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Socialezekerheidcoördinatie na de Brexit
De Europese socialezekerheidscoördinatie die de
rechten regelt van personen die zich in een grensoverschrijdende
situatie bevinden, zal in beginsel na
de Brexit niet meer van toepassing zijn op de verhoudingen
tussen het VK en de EU27 lidstaten. Er moeten
dus nieuwe afspraken gemaakt worden om te
vermijden dat er op dit vlak een juridisch vacuüm zal
ontstaan. Dit artikel schetst eerst wat de huidige EU
socialezekerheidscoördinatie inhoudt en wat er zoal
geregeld zou moeten worden. Vervolgens analyseert
het wat in maart 2018 tussen de onderhandelaars in
een ontwerp-terugtrekkingsovereenkomst werd afgesproken
met betrekking tot de personen die zich
op het einde van de overgangsperiode (31 december
2020) in een grensoverschrijdende situatie bevinden
of hebben bevonden. Daarna gaat het in op wat er
zou moeten worden afgesproken voor hen die zich
na die datum in zulk een situatie zullen bevinden en
hoe zulk een afspraak er zou kunnen uitzien.

1. Inleiding
De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de
Europese Unie (EU) roept heel wat vragen op met betrekking
tot de gevolgen voor de socialezekerheidsrechten van
personen die zich in een grensoverschrijdende situatie
tussen het VK en de EU27 bevinden. Hierbij gaat het om
de rechten van zowel de EU27-burgers die thans in het VK
werken, wonen of tijdelijk verblijven als van hen die er in
het verleden hebben gewerkt of gewoond. Daarnaast gaat
het ook over de rechten van hen die na de Brexit in het VK
zouden gaan werken, wonen of tijdelijk verblijven. Dezelfde
vragen rijzen ook voor de VK-burgers en hun rechten ten
aanzien van de socialezekerheidsstelsels van de EU27.2
Deze bijdrage heeft uiteraard een zeker speculatief karakter
omdat op het moment van het schrijven ervan (juli 2018)
een aantal zaken nog onduidelijk is. Eerst zullen we summier
ingaan op de huidige stand van zaken, met name de
huidige socialezekerheidscoördinatie die geldt in de verhoudingen
tussen de EU-lidstaten, inclusief het VK. Daarna zullen
we kijken naar het ontwerp van terugtrekkingsakkoord
dat in maart 2018 door de onderhandelaars werd bereikt en
waarin een hoofdstuk over de socialezekerheidscoördinatie
is opgenomen. Dit akkoord regelt de rechten van personen
die zich op het einde van de overgangsperiode (31 december
2020) in een grensoverschrijdende situatie tussen het
VK en de EU27 bevinden of hebben bevonden. Vervolgens
behandelen we de kwestie van de rechten van hen die zich
pas daarna in zo’n grensoverschrijdende situatie zullen bevinden.
We eindigen met een kort besluit.

2. De wezenskenmerken van de thans
geldende socialezekerheidscoördinatie3
In beginsel zijn de lidstaten volledig vrij om hun socialezekerheidsstelsels
uit te bouwen. Er bestaan dan ook grote
verschillen tussen de stelsels van de lidstaten. Maar om te
verhinderen dat de verschillen tussen de socialezekerheidsstelsels
van de lidstaten zouden leiden tot belemmeringen
op het vrije verkeer van personen, werd op EU-niveau een
coördinatiesysteem uitgewerkt. Art. 48 VWEU (het vroegere
art. 51 EEG) geeft daartoe uitdrukkelijk het mandaat
aan de Europese wetgever. Sinds 2010 gelden hiervoor Verordening
(EG) 883/20044 en Verordening (EG) 987/2009.5
Het gaat enkel om een coördinatie van de socialezekerheidsstelsels
en niet om een harmonisering ervan.6 Zij is van toepassing
op alle klassieke takken van de sociale zekerheid.7
Bovendien kent deze coördinatie een brede personele werkingssfeer,
met name alle personen die verzekerd zijn door
een stelsel van een lidstaat, ongeacht of deze verzekering
verbonden is met de uitoefening van een economische activiteit
(zie art. 2 Verordening (EG) 883/2004). De nationaliteit
speelt geen rol. De personele werkingssfeer werd door
Verordening (EU) 1231/2010 immers uitgebreid tot onderdanen
van derde landen die zich legaal op het grondgebied
van een lidstaat bevinden en in een grensoverschrijdende

situatie verkeren.8
Essentieel is de bepaling met betrekking tot de gelijke behandeling
door de lidstaten van onderdanen van andere lidstaten
(art. 4 Verordening (EG) 883/2004), die overigens in
de rechtspraak van het Hof van Justitie een brede toepassing
heeft gekregen.9 Parallel daarmee moeten in beginsel prestaties,
inkomsten, feiten en gebeurtenissen uit een lidstaat
door de andere lidstaten erkend worden bij de toepassing
van hun socialezekerheidswetgeving (art. 5 Verordening
(EG) 883/004). Belangrijk is ook het beginsel van samentelling
van de tijdvakken tijdens welke een persoon verzekerd
was, werkte of woonde in de verschillende betrokken
lidstaten (art. 6 Verordening 883/2004). Daardoor kunnen
socialezekerheidsrechten worden opgebouwd op basis van
arbeid, verzekerd zijn of wonen in meer dan één lidstaat.
