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Bent u grensarbeider? U bent grensarbeider als u in een lidstaat werkt die niet de lidstaat van verblijf is (wat 
betekent dat u in het ene land werkt en regelmatig terugkeert naar het land waar u woont). In het geval van 
werkloosheid zijn verschillende regels inzake werkloosheidsuitkeringen van toepassing op de grensarbeiders die in 
beginsel niet ten minste eenmaal per week terugkeren naar hun woonplaats. 

Bent u een gedetacheerde werknemer? U bent een gedetacheerde werknemer als u tijdelijk door uw werkgever 
die in een lidstaat is gevestigd, wordt uitgezonden om in een andere lidstaat te werken om een dienst te verrichten. 
Voor uw socialezekerheidsdekking wordt u als gedetacheerd beschouwd als u door uw werkgever wordt uitgezonden 
om in een andere lidstaat werkzaamheden te verrichten namens uw werkgever of ook als u zelfstandige bent en 
naar het buitenland bent gegaan om een soortgelijke activiteit uit te oefenen als u normaal uitoefent in uw lidstaat 
van herkomst.

Dit document is bedoeld om u te informeren over de algemene regels die van toepassing zijn op uw 
arbeidsovereenkomst en mogelijke maatregelen die u eventueel moet nemen met betrekking tot uw 
ziektekostenverzekering en socialezekerheidsdekking. Het vormt geen juridisch bindende informatie over 
uw specifieke situatie.

Dit document is niet gericht tot EU-burgers die wonen en werken in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan 
zijn2. Dergelijke EU-burgers hebben in alle opzichten recht op dezelfde behandeling als onderdanen van 
die lidstaat. Lees in dit verband de recente richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen tot bescherming 
van de gezondheid en tot waarborging van de beschikbaarheid van goederen en essentiële diensten3. 

Met name mogen de lidstaten de toegang niet weigeren aan EU-burgers die op hun grondgebied verblijven. De 
burgers kunnen worden onderworpen aan dezelfde restricties van hun rechten als onderdanen (met inbegrip van 
hun recht zich binnen of uit de lidstaat te begeven). De lidstaten kunnen ook passende maatregelen nemen zoals 

1. De diensten van de Commissie houden voortdurend toezicht op de ontwikkelingen en beoordelen of verdere informatie te zijner tijd nodig 
is. Dit document zal regelmatig worden bijgewerkt om rekening te houden met de ontwikkelingen die zich voordoen..
2. Dergelijke EU-werknemers hebben recht op de bescherming uit hoofde van Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun 
familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 
73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PB L 158 van 30.4.2004, blz. 77).
3. C(2020) 1753 final.
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het verplichten van EU-burgers om zichzelf te isoleren of soortgelijke maatregelen te nemen op voorwaarde 
dat zij dezelfde eisen opleggen aan hun eigen onderdanen. Er zij ook aan herinnerd dat specifieke maatregelen 
met betrekking tot werknemers in de vervoerssector zijn vervat in de Mededeling van de Commissie over de 
toepassing van green lanes in het kader van de richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen tot bescherming 
van de gezondheid en tot waarborging van de beschikbaarheid van goederen en essentiële diensten4. 
 
De richtsnoeren betreffende de uitoefening van het recht op vrij verkeer van werknemers bevatten 
maatregelen die de lidstaten moeten nemen om ervoor te zorgen dat mobiele werknemers, met name 
werknemers in beroepen die cruciaal zijn om de pandemie van het coronavirus te bestrijden, hun werkplek 
kunnen bereiken5.

De Commissie dringt er bij de lidstaten op aan specifieke, lastenvrije en snelle procedures vast te stellen voor het 
oversteken van de grens om te zorgen voor een vlotte doorgang en nodigt de lidstaten uit specifieke maatregelen te 
nemen om te zorgen voor een gecoördineerde aanpak op EU-niveau.

Sommige landen voeren administratieve regelingen en richtsnoeren tussen hun overheidsinstanties in om de 
procedures op het gebied van de sociale zekerheid voor mobiele werknemers te vereenvoudigen6. De Commissie 
moedigt dergelijke praktijken aan en zal samen met de lidstaten beste praktijken vaststellen die tot andere lidstaten 
kunnen worden uitgebreid.

