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Deze brochure laat u kennis maken met de vele 
mogelijkheden die de EU-markt te bieden heeft, zodat 
u er volop gebruik van kan maken. In sommige lan-
den buiten de EU (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen 
en Zwitserland) gelden trouwens vergelijkbare regels.

Deze brochure weerspiegelt de situatie van oktober 
2014. Hoewel er al tal van hindernissen zijn opge-
ruimd, is de interne markt als Europees project nog 
steeds niet af: de mogelijkheden zullen alleen maar 
groter worden. Actuele informatie vindt u op europa.eu 
(zie de links onderaan elke bladzijde).

En als u onverhoopt in een situatie verzeild raakt 
waarin uw rechten worden geschonden of waarin u 
gewoon advies nodig heeft, dan zijn er verschillende 
EU-diensten die u kunnen helpen een oplossing te 
vinden of verhaal te halen. Op de laatste bladzijde ver-
tellen we u hoe.

De interne markt heeft de manier waarop wij 
overal in Europa werken, leren, kopen en verkopen 
ingrijpend veranderd. Nog niet zo lang geleden was 
een korte trip naar een buurland een hele onderne-
ming: geld wisselen, papieren invullen om naar de 
dokter of het ziekenhuis te kunnen, noem maar op. 
Zelfs over de kleinste souvenirs moest je invoerrechten 
betalen. En als bij thuiskomst bleek dat zo’n souvenir 
stuk was, kon je terugbetaling wel vergeten. En je wist 
nooit helemaal zeker of het wel veilig was, want de 
normen waren overal in Europa weer anders. 

Als je vroeger een bedrijf had, maakten alle forma-
liteiten het je wel erg moeilijk om in een ander EU-land 
zaken te doen of diensten te leveren.

In dat opzicht is er de laatste jaren veel verbeterd. 
Als privépersoon of bedrijf profiteer je nu, dankzij die 
eengemaakte EU-markt, van tastbare voordelen. Je 
kunt kiezen uit meer, betere en goedkopere goede-
ren en diensten. In de hele EU genieten bedrijven en 
consumenten hetzelfde niveau van bescherming.  En 
je kunt een bedrijf beginnen, producten verkopen en 
zakendoen op een markt van 500 miljoen mensen, 
verspreid over de hele EU.

Inleiding
In deze brochure vindt u informatie over uw rechten en mogelijkheden op de interne markt 
van de EU. Staat u aan het hoofd van een klein of middelgroot bedrijf? Dan kan deze 
brochure u helpen financieringsmogelijkheden te vinden, nieuwe markten te ontginnen 
of uw weg door de bureaucratie te vinden. Bent u student, werkzoekende, consument of 
werknemer? Dan vindt u hier nuttige tips over werken, reizen en studeren in de EU. Wie of 
wat u ook bent, de eengemaakte, interne markt van de EU biedt u allerlei voordelen en 
mogelijkheden.
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1. Een baan zoeken in het buitenland
Als EU-burger heeft u het recht om in een ander EU-land te werken zonder werkvergunning.

gelijKe behandeling

Als u werk zoekt in het buitenland, heeft u net zoveel 
recht op werk (behalve voor bepaalde banen bij de over-
heid die met de openbare veiligheid of de uitoefening van 
openbaar gezag te maken hebben), hulp van arbeidsbu-
reaus en financiële hulp bij het zoeken van een baan als de 
eigen burgers van het gastland.

Soms moet u wel al een echte band met de lokale 
arbeidsmarkt hebben, voor u in aanmerking komt voor 
financiële steun bij het zoeken naar werk.

Vacatures in europa

Op de Europese portaalsite voor banen Eures 
(European Employment Services) vindt u vacatures in 
alle landen van de EU: http://ec.europa.eu/eures

In sommige EU-landen hebben Kroaten tijdelijk nog 
steeds een werkvergunning nodig om in loondienst te 
werken. Maar uiterlijk eind 2020 komen alle beperkin-
gen te vervallen. 

herKent u dit? 

hulp bij het zoeken naar een baan in het 
buitenland
Valdis is een Let die naar Finland is verhuisd om werk 
te zoeken. Als onderdaan van een EU-land kan hij zon-
der problemen aankloppen bij de plaatselijke dienst 
voor arbeidsbemiddeling om aan werk te komen. Daar 
hoort hij dat ze een workshop van een dag organiseren 
om je te leren een goed cv op te stellen zodat je meer 
kans maakt op een sollicitatiegesprek. Hij heeft evenveel 
recht om hieraan mee te doen als een Finse werkzoe-
kende, dus hij schrijft zich in.

Later stuurt hij zijn cv naar allerlei werkgevers. Hij wordt 
twee keer uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, maar 
telkens afgewezen. 

Omdat hij bijna geen geld meer heeft, vraagt hij een 
speciale uitkering aan, die werkzoekenden op de 
arbeidsmarkt moet helpen. 

Voordat ze de uitkering toekent, mag de Finse overheid 
beoordelen of een EU-burger wel echt een band met de 
lokale arbeidsmarkt heeft.

Hun oordeel over Valdis’ beroepskwalificaties, de duur 
van zijn verblijf en zijn sollicitatiepogingen is positief, 
zodat zij besluiten dat hij die uitkering ook krijgt.Hulp nodig?  

Meer informatie?

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/work-related-rights/index_nl.htm
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WerK zoeKen in het buitenland

Als u een werkloosheidsuitkering krijgt, kunt u 
met uw arbeidsbureau afspreken dat u in een ander 
EU-land een baan gaat zoeken. U behoudt uw uitke-
ring dan, meestal voor 3 maanden met mogelijkheid 
tot verlenging tot maximaal 6 maanden. U moet daar-
voor toestemming vragen (met een U2- of voorheen 
E303-formulier).

Meestal moet u ook al minstens 4 weken staan 
ingeschreven bij het arbeidsbureau in het land waar u 
werkloos bent geworden.

Formaliteiten in het gastland

Om te voorkomen dat uw uitkering wordt stopgezet, 
moet u zich binnen zeven dagen na uw vertrek uit het 
land waar u werkloos bent geworden, bij het arbeids-
bureau in het gastland melden om uw toestemming te 
laten zien en zich als werkzoekende in te schrijven. Als 
u zich later inschrijft, krijgt u pas een uitkering vanaf de 
dag dat u zich heeft ingeschreven.

U komt dan ook in aanmerking voor hulp voor 
werkzoekenden, maar u moet zich wel houden aan de 
verplichtingen en controlebepalingen van het plaatse-
lijke arbeidsbureau.

als u geen WerK Vindt...

Als u niet binnen 3 maanden (de termijn van uw 
toestemming) werk vindt, kunt u de termijn met nog 
eens 3 maanden laten verlengen. U moet zo’n verlen-
ging vóór het verstrijken van de oorspronkelijke termijn 
aanvragen bij het arbeidsbureau in het land waar u 
werkloos bent geworden en dus niet in het gastland.

