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A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Spaanse Staat
inzake sociale zekerheid, met Slotprotocol;
Madrid, 17 december 1962

B. TEKST

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Spaanse Staat
inzake sociale zekerheid
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
en
Zijne Excellentie het Hoofd van de Spaanse Staat,
Wensende de betrekkingen inzake sociale verzekering tussen de
beide Staten te regelen;
Hebben besloten een daartoe strekkend Verdrag te sluiten, en
hebben te dien einde Hun gevolmachtigden benoemd, te weten:
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:
Jonkheer Mr. W. E. van Panhuys, Buitengewoon en Gevolmachtigd
Ambassadeur te Madrid;
Zijne Excellentie het Hoofd van de Spaanse Staat:
Zijne Excellentie de Heer Fernando Maria Castiella y Maiz,
Minister van Buitenlandse Zaken,
Die, na overlegging van Hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten, omtrent de volgende bepalingen overeenstemming hebben bereikt:
TITEL I
Algemene bepalingen
Artikel 1
1. Dit Verdrag is van toepassing:
a. in Spanje op de wettelijke regelingen betreffende:
1. de verzekering inzake ziekte, moederschap en overlijden (begrafenisuitkering);
2. de verzekering inzake invaliditeit, ouderdom en overlijden;
3. de verzekering inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten;
4. de kinderbijslagen, de bijslagen voor weduwen, wezen en
schoolgaanden en de uitkeringen bij huwelijk, geboorte en
moederschap;
5. de bijzondere regelingen voor bepaalde categorieën werknemers, voorzover zij betrekking hebben op risico's en
uitkeringen voorzien in de hierboven genoemde wettelijke
regelingen;
6. de werkeloosheidsverzekering;
7. het „Mutualismo Laboral".

Convenio entre el Estado Español y el Reino de los Países Bajos
sobre Seguridad Social
Su Excelencia el Jefe del Estado Español y
Su Majestad la Reina de los Países Bajos,
animados del deseo de regular las relaciones en materia de Seguros
Sociales entre los dos Estados;
han resuelto establecer un Convenio a este fin y, al efecto, han
nombrado como sus Plenipotenciarios:
Su Excelencia el Jefe del Estado Español
al Excmo Señor Don Fernando María Castiella y Maíz, Ministro
de Asuntos Exteriores,
Su Majestad la Reina de los Países Bajos
al Excmo Señor Jonkheer W. E. van Panhuys, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario,
los cuales, después de haber cambiado sus plenos poderes, reconocidos en buena y debida forma, han convenido las siguientes disposiciones:
TITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1
Párrafo I o . El presente Convenio se aplicará:
á) En España, a las legislaciones relativas:
1. Al Seguro de Enfermedad, Maternidad y Muerte, (Indemnización por gastos funerarios);
2. Al Seguro de Invalidez, Vejez y Supervivencia;
3. Al Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales;
4. A los Subsidios Familiares, Subsidios por Viudedad, Orfandad y Escolaridad, y a las prestaciones por Nupcialidad,
Natalidad y Maternidad;
5. A los Regímenes especiales para determinadas categorías
de trabajadores, por lo que respecta a los riesgos o prestaciones previstos por las legislaciones indicadas en los
apartados anteriores;
6. Al Seguro de Desempleo;
7. Al Mutualismo Laboral.