ALS U EEN GRENSARBEIDER BENT

Volgens de richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen tot bescherming van de gezondheid en tot waarborging van 
de beschikbaarheid van goederen en essentiële diensten en de richtsnoeren betreffende de uitoefening van het recht 
op vrij verkeer van werknemers tijdens de uitbraak van COVID19, mogen de lidstaten grens- en seizoenarbeiders niet 
verhinderen de grens over te steken en moeten zij specifieke, lastenvrije en snelle procedures vaststellen om een 
vlotte overgang van deze werknemers te waarborgen.

Als u een grensarbeider bent die de gevolgen ondervindt van de beperkingen die door uw werkstaat zijn opgelegd 
als gevolg van de COVID19-pandemie, vindt u hieronder informatie met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en de 
socialezekerheidsdekking gedurende deze periode.

Welk recht is van toepassing op uw arbeidsovereenkomst?

Op grond van het EU-recht (artikel 8 van Verordening (EG) nr. 593/2008 inzake het recht dat van toepassing is op 
verbintenissen uit overeenkomst) is het recht dat van toepassing is op individuele arbeidsovereenkomsten gewoonlijk 
het recht van de lidstaat waar het werk gewoonlijk wordt verricht. Met andere woorden, als u als grensarbeider uw 
verplichtingen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst niet kunt nakomen door de inreis- of uitreisbeperkingen, 
dan bepaalt het recht van de lidstaat waar u gewoonlijk werkt de juridische gevolgen van de onmogelijkheid om te 
werken. Volgens artikel 7 van Verordening (EU) nr. 492/2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen 
de Unie moet u toegang hebben tot dezelfde sociale en fiscale voordelen die door de lidstaat waar u werkt worden 
toegekend aan de nationale werknemers wier bewegingsvrijheid beperkt is.

4. https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
5. C(2020) 2051 final
6. Zie bijvoorbeeld:
België: https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/nl/archief.html
Frankrijk: https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-situation-des-travailleurs-frontaliers
Duitsland: https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html
Nederland: https://pers.svb.nl/coronavirus-en-wonen-of-werken-over-de-grens-de-sociale-verzekering-verandert-niet/

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/nl/archief.html
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-situation-des-travailleurs-frontaliers
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html
https://pers.svb.nl/coronavirus-en-wonen-of-werken-over-de-grens-de-sociale-verzekering-verandert-niet/
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Als u een grensarbeider bent die niet in de andere lidstaat kan gaan werken en vanuit uw lidstaat van 
herkomst moet telewerken, wordt u dan een gedetacheerde werknemer?

Nee. U wordt niet beschouwd als gedetacheerde werknemer overeenkomstig de richtlijnen betreffende gedetacheerde 
werknemers7. Dit betekent dat de fundamentele arbeidsvoorwaarden van uw lidstaat van herkomst niet op u van 
toepassing worden aangezien er in uw lidstaat van herkomst geen dienstverlening/ontvanger van diensten is. Uw 
arbeidsovereenkomst wordt nog steeds beheerst door het recht van de lidstaat waar u werkt zoals voorheen, tenzij 
u anders met uw werkgever bent overeengekomen. Dit betekent in de praktijk dat u in dit verband geen enkele 
aanvraag of formulier moet indienen. Volgens artikel 45 VWEU en artikel 7 van Verordening (EU) nr. 492/2011 
betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie moet u toegang hebben tot dezelfde sociale en fiscale 
voordelen die door de lidstaat waar u werkt worden toegekend aan de nationale werknemers wier bewegingsvrijheid 
beperkt is. Wat gedeeltelijke ontslagen betreft, hebben grensarbeiders dezelfde rechten als onderdanen en nationale 
werknemers.8 Sommige landen hebben hierover al een onderlinge overeenkomst gesloten en de desbetreffende 
administratieve regelingen ingevoerd om te bevestigen dat telewerken de aanwijzing van het bevoegde land niet zou 
veranderen9.

