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Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 15 augustus 1984 

Hierbij zend ik u ter voldoening aan het bepaalde in artikel 19 van het 
lAO-Statuut, de tekst van het Verdrag betreffende het behoud van rechten 
op het gebied van de Sociale Zekerheid (verdrag nr. 157, aangenomen door 
de Internationale Arbeidsconferentie in haar achtenzestigste zitting; 
Genève, 21 juni 1982, Trb. 1983, nr. 145). 

Tevens zend ik u een nota waarin het standpunt van de regering ten 
aanzien van het verdrag is uiteengezet. 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. de Koning 
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lAO-Verdrag betreffende het behoud van rechten op het gebied van de 
Sociale Zekerheid (verdrag nr. 157, aangenomen door de Internationale 
Arbeidsconferentie in haar achtenzestigste zitting; Genève, 21 juni 1982, 
Trb. 1983 nr. 145) 

Inleiding 

In 1979 besloot de Raad van Beheer van de Internationale Arbeidsorgani-
satie het vraagstuk van het behoud van rechten op het terrein van de 
sociale zekerheid van migranten te plaatsen op de agenda van de Arbeids-
conferentie 1981. Daarbij stond voor ogen een vervanging en tevens 
modernisering van het op 6 oktober 1939 voor Nederland in werking 
getreden1 lAO-verdrag (nr. 48) betreffende het behoud van pensioenrechten 
van migranten, Genève 1935.2 Naast Nederland zijn nog zeven andere 
Staten eveneens toegetreden, waarvan drie Staten inmiddels door opzegging 
zijn teruggetreden. 

Een van de oorzaken van het uitblijven van een meer bevredigend aantal 
bekrachtigingen moet gezocht worden in de wijze waarop dit verdrag het 
behoud van aanspraken en verkregen rechten heeft geregeld. Het multilate-
rale stelsel dat het creëerde is direct van toepassing, bevat zeer gedetailleerde 
bepalingen en is toegeschreven op regelingen met het klassieke verzeke-
ringskarakter, zoals de toenmalige Invaliditeitswet (Wet van 5 juli 1913, Stb. 
205). 

De praktijk, in het bijzonder na de Tweede Wereldoorlog, heeft uitgewezen 
dat de Staten zich tegenover toetreding tot dit verdrag wat huiverig 
opstelden. Zij bleken er de voorkeur aan te geven de onderhavige materie 
onderling via bi- of multilaterale verdragen te regelen. De weerslag hiervan 
is ook terug te vinden in het lAO-verdrag nr. 118 betreffende de gelijke 
behandeling van onderdanen en vreemdelingen op het gebied van de 
sociale zekerheid.3 

Artikel 7 van lAO-verdrag nr. 118 verplicht de Staten met betrekking tot 
alle takken van sociale zekerheid ten aanzien waarvan zij verplichtingen op 
zich genomen hebben, te streven naar deelname aan een stelsel tot 
behoud van aanspraken en verkregen rechten, waarbij aan hen echter 
volledige vrijheid gegeven is wat betreft de middelen om een dergelijk 
stelsel in te voeren. Bij het onderhavige verdrag is de materiële werkings-
sfeer, anders dan bij het verdrag nr. 48, niet beperkt tot een klein aantal 
takken van sociale zekerheid, doch strekt zich uit over het gehele sociale 
zekerheidsterrein. Daarbij is getracht een flexibele en brede coördinatie te 
bevorderen tussen de nationale zekerheidsstelsels ten behoeve van alle 
personen, die om uiteenlopende redenen in andere landen dan het hunne 
werken en verblijven. 

Na een bespreking in twee lezingen tijdens de 67ste en de 68ste zitting 
van de Internationale Arbeidsconferentie werd op 21 juni 1982 te Genève 
aangenomen het verdrag (nr. 157) betreffende het behoud van rechten van 
de sociale zekerheid 1982 (Trb. 1983, 145) waarbij het verdrag nr. 48 
volledig werd herzien. 