b. In Nederland op de wettelijke regelingen betreffende:
1. de ziekteverzekering (uitkeringen en verstrekkingen bij
ziekte en moederschap);
2. de verzekering inzake invaliditeit, ouderdom en vroegtijdig
overlijden voor werknemers, met inbegrip van de bijslagen
op de renten;
3. de algemene ouderdomsverzekering;
4. de algemene weduwen- en wezenverzekering;
5. de verzekering inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten
met inbegrip van de bijslagen op de renten;
6. de werkeloosheidsverzekering;
7. de kinderbijslagen;
8. de bijzondere regelingen voor personen, werkzaam bij ondernemingen, die steenkolenmijnen exploiteren.
Onder de term „wettelijke regelingen" zijn, in voorkomend geval
eveneens begrepen reglementen en verordeningen.
2. Dit verdrag is eveneens van toepassing op alle wetten en regelingen, waarbij de wettelijke regelingen, genoemd in het eerste lid
van dit artikel zijn of worden gewijzigd of aangevuld.
Evenwel is dit Verdrag slechts van toepassing:
a. op wetten of regelingen, welke betrekking hebben op een
nieuwe tak van sociale verzekering, indien daartoe een nadere
overeenkomst is gesloten tussen de Verdragsluitende Partijen;
b. op wetten of regelingen, welke de werking van de bestaande
regelingen uitbreiden tot nieuwe groepen van rechthebbenden,
indien de Regering van de betrokken Verdragsluitende Partij
daartegen niet binnen drie maanden na kennisgeving van de
officiële bekendmaking van bedoelde wetten of regelingen bezwaar maakt.
Artikel 2
1. De bepalingen van dit Verdrag zijn van toepassing op de werknemers of daarmede gelijkgestelden, op wie de wettelijke regeling
van één der Verdragsluitende Partijen van toepassing is of geweest
is en die onderdaan zijn van één van die Partijen, alsmede op hun
gezinsleden en hun nagelaten betrekkingen.
2. De bepalingen van dit Verdrag zijn niet van toepassing op de
leden van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, en
evenmin in voorkomend geval op de kanselarij beambten, indien deze
onderdaan zijn van de vertegenwoordigde Staat.

b) En los Países Bajos, a las legislaciones relativas:
1. Al Seguro de Enfermedad (prestaciones económicas y
prestaciones en especie en casos de enfermedad y de maternidad);
2. Al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte prematura para, los
asalariados, comprendidas las mejoras de rentas;
3. Al Seguro General de Vejez;
4. Al Seguro General de Viudedad y de Orfandad;
5. Al Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, comprendidas las mejoras de rentas;
6. Al Seguro de Paro;
7. Al los Subsidios Familiares;
8. A los Regímenes especiales de personas ocupadas por empresas que explotan una mina de carbón.
El término ,,las legislaciones" comprende, en su caso, igualmente
las disposiciones reglamentarias.
Párrafo 2 o . El presente Convenio se aplicará igualmente a
todos los actos legislativos o reglamentarios que hayan modificado
o completado o que modifiquen o completen las legislaciones enumeradas en el párrafo primero del presente artículo.
El Convenio se aplicará asimismo:
a) A las disposiciones legales o reglamentarias que cubran una
nueva rama del seguro social, con tal que se establezca un
acuerdo a este efecto entre las Partes Contratantes;
h) A las disposiciones legislativas o reglamentarias que extiendan
los regímenes existentes a nuevas categorías de beneficiarios
con tal que el Gobierno de la Parte Contratante interesada
no se oponga a este respecto en un plazo de tres meses a contar
de la fecha de la, notificación de la publicación oficial de dichas
disposiciones.
Artículo 2
o

Párrafo I . Las disposiciones del presente Convenio serán aplicables a los trabajadores asalariados o asimilados que estén o hayan
estado sujetos a la legislación de una de las Partes Contratantes y
que sean subditos de una de estas Partes, así como a los miembros
de sus familias y a, sus supervivientes.
Párrafo 2 o . Las disposiciones del presente Convenio no serán
aplicables a los miembros de las representaciones diplomáticas y
consulares así como, en su caso, a los funcionarios pertenecientes a
la plantilla de las Cancillerías, cuando sean subditos del Estado
representado.