Als u een grens- of seizoenarbeider bent en gedurende deze periode volledig werkloos wordt

Als u een grensarbeider bent en gedurende deze periode volledig werkloos wordt, moet u contact opnemen met het 
orgaan van de werkloosheidsverzekering in de lidstaat van verblijf. U hebt recht op een werkloosheidsuitkering van 
de lidstaat van verblijf onder dezelfde voorwaarden als de werklozen in die lidstaat en u moet zich ter beschikking 
stellen van de diensten voor arbeidsvoorziening in de lidstaat van verblijf. Als u een grensarbeider bent die in 
beginsel niet ten minste één keer per week naar uw woonplaats terugkeert, kunt u werk zoeken in de lidstaat van de 
woonplaats of in de lidstaat waar het laatste werk heeft plaatsgevonden. U moet contact opnemen met het orgaan 
van de werkloosheidsverzekering van de lidstaat waar u werk wilt zoeken. U hebt recht op een werkloosheidsuitkering 
van deze lidstaat onder dezelfde voorwaarden als de werklozen in die lidstaat en u moet zich ter beschikking stellen 
van de diensten voor arbeidsvoorziening in die lidstaat.

Als u een seizoenarbeider bent en gedurende deze periode volledig werkloos wordt10, moet u contact opnemen met 
het orgaan van de werkloosheidsverzekering in de lidstaat waarin u verzekerd bent. Als u normaal ook een activiteit 
uitoefent in de lidstaat van verblijf, moet dit de lidstaat zijn waar u verzekerd bent. In dat geval hebt u recht op een 
werkloosheidsuitkering van de lidstaat van verblijf onder dezelfde voorwaarden als de werklozen in die lidstaat en 
moet u zich ter beschikking stellen van de diensten voor arbeidsvoorziening in de lidstaat van verblijf.

Welke socialezekerheidswetgeving geldt voor u met het oog op de nationale beperkingen op het 
overschrijden van de grens en de aanbevelingen voor telewerken als gevolg van de COVID19-pandemie?

In het huidige scenario blijven de Europese regels voor de coördinatie van de sociale zekerheid van toepassing. De 
regels bieden de betrokken werknemers echter een zekere flexibiliteit om verzekerd te blijven in de lidstaat waar zij 
waren verzekerd vóór de uitbraak van de COVID19-pandemie. De volgende scenario’s en voorgestelde oplossingen 
kunnen worden toegepast naargelang van de situatie waarin de werknemers zich bevinden:

7. Richtlijn 96/71/EG https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A31996L0071 en
Richtlijn 2014/67/EU https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1584454887016&uri=CELEX:32014L0067
8. Op grond van artikel 45 VWEU en artikel 7 van Verordening (EU) nr. 492/2011.
9. Bijvoorbeeld richtsnoeren uitgevaardigd door België, Frankrijk, Duitsland en Nederland. Zie de verwijzing in voetnoot 6.
10. Dit betekent dat u werkloos wordt zowel in de lidstaat waar u seizoenarbeid verrichtte als in de lidstaat van verblijf.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A31996L0071
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1584454887016&uri=CELEX:32014L0067
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Als u een grensarbeider bent die uitsluitend werkzaam is in een andere lidstaat dan de lidstaat van 
verblijf

U bent momenteel verzekerd in de lidstaat waar u werkt. Als u nu niet in staat bent om in uw gewone werkstaat te 
werken en tijdelijk thuis moet werken, mag deze situatie in beginsel niet leiden tot een wijziging van de toepasselijke 
wetgeving wat betreft uw socialezekerheidsdekking, aangezien die situatie tijdelijk is. U blijft recht hebben op alle 
socialezekerheidsuitkeringen van de lidstaat waar u werkt.

ALS U EEN WERKNEMER BENT DIE WERKZAAMHEDEN VERRICHT 
IN TWEE OF MEER LIDSTATEN

Als u zowel in de werkstaat als in de lidstaat van verblijf werkt en verzekerd bent in de werkstaat omdat 
uw activiteit in de lidstaat van verblijf niet aanzienlijk is (minder dan 25 % van de arbeidstijd)

U bent momenteel verzekerd in de lidstaat waar u werkt. Nu uw activiteit in de lidstaat van verblijf zal toenemen, 
kan deze aanzienlijk worden (begrepen als meer dan 25 % van uw arbeidstijd over een periode van 12 maanden). 
In dat geval kan de wetgeving van uw lidstaat van verblijf alleen van toepassing worden op grond van artikel 13 
van Verordening (EG) nr. 883/2004 als de gemiddelde arbeidstijd over een periode van 12 maanden meer bedraagt 
dan 25 % van de totale arbeidstijd in alle lidstaten. Het feit dat u de komende weken in de lidstaat van verblijf een 
substantiële activiteit zal verrichten, mag dus geen gevolgen hebben voor uw situatie op het gebied van de sociale 
zekerheid. U moet al in het bezit zijn van een draagbaar document (PD) A1 dat is afgegeven op basis van artikel 13 
van Verordening (EG) nr. 883/2004 door het bevoegde orgaan in de lidstaat waar u werkt.

