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39. Brexit en de EU-coördinatie 
van socialezekerheidsregelingen
PROF. DR. G.J. VONK EN J. KUIPERS

 

1. Introductie

Brexit heeft gevolgen voor de voorwaarden waaronder 
Britse burgers en EU-burgers aanspraken kunnen maken 
op socialezekerheidsuitkeringen in elkaars landen. In de EU 
is dit is een onderwerp dat al sinds jaar en dag geregeld 
wordt in de zogenaamde coördinatieverordeningen inzake 
de sociale zekerheid, thans Verordeningen 883/20041 en 
987/2009.2 De coördinatie van de sociale zekerheid is een 
politiek gevoelig onderwerp. Grensoverschrijdende socia-
lezekerheidsaanspraken speelden een rol in heronderhan-
deling van het EU-verdrag door David Cameron vooraf-
gaande aan het Brexit-referendum en werden nadien in de 
campagne door menig Brexiteer met gevoel voor drama ten 
tonele gevoerd als een voorbeeld van ongewenste Europese 
inmenging in Britse belangen.3 
Deze bijdrage gaat in op de gevolgen van Brexit voor de 
EU-coördinatie van de sociale zekerheid. Centrale vraag 
is hoe de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de 
EU-lidstaten op het gebied van de grensoverschrijdende 

1 Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad 
van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheids-
stelsels (Voor de EER en Zwitserland relevante tekst) PB l 166, 30.4.2004.

2 Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad 
van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de sociale-
zekerheidsstelsels (Voor de EER en Zwitserland relevante tekst) PB l 284, 
30.10.2009.

3 Vgl. M. Donoghue & M. kuisma, ‘taking back control of the welfare state: 
Brexit, rational-imaginaries and welfare chauvinism’, West European 
Politics, 1-23, 2021.

sociale zekerheid wordt vormgegeven.4 Daarbij gaat 
bijzondere aandacht uit naar de bepalingen van Verorde-
ning 883/2004 inzake de toepasselijke wetgeving. Deze 
bepalingen, die zijn opgenomen in titel II van deze veror-
dening, bevatten conflictregels die bepalen welke sociale-
zekerheidswetgeving op een persoon van toepassing is. 
Aangezien deze toepasselijkheid gevolgen heeft voor de 
bevoegdheid om premies te heffen, gaan wij ervan uit dat 
dit het thema is waar de aandacht van de lezer van MBB 
naar uitgaat. Het is immers in de premieheffing dat de fisca-
liteit en de sociale zekerheid elkaar ontmoeten.
In het eerstvolgende deel memoreren wij kort wat de 
EU-coördinatie van de sociale zekerheid behelst en hoe 
de regels van Verordening 883/2004 uitwerken op de 
mogelijkheid tot premieheffing (paragraaf 2). Vervolgens 
schetsen we met brede penceelstreken het chirurgische 
ontrafelingsproces van het Verenigd Koninkrijk uit het 
coördinatiesysteem, zoals dat heeft vorm gekregen in het 
Terugtrekkingsakkoord en de Handels- en Samenwer-
kingsovereenkomst (paragraaf 3). Daarna gaan we in op 
de problematiek van toepasselijke wetgeving en de daaruit 
voortvloeiende bevoegdheid tot premieheffing (paragraaf 

4 Over deze problematiek, zie ook onder meer S. Roberts, ‘Brexit and the 
reform of social security coordination: the Uk’s metamorphosis from rule 
maker to rule taker’, EJSS Vol 22, Issue 2, 2020; S. Roberts, ‘Social security 
coordination after the Brexit: trying to take an egg out of an omelette?’, 
ERA Forum volume 20, 2020, p. 531-547; H. Verschueren, ‘the complex 
social security provisions of the Brexit withdrawal agreement, to be 
implemented for decades’, EJSS, Vol 23, Issue 1, 2021, p. 9-23; H. Verschue-
ren, ‘Socialezekerheidsrechten na Brexit’, SEW 6(2020), p. 312-319.