Artikelsgewijze toelichting 

Artikel 1 bevat definities van een aantal begrippen die in het verdrag bij 
herhaling voorkomen. Deze definities stemmen overeen met in andere 
verdragen (c.q. regelingen), waarbij Nederland partij is, opgenomen 
definities. 

Niet opgenomen is een definitie van het begrip «belanghebbend Lid», 
dat bij voorbeeld in de artikelen 6, 7 en 10 gebruikt wordt. Ook verdrag nr. 
118 kent dit begrip zonder het te definiëren. De Commissievan deskundigen, 
die toeziet op de naleving van de Arbeidsverdragen, heeft het begrip 
«belanghebbend Lid» immer zo uitgelegd, dat het sluiten van wederkerig-

• heidsovereenkomsten door zodanige Leden alleen overwogen behoeft te 
• Trb. I957ani683|9aatsteiijk Trb. 1980 115 worden, wanneer het gaat om Staten die - objectief gezien - daarbij belang 
1 Trb. 1962! 122 en 1964,23, laatstelijk Trb. hebben, bij voorbeeld wegens de omvang van de migratiestroom tussen 
1977,43. beide landen. Deze uitleg geldt ook voor het onderhavige verdrag. 
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Artikel 2geeft aan welke sociale zekerheidsprestaties onder het verdrag 
vallen. Anders dan verdrag nr. 48, dat zich beperkt tot de uitkeringen bij 
invaliditeit, ouderdom en overlijden strekt dit verdrag zich uit tot alle 
prestaties welke in verdrag nr. 102 betreffende minimumnormen van 
sociale zekerheid (Trb. 1953, 69, laatstelijk Trb. 1969,195) worden opgesomd. 
Zekerheidshalve wordt in het tweede lid nog apart genoemd de revalidatie 
voor zover een sociale zekerheidsregeling daarin voorziet. De verwijzing 
naar artikel 4 impliceert dat de belanghebbende Leden onder de daar 
bedoelde voorwaarden voor de hier genoemde prestaties willen streven 
naar een internationale coördinatie van hun wetgevingen, waarbij de 
algemene beginselen en ook de methoden voor het behoud van rechten in 
tussen hen te sluiten bilaterale of multilaterale verdragen (c.q. regelingen) 
zullen worden vastgelegd. 

Evenals in verdrag nr. 118 inzake gelijkheid van behandeling (Sociale 
Zekerheid) 1962 vallen de bijzondere regelingen voor ambtenaren, de 
bijzondere regelingen voor oorlogsslachtoffers en de sociale bijstand 
ingevolge het vierde lid buiten het toepassingsgebied van dit verdrag. Deze 
regelingen vallen ook al niet onder de door Nederland gesloten verdragen. 

Artikel 3, eerste lid, geeft aan op welke personen het Verdrag in principe 
van toepassing is. Hier is in beginsel afgezien van het stellen van eisen ten 
aanzien van nationaliteit, doordat wordt volstaan met het van toepassing 
zijn of van toepassing geweest zijn op een bepaalde persoon van de sociale 
zekerheidswetgeving van een of meer leden, in welke hoedanigheid dan 
ook. Niettemin kunnen de belanghebbende Leden in de op grond van 
artikel 4 te sluiten verdragen de personele werkingssfeer ervan beperken 
tot onderdanen en vluchtelingen of staatlozen, die op hun grondgebied 
wonen. 

In het tweede lid wordt nog gepreciseerd, dat een Lid niet verplicht wordt 
het verdrag toe te passen op personen die krachtens internationale regelin-
gen, bij voorbeeld de Verdragen van Wenen inzake diplomatiek verkeer 
(Trb. 1962, 150) en consulaire betrekkingen (Trb. 1981, 143), van de bepalin-
gen van zijn nationale wetgeving vrijgesteld zijn. 