Als u zowel in de werkstaat als in de lidstaat van verblijf werkt en verzekerd bent in de lidstaat van 
verblijf omdat uw activiteit in de lidstaat van verblijf momenteel reeds aanzienlijk is (meer dan 25 % 
van de arbeidstijd)

U bent momenteel verzekerd in de lidstaat van verblijf. U moet al in het bezit zijn van een PD A1 dat is afgegeven 
op basis van artikel 13 van Verordening (EG) nr. 883/2004 door het bevoegde orgaan in de lidstaat van verblijf. De 
beperkingen aan de grens en het thuiswerk mogen uw socialezekerheidsdekking niet beïnvloeden.

Wat als de bovenstaande scenario’s niet van toepassing zijn op u en u als gevolg van de COVID19-
pandemie wordt geconfronteerd met een verandering in de lidstaat van de sociale zekerheid?

Als uw situatie niet onder bovenstaande scenario’s valt en daardoor kan leiden tot een wijziging van de lidstaat van 
de sociale zekerheid, kunt u uw werkgever vragen een verzoek in te dienen bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
waarvan u de wetgeving wenst te blijven toepassen, om onderworpen te blijven aan de wetgeving van die lidstaat. De 
werkgever moet in dit verzoek aantonen dat het in uw belang is verzekerd te blijven in de lidstaat waar u momenteel 
verzekerd bent11.

Wat als u ziek wordt terwijl u nog werkt in uw werkstaat of terwijl u nog telewerkt vanuit de lidstaat 
van verblijf?

Als u werkt in een EU-land en in een ander EU-land woont, hebt u recht op medische behandeling in beide landen.

U bent waarschijnlijk al geregistreerd in het land waar u werkt en hebt een S1formulier ontvangen van uw 
zorgverzekeraar (als dat nog niet gebeurd is, moet u zich registreren, het formulier aanvragen en het indienen bij een 
zorgverzekeraar in het land waar u woont). Het formulier geeft u het recht zorg te krijgen in het land waar u woont 
onder dezelfde voorwaarde als de onderdanen die in dat land verzekerd zijn.

11. Zie ook de richtsnoeren betreffende de uitoefening van het recht op vrij verkeer van werknemers voor meer informatie over het mogelijke 
gebruik van uitzonderingsovereenkomsten.

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/contact_points_pd_a1.pdf  
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Informatie over het PD A1 en de nationale contactpunten

Voor meer informatie over het PD A1, zie:
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11366&langId=nl

Voor details over de socialezekerheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het afgeven van het PD A1, zie:
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/contact_points_pd_a1.pdf

ALS U EEN GEDETACHEERD WERKNEMER BENT

Moet u de regels van de ontvangende lidstaat met betrekking tot werk volgen?

Als u in de lidstaat bent waar uw werkgever u heeft uitgezonden om diensten te verrichten (de “ontvangende 
lidstaat”) en u daar zal blijven werken, blijft de wetgeving van de ontvangende lidstaat betreffende de fundamentele 
arbeidsvoorwaarden (minimumloon, maximale werk- en minimale rusttijd, regels betreffende gezondheid, veiligheid 
en hygiëne op het werk enz.) van toepassing. Als het niet is toegestaan naar de werkplek te gaan vanwege 
COVID19-beperkingen, moet u de regels van de ontvangende lidstaat respecteren. U behoudt echter recht op 
socialezekerheidsuitkeringen van de lidstaat waar u socialezekerheidsbijdragen betaalt en niet van de ontvangende 
lidstaat.

Welke socialezekerheidswetgeving geldt voor u met het oog op de nationale beperkingen op het 
overschrijden van de grens en de aanbevelingen voor telewerken als gevolg van de COVID19-pandemie?