Deze bijdrage gaat in op de vraag hoe de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU-lidstaten op 
het gebied van de grensoverschrijdende sociale zekerheid wordt vormgegeven. Daarbij gaat bijzondere 
aandacht uit naar de bepalingen van Verordening 883/2004 inzake de toepasselijke wetgeving en de 
daaruit voortvloeiende bevoegdheid tot premieheffing. De gevolgen van Brexit voor dit onderwerp blijven 
echter vooralsnog beperkt. Dit is in de eerste plaats een gevolg van het feit dat op ‘bestaande gevallen’ het 
regime van Verordening 883/2004 van toepassing blijft, ook wat betreft latere wijzigingen in de regels met 
betrekking tot de toepasselijke wetgeving. In de tweede plaats is het een gevolg van het feit dat de Handels- 
en Samenwerkingsovereenkomst voor het onderwerp van de toepasselijke wetgeving grotendeels de 
bepalingen van Verordening 883/2004 heeft overgenomen. Het kan echter zijn dat er in de toekomst meer 
divergenties gaan optreden. \ 
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4). We eindigen met een samenvatting en beschouwend 
commentaar (paragraaf 5). 

2. Verordening 883/2004 en de systematiek van 
de aanwijzing van de toepasselijke wetgeving 

Het EU-systeem van coördinatie van socialezekerheidsre-
gelingen vindt zijn grondslag met name in het verdragsre-
gime voor het vrij verkeer van personen, zoals geregeld in 
art. 45 VWEU en verder, in het bijzonder in art. 48 VWEU. 
Volgens het HvJ komt het in strijd met de doelstelling van 
dit vrije verkeer als personen als gevolg van hun migratie 
binnen de Unie, wat betreft hun sociale zekerheid in een 
nadelige positie komen te verkeren.5 Verordening 883/2004 
heeft tot doel dergelijke nadelen op te heffen. 
Verordening 883/2004 heeft een ruime personele werkings-
sfeer (art. 2). Verordening 883/2004 is van toepassing op 
alle personen op wie de socialezekerheidswetgeving van één 
of meer van de lidstaten van toepassing is of is geweest. 
Dit geldt ook voor onderdanen van niet-EU-landen (dus nu 
ook Britten) die zich verplaatsen binnen de Europese Unie 
mits zij legaal binnen de EU verblijven. Deze laatste uitbrei-
ding tot derdelanders ligt overigens niet vast in Verordening 
883/2004, maar is bij afzonderlijke verordening geregeld 
(Verordening 1231/2010). 
Qua materiële werkingssfeer is de verordening van toepas-
sing op het grootste gedeelte van de sociale zekerheid (art. 
3). Het moet gaan om de wettelijke sociale zekerheid. Rege-
lingen in de tweede pijler van de sociale zekerheid die zijn 
gebaseerd op de collectieve arbeidsovereenkomst (zoals het 
Nederlandse aanvullende pensioenstelsel) zijn in beginsel 
uitgezonderd. Ook uitgezonderd is de sociale bijstand zoals 
die in Nederland in de Participatiewet is geregeld. Zoge-
noemde niet-contributieve prestaties vallen echter weer wel 
onder de materiële werkingssfeer, maar zijn uitgezonderd 
van de exportverplichting die in de verordening is opgeno-
men. Het gaat hier om nader gedefinieerde bestaansmini-
mumregelingen die net zoals de bijstand worden gefinan-
cierd uit de algemene middelen die herleidbaar zijn tot een 
van de sociale risico’s waarop de verordening van toepas-
sing is; voorbeelden zijn de IOAW, de Wajong en de Toesla-
genwet. 
Verordening 883/2004 kent verschillende coördinatietech-
nieken, ook wel aangeduid met de term coördinatieprin-
cipes. De belangrijkste zijn: de gelijke behandeling naar 
nationaliteit; de doorbreking van exportverboden; de 
gelijkstelling van feiten, gebeurtenissen en inkomsten in een 
andere lidstaat; de wetgeving van slechts één lidstaat van 
toepassing is; de samentelling van tijdvakken van verzeke-
ring, wonen en arbeid en de voorkoming van samenloop 
van prestaties.
Zoals gezegd, focussen wij in deze bijdrage op de regel dat 
de wetgeving van slechts één lidstaat van toepassing kan 
zijn. Deze regel, die is vastgelegd in art. 11 Verordening 

5 Reeds tot uitdrukking gebracht door het Hof in het arrest van 9 juni 1964, 
M. th. Nonnenmacher, weduwe van H.E. Moebs tegen Bestuur der Sociale 
Verzekeringsbank, EclI:EU:c:1964:40.