Als u daarna uw werkloosheidsuitkering nog 
wilt behouden, moet u voor het verstrijken van 
de toestemming terugkeren naar het land waar 
u werkloos bent geworden.

herKent u dit? 

Vraag uw verlenging op tijd aan
João uit Portugal gaat naar Hongarije en neemt 
een U2-formulier (voorheen E303) mee, zodat zijn 
werkloosheidsuitkering tijdens zijn verblijf wordt door-
betaald. Maar zijn verblijf loopt uit.

Wanneer João terugkeert naar Portugal, verliest hij 
zijn recht op een werkloosheidsuitkering. Hij had dat 
kunnen vermijden door vóór het verstrijken van de 
periode van 3 maanden een verlenging aan te vragen 
bij zijn eigen arbeidsbureau.

2. Een werkloosheidsuitkering krijgen in het buitenland
Als werkloze kunt u ook in een ander EU-land hulp krijgen bij het zoeken naar werk.

Hulp nodig?  
Meer informatie?

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/unemployment/index_nl.htm
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3.  Uw beroepskwalificaties in het 
buitenland erkend

Als EU-onderdaan heeft u het recht om uw beroep in een ander EU-land uit te oefenen.

erKenning Van uW KWaliFicaties

Als uw beroep in het gastland niet gereglemen-
teerd is, mag u het onder dezelfde voorwaarden 
uitoefenen als de eigen burgers van het gastland, ook 
zonder officieel certificaat of officiële erkenning.

Is uw beroep in het gastland wel gereglementeerd, 
dan moet u uw beroepskwalificaties daar waarschijn-
lijk eerst laten erkennen.

Als uw beroep in het gastland wel, maar in uw 
eigen land niet gereglementeerd is, kan u soms wor-
den gevraagd aan te tonen dat u uw beroep in de 
laatste 10 jaar in eigen land minstens 2 jaar heeft 
uitgeoefend.

In onze database (http://ec.europa.eu/internal_
market/qualifications/regprof) vindt u welke regels 
er voor uw beroep gelden en waar u het nationale 
contactpunt kunt vinden.

geWaarmerKte Kopieën

De autoriteiten kunnen u vragen om gewaarmerkte 
kopieën en/of vertalingen van belangrijke stukken, 
zoals getuigschriften waaruit uw beroepskwalificaties 

blijken. Als u aan de slag wilt als architect, tandarts, 
arts, vroedvrouw, verpleegster, apotheker of dierenarts 
kan uw gastland u vragen om een getuigschrift van 
de bevoegde instanties in uw land waaruit blijkt dat 
u aan de Europese minimumopleidingseisen voor dit 
beroep voldoet.

herKent u dit?

ga na wat de voorwaarden zijn voor u aan de 
slag gaat!
Mojca heeft in Slovenië een gewone verpleegstersoplei-
ding gevolgd. Zij wil gaan werken in München. Dat zou 
geen probleem mogen zijn, want een gewone verpleeg-
opleiding wordt automatisch erkend. Maar ze weet niet 
bij welke instantie ze haar Sloveense beroepskwalifica-
tie moet laten erkennen.

Ze neemt contact op met het Duitse nationale con-
tactpunt voor de erkenning van beroepskwalificaties, 
dat haar het adres geeft van de bevoegde instantie in 
Beieren. Het contactpunt helpt haar ook met de admi-
nistratieve formaliteiten.Hulp nodig?  

Meer informatie?

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/recognition-of-professional-qualifications/index_nl.htm
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geen algemene eu-belastingregels

Er is geen algemene EU-wetgeving die bepaalt hoe 
de inkomsten uit werk van EU-burgers die in een ander 
EU-land wonen en werken, moeten worden belast. U 
valt onder de nationale belastingregels van het gast-
land en onder de afspraken die het gastland met uw 
eigen land gemaakt heeft om dubbele belastingheffing 
te voorkomen. 

gelijKe behandeling

U mag door de belastingdienst van uw gastland 
niet anders worden behandeld dan de onderdanen van 
dat land in een vergelijkbare situatie. U heeft ook recht 
op dezelfde belastingaftrek voor betalingen (bijvoor-
beeld voor een hypotheek) en inkomsten in uw eigen 
land, als de aftrek die u zou krijgen voor gedane beta-
lingen of ontvangen inkomsten in uw gastland.

inKomstenbelasting

Het land waar u werkt, belast gewoonlijk het inko-
men dat u daar verdient. Woont u niet in het land waar 
u werkt, dan kan het land waar u woont ook belasting 
heffen over het inkomen dat u verdient in het land waar 
u werkt. 

Gelukkig hebben de meeste landen onderlinge over-
eenkomsten gesloten om dubbele belastingheffing te 
voorkomen. Meestal zal de belastingdienst van het land 

waar u woont, de belasting die u al in een ander land 
heeft betaald, aftrekken van de belastingen die u nog 
moet betalen in het land waar u woont.

Fiscaal inWonerschap

Als u meer dan zes maanden per jaar in een ander 
EU-land woont, kunt u daar als fiscaal inwoner worden 
beschouwd. Dat land kan dan belasting heffen over uw 
inkomsten in alle landen van de wereld. 

Als u minder dan zes maanden per jaar in een 
ander land doorbrengt, blijft u normaal gesproken in 
uw eigen land (waar u het grootste deel van het jaar 
verblijft) belastingplichtig. In dat geval moet u in het 
gastland uitsluitend belasting betalen over inkomsten 
uit arbeid en kapitaal die u in dat land hebt verkregen.

herKent u dit? 

u kunt uw bijdrage aan een buitenlands pen-
sioenfonds misschien aftrekken
Sven, een Zweed die in Denemarken woont en werkt, 
gaat door met het betalen van zijn premies voor het 
Zweedse pensioenfonds waarmee hij een overeenkomst 
had gesloten voordat hij in Denemarken aankwam.

Sven moet zijn pensioenpremies in Denemarken kun-
nen aftrekken van zijn inkomen, omdat Denen dat ook 
kunnen voor premies die zij aan een Deens pensioen-
fonds betalen.

4. Belasting betalen
Als u naar een ander land verhuist, moet u soms in uw eigen land en in uw gastland 
belastingen betalen.

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/index_nl.htm

Hulp nodig?  
Meer informatie?

9



5. Aanspraak maken op sociale zekerheid
U hoeft maar in één land tegelijk premies voor de sociale zekerheid te betalen, zelfs als u in 
meer dan een land werkt of naar het buitenland verhuist. Maar u krijgt doorgaans ook maar 
van één land een sociale uitkering. 

onder WelK stelsel Van sociale
zeKerheid Valt u?

De basisregel is dat u onder de wetgeving valt van 
het land waar u als werknemer of zelfstandige werkt. 
Dat is het land waar u premies moet betalen. Het 
maakt niet uit waar u woont of waar uw werkgever 
gevestigd is.

Het land waar u werkt, is verantwoordelijk voor uw 
sociale zekerheid, zelfs als u één of meerdere keren 
per week naar uw eigen land terugkeert.

