
er een betrekking te vervullen. 

Hoewel ook zij thans niet vallen onder de omschrij- 

ving van art. 91 Vb., dienen zij toch, in afwachting 

van een noodzakelijke aanpassing van de Gemeenschaps- 

bepalingen aan de Verordening van de Commissie, als 

begunstigde E.E.G.-onderdaan te worden behandeld. 

Over deze groep van gewezen werknemers handelt Hoofd- 

stuk V. 

rechtskracht van De richtlijnen van de Raad van de E.E.G. zijn - in 
de gemeenschape- tegenstelling tot de verordeningen van dde Raad of bepalingen 

van de Commissie - niet rechtstreeks verbindend voor 
de Lid-Staten, doch deze zijn wel verplicht hun natio- 

nale voorschriften - voor zover nodig - met de bepa- 
lingen van deze richtlijnen in overeenstemming te 

brengen. 

afwijking van Ter uitvoering van bovengenoemde overeenkomsten en 
de Wet ten gun- 
ste van vreem- richtlijnen diende gebruik te worden genaakt van de 

delingen bij art, 49 Vw voorziene mogelijkheid, door bij al- 
gemene maatregel van bestuur ten gunste van Benelux- 

en E.E.G.-onderdanen af te wijken van de bepalingen 

van de Wet. Zulks is geschied bij de artt. 91 - 102 
Vb. 

Hoofdstuk I1 - Het begrip bemnstigde E.E.G.-onderdaan. 

Art. 91 Vb. bepaalt, welke vreemdelingen onder het 

begrip begunstigde E.E.G.-onderdanen vallen. Daarbij 

moeten worden onderscheiden: 

a Belgen en Luxemburgers - 
b Onderdanen van een van de Lid-Staten van de E.E.G. - 
die zijn: 

1 werknemer 

2 zelfstandige 

3 dienstenverlener 
4 dienstenontvanger 

c Familieleden van de onder 2 bedoelde vreemdelingen. 



Belgen en ad De bepalingen van de hierboven in Hoofdstuk I 
Luxemburgers bedoelde E.E.G.-richtlijnen zijn van toepassing 

op onderdanen van Lid-Staten van de E.E.G. in 

een bepaalde hoedanigheid, als onder b en 2 
vermeld. Verdergaande begunstiging is, op grond 

van de overeenkomst ter uitvoering vAn de artt. 

55 en 56 van het Verdrag tot instelling van de 

Benelux Economische Unie, door Nederland ver- 

leend aan Belgen en Luxemburgers als zodanig. 

De artt. 91 - 102 Vb. gelden voor Belgen en 
Luxemburgers 66k indien zij in een andere hoe- 

danigheid naar Nederland komen of hier verblij- 

ven (te denken valt in dit verband bijvoorbeeld 

aan een rentenier). Enkele bepalingen van het 

Vb. zijn uitsluitend op Belgen en Luxemburgers 

van toepassing (artt. 92, 93, eerste alinea, 

96 en 99, derde lid, Vb).  

Onderdanen van ad b Met de onder 1 genoemde categorieën zijn de vol- 
Lid-Staten van gende onderdanen van een der Lid-Staten van de de Z.E.G. 

E.E.G. bedoeld: 

1. werknemers r . 

zij die op het grondgebied van eeR andere Lid- 

Staat arbeid in loondienst verrichten of gaan 

verrichten (zulks met inbegrip van seizoen- 

en grensarbeiders, artiesten en rmisici). In 

dit verband zij erop gewezen dat voor werk- 

zoekenden een afzonderlijke regeling is ge- 

troffen (zie Hoofdstuk IV) . 
2. zelfstandigen: 

zij die zijn gevestigd of zich willen vesti- 

gen in een andere Lid-Staat, teneinde aldaar 

werkzaamheden anders dan in loondienst uit 

te oefenen. 

3. dienstenverleners: 
zij die op het grondgebied van een andere 

- Lid-Staat - 



Nadere regel 
ten aanzien 
werhemers 

Lid-Staat diensten komen verrichten. Te den- 

ken vàlt bijvoorbeeld aan buitenlands perso- 

neel van een buitenlandse firma die hier te 

lande machines plaatst en daartoe door haar 

personeel montagewerkzaanheden doet verrich- 

ten. 

4. dienstenontvan~ers: 

zij die zich naar een andere Lid-Staat bege- 

ven in de hoedanigheid van een persoon te 

wier behoeve een dienst wordt verricht. Te 

denken valt bijvoorbeeld aan personen die 

zich hier te lande onder een specialisti- 

sche medische behandeling komen laten stel- 

len. 

werkloosheid 

ing ad Art. 91, tweede lid, Vb. bepaalt voorts, in 
van sub 1 

welke gevallen begunstigde E.E.G.-onderdanen 

die werknemer zijn, hun hoedanigheid niet ver- 

liezen door onderbrekingen van het verblijf, 

dan wel door onderbrekingen van de arbeid, t.w.: 

- door onderbrekingen van het verblijf van niet 
meer dan zes opeenvolgende maanden en door af- 

wezigheid wegens het vervullen van militaire 

dienstplicht; voorts: 

- door onderbrekingen van de arbeid doordat be- 
trokkene als gevolg van ziekte of ongeval 

tijdelijk arbeidsongeschikt is, of doordat 

hij onvrijwillig werkloos is. 