883/2004, brengt een fundamenteel andere systematiek 
tot uitdrukking ter voorkoming van dubbele premieheffing 
dan de systematiek die wordt gehanteerd in de verdragen 
ter voorkoming van dubbele belasting (DTT’s). De gelijk-
tijdige toepasselijkheid van meerdere belastingwetgevingen 
vormt het uitgangspunt voor bijzondere regels ter voorko-
ming van dubbele belasting. Op grond van dergelijke regels 
houdt het ene land bij het opleggen van de belasting reke-
ning met de belastingplicht die in een ander land bestaat. 
Bij Verordening 883/2004 werkt het anders: slechts één 
wetgeving kan op een persoon van toepassing zijn. Welk 
stelsel dat is, wordt geregeld in de zogenoemde conflictegels 
opgenomen in titel II. In zijn algemeenheid zijn die conflict-
regels gebaseerd op het werklandbeginsel, met andere 
woorden men is verzekerd in het land waar men werkt, ook 
al woont men in een ander land. Voor bepaalde groepen 
van personen wordt van dit beginsel afgeweken, bijvoor-
beeld voor gedetacheerde werknemers die maximaal twee 
jaar aangesloten zijn bij de wetgeving van het uitzendende 
land (art. 12 Verordening 883/2004).6 In verband met de 
detachering worden zogenoemde detacheringsverklaringen 
afgegeven, de zogenoemde A1-verklaring. In Nederland 
is daartoe de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bevoegd. 
Andere uitzonderingen op het werklandbeginsel bestaan 
voor de situatie dat een persoon in meerdere landen tegelijk 
werkt (logischerwijze) en voor de situatie dat de werkzaam-
heden zijn beëindigd (postactieven).7 
In het kader van Verordening 883/2004 is de aanwijzing van 
de toepasselijke wetgeving in grensoverschrijdende situaties 
dwingend voorgeschreven. Hiermee is gelijktijdig de inter-
statelijke verdeling van de bevoegdheid tot het heffen van 
premies afgebakend. Indien immers door de conflictregels 
de socialeverzekeringswetgeving van een land als toepas-
selijke is aangewezen, dan impliceert dit ook dat uitsluitend 
onder de wetgeving van dat land premieheffing mogelijk 
is. De wetgevingen van de andere landen moeten wijken, 
zodat premieheffing op grond van die concurrerende 
wetgevingen ook niet langer mogelijk is. Deze premiehef-
fing is verder niet geregeld in Verordening 883/2004 maar 
wordt geheel naar het nationaal recht van de aangewezen 
lidstaat toegepast.
Er bestaat overvloedige jurisprudentie van het HvJ over 
de conflictregels van Verordening 833/2004.8 Deze juris-
prudentie heeft onder meer betrekking op de vraag of de 
conflictregels absolute voorrang krijgen boven nationale 
bepalingen die evenzeer gericht zijn op de afbakening van 
de werkingssfeer van het eigen stelsel ten opzichte van het 
buitenlandse stelsel. Die vraag kan zich in twee situaties 
voordoen. De wetgeving van een lidstaat wordt als toepas-
selijke aangewezen, maar de nationale bepalingen onder die 
wetgeving staan een dergelijke aansluiting in de weg. En de 

6 Op basis van onderlinge overeenkomsten tussen de autoriteiten van de 
lidstaten wordt veelal een detacheringstermijn van maximaal vijf jaar 
geoorloofd geacht (art. 16 Verordening 883/2004).