Als u werkloos wordt, moet u zich bij het arbeids-
bureau inschrijven en een uitkering aanvragen in het 
land waar u het laatst gewerkt heeft of in het land 
waar u woont als u grensarbeider was.

detachering

Om te vermijden dat u steeds weer onder een 
ander socialezekerheidsstelsel valt, wordt een uitzon-
dering gemaakt als u door uw werkgever voor korte 
termijn wordt uitgezonden: u blijft onder het stelsel 
van het land van oorsprong vallen, als u voor maxi-
maal 2 jaar wordt gedetacheerd.

herKent u dit?

geen verandering van stelsel bij tijdelijke 
detachering in een ander eu-land
Karel is eigenaar van Rainbow Painting Company (RPC) 
in Tsjechië. Rainbow krijgt een opdracht van twee 
maanden in Luxemburg. Het bedrijf stuurt zes schil-
ders naar Luxemburg om de klus te klaren.

Als aan alle detacheringsvoorwaarden is voldaan, blij-
ven de zes tijdens hun werk in Luxemburg onder het 
Tsjechische socialezekerheidsstelsel vallen.

Rainbow blijft hun werkgever, ook al krijgen ze tijdelijk 
hun instructies van een ander bedrijf ter plaatse.

u bent WerKloos...

Als u een werkloosheidsuitkering krijgt, valt 
u onder het stelsel van het land waarvan u deze 
uitkering ontvangt.

Krijgt u geen werkloosheidsuitkering terwijl u niet 
werkt, dan valt u onder het stelsel van het land waar 
u woont.

Hulp nodig?  
Meer informatie?

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/index_nl.htm
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Hulp nodig?  
Meer informatie?

pensioen aanVragen

U moet uw pensioen aanvragen bij de pensioen-
autoriteit in het land waar u woont. Als u daar nooit 
gewerkt heeft, zal die contact opnemen met de auto-
riteit in het land waar u het laatst heeft gewerkt. Die 
zal dan als uw „contactautoriteit” optreden en op haar 
beurt contact opnemen met de autoriteiten in alle 
andere landen waar u gewerkt heeft, om na te gaan 
welke rechten u heeft opgebouwd.

Elk land zal ook nagaan of u aan de nationale 
pensioenvoorwaarden voldoet. De voorwaarden, zoals 
pensioengerechtigde leeftijd en de pensioenhoogte, 
verschillen van land tot land, maar EU-regels zorgen 
ervoor dat elk land rekening houdt met de in andere 
landen betaalde bijdragen, als dat nodig is om het 
aantal jaren te halen dat nodig is om voor pensioen in 
aanmerking te komen.

Elke nationale pensioenautoriteit licht u in over de 
beslissing die zij over uw pensioenrechten neemt. Ten 
slotte krijgt u van uw „contactautoriteit” een overzicht 
van de beslissingen van alle betrokken landen over uw 
pensioenaanvraag.

met pensioen gaan in het buitenland

Uw pensioen wordt doorbetaald, waar u ook woont 
of verblijft in Europa. 

andere pensioenen

Doorgaans gelden de regels voor ouderdoms-
pensioenen ook voor invaliditeitspensioenen en voor 
pensioenen voor overlevende echtgenoten of wezen. 

herKent u dit? 

ga na welke rechten u heeft opgebouwd in alle 
landen waar u heeft gewerkt
Wanneer ze met pensioen gaat, woont Regina in 
Duitsland. Daarom dient ze haar aanvraag in Duitsland 
in. Ze heeft het grootste deel van haar werkzame leven 
in Duitsland (25 jaar) doorgebracht, maar ook 8 jaar in 
Oostenrijk gewerkt.

De Duitse pensioeninstanties, die dus vanaf nu als haar 
„contactautoriteit” optreden, nemen contact op met de 
Oostenrijkse pensioenautoriteit. Hoewel u in Oostenrijk 
minstens 10 jaar moet hebben gewerkt om voor pen-
sioen in aanmerking te komen, moeten de Oostenrijkse 
autoriteiten rekening houden met de jaren die Regina in 
Duitsland heeft gewerkt.

Daarom betaalt Oostenrijk haar een pensioen op basis 
van een arbeidsverleden van 8 jaar, terwijl Duitsland 
haar een apart pensioen uitkeert op basis van 25 jaar 
werken in Duitsland.

6. Pensioen aanvragen
Als u in verschillende EU-landen heeft gewoond en gewerkt, heeft u waarschijnlijk in elk land 
pensioenrechten opgebouwd. Zodra u aan de nationale pensioenvoorwaarden voldoet, zullen die 
landen u elk een afzonderlijk pensioen toekennen op basis van het aantal jaren dat u er gewerkt heeft.

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire-abroad/index_nl.htm
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7. Naar de dokter gaan in het buitenland
Volgens de EU-regels heeft u recht op medische behandeling in een ander EU-land. De 
kosten daarvan worden onder bepaalde voorwaarden door uw zorgverzekeraar vergoed.

medische hulp tijdens een
Kort VerblijF

Voordat  u  op re is  gaat ,  of  het  nu voor 
vakantie, zaken of studie is, kunt u het best bij uw 
zorgverzekeraar de gratis Europese zorgpas aanvragen.

Met die pas kunt u altijd een beroep doen op de 
openbare gezondheidszorg, bijvoorbeeld als u in een 
ander EU-land onverwacht ziek wordt of een ongeluk 
krijgt.

Als u uw pas bij de dokter, de tandarts, het 
ziekenhuis of de apotheek laat zien, krijgt u de hulp 
die u nodig heeft onder dezelfde voorwaarden als de 
plaatselijke bevolking.

Maar ook als u de zorgpas niet bij zich heeft, heeft 
u recht op de behandeling die u nodig heeft. In veel 
gevallen heeft u recht op terugbetaling van uw eigen 
zorgstelsel.

geplande medische zorg

Als u in eigen land recht heeft op een bepaalde 
behandeling, kunt u ervoor kiezen om in een ander 
EU-land te worden behandeld. Uw zorgverzekeraar of 
zorgstelsel moet de kosten in dat geval toch geheel 
of gedeeltelijk vergoeden. Meestal moet u van tevoren 
toestemming vragen. 

Als u die toestemming krijgt, hoeft u de behan-
delingskosten soms ook niet voor te schieten. Voor 

u vertrekt kunt u het best bij uw zorgverzekeraar of 
zorgstelsel de financiële details checken, aangezien 
de procedures en vergoedingspercentages niet altijd 
gelijk zijn.

Die toestemming mag overigens niet worden 
geweigerd als de behandeling in eigen land op grond 
van de wetgeving wel vergoed wordt, maar u deze 
gezien uw medische toestand daar niet op tijd zou 
kunnen ondergaan.

Ook bij een geplande behandeling in het buitenland 
moet u onder dezelfde voorwaarden worden behan-
deld als iemand die onder het nationale zorgstelsel 
van het land van behandeling valt.

Neem voordat u beslist, contact op met uw zorg-
verzekeraar of het nationale contactpunt in het 
EU-land waar u zich wilt laten behandelen. Zij kunnen 
u alle informatie en advies geven.

herKent u dit?