Artikel 4 heeft een centrale functie in de verdragstekst. Het geeft aan op 
welke wijze de Leden de erin opgenomen verplichtingen moeten nakomen. 

Op grond van het eerste lid moeten de Leden deze verplichtingen, voor 
zover die al niet ingevolge het tweede lid van directe toepassing zijn, 
uitwerken in bi- of multilaterale verdragen (c.q. regelingen). Het derde lid 
stelt hierbij de voorwaarde dat deze verdragen voor de Leden die een 
zodanige wetgeving hebben, tenminste betrekking hebben op de uitkeringen 
bij invaliditeit, de ouderdomsuitkeringen en de uitkeringen aan nagelaten 
betrekkingen, alsmede de renten bij arbeidsongevallen en beroepsziekten 
met inbegrip van de uitkeringen bij overlijden, Voorts dienen de leden 
ernaar te streven om deze verdragen tevens van toepassing te doen zijn op 
geneeskundige hulp, het ziekengeld, de prestaties bij moederschap en de 
prestaties bij arbeidsongevallen en beroepsziekten, niet zijnde renten en 
uitkeringen bij overlijden. 

Tevens worden de Leden ertoe verplicht om de te sluiten bi- of multilaterale 
verdragen tenminste van toepassing te doen zijn op werknemers - met 
inbegrip, in voorkomend geval, van grens- en seizoenarbeiders - alsmede 
hun gezinsleden en nagelaten betrekkingen die onderdaan zijn van een van 
de betrokken Leden, en op het grondgebied van een van deze Leden 
wonende vluchtelingen en staatlozen. 

Artikel 5 bevat enige algemene criteria aan de hand waarvan kan worden 
bepaald welke wetgeving van toepassing zal zijn indien er sprake is van 
wetsconflicten in positieve dan wel negatieve zin. Deze wetsconflicten 
hebben voor de betrokkenen ongewenste gevolgen, t.w. enerzijds de 
verplichting tot dubbele premiebetaling en een ongewenste samenloop 
van prestaties, anderzijds het ontbreken van enige sociale bescherming in 
het kader van de sociale zekerheidswetgeving. 
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Artikel 6. Personen die achtereenvolgens of afwisselend aan de wetge-
vingen van verschillende staten onderworpen zijn geweest, lopen het risico 
dat aanspraken wegens het niet kunnen voldoen aan bepaalde stagevoor-
waarden verloren gaan of niet ontstaan, wanneer deze wetgevingen het 
recht op prestaties afhankelijk stellen van het vervullen van een aantal 
tijdvakken van verzekering, dienstbetrekking, beroepsarbeid of van wonen. 
Om continuïteit in de sociale bescherming te bewerkstelligen heeft onder 
meer verdrag nr. 48 ten behoeve van de internationale migratie een 
internationaal stelsel ingevoerd, hetwelk de methodiek van de samentelling 
van tijdvakken, vervuld onder de pensioenwetgeving van de verschillende 
landen, tot uitgangspunt heeft. 

Artikel 6 wil genoemde doelstelling bereiken niet alleen voor aanspraken 
op langlopende uitkeringen, zoals verdrag nr. 48 reeds doet, maar voor alle 
takken van verzekering, waarvoor de betrokken landen een wetgeving 
hebben ingevoerd. Artikel 6 is niet direct toepasselijk, maar legt de belang-
hebbende landen wel de morele verplichting op te onderhandelen en 
onderling te pogen tot overeenstemming te komen over de opzet van een 
stelsel tot behoud van aanspraken. 

Artikel 7preciseert hoe een internationaal stelsel van behoud van 
aanspraken moet functioneren. Een belangrijk element hierin vormt de 
techniek van de samenstelling van tijdvakken. Deze hebben in vele wetge-
vingen een beduidende rol bij de beoordeling of aan de voorwaarden voor 
het recht op prestaties wordt voldaan (opening van rechten) maar ook bij 
de berekening van uitkeringen, wanneer die mede op basis van tijdvakken 
geschiedt. 

