Roma
(Nationale Kas voor bijstand aan werknemers in de land- en bosbouw, Rome) ,
of

Cassa Nazionale Malattie Impiegati Linee Aeree Civili, Roma
(Nationale Ziekenkas voor beambten van de burgerluchtvaart, Rome),
of

Cassa Nazionale Malattie Operai Gente dell'Aria, Roma
(Nationale Ziekenkas voor het luchtvaartpersoneel, Rome),
of

Cassa Mutua Provinciale di Trento, Trento

(Onderlinge Kas van de provincie Trento, Trento),
of

Cassa Mutua Provinciale di Bolzano, Bolzano

(Onderlinge Kas van de provincie Bolzano, Bolzano),
of

Cassa Mutue Aziendali

(Onderlinge Kassen van de Ondernemingen),
en

b) in de zin van de artikelen 22 en 23 van de Verordening en van de artikelen 24, 26, 73, 75 en 79
van deze Uitvoeringsverordening:
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Roma

(Nationale Instelling voor Sociale Voorzorg, Rome),
of

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Roma
(Nationale Instelling voor Verzekering tegen Arbeidsongevallen, Rome),
of

Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati Agricoli e Forestali, Roma
(Nationale Kas voor bijstand aan werknemers in de land- en bosbouw, Rome),
of

Istituto Nazionale Previdenza Dirigenti Aziende Industriali, Roma
(Nationale Instelling voor Voorzorg voor het leidinggevend personeel in industriële
ondernemingen, Rome),
of

Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo, Roma
(Nationaal Orgaan voor Voorzorg en Bijstand voor het theaterpersoneel, Rome),
of

Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti italiani „G. Amendola , Roma
(Nationale Instelling voor Voorzorg voor Italiaanse journalisten „G. Amendola",
Rome),

16. 12. 58

II.

PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

637/58

Invaliditeit - ouderdom - overlijden (pensioenen)
Le sedi Provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

(De provinciale bureaus van de Nationale Instelling voor Sociale Voorzorg),
of

Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo, Roma
(Nationaal Orgaan van Voorzorg enBijstand voor het theaterpersoneel, Rome),
of

Istituto Nazionale Previdenza Dirigenti Aziende Industriali, Roma
(Nationale Instelling voor Voorzorg voor leidinggevend personeel in industriële onder
nemingen, Rome),
of

Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti italiani ,,G. Amendola", Roma
(Nationale Instelling voor Voorzorg voor Italiaanse journalisten , ,G. Amendola", Rome).

III. Arbeidsongevallen en beroepsziekten
Istituto Nazionale per 1 Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Roma
(Nationale Instelling voor de Verzekering tegen arbeidsongevallen, Rome),
of

Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati Agricoli e forestali, Roma
(Nationale Kas voor Bijstand aan werknemers in de land- en bosbouw, Rome),

IV.

Uitkeringen bij overlijden

De bovengenoemde instellingen voor uitkeringen bij ziekte, moederschap of arbeidsonge
vallen, beroepsziekten, al naar het geval.

V.

Werkloosheid
Le sedi Provinciali dell Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

(De provinciale bureaus van de Nationale Instelling voor Sociale Voorzorg),
of

Istituto JNazionale di Previdenza per i Giornalisti italiani , ,G.. Amendola", Roma
(Nationale Instelling van Voorzorg voor de Italiaanse journalisten ,, G. Amendola", Rome)¿
VI. Kinderbijslag
Le sedi Provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

(De provinciale bureaus van de Nationale Instelling voor Sociale Voorzorg ),
of

Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti italiani „ G. Amendola' , Roma
(Nationale Instelling voor Voorzorg voor Italiaanse journalisten , , G. Amendola", Rome).
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LUXEMBURG

I.

Ziekte - moederschap
a) Ziekenkas waarbij de werknemer is aangesloten uit hoofde van zijn werkzaamheden of
waarbij hij laatstelijk was aangesloten .
b) In de zin van lid (3) van artikel 22 van de Verordening het orgaan of de organen welke
tot uitkering der pensioenen verplicht zijn, naar rato van de respectieve tijdvakken van
verzekering.

II.

Invaliditeit - ouderdom - overlijden (pensioenen) :
a) Caisse des pensions des employés privés, Luxembourg
(Pensioenfonds voor de in het particuliere bedrijf werkzaam zijnde bedienden, Luxem
burg) indien het een loontrekkende bediende betreft (met inbegrip van het ondergronds
technisch personeel).
b) Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg
(Instelling voor ouderdoms- en invaliditeitsverzekering, Luxemburg) in alle overige
gevallen .

III. Arbeidsongevallen en beroepsziekten
a) Association d'assurance contre les accidents, Section agricole; Luxembourg
(Instelling voor ongevallenverzekering, afdeling landbouw, Luxemburg), indien het
landarbeiders betreft .

b) Association d'assurance contre les accidents, Section industrielle, Luxembourg

(Instelling voor ongevallenverzekering, afdeling industrie, Luxemburg) in alle overige
gevallen.
IV.

Werkloosheid

Office national du travail, Luxembourg
(Nationaal Arbeidsbureau, Luxemburg).

V.

Kinderbijslag

a) Caisse de compensation pour allocations familiales (Compensatiekas voor kinderbijslag),
welke wordt beheerd door het Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'inva

*

lidité, Luxembourg (Instelling voor ouderdoms- en invaliditeitsverzekering, Luxemburg),
indien het aangeslotenen bij de Instelling betreft.
b) Caisse de compensation pour allocations familiales (Compensatiekas* voor kinderbijslag),
welke wordt beheerd door de Caisse des pensions des employés privés, Luxembourg
(Pensioenfonds voor de in het particuliere bedrijf werkzaam zijnde bedienden, Luxem
burg), in alle overige gevallen.

VI.

Uitkeringen bij overlijden
De onder punt Ia), II en III genoemde instellingen, al naargelang het een uitkering van
een dezer stelsels betreft .
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NEDERLAND

I.

Ziekte - moederschap

Voor de verstrekkingen en het kraamgeld:
De Algemene Ziekenfondsen.
Voor de uitkeringen in geld, met uitzondering van het kraamgeld:
De Bedrijfsverenigingen.

II.

Invaliditeit - ouderdom - overlijden (pensioenen)
Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam .

III. Arbeidsongevallen of beroepsziekten
Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam,
of

de Bedrijfsverenigingen Land- en Tumbouwongevallenwet 1922.
IV.

Werkloosheid

De Bedrijfsverenigingen.

V.

Kinderbijslag
Voor de werknemers :

de Bedrijfsverenigingen.
Voor de rentetrekkers :

Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam.

BIJLAGE 3

De „organen van de woonplaats en de ,,organen van de verblijfplaats" , aangewezen krachtens
artikel 1, sub (i), sub (ii) , van de Verordening
BELGIË

I. Organen van de woonplaats
1 . Ziekte - moederschap :

a) In de zin van de artikelen 20 en 22 van de Verordening en de artikelen 22, 24 en 25, lid ( 1 )

van deze Üitvoeringsverordening:
Verzekeringsorgaan , Société mutuelle ou Office régional de la Caisse auxiliaire d'assu
rance maladie-invalidité (Mutualiteitsvereniging of Gewestelijke Dienst van de Hulpkas
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering).
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b) In de zin van de artikelen 16, 23, 25, lid (2) tot (4), en 26 van deze Uitvoeringsverordening :
Fonds national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles

(Rijksfonds voor Verzekering tegen Ziekte en Invaliditeit, Brussel).
c) In de zin van de artikelen 17 en 19 van de Verordening en de artikelen 15 en 21 van deze
Uitvoeringsverordening:
Office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité
(Gewestelijke Dienst van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering).