Kirsti uit Estland gaat voor enkele maanden naar 
Litouwen om haar studie af te ronden.

Op een avond breekt ze haar enkel in de sportschool.

Kirsti krijgt op vertoon van haar Europese zorgpas in 
Litouwen alle hulp die ze nodig heeft.

Ze wordt er behandeld alsof ze is aangesloten bij het 
Litouwse zorgstelsel en krijgt dezelfde vergoeding als 
daar gebruikelijk is.

Hulp nodig?  
Meer informatie?

http://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_nl.htm
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Hulp nodig?  
Meer informatie?

toelating tot het hoger onderWijs

De toelatingseisen verschillen sterk van land tot 
land en van universiteit tot universiteit. Maar hoe de 
eisen ook luiden, een onderwijsinstelling of opleiding in 
een ander EU-land mag u niet weigeren op grond van 
uw nationaliteit.

In sommige landen moet u een taalexamen doen 
om uw kennis van de landstaal te toetsen.

erKenning Van uniVersiteitsdiploma’s

Universiteitsdiploma’s worden in de EU niet 
automatisch erkend. Als u in een ander EU-land wilt 
studeren, doet u er goed aan van tevoren uit te zoeken 
in hoeverre uw huidige diploma daar wordt erkend. 

Voor de erkenning van uw beroepskwalificaties 
in verband met werk zoeken, verwijzen we u naar 
hoofdstuk 3.

collegegeld en beurs

Het collegegeld in een ander EU-land moet voor u 
even hoog zijn als voor studenten uit het gastland zelf. 

U hebt recht op dezelfde toelagen voor collegegeld 
als onderdanen van het gastland, maar dit geldt niet 
automatisch voor studiebeurzen of -leningen. Ga bij 
uw eigen nationale autoriteiten na of zij uw beurs mis-
schien (door)betalen. 

Maar als u als EU-burger al minstens vijf jaar offi-
cieel in een ander EU-land woont, gelden daar voor u 
dezelfde voorwaarden voor het aanvragen van een stu-
diebeurs als voor de eigen burgers van het gastland. 

Als u een deel van uw studies in het buitenland wil 
doen, kunt u ook in aanmerking komen voor een sub-
sidie of lening in het kader van het EU-programma 
Erasmus+.

herKent u dit? 

na 5 jaar verblijf in een ander eu-land heeft 
u daar recht op een studiebeurs
De Bulgaarse Elitsa woont al sinds haar twaalfde in 
Parijs. Ze wil in Frankrijk naar de universiteit, maar kan 
dat alleen als ze een studiebeurs krijgt.

Omdat ze al meer dan 5 jaar in Frankrijk woont, heeft 
ze evenveel recht op een studiebeurs als een Franse 
student.

8. Studeren in het buitenland
Als EU-burger heeft u het recht om in een ander EU-land onder dezelfde voorwaarden 
te studeren als de eigen burgers van dat land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/index_nl.htm
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9. Onlinewinkelen
Bij het onlinewinkelen binnen Europa biedt de EU-wetgeving u bescherming. 

ongeWenste producten teruggeVen
en diensten annuleren

U kunt een onlinebestelling binnen de EU annu-
leren tot 14 werkdagen na de ondertekening van het 
contract (bij diensten) of de levering (als het om goe-
deren gaat). U hoeft geen bijzondere reden te hebben: u 
mag uw bestelling dus ook annuleren als u gewoon van 
gedachte bent veranderd.

De verkoper moet u uw geld binnen 14 dagen 
teruggeven. Hij moet ook de eventuele normale ver-
zendkosten terugbetalen die u betaald heeft om de 
goederen te ontvangen, maar niet de kosten van terug-
zending naar de verkoper. 

Dit recht om een bestelling te annuleren, geldt niet 
voor bepaalde categorieën, zoals bederfelijke levens-
middelen, de reservering van een hotel of huurauto voor 
specifieke dagen, of digitale content die u al (geheel of 
gedeeltelijk) gedownload of gestreamd hebt.

reparaties, ruilen, geld terug

Wanneer u iets koopt bij een onlinewinkel in de EU 
heeft u twee jaar garantie. De verkoper moet het pro-
duct dan kosteloos repareren of omruilen als het defect 
blijkt of niet werkt zoals beloofd. Als de reparatie of ver-
vanging niet binnen een redelijke termijn gebeurt of veel 
ongemak veroorzaakt, moet u geheel of gedeeltelijk uw 
geld terugkrijgen.

terugbetaling Voor niet-leVering

Volgens de EU-regels moeten online bestelde goe-
deren binnen de 30 dagen worden geleverd, tenzij u 
een andere termijn met de verkoper heeft afgesproken. 
Gebeurt dat niet, dan moet u de leverancier een her-
innering sturen en een aanvullende, redelijke termijn 
geven. Als de leverancier ook die termijn niet haalt, 
heeft u recht op ontbinding van de overeenkomst en 
terugbetaling. Is het van essentieel belang dat u de 
goederen op een bepaalde datum ontvangt, dan mag u 
het contract onmiddellijk opzeggen als die termijn niet 
wordt gehaald.

herKent u dit?

online besteld en geen speciale termijn afgespro-
ken? levering binnen 30 dagen!
Half november bestelt Andrej uit Slowakije voor de 
kerstdagen een kist wijn in Italië. Maar kerstmis gaat 
voorbij en de wijn wordt niet geleverd. 

Omdat hij zijn bestelling niet binnen 30 dagen 
heeft ontvangen, is de koop volgens de EU-regels 
automatisch ongeldig. De verkoper moet Andrej zijn 
geld teruggeven.

Hulp nodig?  
Meer informatie?

http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/buy-sell-online/rights-e-commerce/index_nl.htm
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Hulp nodig?  
Meer informatie?

Kopen in het buitenland

Als u een nieuwe auto (minder dan 6 000 km op de 
teller en minder dan zes maanden oud) in een ander 
EU-land koopt, betaalt u daar geen btw. U betaalt de 
btw in uw eigen land en schrijft de auto daar meteen in. 

Als u een gebruikte auto (meer dan 6 000 km op de 
teller of meer dan zes maanden oud) binnen de EU van 
een particulier koopt, betaalt u geen btw. Als u hem bij 
een autohandelaar in een ander EU-land koopt, moet u 
daar btw betalen en niet in uw eigen land.

Zowel over nieuwe als over tweedehandswagens 
die u buiten de EU koopt, moet u btw betalen.

Wanneer u een auto koopt, moet u in uw eigen land 
eventueel ook inschrijvingsbelasting betalen.

VerKopen in het buitenland

Als u als particulier uw nieuwe auto verkoopt, hoeft 
u geen btw te betalen, maar als de koper in een ander 
EU-land woont en de auto meeneemt naar huis, moet 
hij daar btw betalen.

Dat betekent ook dat u de al betaalde btw bij de 
belastingdienst in eigen land kunt terugvragen. Dit 
voorkomt dat er tweemaal btw wordt betaald voor 
dezelfde auto.