Bij onvrijwillige werkloosheid gaat de hoedanig- 

heid van begunstigde E.E.G.-onderdaan echter wel 

verloren indien de betrokkene op het tijdstip 

van de eerste verlenging van de geldigheidsduur 

van zijn vergunning tot verblijf reeds twaalf 

opeenvolgende maanden onvrijwillig werkloos was 



en de werkloosheid sedert het tijdstip van ver- 

lenging nogmaals twaalf opeenvolgende maanden 

heeft voortgeduurd.(~ie art. 91, tweede lid, 

onder d, Vb.). Deze bepaling houdt in, dat een 

begunstigde E.E.G.-onderdaan aan wie een vergun- 

ning tot verblijf met een geldigheidsduur v a  

vijf jaar is verleend, en die bijvoorbeeld na 

twee jaar onvrijwillig werkloos vordt, nog 

gedurende vier jaar (t.w. de drie jaar tot het 

verstrijken van zijn vergunning en het jaar 

waarmede die vergunning moet worden verlengd) 

zijn status van begunstigde E.E.G.-onderdaan 

behoudt. De Richtlijn 6 8 / 3 6 0 / ~ ~ ~  schrijft voor 

dat de vraag, of de vreemdeling onvrijwillig 

werkloos is, naar behoren moet zijn geconstateerd 

door de bevoegde dienst voor de arbeidsvoorzie- 

ning. In voorkomende @vallen wende men zich ter- 

zake tot het betrokken G.A.B. 

Ten aanzien van het al dan niet vrijwillig ka- 

rakter van de werkoosheid diene nog het volgen- 

de : 

Indien een werknemer wordt ontslagen ten gevol- 

ge van een inbreuk op de openbare orde, der- 

halve door eigen toedoen, is in beginsel geen 

sprake van geheel onvrijwillige werkloosheid. 

Indien evenwel in een zodanig geval de intrek- 

king van de vergunning tot verblijf wordt over- 

wogen, dienen niettemin de bepalingen van de 

artikelan 99 - 102 Vb. op hem te worden toege- 
past (vgl. Hoofdstuk I11 onder D.). In dit ge- 

val zal derhalve het hoofd van plaatselijke po- 

litie, met het oog op een eventuele weigering 

van de verlenging van de geldigheidsduur, of 

met het oog op een intrekking van de vergunning 

tot verblijf van de betrokkene, moeten handelen 

alsof betrokkene nog een begunstigde E.E.G.- 

- onderdaan - 



onderdaan was (toepassing voornemenprocedure). 

Familieleden van 
een begunstigde 
E.E.G.-onderdaan 

ad 2 De derde groep be,wnstigde E.E.G.-onderdanen 

wordt gevormd door de volgende familieleden 

van een begunstigde E.E.G.-onderdaan, als 

onder 2 bedoeld: 
1. zijn echtgenoot en zijn kinderen beneden 

de leeftijd van eenentwintig jaar; 

2. zijn bloedverwanten en de bloedverwanten 

van zijn echtgenoot, in opgaande en neer- 

dalende lijn, die te zijnen laste komen. 

(zie art. 91, eerste lid, onder g ,  Vb) .  

Familieleden, als vorenbedoeld, van een "werk- 

nemer" worden echter eerst dan begunstigde 

3.E.G.-onderdaan in de zin van art. 91 Vb, in- 

dien deze werknemer voor zijn familieleden be- 

schikt over een woning die in het gebied waar 

hij werkt, voor de Nederlandse werknemers als 

normaal wordt'beschouwd (art. 91, derde lid, 

~ b ) .  Aan deze eis kan geacht worden te zijn vol- 

daan indien naar het oordeel van de bevoegde ge- 

meentelijke huisvestingsautoriteiten wordt be- 

schikt over woonruimte welke ook voor Nederlandse 

gezinnen onder gelijke omstandigheden als aan- 

vaardbaar wordt' beschouwd. Zolang aan deze voor- 

waarde niet is voldaan worden de familieleden 

op dezelfde voet als andere vreemdelingen behan- 

deld. 

Hoofdstuk I11 - Afwijkende bepalingen ten voordele 
van begunstigde E.E.G.-onderdanen. 

In dit hoofdstuk worden de voor begunstigde E.E.G.A 

onderdanen geldende bepalingen behandeld, voor zover 

daarbij wordt afgeweken van de voor vreemdelingen 

in het algemeen geldende voorschriften. In aanvulling 

- hierop - 