2 . Invaliditeit

a) Algemene invaliditeit (arbeiders, bedienden, mijnwerkers):

Caisse nationale d'invalidité, Bruxelles (Rijkskas voor invaliditeit, Brussel) (voor de toe
passing van artikel 30, lid ( 1), van deze Uitvoeringsverordening),
of

Fonds national d'assurance maladie-invalidité , Bruxelles (Rijksfonds voor Verzekering
tegen Ziekte en Invaliditeit , Brussel) (voor de toepassing van artikel 31 , sub (d) en 37,
lid (1 ), van deze Uitvoeringsverordening).
b) Bijzondere invaliditeit van de mijnwerkers:
Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, Bruxelles

(Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers, Brussel).

3. Ouderdom - overlijden (pensioenen)
a) Arbeiders: Ministère du travail et de la prévoyance sociale, Bruxelles
(Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg, Brussel).
b) Bedienden: Caisse nationale des pensions pour employés, Bruxelles
(Nationale Kas voor Bediendenpensioenen, Brussel).
c) Mijnwerkers: Fonds national de retraite des ouvriers mineurs , Bruxelles
(Nationaal pensioenfonds voor Mijnwerkers, Brussel).

4. Arbeidsongevallen en beroepsziekten
a) In geval van arbeidsongevallen :

Fonds national d'assurance maladie-invalidité , Bruxelles (Rijksfonds voor Verzekering tegen
Ziekte en Invaliditeit, Brussel), door bemiddeling van de Offices régionaux de la Caisse
auxiliaire d'assurance-maladie (Gewestelijke diensten van de Hulpkas voor Ziekte- en
invaliditeitsverzekering) .
b) In geval van beroepsziekten:
Fonds de prévoyance en faveur des victimes de maladies professionnelles , Bruxelles
(Voorzorgsfonds ten behoeve van de door beroepsziekten getroffenen, Brussel).
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5. Uitkeringen btj overlijden
a) Verzekering ziekte - invaliditeit
Fonds national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles

(Rijksfonds voor Verzekering tegen Ziekte en Invaliditeit, Brussel).
b) Verzekering ouderdom - overlijden (pensioenen):
Arbeiders: Mmistère du travail et de la prévoyance sociale, Bruxelles
(Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg, Brussel).
Bedienden : Caisse nationale des pensions pour employés, Bruxelles
(Nationale Kas voor Bediendenpensioenen, Brussel).
Mijnwerkers: Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, Bruxelles
(Nationaal pensioenfonds voor Mijnwerkers, Brussel).
c) Arbeidsongevallen:
Fonds national d assurance maladie-invalidité , Bruxelles

(Rijksfonds voor Verzekering tegen Ziekte en Invaliditeit, Brussel), door bemiddeling van
de Offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ( Geweste
lijke Diensten van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering).
d) Beroepsziekten:
Fonds de prévoyance en faveur des victimes de maladies professionnelles, Bruxelles
(Voorzorgsfonds ten behoeve van de door beroepsziekten getroffenen, Brussel).
6. Werkloosheid

Office national du placement et du chômage, Bruxelles

(Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid, Brussel).
7. Kinderbijslag

Caisse nationale de compensation pour allocations familiales, Bruxelles

(Nationale Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen, Brussel).
II. Organen van de verblijfplaats

Ziekte - moederschap
Office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité

(Gewestelijke Dienst van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering).
Arbeidsongevallen
Fonds national d'assurances maladie-invalidité, Bruxelles

(Rijksfonds voor Verzekering tegen Ziekte en Invaliditeit, Brussel), door bemiddeling van
de Offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité (Gewestelijke Diensten
van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering).
Beroepsziekten
Fonds de prévoyance en faveur des victimes de maladies professionnelles, Bruxelles

(Voorzorgsfonds ten behoeve van de door beroepsziekten getroffenen, Brussel).
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BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

I.

Verzekering ziekte - moederschap
a) Allgemeine Ortskrankenkasse (algemene plaatselijke ziekenkas, bevoegd voor de woon- of
verblijfplaats van de betrokken persoon , of, indien een dergelijke kas niet bestaat , de
Landkrankenkasse (landelijke ziekenkas) of de Kreisversicherungsanstalt (regionale
verzekeringsinstelling voor de betreffende plaats); voor verzekerden bij een verzekerings
instelling voor mijnwerkers en hun gezinsleden de ter plaatse bevoegde verzekeringsin
* stelling voor mijnwerkers (Knappschaft) .
b) Voor de toepassing van artikel 20 van de Verordening en van artikel 22 van deze Uitvoe
ringsverordening de instelling waarbij de werknemer het laatst verzekerd was, of, indien
een dergelijke bevoegde instelling niet bestaat, de sub a) bedoelde instelling.

II.

Verzekering tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten
a) Voor de verstrekkingen in natura en voor uitkeringen in geld, anders dan in de vorm van
renten, verplegingsgelden en uitkeringen bij overlijden, alsmede voor de toepassing van
artikel 49, lid (2), van deze Uitvoeringsverordening:
Allgemeine Ortskrankenkasse (algemene plaatselijke ziekenkas), bevoegd voor de
woonplaats of de verblijfplaats van de betrokken persoon of, indien een dergelijke kas
niet bestaat , de Landkrankenkasse (agrarische ziekenkas) of de Kreisversicherungs
anstalt (regionale ziekenkas) , bevoegd voor de betreffende plaats; voor verzekerden bij
een verzekeringsinstelling voor mijnwerkers en hun gezinsleden de ter plaatse bevoegde
verzekeringsinstelling voor mijnwerkers (Knappschaft).
b) Voor renten, verplegingsgelden en uitkeringen bij overlijden , alsmede voor de toepas
sing van artikel 57, lid ( 1 ) en (2) van deze Uitvoeringsverordening :
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Bonn (Federatie van indu
striële beroepsorganisaties).

III. Verzekering tegen werkloosheid en werkloosheidsuitkeringen
Arbeitsamt (Arbeidsbureau) bevoegd voor de woonplaats.
IV. Kinderbijslag
Gesamtverband der Familienausgleichskassen , Bonn
(Verbond van Gezinscompensatiekassen) .
FRANKRIJK

I. Moederland

A.

Risico's met uitzondering van werkloosheid en kinderbijslag
1 . Voor alle artikelen van de Verordening en van de Uitvoeringsverordening welke be
trekking hebben op het orgaan van de woon- of verblijfplaats , is de Caisse primaire de
sécurité sociale (Hoofdkas voor sociale zekerheid) van de woonplaats aangewezen,
behoudens de hierna vermelde artikelen .

2. Voor de toepassing van de hierna genoemde artikelen van deze Uitvoeringsverorde
ning zal het orgaan van woon- of verblijfplaats zijn :
Artikel 25 :

— De Caisse primaire de sécurité sociale
(Hoofdkas voor sociale zekerheid), wat het algemene stelsel betreft;
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— de Caisse mutuelle d assurances sociales agricoles
(Onderlinge sociale verzekeringskas voor de landbouw), wat de landbouw betreft;
— de Société de secours minière

(Maatschappij tot ondersteuning van mijnwerkers), wat de mijnbouw betreft .
Artikel 26 (Orgaan van de woonplaats):
— de Caisse primaire de sécurité sociale
(Hoofdkas voor sociale zekerheid), wat het algemene stelsel betreft;
— de Caisse mutuelle d'assurances sociales agricoles
(Onderlinge sociale verzekeringskas voor de landbouw), wat de landbouw betreft ;
— de Société de secours minière

(Maatschappij tot ondersteuning van mijnwerkers), wat de mijnbouw betreft .