In Nederland is voor de opening van het recht op werkloosheidsuitkering 
en het verkrijgen van het recht op bepaalde verstrekkingen ingevolge de 
vrijwillige ziekenfondsverzekering het vervuld hebben vereist van een 
bepaald aantal tijdvakken van arbeid dan wel tijdvakken van verzekering. 
Daarom komen in de door Nederland gesloten sociale zekerheidsverdragen 
ten aanzien van geregelde takken van sociale zekerheid bepalingen voor 
inzake de samentelling van tijdvakken. Deze bepalingen zijn van belang 
voor personen die na in Nederland verzekerd te zijn geweest, nog slechts 
sinds kort onder de wetgeving van de andere verdragsluitende partij vallen 
en een stageperiode moeten doormaken. 

Voor de berekening van de in de Nederlandse wetgeving voorziene 
uitkeringen speelt de samentellingstechniek geen rol, aangezien de duur 
van de verzekering, althans in het huidige stelsel van sociale zekerheid, in 
beginsel niet bepalend is voor het bedrag van de uitkering. 

Het vierde lid van artikel 7 is ingevolge artikel 4, tweede lid, rechtstreeks 
toepasselijk. Deze bepaling legt een staat, die partij is bij twee of meer 
verdragen, de verplichting op om binnen het kader van de toepassing van 
elk verdrag de samentelling uit te strekken tot tijdvakken, vervuld onder de 
wetgeving van een derde partij, indien de belanghebbende verzekerde 
tijdvakken heeft vervuld onder de wetgeving van drie of meer Leden, die 
door bedoelde verdragen onderling gebonden zijn. Deze bepaling is van 
belang voor personen, die betrekkelijk kort na elkaar in verschillende 
landen gewerkt hebben en met vrij lange stageperioden geconfronteerd 
worden. 

Artikel 8behandelt een ander element, dat de Leden in hun verdragen 
dienen te regelen met betrekking tot het in artikel 6 bedoelde stelsel van 
behoud van aanspraken nl. de toekenningsformule. Anders dan in artikel 7 
strekt die verplichting zich alleen uit tot de langlopende uitkeringen, welke 
genoemd worden in het eerste lid. Aan de Leden laat het overigens 
volledige vrijheid met betrekking tot de keuze van de in hun verdragen op 
te nemen toekenningsformule. 
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De leden 2 en 3 van dit artikel geven nadere regels voor de berekening 
wanneer een Lid ingevolge artikel 7, vierde lid, een uitkering aan een en 
dezelfde persoon moet toekennen onder toepassing van verschillende 
bilaterale of multilaterale verdragen. De leden 2 en 3 zijn ingevolge artikel 
4, tweede lid, rechtstreeks toepasselijk. Aangezien de gelijktijdige toepassing 
van deze verdragen in de praktijk leiden kan tot juridische onzekerheden en 
ook lacunes aan het licht kan brengen, biedt het vierde lid aan de belang-
hebbende Leden de mogelijkheid aanvullende bepalingen overeen te 
komen. 

Artikel 9, waarvan het eerste en vierde lid ingevolge artikel 4, tweede lid, 
rechtstreeks toepasselijk zijn, is een van de belangrijkste bepalingen van 
het verdrag. Het heft territoriale beperkingen op met betrekking tot het 
voortgezet genot van de hier genoemde uitkeringen voor gerechtigden die 
in het genot van een pensioen zijn gesteld indien zij bij voorbeeld naar hun 
geboorteland wensen terug te keren. Het eerste lid stelt voor deze voortzet-
ting de eis dat de betrokkene de nationaliteit heeft van een Lid dat het 
onderhavige verdrag eveneens bekrachtigd heeft, dan wel vluchteling of 
staatloos is. Nog zij opgemerkt, dat de inhoud van het eerste lid grotendeels 
overeenkomt met artikel 5 van verdrag nr. 118 dat eveneens de export van 
langlopende uitkeringen ten behoeve van in het buitenland wonende 
gerechtigden voorschrijft. 