Voor gebruikte auto’s betaalt u als particulier geen 
btw over de transactie als u uw auto aan een koper in 
een ander EU-land verkoopt.

herKent u dit? 

Vraag een deel van de btw terug als u uw nieuwe 
auto verkoopt
Merete koopt een nieuwe auto in Denemarken voor 
20 000 EUR plus 5 000 EUR btw (25 %). Vier maanden 
later verkoopt zij de auto (die voor de btw nog steeds 
nieuw is) aan Hagen voor 16 000 EUR.

Hagen neemt de auto mee naar Oostenrijk, waar hij 
woont, en betaalt daar 3 200 EUR btw (20 %) aan de 
Oostenrijkse belastingdienst.

Van de oorspronkelijk betaalde 5 000 EUR btw kan 
Merete, als verkoper, 4 000 EUR terugvorderen. Dat 
is namelijk het bedrag dat in Denemarken over deze 
tweede transactie zou moeten worden betaald.

10. Een auto kopen of verkopen
U mag in elk EU-land een auto kopen of verkopen. Op grond van de EU-regels kunt u in 
aanmerking komen voor vrijstelling of terugbetaling van btw.

http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/cars/index_nl.htm
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11.  Aanspraak maken op uw rechten 
als passagier

Of u nu per vliegtuig, trein, schip of bus reist, u bent altijd beschermd door een compleet 
pakket passagiersrechten, ook als u speciale behoeften heeft wegens uw beperkte mobiliteit.

reizen per Vliegtuig, trein, schip
en bus

Wanneer zijn uw rechten als passagier beschermd?

•  Als u met een luchtvaartmaatschappij uit een 
EU-land vertrekt van een luchthaven in de EU, IJsland, 
Noorwegen of Zwitserland of aankomt in een EU-land;

•  als u binnen de EU een internationale trein neemt;

•  als u per schip aankomt in of vertrekt uit een 
EU-haven (ongeacht de vervoersmaatschappij);

•  als u per bus of touringcar met een lijndienst (van 
meer dan 250 km) vertrekt uit of aankomt in een 
EU-land.

Bij annulering, grote vertraging, overboeking of 
instapweigering, kunt u kiezen tussen een andere vlucht 
naar uw eindbestemming of terugbetaling van uw  
ticket. Afhankelijk van de vluchtafstand en/of de duur 
van de vertraging heeft u misschien ook recht op een 
drankje, maaltijd of hotelkamer.

Behalve bij een reis per bus of touringcar, heeft 
u soms ook recht op een financiële vergoeding onder 
bepaalde voorwaarden en naar gelang van de afstand 
en/of de duur van de vertraging.

Ook als u gehandicapt of minder mobiel bent, heeft 
u als passagier dezelfde rechten als iedereen. Om 
ervoor te zorgen dat u tijdens uw reis alle bijstand krijgt 
die u nodig heeft, moet u 36 of 48 uur voor vertrek 
(naargelang van de wijze van vervoer) contact opne-
men met de vervoerder, verkoper van vervoerbewijzen 
of touroperator.

herKent u dit?

aarzel niet om een klacht in te dienen 
Stefania moest voor een conferentie van Rome naar 
Nicosia vliegen, maar haar vlucht had zes uur ver-
traging. Hierdoor miste ze haar conferentie. Ze eist 
schadevergoeding.

Als ze het EU-klachtenformulier (verkrijgbaar op het 
vliegveld of op de website van de vliegmaatschap-
pij) invult, moet ze de kosten van het vliegticket 
volledig terugkrijgen. Ze heeft ook recht op een scha-
devergoeding, tenzij de vertraging het gevolg is van 
buitengewone omstandigheden, maar dan moet de 
luchtvaartmaatschappij dat bewijzen.  Hulp nodig?  

Meer informatie?

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_nl.htm
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Hulp nodig?  
Meer informatie?

maximumtarieVen Voor gespreKKen,
sms’jes en dataVerKeer

herKent u dit? 

geen onaangename verrassingen meer!
Aniko uit Hongarije gebruikt op haar smartphone allerlei 
apps, bijvoorbeeld om muziek te streamen, voor sociale 
netwerken om in contact te blijven met vrienden, en om 
restaurants te vinden met onlinekaarten.

Op vakantie in Griekenland vergeet ze de optie 
automatische updates op haar smartphone uit te 
schakelen. Maar ze hoeft niet bang te zijn dat zij per 
ongeluk tegen al te hoge kosten aanloopt: tenzij ze 
met haar aanbieder iets anders afspreekt, worden de 
kosten van dataroaming automatisch begrensd op 
50 EUR (plus btw).

12. Goedkoper mobiel bellen
Voor mobiel bellen in een ander EU-land geldt er een maximumtarief per minuut.

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/money-charges/mobile-roaming-costs/index_nl.htm

 1 juli 2014

Bellen (per minuut) 19 cent

Gebeld worden (per minuut) 5 cent

Sms versturen (per sms) 6 cent

Dataverkeer (per MB) (*) 20 cent

(*)  Het maximumbedrag geldt per MB maar u krijgt een rekening per 
gebruikte kilobyte.

Tarieven exclusief btw.

Het gaat om maximumtarieven. Telecomexploitan-
ten mogen uiteraard ook lagere tarieven aanbieden. 
Kijk goed of u niet nog goedkoper uit kunt zijn! De 
tarieven gelden voor iedereen, behalve als u voor een 
speciale formule van uw exploitant heeft gekozen.

Om te voorkomen dat u naderhand een torenhoge 
rekening voor dataverkeer krijgt, wordt het dataverkeer 
geblokkeerd zodra de kosten hiervan de 50 EUR over-
schrijden, tenzij u met uw aanbieder een ander bedrag 
heeft afgesproken.

sms met de tarieVen

Uw aanbieder moet u een sms sturen zodra u 
uw land verlaat, om u op de hoogte te stellen van 
de tarieven voor bellen en gebeld worden, sms’jes en 
dataverkeer.
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13. Betalen, lenen en beleggen
Dankzij de Europese regels is uw geld ook in een ander EU-land beschermd.

uW spaarboeKje

Uw spaarrekening is gegarandeerd tot een bedrag 
van 100 000 EUR (of het equivalent daarvan bij lan-
den met een andere munteenheid). Deze garantie 
geldt per spaarder en per bankgroep.

lenen en beleggen

Als particulier mag u in elk EU-land een lening 
afsluiten. Dankzij de EU-regels over de reclame en 
informatie over leningen kunt u de aanbiedingen 
gemakkelijk met elkaar vergelijken. Als u van mening 
verandert, kunt u een lening nog 14 dagen na onder-
tekening van het contract annuleren.

U mag aandelen en andere financiële producten 
in de hele EU kopen en verkopen, en daarbij geniet u 
dezelfde bescherming als thuis. Wanneer u financiële 
producten via internet koopt, heeft u het recht om nog 
minstens 14 kalenderdagen lang zonder boete van uw 
aankoop af te zien.

herKent u dit?

u kunt geld in euro’s ontvangen op een rekening 
in een ander eu-land
Marijke woont in België, maar werkt in Nederland. Ze 
wil haar salaris rechtstreeks laten overmaken op haar 
Belgische bankrekening. Haar Nederlandse werkgever 
kan dat niet weigeren. Ze kan ook het gas, water en licht 
en de belastingen voor haar vakantiehuisje in Spanje via  
haar Belgische bankrekening betalen.