Artikel 30 :

Indien het invaliditeitspensioenen betreft :
— de Caisse régionale de sécurité sociale

(Regionale Kas voor sociale zekerheid) voor het algemene stelsel;
— de Caisse centrale de secours mutuels agricoles
(Centrale Kas voor onderlinge bijstand voor de landbouw) voor de landbouw, te Parijs;
— de Caisse autonome nationale de sécurité sociale

(Zelfstandige nationale Kas voor sociale zekerheid) voor de mijnbouw te Parijs .

Indien het ouderdomspensioenen betreft :
— de Caisse régionale d'assurance vieillesse
(Regionale Kas voor Ouderdomsverzekering) voor het algemene stelsel;

— de Caisse centrale de secours mutuels agricoles
(Centrale Kas voor onderlinge bijstand voor de landbouw) voor de landbouw te
Parijs;
— de Caisse autonome nationale de sécurité sociale

(Zelfstandige nationale Kas voor sociale zekerheid) voor de mijnbouw te Parijs.
Artikel3 7 :

Zie artikel 30 (ouderdom).
Artikel5 6:

Caisse régionale de sécunté sociale
(Regionale Kas voor sociale zekerheid).
Artikel 61 :

Caisse primaire de sécurité sociale

(Hoofdkas voor sociale zekerheid) van de woonplaats.
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Artikel 71 , lid 3 en artikel 72 :
Caisse d allocations familiales

(Kinderbijslagkas)
B.

Risico van werkloosheid

1 . Verordening (artikelen 35 t/m 37):
Direction departementale du travail et de la main-d'œuvre
(Regionale Directie van de Arbeid en de Arbeidskrachten).

2. Uitvoeringsverordening ( Artikel 66 ):
net orgaan van de woon- oi verblijïplaats is de Regionale Directie van de Arbeid en
de Arbeidskrachten .

C.

Kinderbijslag
Voor de toepassing van de Verordening en de Toepassingsverordening is het orgaan
van de woonplaats de Caisse d'allocations familiales (Kinderbijslagkas) van de woon
plaats.

II. Algerië
Risico s met uitzondering van werkloosheid :
Caisse de coordination de sécurité sociale

(Coördinatiekas voor sociale zekerheid).
Risico van werkloosheid :

Direction departementale du travail et de la main-d œuvre
(Regionale Directie van de Arbeid en de Arbeidskrachten).

III. Departementen overzee

Caisse générale de sécurité sociale
(Algemene kas voor sociale zekerheid).

ITALIË

I.

Ziekte - moederschap

a) In de zin van de artikelen 17, 19 en 20 van de Verordening en van de artikelen 15, 16,
21 , 22 en 23 van deze Uitvoeringsverordening:
In geval van tuberculose :
Le sedi Provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

(De provinciale bureaus van het Nationale Instituut van Sociale Voorzorg).
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In geval van andere ziekten :
Le sedi Provinciali dell Istituto Nazionale per 1 Assicurazione contro le malattie
(De provinciale bureaus van de Nationale Instelling van Ziekteverzekering),
of

Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo, Roma
(Nationaal orgaan van Voorzorg en Bijstand voor het theaterpersoneel) (1),
of

Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti Italiani G. Amendola, Roma

(Nationale Instelling voor Voorzorg voor Italiaanse journalisten ,,G. Amendola") i1) ,
of

Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati Agricoli e Forestali, Roma

(Nationale Kas voor Bijstand aan werknemers in de land- en bosbouw, Rome) (*),
of

Cassa Nazionale Malattie Impiegati Linee Aeree Civili, Roma

(Nationale Ziekenkas voor beambten van de burgerluchtvaart, Rome) (x),
of

Cassa Nazionale Malattie Operai Gente dell'Aria, Roma

(Nationale Ziekenkas voor het luchtvaartpersoneel, Rome) (*),
of

Cassa Mutua Provinciale di Trento, Trento

(Onderlinge Kas van de provincie Trento, Trento) (*),
of

Cassa Mutua Provinciale di Bolzano, Bolzano

(Onderlinge Kas van de provincie Bolzano, Bolzano) (x),
of

Cassa Mutue Aziendali

(Onderlinge Kassen van de Ondernemingen) (*).
b) In de zin van artikel 22 van de Verordening en van de artikelen 24 t/m 26 van deze Uit
voeringsverordening:
In geval van tuberculose :
Le sedi Provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

(De provinciale bureaus van de Nationale Instelling voor Sociale Voorzorg).
In geval van andere ziekten :
Le sedi Provinciali dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie
(De provinciale bureaus van de Nationale Instelling voor Ziekteverzekering),
of

Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo, Roma
(Nationaal Orgaan voor Voorzorg en Bijstand voor het theaterpersoneel, Rome),
(1) Eveneens in de zin van artikel 65 van deze Uitvoeringsverordening.
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of

Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti Italiani ,,G. Amendola ', Roma
(Nationale Instelling voor Voorzorg voor Italiaanse journalisten „G. Amendola", Rome)
II.

Invaliditeit - ouderdom - overlijden (pensioenen)
Le sedi Provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

(De provinciale bureaus van de Nationale Instelling voor Sociale Voorzorg),
of

Istituto Nazionale Previdenza Dirigenti Aziende Industriali, Roma
(Nationale Instelling voor Voorzorg voor leidinggevend personeel m industriële on
dernemingen, Rome),
of

Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo, Roma
(Nationaal Orgaan voor Voorzorg en Bijstand voor het theaterpersoneel, Rome),
of

Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti Italiani , , G. Amendola", Roma

(Nationale Instelling voor Voorzorg voor Italiaanse journalisten , ,G. Amendola").
III. Arbeidsongevallen en beroepsziekten
a) In de zin van artikel 53 van deze Uitvoeringsverordening:
Le sedi Provinciali dell Istituto Nazionale per la Assicurazione contro le malattie
(De provinciale bureaus van de Nationale Instelling voor Ziekteverzekering).
b) Bovendien :
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Roma
(Nationale Instelling voor Verzekering tegen arbeidsongevallen),
of

Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati Agricoli e Forestali , Roma
(Nationale Kas voor Bijstand aan werknemers in de land- en bosbouw, Rome).

IV. Uitkeringen bij overlijden
De bovengenoemde instellingen voor uitkeringen bij ziekte, moederschap of arbeidson
gevallen, beroepsziekten, al naar het geval.
V.

Werkloosheid

Le sedi Provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

(De provinciale bureaus van de Nationale Instelling voor Sociale Voorzorg),
of

Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti Italiani G. Amendola, Roma

(Nationale Instelling voor Voorzorg voor Italiaanse journalisten , ,G. Amendola", Rome).
VI. Kinderbijslag

In de zin van artikel 72 van deze Uitvoeringsverordening:
Le sedi Provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

(De provinciale bureaus van de Nationale Instelling voor Sociale Voorzorg),
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of

Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti Italiani ,,G. Amendola' , Roma

(Nationale Instelling voor Voorzorg voor Italiaanse journalisten ,,G. Amendola", Rome).
LUXEMBURG

I.

