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De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft de
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid enkele schriftelijke
vragen voorgelegd over zijn voornemen Deel VI van de Europese Code
inzake sociale zekerheid (Trb. 1965, 47) op te zeggen.
Bij brief van 15 juni 2007 heeft de minister op de vragen geantwoord. Van
dit schriftelijk gevoerde overleg brengt de commissie hiermee verslag uit.

De griffier van de commissie,
Nieuwenhuizen

1 Samenstelling:
Van den Berg (SGP), Swenker (VVD), Terpstra
(CDA), Meulenbelt (SP), Ten Hoeve (OSF),
Vedder-Wubben (CDA), Kneppers-Heijnert
(VVD), Westerveld (PvdA), Biermans (VVD),
Schouw (D66), Van Driel (PvdA), voorzitter,
Leijnse (PvdA), Franken (CDA), vice-voorzitter,
Goyert (CDA), Quik-Schuijt (SP), Klein Breteler
(CDA), Huijbregts-Schiedon (VVD), Koffeman
(PvdD), Böhler (GL), Strik (GL), Kuiper (CU),
Lagerwerf-Vergunst (CU), Rehwinkel (PvdA),
Elzinga (SP) en Vacature (SP).
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID

Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Den Haag, 27 april 2007

In reactie op uw brief van 9 maart 2007, houdende uw voornemen tot
opzegging van Deel VI van de op 16 april 1964 te Straatsburg totstand-
gekomen Europese Code inzake sociale zekerheid (Trb. 1965, 47) leggen
de leden van de fracties van PvdA, GL en SP u hiermee enkele vragen ter
beantwoording voor.
Wat is de achtergrond achter dit voornemen?
Hangt opzegging samen met de voorgenomen ratificatie van de opvolger
van deze Code, de herziene Code uit 1990? Of wil dit voornemen juist
zeggen dat Nederland niet langer voornemens is deze herziene Code te
ratificeren?
Zo dit laatste het geval is, hoe verhoudt een dergelijke beleidslijn zich tot
de commitment van dit kabinet met het streven, zoals verwoord in het
recente Groenboek Arbeidsrecht, naar een flexibele Europese arbeids-
markt zonder barrières voor interne arbeidsmigratie?
Deze brief alsmede uw schriftelijke reactie zullen worden gedrukt als een
verslag van een schriftelijk overleg.

De griffier van de commissie,
Nieuwenhuizen
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 juni 2007

De aanleiding van de opzegging van Deel VI van de Europese Code inzake
sociale zekerheid is een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van
8 september 2006 dat het opleggen van een eigen bijdrage AWBZ in strijd
is met deze Code wanneer die zorg het gevolg is van een arbeidsongeval
of beroepsziekte. Op dit moment wordt onderzocht welke gevolgen aan
deze uitspraak dienen te worden gegeven. Een van de alternatieven is om
Deel VI van de Code op te zeggen. Op 17 maart 2007 verliep echter de
termijn waarbinnen opzegging mogelijk was. De volgende mogelijkheid
doet zich pas weer in 2012 voor. Om dit kabinet in staat te stellen alle
opties te onderzoeken, heeft het vorige kabinet Deel VI van de Code op
22 februari jl. opgezegd, uitsluitend om de opzeggingstermijn niet te laten
verlopen. De opzegging wordt op 17 maart 2008 van kracht.
Het kabinet beraadt zich thans op de wijze waarop gevolg zal worden
gegeven aan genoemde rechterlijke uitspraak. Vanzelfsprekend zal het
parlement daar nader over worden geïnformeerd. Indien het kabinet van
mening is dat Deel VI van de Code daadwerkelijk opzegging behoeft, dan
zal het de uitdrukkelijke goedkeuring van het parlement daartoe vragen.
Indien blijkt dat passende alternatieven voor opzegging voorhanden zijn,
zal het kabinet de opzegging voor 17 maart 2008 ongedaan maken.
Volledigheidshalve verwijs ik naar mijn antwoord op de vragen van de
leden van de Tweede Kamer Blok en Van Miltenburg (2060705940), waarin
ik hen in gelijke zin heb ingelicht.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. P. H. Donner
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