7 Zie art. 13 en 11 lid 3 Verordening 883/2004.
8 Voor een overzicht, zie onder meer F. Pennings, European social security 

law, 7e druk, Intersentia, 2021.
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andere situatie: de wetgeving van een lidstaat wordt aange-
wezen, maar op grond van de wetgeving van een andere 
lidstaat kan dezelfde persoon evenzeer verzekerd raken. 
In de eerste situatie zou in weerwil van de bedoeling van de 
conflictregels een negatief wetsconflict ontstaan: de persoon 
is nergens aangesloten. In de tweede situatie kan de werk-
nemer gelijktijdig bij twee wetgevingen aangesloten zijn en 
is dus sprake van een positief wetsconflict. De conflictregels 
hebben in alle situaties absolute voorrang boven concur-
rerende nationale verzekeringsbepalingen; een situatie die 
in het vakjargon wordt aangeduid met de ‘exclusieve’ en 
de ‘sterke’ werking van de conflictregels. Recente jurispru-
dentie naar aanleiding van de verzekeringsplicht ingevolge 
de volksverzekeringen van in Nederland wonende mensen 
die in Duitsland een kleine dienstbetrekking hebben, toont 
overigens aan dat de exclusieve werking van de conflict-
regels geen rustig bezit is.9 Maar voor regelingen die zijn 
gebaseerd de premieheffing, zoals de AOW, staat het leer-
stuk toch nog fier overeind.10

3. Het ontrafelingsproces van het Verenigd 
Koningkijk uit Verordening 883/2004

Het ontrafelingsproces tussen het Verenigd Koninkrijk en 
het coördinatiestelsel is begonnen met het Terugtrekkings-
akkoord zoals dat op 1 februari 2020 in werking is getre-
den. Dit akkoord regelt de transitieperiode die voorafging 
aan de formele uittreding. Deze periode is gestart op 1 
februari 2020 en is geëindigd op 31 december 2020. Vanaf 
1 januari 2021 gelden (met terugwerkende kracht) de bepa-
lingen van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst 
dat de nieuwe relaties tussen het Verenigd Koninkrijk als 
derde land met de EU vormgeeft. 
De 27 EU-lidstaten hebben als één van de voorwaarden 
voor het Terugtrekkingsakkoord geëist dat gedurende 
de overgangsperiode de rechten van burgers die gebruik 
hebben gemaakt van hun recht op vrij verkeer niet in het 
geding komen. Voor de toepassing van het EU-coördina-
tierecht heeft dit uitgangspunt een verregaande uitwerking 
gekregen. Bestaande rechten zijn namelijk niet alleen gega-
randeerd gedurende de overgangsperiode, maar blijven 
gelden tot het einde van de levensdagen van de betrokke-
nen. Art. 39 van het Terugtrekkingsakkoord spreekt in dit 
verband van ‘levenslange bescherming’. 
Op grond van art. 31 van het Terugtrekkingsakkoord blij-
ven de regels en doelstellingen van art. 48 VWEU, Veror-
dening 883/2004 en Verordening 987/2009 van toepassing 
op de personen die tot een nader gedefinieerde groep van 
personen behoren. De omschrijving van deze groep, die is 
opgenomen in art. 30, is zeer complex. Het artikel is kort 
gezegd van toepassing op degenen die zich in een grens-
overschrijdende situatie bevinden of hebben bevonden op 
het einde van de overgangsperiode op 31 december 2020. 
Zolang die grensoverschrijdende situatie na die datum blijft 

9 HvJ 29 april 2015, zaak c-382/13 (Franzen e.a.), EclI:EU:c:2015:261.
10 HvJ 19 september 2019, zaak c-95/18 en c-96/18 (Franzen e.a. II), 

EclI:EU:c:2019:767.