Ziekte - moederschap

a) In de zin van de artikelen 19 , 22 , lid (2), (5) en (6) van de Verordening: Caisse régionale

de maladie (regionale ziekenkas) welke voor de woon- of verblijfplaats bevoegd is.
b) In de zin van artikel 20 van de Verordening: Caisse régionale de maladie (regionale zieken
kas) die voor de woon- of verblijfplaats bevoegd is of Caisse de maladie des employés
privés (ziekenkas van de werknemers in de particuliere sector) , al naar de aard van de
werkzaamheid van de verzekerde .

c) In de zin van artikel 22, lid ( 1 ) van de Verordening : Caisse de maladie (ziekenkas)
welke volgens de Luxemburgse wetgeving bevoegd is voor het aandeel van het gedeeltelijk
Luxemburgse pensioen.

II.

Invaliditeit - ouderdom - overlieden (pensioenen)
a) Caisse des pensions des employés prives, Luxembourg
(Pensioenkas voor werknemers in de particuliere sector, Luxemburg), wanneer het loon
trekkende bedienden betreft (met inbegrip van het technische ondergrondse personeel
in de mijnen).
b) Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg
(Ouderdoms- en invaliditeitsverzekering, Luxemburg), in alle overige gevallen .

III. Bedrijfsongevallen en beroepsziekten
a) Association d'assurance contre les accidents, Section agricole, Luxembourg
(Verzekering tegen ongevallen , Afdeling Landbouw, Luxemburg), wanneer het land
arbeiders betreft .

b) Association d'assurance contre les accidents, Section industrielle, Luxembourg
(Verzekeringsmaatschappij tegen ongevallen, Industriële Sector, Luxemburg) in alle
overige gevallen .
IV.

Werkloosheid

Office national du travail, Luxembourg
(Nationaal Arbeidsbureau, Luxemburg).
NEDERLAND

I. Organen van de woonplaats
1 . Ziekte - moederschap

Voor de verstrekkingen en het kraamgeld:
de Algemene Ziekenfondsen.
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Voor de uitkeringen in geld, met uitzondering van het kraamgeld:
de Bedrijfsverenigingen.
2. Invaliditeit - ouderdom - overlijden (pensioenen)
Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam

3. Arbeidsongevallen of beroepsziekten
Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam
of

De Bedrijfsverenigingen Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 .
4. Werkloosheid

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, Amsterdam.
5. Kinderbijslag:
Voor de werknemers:

de Bedrijfsverenigingen.
Voor de rentetrekkers:

Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam.

II. Organen van de verblijfplaats
1 . Ziekte - moederschap :

Voor de verstrekkingen en het kraamgeld:
Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds, Utrecht
of

de overige Algemene Ziekenfondsen .

Voor de uitkeringen in geld, met uitzondering van het kraamgeld:
de bedrijfsverenigingen .

2. Invaliditeit - ouderdom - overlijden (pensioenen) - arbeidsongevallen - beroepsziekten werkloosheid - kinderbijslag
Zie deel I hierboven .
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BIJLAGE 4

De „verbindingsorganen m de zin van artikel 3, lid (1), van deze Uitvoeringsverordening

BELGIË

Ministère du travail et de la prévoyance sociale, Bruxelles
(Ministerie van Arbeid eji Sociale Voorzorg, Brussel).
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

I.

Verzekering ziekte - moederschap
Bundesverband der Ortskrankenkassen, Bad Godesberg
(Federatie van plaatselijke ziekenkassen).

II.

Verzekering arbeidsongevallen - beroepsziekten
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften , Bon;
(Federatie van industriële beroepsorganisaties).

III. Pensioenverzekering voor arbeiders

Verband deutscher Rentenversicherungsträger, Frankfurt a/M.
(Verbond van Duitse Pensioenverzekeringsinstellingen) .
IV. Pensioenverzekering voor gesalarieerde werknemers
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlin
(Bondsinstituut voor verzekering van werknemers).
V.

Pensioenverzekering voor mijnwerkers
Arbeitsgemeinschaft der Knappschaften der Bundesrepublik Deutschland, Bochum
(Werkgemeenschap van de Verzekeringsinstellingen van Mijnwerkers in de Bondsrepubliek
Duitsland).

VI. Pensioenverzekering van arbeiders in de ijzer- en staalindustrie
Landesversicherungsanstalt Saarland — Abteilung hüttenknappschaftliche Pensions
versicherung — Saarbrücken
(Verzekeringsinstelling van Saarland — Afdeling pensioenverzekering van de ijzer- en
staalindustrie — Saarbrücken ).
VII. Kinderbijslag
Gesamtverband der Famihenausgleichskassen, Bonn
(Verbond van gezinscompensatiekassen).
FRANKRIJK

Centre de Sécurité sociale des Travailleurs migrants, Pans

(Centrum van sociale zekerheid van migrerende werknemers, Parijs).
ITALIË

I.

Ziekte - moederschap
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie, Roma
(Nationale Instelling voor de ziekteverzekering, Rome).
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II.
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Invaliditeit - ouderdom - overlijden - werkloosheid - verzekering tegen tuberculose - kinder
bijslag:
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Roma

(Nationale Instelling voor Sociale Voorzorg, Rome) .
III. Arbeidsongevallen en beroepsziekten :
Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Roma
(Nationale Instelling voor Verzekering tegen Arbeidsongevallen , Rome).

LUXEMBURG

Voor de toepassing van artikel 41 van de Uitvoeringsverordening: de instellingen welke belast
zijn met gelijksoortige uitkeringen in de landen van verblijf (zie bijlage 2).
In alle overige gevallen het Ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid te Luxemburg.

NEDERLAND

I.

In de zin van artikel 3 van deze Uitvoeringsverordening:
a) voor de verstrekkingen in geval van ziekte en moederschap en voor het kraamgeld:
Ziekenfondsraad, Amsterdam;

b) voor de overige uitkeringen :
Sociale Verzekeringsraad, Den Haag.

II.

In de zin van de artikelen 38, 41 , lid ( 1), 42 en 56, lid (2), van deze Uitvoeringsverordening:
Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam .

BIJLAGE 5

De door de bevoegde autoriteiten aangewezen instellingen of bepaalde organen

BELGIE

a) In de zin van artikel 13 van de Verordening en van de artikelen 11 en 12 van deze Uitvoerings
verordening:
Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid (Office National de sécurité sociale), Brussel.
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b) In de zin van artikel 21 en 24 van deze Uitvoeringsverordening:
Fonds national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles

(Rijksfonds voor verzekering tegen Ziekte en Invaliditeit , Brussel).
c) In de zin van artikel 68 en 72 van deze Uitvoeringsverordening :
Caisse nationale pour allocations familiales, Bruxelles
(Nationale Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen, Brussel).

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

a) In de zin van artikel 11 van deze Uitvoeringsverorden ing:
Ziekenkas waarbij de werknemer is aangesloten .
b) In de zin van artikel 12 van deze Uitvoeringsverordening :
Plaatselijke algemene ziekenkas (Allgemeine Ortskrankenkasse), Bonn .

c) In de zin van de artikelen 21 , 24, 74 en 79 van deze Uitvoeringsverordening:
Bundesverband der Ortskrankenkassen , Bad Godesberg

(Federale organisatie van plaatselijke ziekenfondsen , Bad Godesberg ).
d) In de zin van de artikelen 68, 71 en 72 van deze Uitvoeringsverordening:
Gesamtverband der Familienausgleichskassen , Bonn
(Nationale organisatie van de compensatiekassen voor kinderbijslag, Bonn).

