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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 859/2003 VAN DE RAAD
van 14 mei 2003

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

bepalingen vallen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, en met name op artikel 63, punt 4,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Tijdens zijn speciale bijeenkomst in Tampere van 15 en
16 oktober 1999 heeft de Europese Raad verklaard dat
de Europese Unie moet zorgen voor een eerlijke behan-
deling van de onderdanen van derde landen die legaal op
het grondgebied van de lidstaten verblijven, hun rechten
en verplichtingen moet geven die vergelijkbaar zijn met
die van de burgers van de Europese Unie, de non-discri-
minatie in het economische, sociale en culturele leven
moet stimuleren en hun wettelijke status meer in over-
eenstemming moet brengen met die van de onderdanen
van de lidstaten.

(2) In zijn resolutie van 27 oktober 1999 (3) spoorde het
Europees Parlement aan tot een snelle uitvoering van de
beloftes inzake een eerlijke behandeling van onderdanen
van derde landen die legaal in de lidstaten verblijven en
tot het opstellen van een definitie van hun wettelijke
status waaraan uniforme rechten, zo veel mogelijk in
overeenstemming met die van de burgers van de Euro-
pese Unie, zijn verbonden.

(3) Ook het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft
een oproep gedaan om de gelijke behandeling op sociaal
vlak te verwezenlijken tussen de communautaire onder-
danen en de onderdanen van derde landen, met name in
zijn advies van 26 september 1991 over de rechtspositie
van in de Gemeenschap werkzame migranten uit derde
landen (4).

(4) Artikel 6, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese
Unie bepaalt dat de Unie de grondrechten eerbiedigt,
zoals die worden gewaarborgd door het op 4 november
1950 te Rome ondertekende Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrij-
heden, en zoals zij uit de gemeenschappelijke constituti-
onele tradities van de lidstaten voortvloeien, als alge-
mene beginselen van het Gemeenschapsrecht.

(5) Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt
de beginselen in acht die met name door het Handvest
van de grondrechten van de Europese Unie worden
erkend, in het bijzonder de geest van artikel 34, lid 2,
daarvan.

(6) De bevordering van een hoog niveau van sociale
bescherming en het verhogen van het levensniveau en
de levenskwaliteit in de lidstaten zijn doelstellingen van
de Gemeenschap.

(7) Wat de voorwaarden betreft voor de sociale bescherming
van de onderdanen van derde landen, en meer in het
bijzonder de socialezekerheidsregeling die op hen van
toepassing is, oordeelde de Raad (Werkgelegenheid en
Sociaal Beleid) in zijn conclusies van 3 december 2001
dat in het kader van de coördinatie die van toepassing is
op de onderdanen van derde landen aan hen uniforme
rechten moeten worden toegekend, die zo veel mogelijk
in overeenstemming zijn met die van de burgers van de
Europese Unie.

(8) Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni
1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheids-
regelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op
hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap
verplaatsen (5), die de grondslag vormt voor de coördi-
natie van de socialezekerheidsregelingen van de verschil-
lende lidstaten, en Verordening (EEG) nr. 574/72 (6), die
de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr.
1408/71 vaststelt, zijn momenteel slechts van toepassing
op bepaalde onderdanen van derde landen. Het aantal en
de verscheidenheid aan rechtsinstrumenten waarmee
wordt geprobeerd de problemen op het gebied van de
coördinatie tussen de socialezekerheidsregelingen van de
lidstaten op te lossen waarmee de onderdanen van derde
landen in dezelfde situatie als de communautaire onder-
danen te maken kunnen hebben, veroorzaken complexe
juridische en administratieve situaties. Ze scheppen
zowel voor de betrokken personen als voor hun werkge-
vers en de bevoegde nationale socialezekerheidsinstel-
lingen grote problemen.
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(1) PB C 126 E 28.5.2002, blz. 388.
(2) Advies van 21 november 2002 (nog niet bekendgemaaakt in het

Publicatieblad).
(3) PB C 154 van 5.6.2000, blz. 63.
(4) PB C 339 van 31.12.1991, blz. 82.