voortduren en het Verenigd Koninkrijk daarbij betrokken 
is, blijven de verordeningen van toepassing. 
Op grond van art. 32 van het Terugtrekkingsakkoord is 
er ook nog een regeling voor overgangsgevallen die niet 
worden beschermd door art. 30. De regeling bestaat uit 
een nader aangeduide partiële eerbiedigende werking van 
Verordening 883/2004. Maar ook die kan een levenslange 
toepasselijkheid van de verordening garanderen. Verschue-
ren geeft het voorbeeld van een 25-jarige Unieburger die 
op het einde van de overgangsperiode reeds vijf jaar in het 
Verenigd Koninkrijk heeft gewerkt en daarna zou terug-
keren naar een lidstaat. Deze persoon zou op zijn 65ste, 
veertig jaar na Brexit, op grond van art. 32 van het Terug-
trekkingsakkoord nog steeds een beroep kunnen doen op 
de EU-verordening voor het verkrijgen en de berekening 
van een ouderdomspensioen ten laste van het Verenigd 
Koninkrijk.11 
Voor de ‘bestaande gevallen’ (zo duiden we deze de groep 
omschreven in art. 30 en 32 van het Terugtrekkingsak-
koord gemakshalve) is van een ontrafeling van het Verenigd 
Koninkrijk uit het EU-coördinatieregime dus slechts in 
beperkte mate sprake. Het is zelfs zo dat wijzigingen in 
het EU-coördinatieregime na afloop van overgangspe-
riode van toepassing zijn. Op grond van art. 36 van het 
Terugtrekkingsakkoord moeten verwijzingen naar Veror-
dening 883/2004 en Verordening 987/2009 in het Terug-
trekkingsakkoord begrepen worden als verwijzingen naar 
deze verordeningen zoals gewijzigd of vervangen na het 
einde van de overgangsperiode. Het ‘Gemengd Comité’, dat 
bestaat uit vertegenwoordigers van het Verenigd Konink-
rijk en de 27 EU-lidstaten12, is verplicht ten aanzien van de 
meeste onderwerpen deze aanpassingen te incorporeren. Bij 
enkele gevoelige onderwerpen, zoals regels van exporteer-
baarheid van uitkeringen, bestaat deze incorporatieplicht 
echter niet maar moet het Gemengd Comité te goeder 
trouw beoordelen of latere wijzigingen moeten leiden tot 
aanpassingen in het coördinatieregime van de EU en het 
Verenigd Koninkrijk. 
Voor de rechtspositie van ‘nieuwe gevallen’ moeten we te 
rade gaan bij de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst. 
De afspraken betreffende de coördinatie van socialezeker-
heidsrechten binnen het Verenigd Koninkrijk zijn opgeno-
men in rubriek 4 van dit akkoord, dat onder meer verwijst 
naar het Protocol betreffende de coördinatie van de sociale 
zekerheid (het ‘SSC-Protocol’). Het Protocol regelt de situa-
ties die aanvangen na 1 januari 2021. Het is te beschouwen 
als de Brexit-variant van Verordening 883/2004. Veel komt 
overeen, maar er zijn ook belangrijke verschillen. De coör-
dinatiebepalingen inzake invaliditeit en werkloosheid zijn 
slechts partieel van toepassing. Verder valt op dat de meest 
gevoelige takken van de sociale zekerheid van de materiële 
werkingssfeer zijn uitgesloten. Dit betreft onder meer de 
bijzondere, niet op bijdrage- en premiebetaling berustende 
prestaties, gezinsbijslagen en uitkeringen in verband met 

11 H. Verschueren, ‘Socialezekerheidsrechten na Brexit’, SEW 6 (2020), p. 312-
319.

12 Art. 164 terugtrekkingsakkoord.
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langdurige zorg. De lidstaten en het Verenigd Koninkrijk 
hebben in verschillende bijlagen lijsten aan eigen uitke-
ringsregelingen opgenomen die niet meer onder de coördi-
natieregeling vallen. 
We merken nog op dat ingevolge art. 69 van het SSC-Proto-
col de werkingsduur van het Protocol slechts vijftien jaar 
is. Partijen kunnen na datum bepalen of zij de relaties in 
de bestaande vorm willen voortzetten. Het is ook niet uit 
te sluiten dat in de tussentijd bilaterale verdragsrelaties met 
het Verenigd Koninkrijk tot stand komen, waarbij afwij-
kende regels van het Protocol worden afgesproken. De 
status van het Verenigd Koninkrijk als derde land maakt 
dit mogelijk. Het kan echter ook zijn dat de lidstaten ervoor 
kiezen collectief op te treden jegens het Verenigd Konink-
rijk. In ieder geval heeft Nederland het voornemen om via 
een diplomatieke notawisseling met het Verenigd Konink-
rijk wederzijds te verduidelijken dat het bestaande bilate-
raal socialezekerheidsverdrag tussen beide landen niet van 
toepassing is op personen die onder de werkingssfeer van 
het Protocol van de HSO (Handels- en Samenwerkings-
overeenkomst) vallen.13