FRANKRIJK

a) In de zm van artikel 11 van deze Uitvoeringsverordening:
Moederland

Algemeen stelsel: Caisse primaire de sécurité sociale
(Hoofdkas voor de sociale zekerheid).
Stelsel voor de landbouw: Caisse mutuelle d'assurances sodales agricoles
(Onderlinge waarborgkas voor de sociale verzekering op het gebied van de landbouw).
Stelsel voor de mijnen: Société de secours minière
(Maatschappij voor bijstand in de mijnbouw).
Algen ë
Caisse de coordination de sécurité sociale

(Coördinatiekas voor de sociale zekerheid).
Departementen overzee
Caisse générale de sécurité sociale
(Algemene kas voor de sociale zekerheid).

b) In de zin van artikel 12, leden (4) en (5) van deze Uitvoeringsverordening:
Caisse primaire centrale de sécurité sociale de la région parisienne
(Centrale hoofdkas voor de sociale zekerheid van het Parijse gebied).
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c) In de zin van artikel 21 , lid (1) van deze Uitvoeringsverordening:
Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, Paris
(Centrum van sociale zekerheid van migrerende werknemers, Parijs).

d) In de zin van artikel 24, lid ( 1) van deze Uitvoeringsverordening:
Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, Paris
(Centrum van sociale zekerheid van migrerende werknemers , Parijs)
e) In de zin van artikel 74, lid (3) van deze Uitvoeringsverordening :
Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, Paris ,
(Centrum van sociale zekerheid van migrerende werknemers, Parijs).

ITALIË

a) In de zin van artikel 13, sub (a), van de Verordening:
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Roma

(Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg, Rome).
b) In de zm van de artikelen 11 , 12, 63 en 67 van deze Uitvoeringsverordening:
Le sedi Provinciali dell'Istituto Nazionale per 1 Assicurazione contro le malattie
(De provinciale bureaus van de Nationale Instelling voor de ziekteverzekering).
c) In de zin van de artikelen 21 en 24 van deze Uitvoeringsverordening:
In geval van tuberculose :
Le sedi Provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

(De provinciale bureaus van de Nationale Instelling voor Sociale Voorzorg).
In geval van andere ziekten :
Le sedi Provinciali dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie
(De provinciale bureaus van de Nationale Instelling voor de ziekteverzekering) .

d) In de zm van artikel 68, lid ( 2), en van artikel 71 , lid (3) ,van deze Uitvoeringsverordening:
Le sedi Provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

(De provinciale bureaus van de Nationale Instelling voor Sociale Voorzorg).
e) In de zm van artikel 74, lid (3), van deze Uitvoeringsverordenmg:
Le sedi Provinciali dell'Istituto Nazionale per 1 Assicurazione contro le malattie
(De provinciale bureaus van de Nationale Instelling voor de ziekteverzekering).
f) In de zm van artikel 79, lid ( 1 ), van deze Litvoeringsverordening:
In geval van tuberculose en werkloosheid :
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Roma

(Nationale Instelling voor Sociale Voorzorg)
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In ge val van ziekten met uitzondering van tuberculose :
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie, Roma.
(Nationale Instelling voor Ziekteverzekering, Rome).
In geval van arbeidsongevallen en beroepsziekten :
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro , Roma
(Nationale Instelling voor de verzekering tegen arbeidsongevallen , Rome ).

LUXEMBURG

a) In de zin van de artikelen 11 en 12 van deze Uitvoeringsverordening:
Ministère du travail et de la sécurité sociale, Luxembourg
(Ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid, Luxemburg).
b) In de zin van artikel 21 van deze Uitvoeringsverordening:
Inspection des institutions sociales
(Inspectie van de sociale Instellingen, Luxemburg),
c) In de zin van artikel 24 van deze Uitvoeringsverordening:
Inspection des institutions sociales, Luxembourg
(Inspectie van de sociale Instellingen , Luxemburg).
Etablissement d assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg

(Instelling voor de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering, Luxemburg),
of

Caisse des pensions des employés privés, Luxembourg
(Pensioenfonds voor de in het particuliere bedrijf werkzaam zijnde bedienden, Luxemburg),
d) In de zin van artikel 63 van deze Uitvoeringsverordening:
Office national du travail, Luxembourg
(Nationaal Arbeidsbureau, Luxemburg).

e) In de zin van artikel 65 van deze Uitvoeringsverordening:
Caisse régionale de maladie du lieu de résidence des membres de la familie
(Regionale ziekenkas in de woonplaats van de gezinsleden).
f) In de zin van artikel 71 , lid (3), van deze Uitvoeringsverordening:
De instellingen genoemd onder II en III van Bijlage 2 .
g) In de zin van artikel 72 van deze Uitvoeringsverordening:
Caisse de compensation pour allocations familiales gérée par 1 Etablissement d assurance
contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg
(Compensatiekas voor kinderbijslag onder beheer van de instelling voor ouderdoms- en inva
liditeitsverzekering) .
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NEDERLAND

a) In de zin van de artikelen 11 , 12, leden (4) en (5), en 68, lid (2), van deze Uitvoeringsverorde
ning:
Sociale Verzekeringsraad, Den Haag.

b) In de zin van de artikelen 21 , lid ( 1), 24, lid (1) en 74, lid (3) van deze Uitvoeringsverorde
ning:
Ziekenfondsraad, Amsterdam .

c) In de zin van de artikelen 31 , lid (1), alinea (d), en 53 van deze Uitvoeringsverordening:
Sociale Verzekeringsbank , Amsterdam .

d) In de zin van artikel 79, lid ( 1 ) van deze Uitvoeringsverordening:
(i) in geval van ziekte :
Ziekenfondsraad, Amsterdam ,

(ii) in geval van arbeidsongevallen en beroepsziekten:
Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam ,

(ui) m geval van werkloosheid:
Algemeen Werkloosheidsfonds, Den Haag.

BIJLAGE 6

De bepalingen, bedoeld in artikel 6, lid (2), artikel 12, lid (7), en de artikelen 41 en 81
van deze Uitvoeringsverordening

BELGIË — BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Geen

BELGIË — FRANKRIJK

1 . Titel III, vierde hoofdstuk van de administratieve regeling van 1 oktober 1950, Titel III ,
vijfde hoofdstuk, van genoemde regeling, voor zover van toepassing op de invaliden , en Titel III ,
zesde hoofdstuk van bovengenoemde regeling, afdelingen 5 en 7 (toepassing van de algemene
conventie).
2. De regeling van 22 december 1951 (toepassing van artikel 23 van de aanvullende overeen
komst van 17 januari 1948 betreffende de mijnwerkers en gelijkgestelde ondernemingen).
3. Artikel 10 van de Overeenkomst van 7 november 1949 strekkend tot uitbreiding en coördi
natie van de toepassing van de wetgevingen op het gebied van de sociale zekerheid op de onder
danen van de Verdragsluitende Partijen van het Verdrag van Brussel.
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BELGIË
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ITALIË

1 . De administratieve regeling van 19 januari 1951 met betrekking tot de verschillende vor
men van toepassing op de mijnwerkers en gelijkgestelden van de Overeenkomst van 30 april 1948
inzake de sociale verzekeringen, met uitzondering van artikel 8.
2 . Technische overeenkomst van 19 januari 1951 met betrekking tot de diensten welke voor de
toepassing op de mijnwerkers en gelijkgestelden van de Overeenkomst van 30 april 1948 inzake
de sociale verzekeringen in aanmerking genomen moeten worden .
3. De bepalingen betreffende de landarbeiders, vervat in de administratieve regeling van 20
oktober 1950, evenals die welke betrekking hebben op werknemers die tijdelijk verblijf houden
in het andere land dan waarin zij zijn aangesloten (artikel 8 tot 29).