(5) PB L 149 van 5.7.1971, blz. 2. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1386/2001 van het Europees Parlement en de
Raad (PB L 187 van 10.7.2001, blz. 1).

(6) PB L 74 van 27.3.1972, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 410/2002 van de Commissie (PB L 62 van
5.3.2002, blz. 17).



(9) Bijgevolg dienen de coördinatieregels van Verordening
(EEG) nr. 1408/71 en Verordening (EEG) nr. 574/72 te
worden toegepast op de onderdanen van derde landen
die legaal in de Gemeenschap verblijven, die momenteel
op grond van hun nationaliteit niet onder de bepalingen
van die verordeningen vallen en die voldoen aan de
andere voorwaarden waarin die verordeningen voorzien;
deze uitbreiding is met name belangrijk met het oog op
de aanstaande uitbreiding van de Europese Unie.

(10) De toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 en
Verordening (EEG) nr. 574/72 op deze personen verleent
de betrokkenen geen recht op toegang tot, verblijf of
vestiging in, noch op toegang tot de arbeidsmarkt in een
lidstaat.

(11) De bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1408/71 en
Verordening (EEG) nr. 574/72 zijn krachtens deze veror-
dening slechts van toepassing indien de betrokkene reeds
legaal op het grondgebied van een lidstaat verblijft. Het
legale karakter van het verblijf is dus een voorwaarde
voor de toepassing van die bepalingen.

(12) De bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1408/71 en
Verordening (EEG) nr. 574/72 zijn niet van toepassing
in situaties die in alle opzichten geheel in de interne
sfeer van een enkele lidstaat liggen. Dit is met name het
geval wanneer de situatie van een onderdaan van een
derde land uitsluitend aanknopingspunten heeft met één
derde land en met één enkele lidstaat.

(13) De handhaving van het recht op werkloosheidsuitke-
ringen zoals vastgesteld in artikel 69 van Verordening
(EEG) nr. 1408/71, is afhankelijk van de inschrijving van
de betrokkene als werkzoekende bij de diensten voor
arbeidsbemiddeling van iedere lidstaat waarheen hij zich
begeeft. Deze bepalingen zijn derhalve slechts van
toepassing op een onderdaan van een derde land voor-
zover hij het recht heeft, in voorkomend geval op grond
van zijn verblijfsvergunning, om zich als werkzoekende
in te schrijven bij de diensten voor arbeidsbemiddeling
van de lidstaat waarheen hij zich begeeft, en er legaal te
werken.

(14) Er dienen overgangsbepalingen te worden goedgekeurd
om de personen die onder deze verordening vallen, te
beschermen en om te voorkomen dat zij door de inwer-
kingtreding van de verordening rechten verliezen.

(15) Om deze doelstellingen te verwezenlijken, is het noodza-
kelijk en passend dat de uitbreiding van de toepassings-
sfeer van de regels voor de coördinatie van de nationale
socialezekerheidsstelsels geschiedt door middel van een
dwingend communautair rechtsinstrument dat recht-
streeks toepasbaar is in alle lidstaten die aan de aanne-
ming van deze verordening hebben deelgenomen.

(16) Deze verordening doet geen afbreuk aan de rechten en
verplichtingen die voortvloeien uit de met derde landen
gesloten internationale overeenkomsten waarbij de
Gemeenschap partij is en die voordelen op het gebied
van de sociale zekerheid behelzen.

(17) Aangezien de doelstellingen van het overwogen optreden
niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwe-
zenlijkt en derhalve vanwege de omvang en de gevolgen

van het overwogen optreden beter op het niveau van de
Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt, kan de
Gemeenschap maatregelen nemen overeenkomstig het in
artikel 5 van het Verdrag vastgestelde subsidiariteitsbe-
ginsel. Overeenkomstig het in datzelfde artikel vastge-
stelde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet
verder dan wat nodig is om deze doelstellingen te
bereiken.