Dit is van belang als in de nationale wetgeving het recht op
een socialezekerheidsprestatie pas ontstaat indien bepaalde
tijdvakken van arbeid, verzekering of woonplaats zijn vervuld.
Ook het in beginsel opheffen van woonplaatsvereisten
die in de wetgeving van de lidstaten zijn opgenomen is een
belangrijk uitgangspunt van coördinatie (art. 7 Verordening
883/2004). Dit moet de betaling van uitkeringen verzekeren
aan personen die niet in de zogenaamde bevoegde lidstaat
wonen (export van uitkeringen).
Deze beginselen van de EU-socialezekerheidscoördinatie
zijn verder in detail uitgewerkt door de bepalingen in Titel
III Verordening (EG) 883/2004. Hierbij is ook in een aantal
uitzonderingen voorzien zoals het behoud van de woonplaatsvereiste
(en dus geen export van uitkeringen) voor
onder meer de werkloosheidsuitkeringen en de bijzondere
niet op premie- of bijdragebetaling berustende uitkeringen
(minimumuitkeringen).
Een van de belangrijkste taken van dit coördinatiestelsel is
het vaststellen van de toepasselijke wetgeving in een grensoverschrijdende
situatie. Deze regels zijn vastgelegd in Titel
II van Verordening (EG) 883/2004. Deze bepalingen gaan uit
van het werklandbeginsel voor economisch actieve personen
en het woonlandbeginsel voor economisch niet-actieve
personen. Wat de economisch actieve personen betreft zijn
er bijzondere regels voor onder meer detachering en situaties
waarin de betrokkene gelijktijdig in meer dan één lidstaat
werkt. Voor werkloze grensarbeiders geldt de wetgeving
van het woonland. Deze bepalingen hebben niet alleen
tot doel de gelijktijdige toepassing van verschillende nationale
wettelijke regelingen en de mogelijke complicaties
daarvan te voorkomen, maar ook te beletten dat personen
in een grensoverschrijdende situatie wegens het ontbreken
van een toepasselijke wettelijke regeling geen enkele socialezekerheidsbescherming
zouden genieten.10 De betrokken
persoon kan enkel onderworpen worden aan de wetgeving
die door de aanwijsregels van deze verordening wordt aangeduid als de toepasselijke wetgeving. Deze regels zijn dus
dwingend en laten geen keuzemogelijkheid voor de lidstaten
of betrokkenen.11 Telkens is de wetgeving van slechts
één lidstaat van toepassing.
In Titel V werd een hele reeks van bepalingen over de samenwerking
tussen de socialezekerheidsinstellingen van
de lidstaten opgenomen. De zogenaamde toepassingsverordening
(Verordening (EG) 987/2009) bevat daarnaast
uitgebreide bepalingen over de concrete toepassing van de
coördinatieregels. Deze werd bovendien verder uitgewerkt
in een groot aantal administratieve afspraken, zoals onder
meer in de besluiten van de Administratieve Commissie,12
en een systeem van uitwisseling van gegevens tussen de
talrijke socialezekerheidsinstellingen van de lidstaten via
een hele reeks van gestandaardiseerde documenten. Er bestaat
ook een uitgewerkt systeem van elektronische uitwisseling
(het zogenaamde EESSI-systeem).13
Dit coördinatiestelsel is het voorwerp geweest van enkele
honderden arresten van het Hof van Justitie, die een belangrijke
invloed hebben gehad op de interpretatie en toepassing
ervan. Het gaat om een zeer gedetailleerd en complex
coördinatiestelsel.14 Het is overigens niet alleen van toepassing
tussen de 28 EU-lidstaten maar ook in de verhoudingen
met de drie andere EER-lidstaten (Noorwegen, IJsland en
Liechtenstein) en met Zwitserland. Dit stelsel is in de plaats

gekomen van de hele reeks van bilaterale socialezekerheidsverdragen
die er tussen deze landen werden afgesloten.