Het tweede lid geeft de landen die gebonden zijn door bilaterale of 
multilaterale verdragen inzake het behoud van aanspraken, de bevoegdheid 
om af te zien van het nationaliteitsvereiste en over te gaan tot het stellen 
van de voorwaarde dat de gerechtigde zijn woonplaats heeft op het 
grondgebied van een Lid, dat het onderhavige verdrag bekrachtigd heeft. 

Betalingsmodaliteiten kunnen worden overeengekomen in het kader van 
bedoelde instrumenten. Opgemerkt zij dat het eerste lid volledig van 
toepassing blijft voor Leden, die niet voor het in het tweede lid geboden 
alternatief gekozen hebben. 

Uitkeringen waarvan de toekenning niet afhankelijk is van een directe 
geldelijke bijdrage van de betrokkenen, noch van het verrichten gedurende 
een zekere tijd van beroepsarbeid (niet-contributieve uitkeringen) vallen 
niet onder de verplichtingen welke het eerste lid aan de Leden oplegt. De 
belanghebbende Leden kunnen in onderling overleg uitmaken onder welke 
voorwaarden de betaling in het andere dan het bevoegde land zal moeten 
geschieden. 

Ten aanzien van de in het vierde lid bedoelde uitkeringen is een territoriale 
beperking wel toegelaten wegens het bijzondere karakter dat deze uitkerin-
gen hebben. Het behoeftecriterium treedt hierbij immers sterk op de 
voorgrond. 

Artikel 10 is vergelijkbaar met het derde lid van artikel 9. Het heft in 
bepaalde mate de territoriale beperking op van het genot van de in de 
leden 1 en 3 genoemde prestaties door in betaling van uitkeringen dan wel 
het verlenen van verstrekkingen in het buitenland te voorzien. Het wordt 
evenwel aan de belanghebbende Leden overgelaten onderling overeen te 
komen of en zo ja, op welke manier het genot van de uitkeringen of 
verstrekkingen kan worden verzekerd. In tegenstelling tot het eerste lid van 
artikel 9 is artikel 10 niet direct van toepassing. Belanghebbende Leden 
zullen moeten trachten via het in artikel 6 bedoelde stelsel tot behoud van 
aanspraken afspraken te maken over de voorwaarden waaronder en de 
grenzen waarbinnen het genot van uitkeringen en verstrekkingen kan 
worden gecontinueerd buiten het land dat deze prestaties in eerste instantie 
verschuldigd is. 

Ingevolge het tweede lid kan daarbij worden afgeweken van het door 
Nederland in al zijn sociale zekerheidsverdragen gevolgde wederkerigheids-
beginsel voor wat betreft de in het eerste lid genoemde takken van sociale 
zekerheid t.w. geneeskundige hulp, ziekengeld, moederschapsuitkeringen 
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en arbeidsongevallen- en beroepsziektenuitkeringen andere dan renten en 
overlijdensuitkeringen. Deze mogelijkheid wordt niet voorzien voor de in 
het derde lid genoemde takken van sociale zekerheid t.w. werkloosheid, 
gezinsprestaties en revalidatieprestaties. Voor deze takken van verzekering 
is wederkerigheid vereist. 

Artikel 11. Deze bepaling die ingevolge artikel 4, tweede lid, rechtstreeks 
toepasselijk is, regelt de aanpassing van uitkeringen van de ontwikkeling 
van het prijs- of loonniveau. Niet relevant is of die uitkering wordt uitbetaald 
op eigen grondgebied, hoewel berekend met toepassing van verdragsbe-
palingen, of in het buitenland, terwijl voor het recht erop geen beroep op 
het verdrag behoeft te worden gedaan. 