BELGIE — LUXEMBURG

1 . Eerste hoofdstuk van de administratieve regeling van 24 april 1951 met betrekking tot de
verschillende vormen van toepassing van de aanvullende overeenkomst bij de algemene overeen
komst van 3 december 1949 tussen België en het Groothertogdom Luxemburg inzake het stelsel
van sociale verzekeringen van toepassing op mijnwerkers en arbeiders in de ondergrondse steen
groeven.

2. Interpreterend proces-verbaal van 29 december 1953 van de aanvullende overeenkomst
van toepassing op de mijnwerkers en de arbeiders in de ondergrondse steengroeven.

3. Artikel 10 van de overeenkomst van 7 november 1949 strekkend tot uitbreiding en coördi
natie van de toepassing van de wetgevingen op het gebied van de sociale zekerheid op de onder
danen van de Verdragsluitende Partijen van het Verdrag van Brussel.

BELGIË — NEDERLAND
Geen

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

FRANKRIJK

1 . De artikelen 37 , 40, sub (2), en 46 , sub (2), van het administratief akkoord no. 1 van 31
januari 1952 met betrekking tot de toepassing van het algemeen verdrag betreffende de sociale
zekerheid van 10 juli JL950.

2. De artikelen 2 t/m 28 van het administratief akkoord no. 2 van 31 januari 1952 met betrek
king tot de toepassing van het algemeen verdrag betreffende de sociale zekerheid van 10 juli 1950.
3. De artikelen 8, 9, 11 t/m 16, 18 t /m 20 en 22 van het administratief akkoord no. 4 van 3
april 1952 met betrekking tot de toepassing van de aanvullende overeenkomst no. 1 bij het alge
meen verdrag betreffende de sociale zekerheid van 10 juli 1950.

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

ITALIË

"1 . De artikelen 4, 7 , 8, 9, lid (3) en(4) en de artikelen 10, 11 , 12 , 14, 17 , lid (1}, de artikelen 18, 21 ,
24, lid ( 1 ), en de artikelen 25 , 28 , 29, lid (4), artikel 30, lid (5), de artikelen 31 , 38, 39, 42, 45 , en
53, lid (3) van het administratief akkoord van 6 december 1953 betreffende de toepassing van het
verdrag inzake de sociale verzekeringen van 5 mei 1953.
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2 . Voor de gezinsleden bedoeld in artikel 20, lid ( 1 ) van de Verordening: nos. 2 , sub (d), 4 en 5
van het gemeenschappelijk Protocol van 6 december 1953 met betrekking tot de onderhandelingen
inzake de toepassing van de conventie over de sociale verzekeringen van 5 mei 1953.
3. Het administratief akkoord van 11 mei 1953 met betrekking tot de toepassing van het Ver

drag inzake de werkloosheidsverzekering van 5 mei 1953.

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

LUXEMBURG

Geen

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

NEDERLAND

1 . Wat betreft punt ( 1 ), alinea (a), van Bijlage D van de Verordening :
Artikel 1 , lid ( 1 ), cijfer (2), alinea (a), de artikelen 4, 8, 10, leden ( 1 ) en (6), de artikelen 12 , 14 ,
leden (5) en (6), de artikelen 17 , 21 , 25 en 26 , lid (3), van het Eerste Technisch Akkoord van 18
juni 1954 ter uitvoering van het Verdrag inzake sociale verzekering van 29 maart 1951 .
2 . Wat betreft punt (1 ), alinea (b), van Bijlage D van de Verordening :
De artikelen 5 t/m 9 en 10, leden (2) t/m ( 6), van het Eerste Technisch Akkoord van 18 juni 1954
ter uitvoering van het Verdrag inzake sociale verzekering van 29 maart 1951 .

3. Het Tweede Technisch Akkoord van 10 januari 1956 ter uitvoering van het Verdrag in
zake sociale verzekering van 29 maart 1951 .
*

4. Het Technisch Akkoord van 29 oktober 1954 ter uitvoering van het Verdrag betreffende
werkloosheidsverzekering van 29 oktober 1954 .

FRANKRIJK

ITALIË

1 . De artikelen 2, 3, 4 , 11 t/m 20 van het administratief akkoord van 12 april 1950, met be
trekking tot de toepassing van het algemeen Verdrag inzake de sociale zekerheid van 31 maart
1948 (arbeidsongevallen).

2. De artikelen 3 t/m 8 van het administratief akkoord van 4 oktober 1950 (toepassing van het
algemeen Verdrag van 31 maart 1948 op de mijnwerkers).

FRANKRIJK

LUXEMBURG

1 . De artikelen 3, 4, 5 , 7 , 9 en 11 van het administratief akkoord no . 2 van 18 februari 1953

(toepassing van het aanvullend akkoord van 12 november 1949 op de mijnwerkers en de arbeiders
uit de aanverwante bedrijven).
2. Interpreterend proces-verbaal van 19 februari 1953.
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3. Artikel 10 van het Verdrag van 7 november 1949 strekkende tot uitbreiding en tot coördi
natie van de toepassing der wetgevingen op het gebied van de sociale zekerheid tot de onderda
nen van de verdragsluitende partijen van het Verdrag van Brussel.
4. Administratief akkoord no. 3 van 19 februari 1953 gesloten krachtens artikel 9 van het Alge
meen Verdrag tussen Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg met betrekking tot de sociale
zekerheid van 12 november 1949 .

FRANKRIJK

NEDERLAND

Geen

ITALIË

LUXEMBURG

Artikel 4, leden (5) en (6), van het administratief akkoord van 19 januari 1955.

ITALIË — NEDERLAND

De artikelen 6 , 8, en 9 t/m 12 van het Algemeen Administratief Akkoord van 11 februari 1955
met betrekking tot de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag van 28 oktober 1952 .
LUXEMBURG — NEDERLAND

De bijzondere overeenkomst van 23 oktober 1952 inzake de sociale zekerheid van agenten
van Luxemburgse nationaliteit in dienst van het Internationaal Octrooibureau .

BI JLA GE 7

Uitkeringen bij invaliditeit, ouderdom of overlijden (pensioenen) , waarvan de toekenning afhankelijk
is gesteld van de voorwaarde dat de tijdvakken van verzekering zijn vervuld in een beroep dat aan een
bijzonder stelsel is onderworpen
BELGIE

1 . Uitkeringen in geld bij invaliditeit van de mijnwerkers .