Essentieel voor een goed begrip en de correcte toepassing
van dit coördinatiestelsel is dat het werd opgezet als een
instrument om belemmeringen op het vrije verkeer van
personen binnen de Europese Unie weg te nemen. Deze
doelstelling is ook richtinggevend geweest voor de rechtspraak
van het Hof van Justitie hierover15 en voor de inhoud
van de bepalingen van de toepasselijke verordeningen. Het
gaat ontegensprekelijk om een instrumentarium dat het
vrije verkeer van personen wil bevorderen of minstens de
nadelen van het niet op elkaar afgestemd zijn van de socialezekerheidsstelsels
van de lidstaten voor het vrije verkeer
wil opheffen.
Deze coördinatie en deze administratieve samenwerking
bestaat in de relaties met het VK van toepassing sinds de
toetreding van dit land tot de EEG in 1973, dus al meer dan
45 jaar.

3. De overgangsregeling voor personen
die zich op 31 december 2020 in een
grensoverschrijdende situatie bevinden of
hebben bevonden
3.1 Politieke afspraken
Na de Brexit zou dit EU-coördinatiestelsel niet meer van
toepassing zijn op de situaties waarbij een persoon zich in
een grensoverschrijdende situatie bevindt (of bevond) tussen
het VK en de EU27. Het gaat hier om een groot aantal
personen. Er zouden op dit moment ongeveer drie miljoen
EU27-burgers in het VK wonen. Daarnaast wonen zo’n 1,2
miljoen VK-burgers in een andere lidstaat, de grootste groep
in Spanje (voornamelijk gepensioneerden) en in Ierland.16
Het is duidelijk dat er onder de betrokkenen heel wat ongerustheid
heerst over de vraag of zij de rechten die zij thans
of eventueel in de toekomst kunnen putten uit de EU-socialezekerheidscoördinatie
zullen behouden na de Brexit. Dit
kwam onder meer tot uiting in een rapport dat het Britse
Hogerhuis in december 2016 heeft opgesteld met als titel
Brexit: acquired rights.17 Wat de sociale zekerheid betreft behandelt
dit rapport onder meer vragen over de toegang tot
de gezondheidszorg in het gastland, het bekomen en de berekening
van pensioenen en de export van reeds verworven
of nog te verwerven uitkeringen.
Het maken van afspraken over de rechten van deze burgers
blijkt voor alle partijen een prioriteit te zijn. In de
‘Brexit-brief’18 stelt de VK-regering dat het de bedoeling is
om snel tot een akkoord te komen over de rechten van de
burgers die zich nu in een grensoverschrijdende situatie
bevinden of in het verleden hebben bevonden. Ook voor de
EU27 is dit duidelijk een prioriteit. Dit blijkt onder meer uit
de onderhandelingsrichtsnoeren die de Europese Raad op
29 april 2017 heeft aangenomen.19 Dit uitgangspunt werd
nogmaals herhaald in de bijkomende onderhandelingsrichtsnoeren
die door de Raad van Ministers (Algemene Zaken)
op 22 mei 2017 werden goedgekeurd.20 Deze richtsnoeren
verwijzen in punt 21, b) ii) naar ‘de rechten en verplichtingen
vastgelegd in Verordening (EG) 883/2004 (...) en Verordening
(EG) 987/2009 (...) (met inbegrip van de toekomstige
wijzigingen van beide verordeningen), omvattende onder
andere het recht op samentelling, op export van uitkeringen,
en het beginsel van één toepasselijk rechtsstelsels voor
alle aangelegenheden waarop de verordeningen betrekking
hebben’. Daarnaast bestaat de vraag of de bepalingen in de
EU-coördinatie inzake de vaststelling van de toe te passen
wetgeving verder van toepassing blijven op situaties die
reeds voor de Brexit ontstaan waren. We denken hierbij
onder meer aan de situatie van grensarbeiders en gedetacheerde
werknemers.
Deze uitgangspunten werden nogmaals bevestigd in een gezamenlijk
rapport van de onderhandelaars van 8 december
2017.21 Hierin werd uitdrukkelijk verwezen naar de regels in
Verordening (EG) 883/2004 en Verordening (EG) 987/2009

en naar grensoverschrijdende situaties die zich voordoen of
hebben voorgedaan op een nog te bepalen datum (punten
28 tot 30). De Raad van Ministers heeft op 29 januari 2018
aanvullende richtsnoeren voor de onderhandelingen goedgekeurd,
waarin wordt vermeld dat er na 29 maart 2019 een
overgangsperiode zou komen tot 31 december 2020 tijdens
welke het volledige Unierecht van toepassing zou blijven op
het VK en in de relaties met het VK.22
3.2 Ontwerp van akkoord voor de overgangsfase
3.2.1 De rechten van de betrokken burgers
Op basis van een voorstel van de Europese Commissie23 hebben
de onderhandelaars in maart 2018 een ontwerp van akkoord
bereikt over een aantal bepalingen van de terugtrekkingsovereenkomst.