Artikel 12. Ook dit artikel is rechtstreeks toepasselijk. De daarin voorziene 
administratieve bijstand stemt overeen met de bepalingen in sociale 
zekerheidsverdragen, waarbij Nederland partij is. 

Artikel 73 bevat eveneens administratieve bepalingen, welke gewoonlijk 
voorkomen in de reeds door Nederland gesloten verdragen, en behoeft 
derhalve geen verdere toelichting. 

Artikel 14 is rechtstreeks toepasselijk. Het legt de Leden de verplichting 
op om de ontwikkeling van sociale dienstverlening voor migrerende 
werknemers te begunstigen, zodat deze bijgestaan kunnen worden in de 
stappen die zij wensen te ondernemen bij uitvoeringsorganen en eventueel 
beroepsrechters. Aan deze verplichting kan ook worden voldaan door 
erkenning, of subsidiëring van initiatieven op dit terrein ondernomen door 
particuliere organisaties. 

Artikel 15 bevat een algemene bepaling omtrent de samenloop van 
uitkeringen, met name in het geval de toepassing van het verdrag leidt tot 
samenloop van een aldus verkregen uitkering met een uitsluitend onder de 
nationale wet verkregen uitkering, terwijl die wetgeving geen bepalingen 
ter voorkoming van samenloop bevat. De toepassing van deze algemene 
regel zal uiteraard in nadere verdragen moeten worden uitgewerkt. 

Artikel 16, eerste lid, bevat het beginsel dat de prestaties (uitkeringen en 
verstrekkingen), welke overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, derde lid, 
door een orgaan van een Lid voor rekening van het orgaan van een ander 
Lid, zijn verleend, dienen te worden terugbetaald. De betrokken Leden zijn 
echter volledig vrij eventueel overeen te komen van terugbetaling af te 
zien. 

Het tweede lid is met name van belang wanneer het deviezenverkeer 
ingevolge de wetgeving van een Lid aan beperkingen onderhevig is. 

Artikel 17, eerste lid, geeft de bevoegdheid om onder bepaalde voor-
waarden bij bijzondere schikkingen af te wijken van bepalingen in dit 
Verdrag mits de rechten en de verplichtingen van de Leden die niet daarbij 
betrokken zijn, niet worden aangetast. Als bijzondere schikkingen zijn 
tevens te beschouwen de verordeningen, welke tot stand gekomen zijn ter 
uitvoering van artikel 51, van het Verdrag van Rome tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap. Het tweede en derde lid geven de 
bevoegdheid om tijdelijk van het bepaalde in artikel 9, eerste lid, en artikel 
11 af te wijken, zij het onder strikte voorwaarden. Met name staten wier 
wetgeving op het tijdstip van bekrachtiging voorziet in bepaalde beperkingen 
van het uitkeringsbedrag bij verblijf buitenslands, kunnen op het bepaalde 
in deze leden een beroep doen. De Nederlandse wetgeving kent dergelijke 
beperkingen thans niet. 
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De artikelen 18 en 19 bevatten overgangsbepalingen. Deze stemmen in 
hoofdzaak overeen met die welke Nederland gewoonlijk ook opneemt in de 
wederkeringheidsverdragen op het gebied der sociale zekerheid waarbij 
het partij is. Deze artikelen bepalen met name de effecten in de tijd, welke 
het (herziene) verdrag zal hebben te rekenen van de datum van zijn 
inwerkingtreding, dan wel na de datum waarop een eventuele opzegging 
ingegaan is. 

Artikel 20. Ingevolge dit artikel brengt de inwerkingtreding van het 
verdrag voor Leden die, zoals Nederland, zijn gebonden door het lAO-verdrag 
nr. 48 betreffende het behoud van de pensioenrechten van migranten, 
1935, niet rechtens de opzegging van dat laatste verdrag mee. Slechts 
voorzover zij gebonden worden door de bepalingen van het huidige 
Verdrag houdt het verdrag van 1935 in hun wederzijdse betrekkingen op te 
bestaan. 