Hulp nodig?  
Meer informatie?

http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/banking/index_nl.htm

betalen in het buitenland

Zolang het om bedragen in euro’s gaat, betaalt u 
voor binnenlandse en buitenlandse transacties binnen 
de EU evenveel.

Dat geldt voor overschrijvingen tussen twee bank-
rekeningen in verschillende landen, het opnemen van 
geld bij een geldautomaat in een ander EU-land en het 
betalen met bank- of kredietkaart in de hele EU.

Bedrijven en instanties die binnenlandse over-
schrijvingen in euro’s accepteren, moeten ook 
overschrijvingen in euro’s vanuit het buitenland 
aanvaarden.

Bedrijven en instanties die bereid zijn om bin-
nenlandse overschrijvingen in euro’s te doen, zijn ook 
verplicht om een betaling in euro’s naar een euro-
rekening in een ander EU-land te doen (bijvoorbeeld 
uw salaris, uw pensioen of een teruggave van het 
bedrag van een teruggestuurde onlineaankoop).

geld meenemen naar het buitenland

Als u de EU binnenkomt of verlaat met meer dan 
10 000 EUR contanten (of het equivalent daarvan in 
andere valuta of in aan toonder gestelde waardepa-
pieren) moet u dat bij de douane aangeven met het 
EU-aangifteformulier liquide middelen. Binnen de EU 
moet dat soms ook, want er zijn EU-landen die aan de 
grens met andere EU-landen liquidemiddelencontroles 
organiseren. 
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Hulp nodig?  
Meer informatie?

zaKendoen Vanuit eigen land

Als bedrijf mag u overal in de EU goederen 
verkopen en diensten aanbieden onder dezelfde voor-
waarden als lokale bedrijven. Maar u mag ook een 
filiaal van uw bedrijf in een ander EU-land vestigen.

Als u in de dienstensector actief bent, verwijzen we 
u naar hoofdstuk 17.

een nieuW bedrijF starten
in het buitenland

U mag in elk ander EU-land een bedrijf oprichten. 
Overal gelden dan voor u dezelfde voorwaarden als 
voor de eigen inwoners. U moet zich bijvoorbeeld aan 
de ethische beroepscodes houden en de nodige ver-
gunningen aanvragen.

hulp Krijgen bij uitbreiden
naar het buitenland

Kijk eerst altijd op de website van Your Europe Business. 
Daarna kunt u gratis advies krijgen van het Enterprise 
Europe Network, http://een.ec.europa.eu. Die dienst kan 
u in contact brengen met een van de 550 organisaties 
voor bedrijfsondersteuning in het veld, verspreid over 
alle EU-landen. Die kunnen u praktische hulp en advies 
geven voor het land waar u wil uitbreiden.

U kunt ook advies krijgen van doorgewinterde 
ondernemers.

Erasmus voor ondernemers biedt u de kans om 
maximaal zes maanden ervaring op te doen bij een 
gastondernemer in een ander EU-land (http://www.
erasmus-entrepreneurs.eu).

herKent u dit? 

een zakenpartner vinden en uw activiteiten 
uitbreiden
Mark, een Britse softwareontwikkelaar, begint een 
bedrijf dat digitale natuurgidsen ontwikkelt om natuur-
liefhebbers te helpen boomsoorten te identificeren met 
apps voor tablets en smartphones.

Mark zoekt partners die gespecialiseerde content voor 
zijn apps kunnen leveren. Hij doet een beroep op het 
Enterprise Europe Network, dat hem in contact brengt 
met een wetenschappelijk georiënteerd media-advies-
bureau. Dat bedrijf ziet de samenwerking wel zitten en 
intussen hebben ze samen een reeks populaire appli-
caties ontwikkeld.

14. Een bedrijf oprichten en uitbreiden
U heeft het recht om in de hele EU zaken te doen.

http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/start-ups/index_nl.htm
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15. Geldschieters vinden voor uw bedrijf
Voor u als ondernemer in Europa zijn er tal van financieringsmogelijkheden.

banKleningen

Als eigenaar van een bedrijf in de EU mag u in elk 
EU-land een banklening afsluiten. Banken mogen uw 
aanvraag om commerciële redenen afwijzen, maar niet 
omdat u een andere nationaliteit heeft.

andere FinancieringsmogelijKheden 
in het buitenland

U kunt

•  in de hele EU aandelen in uw bestaande bedrijf 
verkopen;

•  een bedrijf in een ander EU-land oprichten en de 
kapitaalmiddelen daarvoor aankopen en verkopen;

•  aandelen in een ander bestaand bedrijf in een ander 
EU-land kopen en verkopen.

eu-steun

Misschien heeft u financiële steun nodig om uw 
bedrijf verder te ontwikkelen. De EU steunt ondernemers 
en bedrijven via tal van EU-programma’s met leningen, 
garanties en aandelenkapitaal.

De EU financiert ook specifieke beleidsdoelstellin-
gen, bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek of milieu, 
vooral in de vorm van samenwerkingsprojecten. Een lijst 
van EU-subsidieprogramma’s is te vinden op: 

http://europa.eu/about-eu/funding-grants

herKent u dit?

misschien komt uw bedrijf in aanmerking voor 
steun van europa 
Petteri, een Finse programmeur, zoekt geld om 
zijn nieuwe app voor smartphones te ontwikkelen. 
Een deel van het geld weet hij in Finland bijeen te 
schrapen. Maar van collega’s uit dezelfde branche 
hoort hij van een particuliere investeringsfirma in 
Londen, die hem geld voorschiet in ruil voor een 
aandeel in zijn bedrijf.

Petteri komt er ook achter dat hij voor EU-subsidie 
in aanmerking komt, als hi j  een deel van de 
productontwikkeling naar het buurland Estland 
verplaatst. Zijn aanvraag is aanvaard, waardoor zijn 
bedrijf met een gezonde financiële basis kan groeien.

Hulp nodig?  
Meer informatie?

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_nl.htm
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Hulp nodig?  
Meer informatie?

gemeenschappelijKe regels

Voor de meeste producten op de EU-markt zijn er 
gemeenschappelijke Europese regels die consument en 
milieu beschermen. Dat geldt voor machines, auto’s, 
speelgoed, medische hulpmiddelen, chemische stoffen, 
radioapparatuur, textiel, elektrische apparatuur en tal 
van andere producten. 