Artikel 3
De onderdanen van één der Verdragsluitende Partijen op wie de
bepalingen van dit Verdrag van toepassing zijn, zijn onder dezelfde
voorwaarden als de onderdanen van de andere Partij onderworpen
aan de verplichtingen en gerechtigd tot de voordelen voortvloeiende
uit de in artikel 1 genoemde wettelijke regelingen.
Artikel 4
1. Behoudens het bepaalde in artikel 25 kunnen de pensioenen
of renten met inbegrip van de bijslagen, verkregen op grond van de
wettelijke regelingen van één der Verdragsluitende Partijen, niet verminderd, gewijzigd, geschorst, ingetrokken of verbeurd verklaard
worden op grond van het feit, dat de rechthebbende woonachtig is
op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij dan die,
op het grondgebied waarvan het orgaan dat de uitkering verschuldigd
is zich bevindt.
2. De Sociale verzekeringsuitkeringen van één der Verdragsluitende Partijen worden aan de onderdanen van de andere Verdragsluitende Partij, die op het grondgebied van een derde Staat verblijven, onder dezelfde voorwaarden en tot dezelfde omvang uitbetaald als aan de onderdanen van de eerste Partij, die op het grondgebied van die derde Staat verblijven.
Artikel 5
1. Krachtens de bepalingen van dit Verdrag kan geen enkel
recht worden uitgeoefend of gehandhaafd om op grond van de wettelijke regelingen van de Verdragsluitende Partijen meer dan één
uitkering van dezelfde aard of verschillende uitkeringen, die betrekking hebben op eenzelfde tijdvak van verzekering of een daarmede
gelijkgesteld tijdvak te genieten, behoudens indien het betreft de
invaliditeits- en ouderdomsverzekering en de verzekering bij overlijden (pensioenen), wanneer deze tot verdeling van de lasten tussen
de organen van de beide Verdragsluitende Partijen leiden.
2. De bepalingen inzake vermindering of schorsing, voorzien bij
de wettelijke regeling van een Verdragsluitende Partij ingeval van
samenloop met andere uitkeringen van sociale zekerheid of met
andere inkomsten of in geval van de uitoefening van een beroep, zijn
op de rechthebbende van toepassing, zelfs indien het uitkeringen
betreft welke verschuldigd zijn krachtens een wettelijke regeling van
de andere Verdragsluitende Partij, of indien het gaat om inkomsten
verkregen, of een beroep uitgeoefend op het grondgebied van de
andere Verdragsluitende Partij.

Artículo 3
Los subditos de una, de las Partes Contratantes a los que sean
aplicables las disposiciones del presente Convenio quedarán sujetos
a las obligaciones y tendrán derecho a los beneficios de las legislaciones enumeradas en el artículo primero, en las mismas condiciones que los subditos de la otra Parte.
Artículo 4
o

Párrafo I . A reserva de las disposiciones del artículo 25, las
pensiones o rentas adquiridas en virtud de las legislaciones de una
de las Partes Contratantes comprendidas las mejoras, no podrán ser
objeto de reducción, modificación, suspensión, supresión ni retención
por el hecho de que el beneficiario resida en el territorio de una
Parte Contratante que no sea aquel en que se encuentre la Institución
deudora.
Párrafo 2 o . Las prestaciones de los seguros sociales de una de
las Partes Contratantes se abonarán a, los subditos de la otra Parte
Contratante que residan en el territorio de un tercer Estado, en
las mismas condiciones e igual cuantía, que si se tratara de subditos
de la primera Parte que residiesen en el territorio del aludido tercer
Estado.
Artículo 5
o

Párrafo I . Las disposiciones del presente Convenio no podrán
otorgar ni mantener el derecho a disfrutar, en virtud de las legislaciones de las Partes Contratantes, de varias prestaciones de la
misma naturaleza o de varias prestaciones que se refieren a un mismo
período de seguro o período asimilado, salvo en lo que se refiere al
Seguro de Invalidez y Vejez y al Seguro de Muerte (pensiones),
cuando éstos den lugar al reparto de la carga entre las Instituciones
de las dos Partes Contratantes.
Párrafo 2 o . Las cláusulas de reducción o suspensión previstas por
la legislación de una Parte Contratante, en caso de acumulación de
una prestación con otras prestaciones de Seguridad Social o con
otros ingresos, o debido al ejercicio de un empleo, serán aplicables
al beneficiario, incluso cuando se tratase de prestaciones adquiridas
bajo un régimen de la, otra Parte Contratante, o si se tratase de
ingresos obtenidos, o de un empleo ejercido, en el territorio de la
otra Parte Contratante.