Als u een gedetacheerde werknemer bent en uw activiteit is begonnen vóór de uitbraak van de 
COVID19-pandemie

Als u een gedetacheerde werknemer bent en uw activiteit in de andere lidstaat is begonnen vóór de uitbraak van de 
COVID19-pandemie mag u geen gevolgen ondervinden van eventuele nationale beperkingen van grensoverschrijdingen 
als u al fysiek aanwezig bent in de lidstaat waar u bent gedetacheerd. U moet de periode van detachering zoals 
gespecificeerd op het PD A1 voortzetten en u blijft verzekerd in de lidstaat waar uw werkgever is gevestigd of waar 
u gewoonlijk verzekerd bent als zelfstandige.

Als u een gedetacheerde werknemer bent en uw activiteit is begonnen vóór de uitbraak van de 
COVID19-pandemie, maar u verplaatst zich naar een andere lidstaat, bijvoorbeeld tijdens vrije 
periodes

Als u een gedetacheerde werknemer bent en uw activiteit in de andere lidstaat is begonnen vóór de uitbraak van de 
COVID19-pandemie kunt u nog steeds door de beperkingen worden getroffen als u de lidstaat waar u gedetacheerd 
wordt verlaat en in een later stadium opnieuw wil binnenkomen. Dit is het geval als uw activiteit wordt uitgeoefend 
in een lidstaat die nationale inreisbeperkingen oplegt aan personen die van buiten het land of van bepaalde getroffen 
gebieden komen. Daarom moet u voor u de lidstaat van detachering verlaat, nagaan bij de bevoegde autoriteiten 
of u bij uw terugkeer toegang krijgt. Als u de toegang wordt geweigerd en u dus uw detacheringsperiode niet kunt 
voortzetten, moet uw werkgever voor verdere instructies contact opnemen met het bevoegde orgaan dat het PD A1 
heeft afgegeven.

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11366&langId=nl
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/contact_points_pd_a1.pdf
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Als u een gedetacheerde werknemer bent en uw activiteit zou beginnen na de uitbraak van de 
COVID19-pandemie

Als u een gedetacheerde werknemer bent en uw activiteit in de andere lidstaat zou beginnen na de uitbraak, dan 
kan de aanvang van uw detacheringsperiode uitgesteld worden wegens nationale inreisbeperkingen in bepaalde 
lidstaten. In dit geval moet uw werkgever, of u zelf als zelfstandige, voor verdere instructies contact opnemen met 
het bevoegde orgaan van de lidstaat die het PD A1 heeft afgegeven.

Als u een seizoenarbeider bent en uw activiteit zou beginnen tijdens of na de uitbraak van de 
COVID19-pandemie

Als u een seizoenarbeider bent en uw activiteit in de lidstaat waar de seizoenarbeid wordt uitgevoerd zou beginnen 
tijdens of na de uitbraak van de COVID19-pandemie, dan kan de aanvang van uw seizoenarbeid worden uitgesteld 
wegens nationale inreisbeperkingen in bepaalde lidstaten. In dit geval moet u voor verdere instructies contact 
opnemen met uw werkgever in de lidstaat van de seizoenarbeid.12

Beperkingen van het vrije verkeer van personen die door de lidstaat zijn opgelegd in het kader van de 
huidige COVID19-crisis

Krachtens artikel 45, lid 3, VWEU en Richtlijn 2004/38/EG kunnen, om redenen van openbare orde of binnenlandse 
veiligheid, beperkingen van het recht van vrij verkeer van werknemers worden ingevoerd, ook in het geval van een 
risico van een besmettelijke ziekte. De rechtvaardiging voor de beperkingen moet echter strikt worden uitgelegden13 
de beperkingen moeten noodzakelijk en evenredig zijn en gebaseerd zijn op objectieve en niet-discriminerende criteria.

Vragen over de EU? Europe Direct kan u helpen: europa.eu/european-union/contact_nl

12. Zie ook de richtsnoeren betreffende de uitoefening van het recht op vrij verkeer van werknemers voor meer informatie over seizoenar-
beiders.
13. Zie hiervoor de gevoegde zaken 115/81 en 116/81 Adoui en Cornuaille, EU:C:1982:183.
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