4. Het SSC-Protocol en de bijzondere regels 
voor de toepasselijke wetgeving

De bepalingen inzake de toepasselijke wetgeving van het 
SSC-Protocol komen overeen met die van Verordening 
883/2004. Er zijn wel verschillen ten aanzien van de deta-
cheringsparagraaf en de regels met betrekking tot het 
werken in twee landen. We bespreken die twee thema’s 
hierna en gaan in op de rol van het bij het protocol gere-
gelde ‘Gespecialiseerd Comité’.

Detacheringsparagraaf
De hoofdregels inzake de aanwijzing van de toepasselijke 
wetgeving zoals vervat in art. 10 van het SSC-Protocol 
(aangeduid als art. SSC.10) loopt nog parallel aan de 
corresponderende bepalingen in Verordening 883/2004. 
Dat geldt op zich ook nog voor de detacheringsparagraaf 
van art. SSC.11. Maar dan volgt er een ‘keuzemenu’ waar 
lidstaten voor kunnen kiezen als ze hun relatie met het 
Verenigd Koninkrijk vormgeven. 
Een eerste mogelijkheid (Categorie A) is dat lidstaten 
aangeven of zij met de regels uit art. SSC.11 instemmen. In 
dat geval sluit de betreffende lidstaat aan bij de bestaande 
detacheringsregels. Een lidstaat kan ook twee andere 
keuzes maken. Zo kan een lidstaat aangeven dat zij niet wil 
instemmen met de afwijkingen uit art. SSC.11 en vast wil 
houden aan de hoofdregels van art. SSC.10 lid 3 (Catego-
rie B). Voor deze lidstaten blijft het werklandbeginsel van 
toepassing. De derde en laatste keuze die een lidstaat kan 
maken, is dat niet wordt aangegeven of wel of niet wordt 
ingestemd met de afwijkingen uit art. SSC.11 (Categorie C). 

13 kamerbrief van de minister van SZw aan de voorzitter van de tweede 
kamer, 15 februari 2021, www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstuk-
ken/2021/02/15/kamerbrief-inzake-ervaringen-eerste-periode-na-aflo-
pen-overgangsperiode-brexit.

Kennelijk is het de bedoeling dat dergelijke lidstaten eigen 
regels met het Verenigd Koninkrijk overeenkomen. 
Lidstaten moesten voor de inwerkingtreding van de 
Handels- en Samenwerkingsovereenkomst aangeven of ze 
onder een van de categorieën willen vallen.14 Zo wordt een 
labyrint van mogelijke afwijkingen van de detacherings-
regeling gecreëerd. Nederland heeft gekozen voor Cate-
gorie A. Voor deze optie is gekozen omdat de administra-
tieve lasten voor bedrijven bij detachering in het Verenigd 
Koninkrijk daarmee beperkt blijven.15 Op 25 januari 2021 
is bekendgemaakt dat ook alle andere lidstaten van de EU 
hebben aangegeven dat zij onder Categorie A willen vallen. 
Er zijn dus geen lidstaten die onder Categorie B en Catego-
rie C vallen. 
De conclusie is aldus dat de detacheringsregels materi-
eel niet zijn veranderd, althans niet zolang lidstaten geen 
gebruik zullen maken van het ‘keuzemenu’. Dat geldt ook 
voor de A1-verklaringen die op de normale wijze door 
de autoriteiten in de lidstaten uitgegeven kunnen blijven 
worden. Daarbij zijn de huidige procedureregels die van 
toepassing zijn als lidstaten het niet eens zijn over de afgifte 
van de A1-verklaring overgenomen in het SSC-Protocol.

