Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
De heer mr. F. Teeven
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

datum

20 december 2013

betreft

EU-mededeling Vrij verkeer

ons kenmerk

154263.01u

Geachte heer Teeven,
De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 10 december 2013 gesproken
over de mededeling van de Europese Commissie van 25 november 2013 over het vrij verkeer
van personen (Vrij verkeer van EU-burgers en hun gezinsleden: vijf acties om een verschil te
maken)1 De leden van de fractie van GroenLinks hebben nog enige vragen naar aanleiding van
deze mededeling, die ze graag aan u voorleggen.
De Europese Commissie merkt op dat recente onderzoeken aantonen dat er geen statistische
relatie is tussen het niveau van de welvaartsstaat en de binnenkomst van Unieburgers. Ook
wijst de Commissie op het lage percentage Unieburgers dat in een andere lidstaat gebruik
maakt van sociale zekerheid. De leden van de fractie van GroenLinks vernemen graag of de
regering deze beweringen deelt.
Volgens de Commissie biedt het Unierecht voldoende waarborgen aan de lidstaten om fraude en
misbruik te bestrijden. Het is aan de lidstaten om hiervan gebruik te maken. De regering constateert in haar brief van 3 december 20132 echter dat de Commissiemededeling onvoldoende
inzoomt op de noodzaak van effectieve instrumenten om fraude en misbruik van de rechten
volgend uit het vrij verkeer te bestrijden. Kunt u aangeven welke instrumenten de regering op
dit moment mist om mogelijke fraude en misbruik van rechten te bestrijden? Welke daarvan
liggen in de invloedssfeer van de lidstaten en welke vereisen aanpassing van EU-wetgeving?
Welke concrete wijzigingen van de EU-wetgeving kunnen bijdragen aan de bestrijding van de
problematiek? De leden van de fractie van GroenLinks zien deze vragen ook graag beantwoord
ten aanzien van de problematiek van de uitbuiting.
Tevens leggen de leden van deze fractie u nog de vraag voor of de regering reden heeft te veronderstellen dat in de toekomst de mobiele EU-burgers niet langer netto zullen bijdragen aan
het sociale stelsel in het gastland. Tot slot vernemen zij graag of de regering reden heeft te
veronderstellen dat het beroep op sociale zekerheid door Unieburgers die gebruik hebben ge1
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maakt van het vrij verkeer zal toenemen. Zo ja, waarop zijn deze veronderstellingen gebaseerd?
De leden van de commissie zien uw antwoord met belangstelling tegemoet en ontvangen uw
reactie bij voorkeur binnen vier weken.
Hoogachtend,

Dr. J.J. Sylvester
Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Een gelijkluidende brief is verzonden naar de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