Wederzijdse erKenning

Voor producten die niet onder zulke regels vallen 
(bijvoorbeeld artikelen van edelmetaal en bepaalde 
bouwproducten) stelt elk EU-land zelf veiligheids-
normen vast. Voor deze producten geldt het principe 
van „wederzijdse erkenning”: als u uw product in één 
EU-land op de markt mag brengen, mag u dat in prin-
cipe ook in alle andere EU-landen. 

productVeiligheid

Als fabrikant, importeur of distributeur van een 
product moet u aan een aantal eisen voldoen om te 
zorgen dat het product veilig is. U moet bijvoorbeeld 
uw handelsnaam of handelsmerk en adres op het 
product of de verpakking vermelden, een gebruiks-
aanwijzing en veiligheidsvoorschriften bijvoegen en 
eventuele schade als gevolg van defecten vergoeden.

herKent u dit? 

u mag uw producten in andere eu-landen op de 
markt brengen
Conors bedrijf in Ierland vervaardigt medische meet-
apparaten en wil deze naar Malta exporteren. Hij heeft 
zijn producten al geheel volgens de regels op de markt 
gebracht in Ierland en andere EU-landen.

De Maltese autoriteiten weigeren aanvankelijk 
toestemming te geven om het product in Malta te ver-
handelen en vragen om aanvullende tests. Maar dat is 
niet in overeenstemming met de EU-regels en daarom 
geven zij uiteindelijk toch hun toestemming.

16. Kopen en verkopen van goederen
U kunt de meeste goederen overal in de EU ongehinderd kopen en verkopen zonder aan 
specifieke voorwaarden te moeten voldoen.

http://europa.eu/youreurope/business/product/technical-standards/index_nl.htm
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17. Diensten aanbieden in het buitenland
U mag in elk EU-land diensten aanbieden.

tijdelijK Verrichten Van diensten
in een ander eu-land

U kunt op tijdelijke basis uw diensten in een ander 
EU-land aanbieden zonder daar een filiaal te openen. 
In uitzonderlijke gevallen kunnen u beperkingen wor-
den opgelegd in het belang van de openbare orde of 
veiligheid, de volksgezondheid of het milieu.

U mag uw diensten ook online aanbieden. Als u 
in eigen land aan alle eisen voldoet, mogen andere 
EU-landen doorgaans geen aanvullende eisen stellen.

een Filiaal openen

U kunt in een ander EU-land een filiaal van uw 
bedrijf openen, als u daar op permanente basis dien-
sten gaat aanbieden (zie hoofdstuk 14).

centrale aanspreeKpunten

In elk land zijn centrale aanspreekpunten opgezet 
om u te informeren over de regels en formaliteiten 
waaraan u moet voldoen. Zij maken het ook moge-
lijk de administratieve procedures online te vervullen 
(http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go).

herKent u dit?

diensten verlenen in het buitenland net zo makkelijk 
als in eigen land
Het bedrijf van Radu biedt huishoudelijke en conciër-
gediensten aan in Boekarest. Na een keer voor een 
Franse klant te hebben gewerkt, besluit hij soortgelijke 
diensten te gaan aanbieden in Parijs.

Eerst werkt Radu via zijn Roemeense bedrijf, maar 
omdat de zaken steeds beter lopen, klopt hij bij het 
centrale aanspreekpunt aan voor hulp bij de oprichting 
van een filiaal in Frankrijk.

http://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/service-providers/index_nl.htm

Hulp nodig?  
Meer informatie?
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Vennootschapsbelasting

De EU-landen bepalen zelf hoe hun belastingstel-
sel er uitziet, maar de regels voor bedrijven uit andere 
EU-landen moeten hetzelfde zijn als voor bedrijven uit 
eigen land.

Meestal moet u vennootschapsbelasting betalen 
in het land waar uw bedrijf is opgericht. Als zelfstan-
dige zonder personeel betaalt u inkomstenbelasting, 
meestal in het land waar u zakendoet.

EU-regels moeten dubbele belasting op de betaling 
van rente, royalty’s en dividend tussen geassocieerde 
bedrijven in verschillende EU-landen en bij de reor-
ganisatie van bedrijven met activa in verschillende 
EU-landen voorkomen. 

btW

Omdat de EU gestandaardiseerde btw-regels heeft 
ingevoerd, kunt u makkelijker zakendoen met het bui-
tenland, ook al is de btw niet overal even hoog.

U bent gewoonlijk btw verschuldigd in het land 
waar u het product of de dienst heeft aangeschaft. Dat 
is natuurlijk niet altijd het land waar u bent gevestigd: 
in dat geval moet u zich registreren in elk EU-land 
waar u btw verschuldigd bent. Maar levert u tele-
com-, omroep- of elektronische diensten, dan kunt u 
vanaf 1 januari 2015 gebruikmaken van het mini-één-
loketsysteem MOSS zodat u al die verplichtingen in uw 
eigen land kunt regelen.

Als uw bedrijf btw moet betalen in een EU-land 
waar het geen vestiging heeft, kunt u die btw terug-
vorderen. Dit gaat volledig elektronisch, zodat uw claim 
snel wordt afgehandeld.

herKent u dit? 

u betaalt belastingen in het land waar u de 
meeste zaken doet
Max en zijn broer hebben een schilders- en interieurbe-
drijf in Luxemburg. Maar nu ze ook schilderwerk doen 
voor particulieren in België en Frankrijk, weten ze niet 
goed waar ze als bedrijf belasting moeten betalen. 

Aangezien hun meeste klanten nog steeds in 
Luxemburg zitten en zij in andere landen geen vesti-
gingen hebben, betalen zij in Luxemburg belasting over 
hun inkomsten. 

Zij moeten zich echter inschrijven in het btw-register 
en btw betalen in alle landen waar zij diensten leveren, 
omdat de btw verschuldigd is in het land waar het werk 
wordt geleverd. Ze kunnen de btw over ingekochte pro-
ducten (zoals verf en materieel) in elk van die landen 
terugvorderen.

18. Als bedrijf belasting betalen
De belastingen moeten buitenlandse ondernemers uit de EU op dezelfde manier 
behandelen als ondernemers uit eigen land.

http://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/buy-sell/index_nl.htm

Hulp nodig?  
Meer informatie?
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19. Uw intellectuele eigendom beschermen
Intellectuele-eigendomsrechten (IER) beschermen uw zakelijke activiteiten 
en creaties in de EU.

auteursrecht

Wanneer u een oorspronkelijk werk schept (bijvoor-
beeld een boek, kunstwerk, lied, televisieprogramma, 
softwareapplicatie, database, advertentie enz.), is dat 
automatisch in de hele EU beschermd. U hoeft het niet 
eerst officieel te registreren.

handelsmerK en octrooi

Als u een handelsmerk, tekening of model bij het 
Harmonisatiebureau voor de interne markt (merken, 
tekeningen, modellen) (HBIM) registreert, wordt het in 
de hele EU beschermd.

Dat bespaart u tijd, moeite en geld omdat u het niet 
in elk land afzonderlijk hoeft te doen.