Werken in twee landen
Voor personen die werkzaamheden verrichten in meerdere 
landen zijn de regels grotendeels hetzelfde ingericht als de 
regels uit Verordening 883/2004. Zo komen de eerste vier 
leden van art. SSC.12 overeen met art. 13 Verordening 
883/2004 dat uitzonderingen bevat op de hoofdregel van 
het werklandbeginsel. Vanaf dat punt gaan de bepalingen 
divergeren maar niet op een wijze die noodzakelijk veel 
hoeft af te wijken van het communautair acquis. 
Het vijfde lid geeft aan dat wanneer een werknemer, die 
normaal zijn werkzaamheden verricht in twee of meer 
staten anders dan het Verenigd Koninkrijk, onder de wetge-
ving van het Verenigd Koninkrijk kan vallen. Een voor-
waarde hiervoor is dat de persoon geen substantieel onder-
deel van de werkzaamheden in de staat verricht waar de 
persoon woont. 
Een werknemer kan onder deze voorgenoemde voorwaar-
den vallen in een viertal gevallen. Ten eerste wanneer de 
werknemer werkzaam is voor een werkgever die zijn 
zetel of domicilie in het Verenigd Koninkrijk heeft. Ten 
tweede wanneer de werknemer woont in een EU-lidstaat 
en hij werkzaam is bij twee of meer bedrijven en één van 
deze bedrijven zijn zetel of domicilie heeft in het Verenigd 
Koninkrijk en één bedrijf zetel of domicilie heeft in de 
lidstaat waar de werknemer woont. Ten derde wanneer 
de werknemer in het Verenigd Koninkrijk woont en werk-
zaam is bij twee of meer bedrijven die hun zetel of domi-
cilie hebben in andere lidstaten van de EU. Als laatste is 
de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk van toepassing 

14 Uitgezonderd categorie c aangezien een lidstaat in deze categorie valt 
door niets aan te geven.

15 www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/15/kamer-
brief-inzake-ervaringen-eerste-periode-na-aflopen-overgangsperiode-
brexit.
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wanneer de werknemer in het Verenigd Koninkrijk woont 
en werkzaam is bij één of meer ondernemingen die hun 
zetel of domicilie in geen andere lidstaat van de EU hebben. 
Wanneer een persoon werkzaam is in twee of meerdere 
lidstaten en een meningsverschil ontstaat tussen de orga-
nen of autoriteiten in deze twee of meer lidstaten, dan 
blijft op de betrokken persoon de wetgeving van een van 
de lidstaten van toepassing. Wanneer de persoon zijn feite-
lijke werkzaamheden in één land uitvoert, blijft de wetge-
ving van deze staat van toepassing. De wetgeving van de 
staat van de woonplaats van de persoon is van toepassing 
wanneer de persoon een deel van zijn werkzaamheden in 
het woonland uitvoert of anders dan in loondienst werk-
zaam is. In alle andere gevallen is de wetgeving van de staat 
van toepassing waar de persoon eerst om toepassing van 
de wetgeving heeft verzocht, indien de persoon in twee of 
meer lidstaten werkzaam is. Wanneer tussen de organen 
een conflict ontstaat over de vraag wie de uitkering moet 
voldoen aan een persoon, krijgt de persoon een voorlopige 
prestatie zoals bepaald is in de wetgeving van de lidstaat 
waar de persoon woont. Wanneer de persoon niet in een 
van de betrokken lidstaten woont, moet het orgaan waar-
bij de persoon als eerste de aanvraag tot de prestatie heeft 
gedaan de uitkering voldoen. Indien het conflict tussen 
de betrokken organen of autoriteiten niet opgelost kan 
worden, kan een van de partijen de vraag bij het Gespecia-
liseerd Comité neerleggen. Het comité probeert vervolgens 
binnen zes maanden tot een oplossing van het conflict te 
komen. 