24 De tekst die in dit document in het
groen is gemarkeerd toont waarover een akkoord is bereikt.
Het gaat om een regeling die geldt tot aan het einde van de
overgangsperiode, waarvan de datum op 31 december 2020
wordt bepaald (art. 121). Het is een gedeeltelijk akkoord dat
pas definitief wordt indien er een volledig akkoord is over
de inhoud van de terugtrekkingsovereenkomst.
Deel twee van dit akkoord gaat over de rechten van burgers.
Het is in het groen aangeduid, wat betekent dat hierover
niet verder onderhandeld zou worden. Het is de bedoeling
van dit deel om de rechten van de burgers te garanderen
die zich op het einde van de overgangsperiode in een grensoverschrijdende
situatie bevinden of hebben bevonden.
Titel II van Deel twee gaat over het recht op verblijf, over de
rechten van werknemers en zelfstandigen en over de erkenning
van beroepskwalificaties. Titel III gaat over de socialezekerheidscoördinatie
(art. 28 tot 35).
Deze bepalingen over de socialezekerheidscoördinatie zijn
erg complex geformuleerd en moeilijk te begrijpen. De
onderhandelingen moesten kennelijk snel gaan. De juiste
betekenis en toepassing van deze bepalingen zullen ongetwijfeld
nog verder uitgeklaard moeten worden door de experten
van het VK en de EU27. We zullen in deze bijdrage
enkel de belangrijkste lijnen van deze bepalingen noemen.
Art. 28 bepaalt de personele werkingssfeer. Deze heeft betrekking
op personen die zich in een grensoverschrijdende
situatie tussen het VK en de EU27 bevinden op het einde
van de overgangsperiode. Dit gaat om EU27-burgers die op
grond van het Unierecht onderworpen zijn aan het socialezekerheidsrecht
van het VK of die daar werken en omgekeerd.
Dit gaat op de eerste plaats om economisch actieve
personen, met inbegrip van grensarbeiders en gedetacheerde
werknemers, maar ook om economisch niet-actieve
personen, zoals gepensioneerden en studenten. Daarnaast
gaat het eveneens om gezinsleden en nabestaanden van
deze personen, zelfs wanneer die zelf op 31 december 2020
zich niet een grensoverschrijdende situatie bevinden. Dit
kan bijvoorbeeld het geval zijn met nabestaanden van een
werknemer die op die datum in het VK werkt en die er nadien
overlijdt, zelfs indien deze nabestaanden nooit in het
VK hebben gewerkt of gewoond. Deze bepaling is ook van
toepassing op derdelandsonderdanen die legaal in een EU27
lidstaat of het VK verblijven.
Art. 29 bevestigt dat op deze personen de regels en doelstellingen
van art. 48 VWEU, Verordening (EG) 883/2004 en
Verordening (EG) 987/2000 van toepassing zullen blijven.
Ook de latere wijzigingen van deze verordening zullen op
deze personen van toepassing zijn, voor zover zij zijn opgenomen
in een Bijlage bij de overeenkomst (zie verder
hierover paragraaf 3.2.2). Bovendien wordt bepaald dat rekening
gehouden moet worden met alle relevante beslissingen
en aanbevelingen van de Administratieve Commissie
die in een bijlage zijn opgenomen. Deze regels blijven van
toepassing op deze personen, zolang zij zich in een situatie
bevinden die valt onder art. 28 (art. 28, paragraaf 2). Enkel
wanneer zulk een grensoverschrijdende situatie zou ophouden
te bestaan zullen deze bepalingen niet meer op deze
personen van toepassing zijn.
Art. 29bis regelt de situatie van personen die niet onder
art. 28 en 29 vallen. Art. 29bis, paragraaf 1, punt a) beschermt
de bestaande en toekomstige rechten die gebaseerd
zijn op tijdvakken van verzekering, arbeid of wonen uit het
verleden. Het betekent dat EU27-burgers die zich op 31 december

2020 niet of niet meer in een grensoverschrijdende
situatie met het VK bevinden en omgekeerd VK burgers in
de EU27, nog een beroep kunnen doen op de regels inzake
de samentelling van tijdvakken in de socialzekerheidsverordeningen
voor tijdvakken vervuld vóór het einde van de
overgangsperiode. Dit is bijvoorbeeld het geval met EU27werknemers die in het verleden in het VK hebben gewerkt,
maar niet meer op 31 december 2020 en die na 31 december
2020 een ouderdomspensioen van het VK willen ontvangen
op basis van deze tijdvakken van arbeid.