2. Uitkeringen in geld bij ouderdom
a) Arbeiders en bedienden:
(i) ouderdomsrente — rente de vieillesse
(ii) verkregen pensioen — pension acquise
(iii) volledig pensioen — pension complète
b) Mijnwerkers:
(i) ouderdomspensioen — pension de vieillesse
(u) vervroegd ouderdomspensioen — pension anticipé de vieillesse
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3. Uitkeringen in geld bij overlijden:
(a) Arbeiders en bedienden:
(i) weduwenrente — rente de veuve

(ii) weduwenpensioen — pension de veuve
(iii) weduwentoelage — allocation de veuve
(iv) aanpassingsbedrag — indemnité d'adaptation
b) Mijnwerkers:
(i) weduwenpensioen — pension de veuve
(il) aanpassingsbedrag — indemnité d'adaptation

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

1 . Pensioenverzekering voor de mijnwerkers

a) Mijnwerkerspensioen (Bergmannsrente)
b) Ouderdomspensioen (Knappschaftsruhegeld) als bedoeld in artikel 48, lid (1 ), sub (2) van
de bondswet met betrekking tot de verzekering van mijnwerkers (Reichsknappschafts
gesetz)
c) Prestatietoelage (Leistungszuschlag), deel uitmakende van het mijnwerkerspensioen
(Bergmannsrente), van het beroepsinvaliditeitspensioen (Berufsunfahigkeit) of van het
algemene invaliditeitspensioen (Erwerbsunfahigkeit), of van het ouderdomspensioen
(Knappschaftsruhegeld)
2. Pensioenverzekering in de ijzer- en staalindustrie van Saarland

a) Invaliditeitspensioen (Invalidenpension)
b) Overlevingspensioen (Hinterbliebenenrente)

FRANKRIJK

De bijzondere stelsels als bedoeld in bijlage 9 hebben alle betrekking op de toekenning van
de volgende uitkeringen welke onderworpen zijn aan het vervullen van een loopbaan in het
desbetreffende stelsel:

— pensions d invalidité (invaliditeitspensioenen)
— pensions de vieillesse (ouderdomspensioenen)
— pensions de réversion (conjoints survivants) (overdraagbare pensioenen (overlevende
echtgenoot of echtgenote))
— pensions d orphelins (wezenpensioenen)

Meer in het bijzonder voorziet de regeling voor de mijnwerkers in het Franse moederland in :
— pension d'invalidité générale (algemeen invaliditeitspensioen)
— pension d'invalidité professionnelle (beroepsinvaliditeitspensioen)
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— pension normale de vieillesse (normaal ouderdomspensioen)

— pension proportionnelle de vieillesse (gedeeltelijk ouderdomspensioen)
— rente de vieillesse (ouderdomsrente)
— indemnité cumulable (cumulatie van schadeloosstellingen)
— allocation spéciale (speciale toelage)
— pension de veuve (weduwenpensioen)
— allocation mensuelle d orphelin (maandelijkse wezentoelage)
— allocation pour enfants a charge (toelage voor kinderen welke ten laste van de werk
nemer komen)
— allocation au décès (uitkering bij overlijden).

ITALIË

1 . Arbeiders in het theaterbedrijf
Pensione d'invalidità (invaliditeitspensioen)
Pensione di vecchiaia (ouderdomspensioen)
Pensione per i superstiti (overlevingspensioen)
2 . Zeelieden V)
Pensione d'invalidità (invaliditeitspensioen)
Pensione di vecchiaia (ouderdomspensioen)
Pensione per i superstiti (overlevingspensioen)

3. Personeel van de openbare geconcessioneerde vervoersdiensten (x)
Pensione d'invalidità (invaliditeitspensioen)
Pensione di vecchiaia (ouderdomspensioen)
Pensione per i superstiti (overlevingspensioen)

4. Journalisten welke in dienst zijn van uitgeversmaatschappijen (*)
Pensione d invalidità (invaliditeitspensioen)
Pensione di vecchiaia (ouderdomspensioen)
Pensione per i superstiti (overlevingspensioen)

5. Personeel dat geplaatst is bij de administratie der indirecte belastingen (*)
Pensione d invalidità (invaliditeitspensioen)
Pensione di vecchiaia (ouderdomspensioen)
Pensione per i superstiti (overlevingspensioen)
Indennita di licenziamento (schadeloosstelling bij ontslag en pensionering)
Toekenning van een kapitaal in geval van overlijden of van ouderdomspensioen, waarbij
een schadeloosstelling op grond van ontslag is inbegrepen.

6. Ambtenaren belast met het innen en navorderen van de directe belastingen (x)
Pensione d invalidità (invaliditeitspensioen)
Pensione di vecchiaia (ouderdomspensioen)
(x) In geval van het beëindigen van de inschrijving in het kader van het bijzondere stelsel : in het
algemene stelsel wordt het in het kader van het speciale stelsel vervulde tijdvak in aanmerking
genomen en worden de eventueel te veel betaalde premies terugbetaald.
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Pensione per i superstiti (overlevingspensioen)
Indennità di licenziamento (schadeloosstelling bij ontslag en pensionering)
Aanvulling (integrazione) van de schadeloosstelling bij ontslag, in geval van invaliditeit of van
overlijden.
Toekenning van een kapitaal in geval van overlijden of van ouderdomspensioen, waarbij
een schadeloosstelling op grond van ontslag is inbegrepen.
7 . Personeel van de openbare telefoondiensten (x )
Pensione d'invalidità (invaliditeitspensioen)
Pensione di vecchiaia (ouderdomspensioen)
Pensione per i superstiti (overlevingspensioen)

8. Leidinggevend personeel van industriële ondernemingen Z1)
(zie onder 7)

9. Het personeel van de particuliere gasmaatschappijen (x)
Pensione d'invalidità (invaliditeitspensioen)
Pensione di vecchiaia (ouderdomspensioen)
Pensione per i superstiti (overlevingspensioen)
Indennità di licenziamento (schadeloosstelling bij ontslag en pensionering)

10. Het personeel van de particuliere elektriciteitsmaatschappijen (x)
(zie onder 7)
LUXEMBURG

Uitkeringen ingevolge de aanvullende verzekering van mijnwerkers en arbeiders in de metal
lurgische bedrijven en ingevolge de aanvullende verzekering van ondergronds technisch personeel
. in de mijnen.
NEDERLAND

Invaliditeitsuitkeringen, ouderdomsuitkeringen en uitkeringen bij overlijden, ingevolge het
bijzondere stelsel voor de mijnwerkers.

BIJLAGE 8

De banken bedoeld in artikel 43 van deze Uitvoeringsverordening

BELGIE

Geen

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

Deutsche Bundesbank, Frankfurt a/M.
(Duitse Rijksbank, Frankfort a/dM)
(x)

In geval van het beëindigen van de inschrijving in het kader van het bijzondere stelsel : in het
algemene stelsel wordt het in het kader van het speciale stelsel vervulde tijdvak in aanmerking
genomen en worden de eventueel te veel betaalde premies terugbetaald.
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FRANKRIJK

Banque de France, Paris.
ITALIË

Banca Nazionale del Lavoro, Roma

(Nationale Industriebank, Rome).
LUXEMBURG

Banque internationale, Luxembourg .
NEDERLAND

Nederlandsche Bank N.V. , Amsterdam .

BIJLAGE 9

Algemene en bijzondere stelsels
BELGIË

Algemene stelsels :

a) Ziekte- en invaliditeitsverzekering voor arbeiders , bedienden en mijnwerkers welke geen
voldoende in dit beroep vervulde tijdvakken van verzekering kunnen aantonen ;

b) Stelsel voor schadeloosstellingen ter zake van arbeidsongevallen en beroepsziekten ;
c) Stelsel' voor de steunregeling voor onvrijwillig werklozen ;
d) Stelsel voor gezinstoelagen voor bezoldigde werknemers.
Bijzondere stelsels :

a)
b)
c)
d)

Verzekering ouderdom — overlijden (pensioenen) voor arbeiders;
Verzekering ouderdom — overlijden (pensioenen) voor bedienden;
Verzekering ouderdom — overlijden (pensioenen) voor mijnwerkers;
Invaliditeitsverzekering voor mijnwerkers.

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

Algemene stelsels :
a)
b)
c)
d)

Krankenversicherung (Ziekteverzekering);
Unfallversicherung (Ongevallenverzekering);
Rentenversicherung der Arbeiter (Pensioenverzekering voor arbeiders);
Rentenversicherung der Angestellten (Pensioenverzekering voor bedienden);
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e) Arbeitslosenversicherung und Arbeitslosenhilfe (Werkloosheidsverzekering en werkloosheids
steun);

f) Kindergeld (Kinderbijslag).
Bijzondere stelsels :

a. Ziekteverzekering en pensioenverzekering voor mijnwerkers ;
b. Pensioenverzekering in de ijzer- en staalindustrie van de Saar.