Het Gespecialiseerd Comité 
De Handels- en Samenwerkingsovereenkomst roept een 
Gespecialiseerd Comité in het leven voor coördinatie van 
de sociale zekerheid. Het comité, dat bestaat uit vertegen-
woordigers van de EU en het Verenigd Koninkrijk, heeft 
een aantal bevoegdheden dat in lid 4 van art. 8 van de over-
eenkomst is geregeld. Het artikel geeft onder andere aan dat 
het comité toezicht moet houden op de uitvoering van het 
Protocol en die uitvoering moet evalueren. Tevens moet het 
comité de goede werking van deze overeenkomst of even-
tuele aanvullende overeenkomsten verzekeren. Daarnaast 
moet het comité technische kwesties bespreken die voort-
vloeien uit de uitvoering van deze overeenkomst of even-
tuele aanvullende overeenkomsten. Naast deze algemene 
bevoegdheden geeft het SSC-Protocol verdere uitleg over 
de rol van het Gespecialiseerd Comité. Het Protocol geeft 
namelijk aan dat het comité om hulp kan worden gevraagd 
door het bevoegde orgaan van een lidstaat wanneer vragen 
ontstaan over de toepassing van het Protocol. 

5. Conclusie

De gevolgen van Brexit voor de vaststelling van de toe te 
passen wetgeving en de daaruit voortvloeiende bevoegdheid 

tot premieheffing zijn beperkt. Dit is in de eerste plaats een 
gevolg van het feit dat op ‘bestaande gevallen’ het regime 
van Verordening 883/2004 van toepassing blijft, ook ten 
aanzien van latere wijzigingen in de regels met betrekking 
tot de toepasselijke wetgeving. In de tweede plaats is het 
een gevolg van het feit dat de Handels- en Samenwerkings-
overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk weinig nieuws 
in petto heeft voor het onderwerp van de aanwijzing van 
de toepasselijke wetgeving; de regels van Verordening 
883/2004 op dit stuk worden grotendeels overgenomen.
Verschillen treden wel op ten aanzien van de materiële reik-
wijdte van de coördinatieregeling. Het Verenigd Koninkrijk 
heeft een aantal van de meest gevoelige onderwerpen van 
het bordje geschoven van de nieuwe coördinatieregeling: de 
niet-contributieve prestaties, de gezinsbijslagen en de lang-
durige zorg. De 27 EU-lidstaten hebben enthousiast weder-
kerig op dit initiatief gereageerd.
Dit alles roept de vraag op hoe de socialezekerheidsbalans 
van Brexit moet worden opgemaakt. Wat opvalt bij het 
genereuze overgangsrechtelijke regime voor de ‘bestaande 
gevallen’, zoals gedefinieerd in art. 30 en art. 32 van het 
Terugtrekkingsakkoord, is dat de verplichtingen van Veror-
dening 883/2004 nog decennialang zullen doorwerken 
zonder dat het Verenigd Koninkrijk invloed kan uitoefenen 
op latere aanpassingen van deze verordening. Dit reduceert 
de positie van dit land van rule maker naar rule taker.16

Daar staat tegenover dat de Britten voor nieuwe gevallen 
verlost zijn van de coördinatieverplichtingen op het terrein 
van de niet-contributieve prestaties, de gezinsbijslagen en 
de langdurige zorg. Deze verplichtingen zijn als irritante 
kiezelsteentjes verwijderd uit de opgepoetste laklaarzen 
van het Engelse chauvinisme. Het verminderde coördi-
natieregime gaat echter ten koste van de mobiele Britse 
EU-burgers die van dergelijke prestaties afhankelijk zijn. 
Zij zijn de grootste verliezers. Juristen en ambtenaren 
zullen zich moeten verdiepen in de complexe, naast elkaar 
bestaande overgangsrechtelijke regimes en kunnen zich 
uitleven op de interpretatieverschillen die zullen ontstaan 
ten gevolge van een onafwendbaar divergentieproces van 
de respectieve coördinatieregimes.
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