Art. 29bis, paragraaf 2 bepaalt bovendien dat de EU-coördinatieregels
voor het ten laste nemen van kosten voor gezondheidszorgen
ook nog blijven gelden voor personen die
recht hebben op zulk een pensioen. Dat kan betekenen dat
indien zij een ouderdomspensioen ontvangen van het VK
of van een EU27-lidstaat, deze staten na 31 december 2020
eventueel nog aansprakelijk zijn voor het dragen van deze
kosten volgens de Europese coördinatieregels.
Art. 29bis, paragraaf 1, punt b) en c) verzekert het recht van
personen die niet onder art. 28 vallen en die op het einde
van de overgangsperiode bij toepassing van de Europese
verordeningen toestemming hadden verkregen om geplande
medische verzorging te bekomen in respectievelijk
een EU27-lidstaat of het VK, of die medische verzorging nodig
hebben bij een tijdelijke verblijf in respectievelijk een
EU27-lidstaat of het VK, zoals toeristen.
Vervolgens garandeert art. 29bis, paragraaf 1, onder d) het
voorzetten van de betaling van gezinsbijslagen door een
EU27-lidstaat of het VK voor gezinsleden die niet in de betrokken
staat wonen, indien die bijslagen reeds worden
betaald op 31 december 2020. Punt b) van deze paragraaf
beschermt ook de afgeleide rechten die gezinsleden op
31 december 2020 zouden hebben.
Het blijft evenwel onduidelijk of voor de bijzondere situaties
die onder art. 29bis vallen ook de algemene regels van
de Europese socialezekerheidscoördinatie van toepassing
zullen blijven, zoals het beginsel van gelijke behandeling,
export van uitkeringen en de eenheid van toepasselijke
wetgeving. Dat zou moeten, maar daarover is niets expliciet
overeengekomen.
Deze afspraken over het verder toepassen van de bepalingen
van de Europese socialezekerheidscoördinatie betekent dat
deze bepalingen nog voor een lange tijd van toepassing zullen
blijven in de verhouding tussen de EU27 en het VK. Art.
35 bepaalt immers dat de personen die onder de bepalingen
van Deel twee vallen de rechten die in deze bepalingen zijn
voorzien voor de rest van hun leven zullen behouden, tenzij
zij niet meer aan de gestelde voorwaarden voldoen. Zo zal
bijvoorbeeld een 25-jarige EU27-burger die op het einde van
de overgangsperiode reeds vijf jaar in het VK heeft gewerkt
en die nadien terug zou keren naar een EU27 lidstaat, 40
jaar na de Brexit (meer bepaald in 2059) een beroep kunnen
doen op de EU-verordeningen voor het bekomen en de
berekening van een ouderdomspensioen ten laste van het
VK. Een ander voorbeeld is de situatie van een EU27-burger,
geboren in 1995, die op het einde van de overgangsperiode
reeds zes jaar in het VK heeft gewerkt en gewoond en die
daar voor de rest van haar leven blijft, eventueel later als
een gepensioneerde. Wanneer deze persoon in 2095 voor
enkele weken naar haar land van herkomst reist om er haar
honderdste verjaardag te vieren, en daar medische verzorging
nodig heeft, zullen voor de afrekening van de kosten
tussen dat land en het VK nog steeds de Europese verordeningen
van toepassing zijn.
3.2.2 Administratieve samenwerking en toepassing
Art. 30 van het ontwerpakkoord bepaalt dat het VK als
waarnemer aan de vergaderingen van de Administratieve
Commissie en de Technische Commissie voor data-uitwisseling
zal blijven deelnemen. Het VK zal ook het EESSI-systeem
voor de uitwisseling van gegevens blijven toepassen
voor de situaties die onder het akkoord vallen. Het zal ook
verder de nodige documenten afgeven die nodig zijn voor de
toepassing van dit akkoord. De reeds afgegeven documenten
blijven geldig.
Art. 31 voorziet regels over de aanpassing van dit akkoord
aan latere wijzigingen van de Europese verordeningen. Deze

wijzigingen zullen worden opgenomen door een Bijlage die
door een ‘Gemengd Comité’25 zullen worden aangepast aan
elke wijziging in de toepasselijke Europese verordeningen.
Uit de bewoordingen van deze bepaling blijkt dat dit comité
verplicht is om deze bijlage telkens aan te passen. Dit blijkt
ook uit het feit dat er uitzonderingen op deze verplichting
zijn voorzien, meer bepaald wanneer het gaat om een aanpassing
van de materiële werkingssfeer van art. 3 van Verordening
(EG) 883/2004, om een aanpassing aan het al dan
niet exporteerbaar zijn een uitkering (zoals gezinsbijslagen)
of om een aanpassing van de periode dat een uitkering exporteerbaar
zou zijn (zoals bij werkloosheidsuitkeringen).
In dat geval heeft dit comité zes maanden de tijd om al dan
niet de bijlage aan deze wijzigingen aan te passen.