FRANKRIJK
I. Moederland

Algemene stelsels :

a) Stelsel van toepassing op de werknemers die geen agrarisch beroep uitoefenen , met uitzonde
ring van de beroepen welke onder een bijzonder regime vallen;
b) Stelsel van toepassing op de werknemers die een agrarisch beroep uitoefenen .
Bijzondere stelsels :

Onder bijzondere stelsels vallen de volgende activiteiten en ondernemingen :
—
—
—
—
—
—
—
—

Werkzaamheden die het stelsel voor zeelieden van toepassing doen zijn ;
Mijnbouw- of daarmede gelijkgestelde ondernemingen ;
Société nationale des chemins de fer français (Franse Staatsspoorwegen);
Spoorwegen van secundair algemeen en van plaatselijk belang en tramwegen ;
Régie autonome des transports parisiens (Autonome vervoersregie van Pari] s);
Produktie-, vervoers- en distributiebedrijven van elektrische energie en gas ;
Compagnie générale des eaux (Algemene Waterleidingmaatschappij );
Banque de France, Banque d'Algérie , Crédit Foncier de France (Franse Bank , Bank
van Algerië , Grondkredietbank van Frankrijk);
— Opéra, Opéra-Comique, Comédie française;
— Notariskantoren en daarmede gelijkgestelde instellingen .
II. Algene
Algemene stelsels :

a) Stelsel van toepassing op de werknemers die geen agrarisch beroep uitoëfenen , met uitzonde
ring van de beroepen welke onder een bijzonder stelsel vallen;
b) Stelsel van toepassing op de werknemers die een agrarisch beroep uitoefenen.

Bijzondere stelsels :
a) De hierna genoemde bijzondere stelsels van het moederland zijn van toepassing op verzekerden,
die hun werkzaamheid in Algerië uitoefenen:
— stelsel voor zeelieden ;
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— stelsel voor het personeel bij de spoorwegen van secundair algemeen en van plaatselijk
belang en bij de tramwegen ;
— stelsel voor het personeel van de Bank van Algerië .
b) De volgende ondernemingen vallen onder bijzondere stelsels van Algerië zelf :
— Mijnen ;

— Algerijnse Spoorwegen ;
— Electricité et Gaz d'Algérie
(Elektriciteits- en Gasvoorziening van Algerië).
III. Overzeese departementen

Algemene stelsels :
Er is één enkel stelsel, waaronder zowel de werknemers die een agrarisch , als die welke een
niet-agrarisch beroep uitoefenen , vallen .
Bijzondere stelsels :
De hierna genoemde stelsels van het moederland zijn van toepassing op verzekerden die hun
werkzaamheid in de overzeese departementen uitoefenen :
— stelsel voor zeelieden;

— stelsel voor het personeel bij de spoorwegen van secundair algemeen en van plaatselijk be
lang en bij de tramwegen .
ITALIË

Algemene stelsels :

a)
b)
c)
d)
e)

Verzekering voor arbeidsongevallen en beroepsziekten ;
Invaliditeits- en ouderdomsverzekering en verzekering voor overlijden ;
Ziekteverzekering;
Tuberculoseverzekering;
Lichamelijke en economische bescherming van moeders die arbeid tegen betaling verrichten ,
voor zover het om uitkeringen van de sociale verzekeringsorganen gaat ;
f) Verzekering voor onvrijwillige werkloosheid , met inbegrip van de buitengewone ondersteu
ningen ;
g) Kinderbijslag.

Bijzondere stelsels :

De volgende categorieën van personen vallen onder bijzondere stelsels:
a)
b)
c)
d)

Schouwburgpersoneel (invaliditeit , ouderdom , overlijden, ziekte , moederschap);
Zeelieden (invaliditeit, ouderdom , overlijden, arbeidsongevallen, ziekte, moederschap);
Luchtvaartpersoneel (ziekte , moederschap);
Personeel van de openbare vervoersdiensten (concessiebedrijven) (ziekte , moederschap , inva
liditeit, ouderdom , overlijden);
e) Personeel, belast met de administratie van de verbruiksbelastingen (invaliditeit , ouderdom ,
overlijden);
f) Personeel, belast met het innen en navorderen der directe belastingen (invaliditeit , ouderdom ,
overlijden);
g) Personeel van de openbare telefoondiensten (invaliditeit , ouderdom , overlijden);
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h) Leidinggevend personeel van de industriële ondernemingen (invaliditeit, ouderdom, over
lijden);
i) Personeel van de particuliere gasbedrijven (invaliditeit, ouderdom , overlijden);
j ) Personeel van particuliere elektriciteitsbedrijven (invaliditeit , ouderdom , overlijden);
k) Beambten van de land- en bosbouwondernemingen (ziekte, moederschap);
1) Journalisten (ziekte, moederschap , tuberculose, invaliditeit , ouderdom , overlijden , werk
loosheid, gezinstoelagen).
LUXEMBURG

Algemene stelsels :

a) Ziekteverzekering, Wetboek Sociale Verzekeringen (Boek I);
b) Verzekering inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten, Wetboek Sociale Verzekeringen
(Boek II, Titel I) ;

c) Pensioenverzekering, Wetboek Sociale Verzekeringen (Boek III);
d) Stelsel van de uitkeringen bij werkloosheid;
e) Stelsel van de kinderbijslag voor werknemers (met uitzondering van de uitkeringen bij ge
boorte).

Bijzondere stelsels :

a) Ziekteverzekering voor de beambten;
b) Verzekering inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten, Wetboek Sociale Verzekeringen (Boek
II, Titel II - land- en bosbouwondernemingen) ;
c) Pensioenverzekering voor werknemers in de particuliere sector ;
d) Aanvullende verzekering voor mijnwerkers en voor arbeiders in de kolenmijn- en staalindustrie;
e) Aanvullende verzekering voor het ondergrondse technische personeel.
NEDERLAND

Algemene stelsels :

a) De ziekteverzekering (uitkeringen in geld en verstrekkingen in geval van ziekte en moeder
schap);
b) De invaliditeitsverzekering;
c) De ouderdomsverzekering van werknemers;
d) De algemene ouderdomsverzekering ;
e) De weduwen- en wezenverzekering;
f) De verzekeringen inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten van de werknemers in de in
dustrie, de landbouw en de tuinbouw;

g) De werkloosheidsverzekering;
h) Het stelsel van kinderbijslagen (werknemers en rentetrekkers).
Bijzondere stelsels :
a) De ziekteverzekering van de mijnwerkers (uitkeringen in geld en verstrekkingen in geval van
ziekte en moederschap);
b) De pensioenverzekering van de mijnwerkers;
c) Het stelsel van kinderbijslagen van mijnwerkers.

TER ATTENTIE VAN ONZE ABONNEES

Wij delen onze abonnees mede, dat het lopende abonnement op
31 december 1958 zal worden besloten.

Teneinde iedere onderbreking in de toezending te vermijden, kunnen
de abonnementen voor 1959 reeds thans worden verlengd op de voor

waarden, welke in elk der verkoop- en abonnementskantoren van kracht
zijn (zie laatste bladzijde van dit nummer).

De abonnementsprijs voor 1959 werd gebracht op Bfr. 250,— (f 19,—).