De artikelen 21 tot en met 28 bevatten de gebruikelijke slotbepalingen en 
behoeven geen nadere toelichting. 

Standpunt van de regering 

Weliswaar wordt veel van de uitvoering van het Verdrag overgelaten aan 
tussen de Leden nader te sluiten bi- of multilaterale verdragen, maar nog 
meer takken van sociale zekerheid dan waarop lAO-verdrag nr. 48 betrekking 
heeft, dienen in deze nadere verdragen (c.q. regelingen) te worden opgeno-
men. Daarbij komt dat tegen de wens van vrijwel alle Westeuropese landen 
is voorzien dat ten aanzien van een aantal takken van sociale zekerheid 
wordt afgezien van het wederkerigheidsbeginsel. Zoals eerder gesteld ligt 
dit beginsel ten grondslag aan alle door Nederland gesloten sociale 
zekerheidsverdragen. 

Voor wat betreft de personele werkingssfeer is het verdrag zeer verstrek-
kend. Zulks ligt vast in de verplichting dat de nader tussen de Leden te 
sluiten bi- of multilaterale verdragen van toepassing dienen te zijn op 
vrijwel iedere mogelijke personengroep. 

Geconcludeerd moet worden dat de beoogde flexibiliteit in het huidige 
Verdrag slechts zeer ten dele is bereikt. Als gevolg van de eisen die worden 
gesteld aan de te sluiten nadere bi- of multilaterale verdragen wordt veel 
van de onderhandelingsvrijheid van de daarbij betrokken Leden weggeno-
men. Dit rechtvaardigt de veronderstelling dat het verdrag geen groot 
aantal bekrachtigingen zal verwerven. Veel Leden zullen er de voorkeur aan 
geven hun onderlinge sociale zekerheidsrelaties te regelen in het kader van 
in het verleden reeds gesloten of buiten dit Verdrag nog te sluiten bi- of 
multilaterale verdragen (c.q. regelingen). Zoals reeds in de inleiding van 
deze nota werd opgemerkt is met name in de jaren na de Tweede Wereld-
oorlog een dicht netwerk van zodanige verdragen (c.q. regelingen) feitelijk 
reeds tot stand gekomen. Ook voor wat Nederland betreft kan worden 
vastgesteld dat de internationale sociale zekerheidsrelaties met in aanmer-
king komende landen zijn geregeld dan wel binnen afzienbare tijd zullen 
worden geregeld. Toetreding tot het Verdrag is daarom voor Nederland 
niet dringend noodzakelijk. Daarbij komt dat het Nederlandse stelsel van 
sociale zekerheid thans onderwerp van herziening is. Mogelijk brengt dit nu 
nog niet voorzienbare consequenties met zich ten opzichte van verplichtin-
gen waartoe het verdrag verbindt. Een en ander leidt de ondergetekenden 
tot de conclusie dat het op dit moment niet wenselijk ware partij te worden 
bij dit verdrag. Zulks te meer omdat tegen de achtergrond van zowel 
nationale als internationale ontwikkelingen op het gebied van de sociale 
zekerheid een nadere bestudering van de uit het verdrag voortvloeiende 
consequenties geboden is. 
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De regering van de Nederlandse Antillen wenst voorshands geen 
medegelding van het verdrag voor haar grondgebied. Immers, het verdrag 
vereist uitbreiding van het pakket sociale voorzieningen en tevens toepas-
selijkheid op vrijwel iedere personengroep. Gelet evenwel op het ontbreken 
van een migratiestroom tussen de Nederlandse Antillen en andere landen 
en in aanmerking genomen de kleinschaligheid en de heersende werkloos-
heid in de Nederlandse Antillen, zijn de verdragsbepalingen voor de 
Nederlandse Antillen niet haalbaar. 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. de Koning 

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
J. P. van der Reijden 
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