Art. 31, paragraaf 3 bepaalt uitdrukkelijk dat alle verwijzingen
in de terugtrekkingsovereenkomst naar de EU-verordeningen
ook de wijzigingen aan de verordeningen die zijn
opgenomen in deze Bijlage betreffen.

4. De regeling voor de toekomst: de
grensoverschrijdende situaties die zich
voordoen na 31 december 2020
Uit de Brexit-brief, alsook uit de onderhandelingsrichtsnoeren
van de Europese Raad van 29 april 2017 blijkt dat het
de bedoeling is om na de Brexit een nauwe samenwerking
tussen het VK en de EU27 uit te bouwen. Dit werd bevestigd
in meer recente onderhandelingsrichtsnoeren van de Raad26
alsook in het Witboek dat de regering van het VK in juli 2018
heeft vrijgegeven.27 Dit moet tot uitdrukking komen in één
of meerdere internationale overeenkomsten die tussen het
VK en de EU27 zouden worden gesloten zodra het VK een
derde land geworden zal zijn.
4.1 Het personenverkeer
Meer dan waarschijnlijk zal er ook onderhandeld worden
over het personenverkeer tussen het VK en de EU27 na de
Brexit. Wel blijkt uit het VK Witboek van juli 2018 dat het VK
een einde wil maken aan het vrij verkeer van personen en
dat het zijn immigratiestelsel in eigen wetgeving wil vastleggen
(punt 73). Toekomstige afspraken over het personenverkeer
zullen vooral gericht zijn op specifieke vormen van
migratie zoals dienstverlening, toerisme, tijdelijke zakenactiviteiten
en migratie van studenten en jongeren (punt
76). Verder bepaalt dit Witboek in punt 89 dat er afspraken
zouden moeten worden gemaakt over een aantal elementen
van socialezekerheidscoördinatie, zoals de export van
pensioenen, de aanpassing van pensioenen, de samentelling
van tijdvakken, de eenheid van toepasselijke wetgeving en
over de toegang tot gezondheidszorg. Ook de Europese Raad
verwees in de Onderhandelingsrichtsnoeren van 23 maart
2018 naar de noodzaak om afspraken te maken over het
personenverkeer en over de socialezekerheidscoördinatie
(punt 10).
In theorie beginnen de onderhandelingen over deze toekomstige
situaties vanaf nul. Het algemene kader van het
vrije verkeer van personen valt immers weg. Het is dus zeer
onduidelijk onder welke voorwaarden het personenverkeer
nog mogelijk zal zijn, zowel naar als vanuit het VK en de
EU27. Verschillende modellen zijn reeds het voorwerp van
onderzoek geweest. Hierbij gaat het onder meer over de mogelijke
aansluiting bij de EER, of het sluiten van akkoorden
zoals die met Zwitserland, of met andere derde landen zoals
Turkije of Canada.28 Maar uit de bovenvermelde documenten
van zowel het VK als de EU27 blijkt dat geen enkel nu
bestaand model als uitgangspunt zal dienen. Het zal in ieder
geval niet om ‘vrij’ verkeer van personen gaan.
Maar het feit dat heel wat personen nog effectief tussen het
VK en de EU zullen migreren, maakt het noodzakelijk dat afspraken
worden gemaakt over de socialezekerheidsrechten
van deze personen, inclusief de toegang tot de gezondheidszorg.
Dit kan gaan om personen die in het VK of de EU27
gaan werken, of personen die er gaan wonen zonder er economisch
actief te zijn (zoals gepensioneerden of studenten),
of personen die er tijdelijk verblijven (zoals toeristen).
Toch zullen VK-burgers als derdelanders wel een aantal

rechten kunnen putten uit het thans geldende Unierecht
dat van toepassing is op derdelanders. Wat de socialezekerheidsrechten
betreft gaat dit vooreerst om VK-burgers die
zich in een grensoverschrijdende situatie bevinden tussen
twee EU27-lidstaten. Op hen blijven via Verordening (EU)
1231/2010 de bepalingen van Verordening (EG) 883/2004
van toepassing. Daarnaast zullen VK-burgers zich als derdelanders
ook kunnen beroepen op de bepalingen van de
EU-richtlijnen die van toepassing zijn op derdelanders. Het
gaat hier om een hele reeks van richtlijnen, waarin ook bepalingen
inzake de sociale zekerheid zijn opgenomen. Deze
bepalingen beperken zich evenwel tot het beginsel van gelijke
behandeling, met een aantal uitzonderingen.29 Het gaat
dus niet om een echte coördinatie van de socialezekerheidsstelsels
van het VK enerzijds en de lidstaten anderzijds. Dit
betekent wel dat na 31 december 2020 de EU-lidstaten op
grond van het huidige Unierecht een aantal rechten aan VKburgers,
als derdelanders, moeten garanderen zonder dat
daartegenover een wederkerigheidsverplichting voor het
VK staat.