U kunt een nationaal octrooi aanvragen bij het 
nationale octrooibureau in uw land, of een Europees 
octrooi bij het Europese Octrooibureau. Een Europees 
octrooi moet nu nog in elk land waar u het octrooi wil 
laten beschermen, worden gevalideerd. Door het nieuwe 
Europese uniforme octrooistelsel verandert dat. U kunt 
dan een Europees octrooi krijgen dat automatisch in elk 
land van de Europese Unie is gevalideerd. Het nieuwe 
systeem treedt in werking zodra alle deelnemende lan-
den de overeenkomst over een nieuw systeem voor de 
behandeling van octrooigeschillen hebben geratificeerd.

Maakt u landbouwproducten of levensmiddelen, 
dan kunnen die in aanmerking komen voor bescher-
ming op basis van een speciale EU-kwaliteitsregeling 

(de „beschermde oorsprongsbenaming” of „beschermde 
geografische aanduiding”). Dat kan alleen als de kwa-
liteit of eigenschappen van uw producten zijn toe te 
schrijven aan de streek waar ze geproduceerd worden.

Wat als uW rechten
geschonden Worden?

Soms komt u, bijvoorbeeld via internet, tot 
de ontdekking dat iemand inbreuk maakt op uw 
intellectuele-eigendomsrechten.

Tussenpersonen zoals ISP’s (internet service 
providers) zijn niet aansprakelijk als ze niet op de 
hoogte zijn van de illegale activiteiten.

Bij duidelijke gevallen van inbreuk helpen de 
EU-regels u uw intellectuele eigendomsrechten te 
beschermen.

herKent u dit?

bescherm uw handelsmerk!
Agnieszka uit Polen heeft nieuwe software ontwikkeld 
en wil die in de hele EU verkopen. Gedeeltelijk is 
haar werk al beschermd omdat de broncode van het 
programma van haar is en onder het auteursrecht valt.

Maar ze wil er ook een merknaam voor in de markt 
zetten en die laten beschermen. Door die merknaam te 
registreren bij HBIM, is deze in elk EU-land beschermd.

http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/intellectual-property-rights/index_nl.htm

Hulp nodig?  
Meer informatie?
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dezelFde behandeling als
nationale bieders

Overheden moeten garanderen dat uw bedrijf 
evenveel recht op zo’n overheidsopdracht heeft als alle 
andere bieders uit de EU en dat alle offertes gelijk en 
eerlijk behandeld worden.

Uw offerte wordt beoordeeld volgens de gestan-
daardiseerde procedure die door alle overheden in de 
EU moet worden gevolgd. Bij de beoordeling zijn de 
regels voor iedereen, dus ook voor grote concurren-
ten, gelijk.

Afhankelijk van het land zult u meestal ook 
bepaalde certificaten en verklaringen moeten indienen. 
Meer informatie hierover vindt u op het gratis online-
informatiesysteem van de EU, eCertis (http://ec.europa.
eu/markt/ecertis/login.do).

database Van aanKondigingen

Informatie over allerlei overheidscontracten voor 
de levering van diensten en goederen voor een bedrag 
van minstens 130 000 EUR en/of voor de uitvoering 
van werken voor meer dan 5 miljoen EUR vindt u op de 
website Tenders Electronic Daily (http://ted.europa.eu).

Die bevat alle Europese aanbestedingen waarop 
u vanuit elk EU-land kunt inschrijven.

U kunt ook samen met andere firma’s (als part-
nerschap of consortium) inschrijven, zodat u ook 
naar grotere opdrachten kunt meedingen. Sommige 
opdrachten worden in kleinere deelcontracten opge-
splitst („percelen”), wat ze voor kleinere bedrijven 
aantrekkelijker maakt.

Achtergrondinformatie over de aanbesteding van 
Europese overheidsopdrachten vindt u op de website 
Simap (http://simap.europa.eu).

herKent u dit? 

u kunt meebieden op europese overheidsopdrachten
Miguel runt een bedrijf in Vigo dat betonfunderin-
gen voor elektriciteitscentrales in Spanje bouwt. Hem 
is ter ore gekomen dat hij ook kan meedingen naar 
overheidsopdrachten in Duitsland. Er is een nieuwe 
zonne-energiecentrale in Baden-Württemberg gepland.

Om voor de extra expertise en capaciteit te zorgen die 
nodig zijn voor deze opdracht, vormt Miguel een con-
sortium met twee andere firma’s, een Spaanse en een 
Portugese. Hun offerte komt als beste uit de bus en het 
consortium sleept het contract in de wacht.

20. Meedingen naar overheidsopdrachten
In principe kan elk in de EU gevestigd bedrijf meedoen aan een openbare aanbesteding 
in een ander EU-land.

http://europa.eu/youreurope/business/public-tenders/rules-procedures/index_nl.htm

Hulp nodig?  
Meer informatie?
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Opkomen voor uw rechten en een klacht indienen
Wat als mijn rechten als burger of bedrijf in de EU worden geschonden? Hieronder vindt u de 
namen en webpagina’s van diensten die u kunnen helpen een oplossing te vinden of de zaak 
aanhangig te maken.

desKundig adVies

Als u meer duidelijkheid wenst over uw rechten in 
de EU in een bepaalde situatie, kunt u contact opne-
men met Uw Europa — Advies. Een juridisch geschoolde 
deskundige geeft u binnen 1 week een op uw situatie 
afgestemd antwoord en vertelt u waar u eventueel 
terecht kunt voor verdere informatie of hulp.

http://europa.eu/youreurope/advice

bemiddeling bij problemen
met oVerheidsdiensten

Als u een probleem heeft met een overheidsdienst 
in een ander land over uw rechten als EU-burger of 
-bedrijf, dan kunt u terecht bij Solvit. De medewerkers, 
die van nationale overheidsdiensten afkomstig zijn, 
zullen proberen om binnen 10 weken een oplossing 
voor u te vinden.

http://solvit.eu

adVies en bemiddeling
Voor consumenten 

Als u een probleem heeft met producten of dien-
sten die u al dan niet online in een ander EU-land heeft 
gekocht, kunt u contact opnemen met een Europees 
consumentencentrum. Deskundigen uit het land zelf 
staan u met raad en daad terzijde om met de verko-
per tot een vergelijk te komen. Als het probleem niet 

onderling kan worden geregeld, helpt het centrum u 
met een alternatieve geschillenregeling, al dan niet 
online. Dat is een buitengerechtelijk middel om snel en 
efficiënt een oplossing voor een consumentengeschil 
te vinden.

http://ec.europa.eu/consumers/ecc

een Klacht indienen
bij de europese commissie

Als u vindt dat een EU-land het niet zo nauw neemt 
met de EU-regels, kunt u een klacht indienen bij de 
Europese Commissie. Die zal uw klacht behandelen en 
het betrokken land eventueel vragen de wetgeving aan 
te passen.

 http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/
complaints_nl.htm

een VerzoeKschriFt indienen
bij het europees parlement

U kunt een verzoekschrift richten tot het Europees 
Parlement over een EU-gerelateerde zaak die u recht-
streeks aangaat. Hoewel het Europees Parlement de 
zaak niet zelf kan oplossen, kan het de aandacht ves-
tigen op de problematiek en druk uitoefenen op de 
betrokkenen.

 https://www.secure.europarl.europa.eu/
aboutparliament/nl/petition.html
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