(18) Overeenkomstig artikel 3 van het aan het Verdrag betref-
fende de Europese Unie en aan het Verdrag tot oprich-
ting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol
betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en
Ierland, hebben Ierland en het Verenigd Koninkrijk bij
brief van 19 respectievelijk 23 april 2002 laten weten
dat zij wensen deel te nemen aan de aanneming en
toepassing van deze verordening.

(19) Denemarken neemt, overeenkomstig de artikelen 1 en 2
van het Protocol betreffende de positie van Denemarken,
gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie
en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, niet deel aan de aanneming van deze verordening.
Deze verordening is bijgevolg niet bindend voor, noch
van toepassing op Denemarken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onverminderd het bepaalde in de bijlage van deze verordening
zijn de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1408/71 en
Verordening (EEG) nr. 574/72 van toepassing op de onder-
danen van derde landen die alleen vanwege hun nationaliteit
nog niet onder deze bepalingen vallen, alsmede op hun gezins-
leden en nagelaten betrekkingen, mits zij legaal op het grondge-
bied van een lidstaat verblijven en zich in een situatie bevinden
die niet in alle opzichten geheel in de interne sfeer van een
enkele lidstaat ligt.

Artikel 2

1. Aan deze verordening kan voor een tijdvak dat aan 1 juni
2003 voorafgaat geen enkel recht worden ontleend.

2. Elk tijdvak van verzekering, alsmede, in voorkomend
geval, elk tijdvak van arbeid als werknemer of als zelfstandige
of van wonen dat vóór 1 juni 2003 krachtens de wetgeving
van een lidstaat is vervuld, wordt voor de vaststelling van de
aan de bepalingen van deze verordening te ontlenen rechten in
aanmerking genomen.

3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 ontstaat krachtens
deze verordening een recht, zelfs wanneer het tijdstip waarop
de gebeurtenis zich voordeed, vóór 1 juni 2003 valt.

4. Elke prestatie die in verband met de nationaliteit van de
betrokkene dan wel met diens woonplaats niet is vastgesteld of
is opgeschort, wordt op verzoek van de betrokkene vastgesteld
of hervat met ingang van 1 juni 2003, mits de eerder vastge-
stelde rechten niet in de vorm van een afkoopsom zijn veref-
fend.
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5. De rechten van de betrokkenen wier pensioen of rente
vóór 1 juni 2003 werd vastgesteld, kunnen op hun verzoek,
met inachtneming van de bepalingen van deze verordening,
worden herzien.

6. Indien het in lid 4 of in lid 5 bedoelde verzoek binnen
twee jaar na 1 juni 2003 wordt ingediend, worden de aan deze
verordening te ontlenen rechten met ingang van die datum
verkregen, zonder dat de bepalingen van de wetgeving van
enige lidstaat met betrekking tot het verval of de verjaring van
de rechten de betrokkenen kunnen worden tegengeworpen.

7. Indien het in lid 4 of in lid 5 bedoelde verzoek na afloop
van de in lid 6 bedoelde termijn wordt ingediend, worden de
niet vervallen of de niet verjaarde rechten met ingang van de
datum waarop het verzoek is ingediend, verkregen onvermin-
derd gunstiger bepalingen in de wetgeving van enige lidstaat.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de
maand volgende op die van haar bekendmaking in het Publica-
tieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Gedaan te Brussel, 14 mei 2003.

Voor de Raad

De voorzitter
A.-A. TSOCHATZOPOULOS
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BIJLAGE

BIJZONDERE BEPALINGEN, ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 1

I. DUITSLAND

Voor wat betreft gezinstoelagen is deze verordening alleen van toepassing op onderdanen van derde landen die een
volgens Duits recht geldige verblijfsvergunning hebben, zoals de „Aufenthaltserlaubnis” of de „Aufenthaltsberechti-
gung”.

II. OOSTENRIJK

Voor wat betreft gezinstoelagen is deze verordening alleen van toepassing op onderdanen van derde landen die aan
de door de Oostenrijkse wetgeving gestelde voorwaarden voldoen om permanent aanspraak te kunnen maken op
gezinstoelagen.