4.2 Afspraken met betrekking tot de sociale zekerheid
Wat de socialezekerheidscoördinatie tussen het VK en de
EU27 betreft, zal op de eerst plaats bepaald moeten worden
wat de personele en materiële werkingssfeer van de regeling
zal zijn. Vervolgens moeten afspraken gemaakt worden over de conflictregels. Zo zal bepaald moeten worden
van welk land het socialezekerheidsstelsel van toepassing
zal zijn: bijvoorbeeld indien een persoon in het VK werkt,
maar woont in een EU-lidstaat, of omgekeerd (grensarbeiders)
of indien iemand deeltijds in het VK en deeltijds in een
EU-lidstaat werkt of nog indien iemand door zijn werkgever
tijdelijk over de grens wordt gedetacheerd. Zal het werklandbeginsel
blijven gelden, of zal er in sommige omstandigheden
geopteerd worden voor het woonland of de plaats
van vestiging van de werkgever? Hoelang en onder welke
voorwaarden zal detachering mogelijk zijn? Wat met economisch
niet-actieve personen?
Naast de vraag over de vaststelling van de toepasselijke
wetgeving, zullen ook concrete en gedetailleerde afspraken
gemaakt moeten worden over de specifieke rechten
met betrekking tot de verschillende takken van de sociale
zekerheid. Hoe zit het met het recht op medische zorg
en de financiële ten laste neming ervan, bijvoorbeeld van
grensarbeiders, van personen met een pensioen uit het VK
maar die in een EU-lidstaat gaan wonen en van toeristen die
tijdens hun verblijf in het buitenland medische zorg nodig
hebben? Hoe zullen in de toekomst de pensioenen berekend
worden van personen die een deel van hun loopbaan in het
VK hebben gewerkt en een deel in één of meerdere EU-lidstaten?
Op dit moment gelden zeer gedetailleerde en ingewikkelde
regelingen, onder meer over de toepassing van anticumulatieregels. Hetzelfde geldt voor de toekenning en/
of berekening van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van
deze personen. Zullen tijdvakken van verzekering, arbeid of
wonen die vervuld werden in een EU-lidstaat of het VK nog
worden samengeteld en onder welke voorwaarden? Wat
met het eventuele behoud van werkloosheidsuitkeringen in
het thuisland van iemand die werk gaat zoeken in het VK of
vanuit het VK in een EU-lidstaat? En wat met de gezinsbijslagen
van personen die in het VK of in een lidstaat werken
maar wier kinderen niet in het werkland van de ouder wonen?
Wat met het recht op medische zorg (en de ten laste
neming van de kosten ervan) van deze gezinsleden? Wat de
gezinsuitkeringen betreft had het VK eerder in de Nieuwe
regeling voor het VK binnen de EU’, die overeengekomen
werd tussen de lidstaten, in februari 2016 bekomen dat bij
het betalen van gezinsuitkeringen aan kinderen die niet in
het VK wonen, een aanpassing van het bedrag zou worden
doorgevoerd waarbij rekening gehouden zou worden met
de omstandigheden in de lidstaat waar het kind verblijft.30
Deze regeling is ondertussen door de Brexit vervallen. Maar
wellicht zal het VK erop aandringen dat deze zal gelden voor
die uitkeringen die verkregen zullen worden na de Brexit.
En ten slotte: hoe zal de administratieve samenwerking
tussen de bevoegde instellingen van het VK enerzijds en die
van de EU-lidstaten anderzijds in de toekomst verlopen? Nu

gelden tussen de EU-lidstaten zeer gedetailleerde afspraken,
onder meer vastgelegd in Verordening (EG) 987/2009
en in Besluiten van de Administratieve Commissie. Zulke
afspraken zullen ook gemaakt moeten worden tussen het
VK en de EU-lidstaten, alsook over de financiële aspecten
van de coördinatie, zoals het afrekenen van de kosten voor
medische behandelingen voor personen die verzekerd zijn
in het VK, respectievelijk in een EU-lidstaat.
Ook voor deze post-Brexit-regeling zou het aangewezen zijn
om niet van een ‘wit blad’ te vertrekken, maar vanuit de bestaande
verordeningen en na te gaan in welke mate deze
ook voor de toekomstige situaties kunnen worden toegepast.
Dit heeft het voordeel dat de jarenlange ervaring met
de toepassing van deze verordeningen niet zomaar overboord
wordt gegooid en dat alle afspraken over administratieve
samenwerking en uitwisseling van gegevens verder
toegepast en gehanteerd kunnen worden. Bovendien blijkt
uit het akkoord over de overgangsregeling dat deze verordeningen
nog lang van toepassing zullen blijven op die personen
die onder deze regeling vallen. Wel zullen de afspraken
voor de toekomst niet de volledige inhoud van de huidige
coördinatieregels overnemen, ook al omdat deze kaderen in
het vrije verkeer van personen, dat niet meer zal gelden tussen
het VK en de EU27.
Zo zouden de bepalingen in de overeenkomst met Zwitserland
met betrekking tot de coördinatie van de sociale zekerheid
als inspiratiebron kunnen dienen. Deze kaderen
in een overeenkomst met betrekking tot het ‘vrije verkeer
van personen’.31 Met het VK zal wel geen akkoord over het
vrij verkeer van personen worden afgesloten, maar wellicht
wel een akkoord over de migratie van personen tussen het
VK en de EU27. Zo staat er in art. 8 van de overeenkomst
met Zwitserland dat de overeenkomstsluitende partijen
overeenkomstig Bijlage II hun stelsels voor sociale zekerheid
coördineren met het oog op gelijke behandeling, vaststelling
van de toepasselijke wetgeving, de samentelling
van tijdvakken, de export van uitkeringen en wederzijdse
administratieve bijstand en samenwerking. Deze bepaling
bevat geen materiële regels of een aanduiding van de doelstellingen
die beoogd zouden moeten worden. Het is enkel
een opsomming van de klassieke coördinatietechnieken.
In Bijlage II (die meer dan 20 pagina’s in het publicatieblad
beslaat) wordt vervolgens verwezen naar de EU-instrumenten
van socialezekerheidscoördinatie die van toepassing
zijn tussen de lidstaten (de bovenvermelde verordeningen),
met evenwel een reeks van bijzondere bepalingen, specificaties
en uitzonderingen voor wat de relaties met Zwitserland
betreft. Deze bijlage bevat ook een lijst van besluiten
en aanbevelingen van onder meer de Administratieve
Commissie, waarin wordt gesteld dat de overeenkomstsluitende
partijen er rekening mee zullen houden of er nota van
zullen nemen. Er is ook een apart Protocol met betrekking
tot het recht op werkloosheidsuitkeringen in Zwitserland
van werknemers die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning
van minder dan een jaar.
Krachtens art. 20 van de overeenkomst worden de bestaande
bilaterale socialezekerheidsverdragen tussen Zwitserland
en de EU-lidstaten opgeschort, voor zover zij dezelfde
materie als in deze overeenkomst regelen. Er werd
een Gemengd Comité opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers
van alle overeenkomstsluitende partijen, dat
onder meer wijzigingen aan de Bijlage II kan bepalen. Dit is
nodig omdat de overeenkomst zelf een statische verwijzing
naar de instrumenten van het Unierecht hanteert. Dat wil
zeggen dat indien deze gewijzigd worden, deze wijzigingen
enkel voor Zwitserland gelden als het Gemengd Comité
daartoe beslist. Dat is ondertussen reeds enkele keren gebeurd,
met name om Bijlage II aan te passen aan veranderingen
in het EU-coördinatiestelsel.32
Dit model van overeenkomst over het personenverkeer met
een bijzondere bijlage over de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels
lijkt mij, zeker voor wat de vorm betreft,
een goede inspiratiebron voor het vastleggen van de toekomstige
relaties tussen het VK en de EU27 met betrekking
tot de sociale zekerheid. Over de inhoud ervan zal onderhandeld
moeten worden en hij zal ook afhangen van wat er

precies wordt overeengekomen met betrekking tot het personenverkeer.
De verwijzing naar de Unierechtelijke instrumenten,
inclusief de administratieve samenwerking tussen
de lidstaten, zou er echter in ieder geval voor kunnen zorgen
dat de ervaring die de afgelopen 45 jaar werd opgebouwd
met betrekking tot de socialezekerheidscoördinatie tussen
het VK en de EU27 niet volledig wordt losgelaten. Maar nogmaals,
in beginsel ligt voor wat de toekomstige relaties betreft
alles open en zou er voor een totaal ander model van
socialezekerheidscoördinatie tussen het VK en de EU27
kunnen worden geopteerd.
Indien er geen akkoord hierover zou worden bereikt zouden
de bilaterale socialezekerheidsverdragen die al dan niet gesloten
werden tussen het VK en de onderscheiden lidstaten,
opnieuw van toepassing worden.33 Maar zulke verdragen
bestaan evenwel niet met alle lidstaten (onder meer niet
met de lidstaten uit Centraal- en Oost-Europa) en de bestaande
verdragen zijn meestal volledig verouderd en niet
meer aangepast aan de huidige grensoverschrijdende situaties.
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