3. Mocht de toepassing van deze regel tot gevolg hebben, dat de
uitkeringen, verschuldigd krachtens de wettelijke regeling van beide
Verdragsluitende Partijen beiden zouden worden verminderd of geschorst, dan kan geen van deze uitkeringen verminderd of geschorst
worden met een bedrag dat hoger is dan de helft van het bedrag, dat
niet uitbetaald zou worden.
4. Het bepaalde in het vorige lid is evenwel niet van toepassing in
de gevallen, waarin uitkeringen van dezelfde aard verschuldigd zijn
overeenkomstig de artikelen 18 en 19 van dit Verdrag,
5. Indien de toepassing van het tweede lid de vermindering of de
schorsing tot gevolg zou hebben van een uitkering, welke overeenkomstig de artikelen 18 en 19 is toegekend, wordt voor de vermindering of schorsing slechts een gedeelte van de uitkeringen, inkomsten
of beloningen in aanmerking genomen, dat wordt vastgesteld in verhouding tot de duur van de overeenkomstig het bepaalde in het
eerste lid, onder b, van artikel 19 vervulde tijdvakken.
TITEL II
Bepalingen ter vaststelling van de van toepassing zijnde wetgeving
Artikel 6
Onverminderd de bepalingen van deze Titel is op werknemers of
daarmede gelijkgestelden, die werkzaam zijn op het grondgebied van
één der Verdragsluitende Partijen, de wetgeving van deze Partij van
toepassing, zelfs indien zij nog geacht worden te wonen op het grondgebied van de andere Partij of indien hun werkgever of de zetel van
de onderneming waarbij zij in dienst zijn, zich op het grondgebied
van de andere Partij bevindt.
Artikel 7
Op het beginsel vervat in het vorige artikel, gelden de volgende
uitzonderingen:
a. op werknemers of daarmede gelijkgestelden, die hun woonplaats op het grondgebied van de ene Verdragsluitende Partij
hebben en door de onderneming, die hen in gewone omstandigheden op het grondgebied van die Partij tewerkstelt, gedetacheerd worden op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij, blijft de wetgeving van eerstgenoemde Partij
gedurende de eerste twaalf maanden van hun tewerkstelling
op het grondgebied van de andere Partij van toepassing, alsof
zij werkzaam waren op het grondgebied van eerstgenoemde
Partij; ingeval bedoelde tewerkstelling langer duurt dan twaalf
maanden, blijft de wetgeving van eerstgenoemde Partij gedurende een nieuw tijdvak van ten hoogste twaalf maanden van
toepassing, mits de bevoegde autoriteit van de andere Partij
voor het einde van het eerste tijdvak van twaalf maanden
daaraan goedkeuring heeft gehecht;

Párrafo 3 o . Cuando la aplicación de esta regla suponga la reducción o la suspensión de prestaciones debidas en virtud de la legislación de las dos Partes Contratantes, cada una de aquéllas no podrá
ser reducida ni suspendida por un importe superior a la mitad del
importe que no será pagado.
Párrafo 4 o . Sin embargo, el párrafo anterior no se aplicará a los
casos en que las prestaciones de la misma naturaleza sean adquiridas
de acuerdo con las disposiciones de los artículos 18 y 19 del presente
Convenio.
Párrafo 5 o . Cuando la aplicación del párrafo 2 o suponga la
reducción o la suspensión de una prestación liquidada conforme a las
disposiciones de los artículos 18 y 19 solamente se tomará en cuenta
para la reducción o para la suspensión la fracción de las prestaciones,
rentas o remuneraciones determinada a prorrata de la duración de los
períodos cumplidos de acuerdo con el apartado h) del párrafo primero del artículo 19.
TITULO II
Disposiciones que determinan la legislación aplicable
Artículo 6
A reserva de las disposiciones del presente Título, los trabajadores
asalariados o asimilados ocupados en el territorio de una de las
Partes Contratantes quedan sujetos a la legislación de esta Parte,
aunque sean todavía considerados como residentes en el territorio
de la otra Parte o aunque su patrono o la sede de la empresa que les
ocupe se encuentre en el territorio de la otra Parte.
Artículo 7
El principio establecido en el artículo anterior tendrá las siguientes
excepciones:
a) Los trabajadores asalariados o asimilados, que tengan su residencia en el territorio de una de las Partes Contratantes y sean
enviados al territorio de la otra Parte Contratante por la
empresa que les ocupa normalmente en el territorio de la primera Parte, continuarán sometidos a la legislación de esta
Parte como si estuviesen ocupados en su territorio, durante
los doce primeros meses de su ocupación en el territorio de la
otra Parte; si la duración de esta ocupación se prolongara más
de doce meses, la legislación de la primera Parte continuará
siendo aplicada por un nuevo periodo de doce meses como
máximo, a condición de que la autoridad competente de la
segunda Parte haya dado su conformidad antes del fin del
primer período de doce meses.

b. op werknemers of daarmede gelijkgestelden, die in dienst zijn
van een onderneming welke voor rekening van anderen of voor
eigen rekening personen of goederen per spoor, over de weg,
door de lucht of te water vervoert of zeevisserij bedrijft en
haar zetel heeft op het grondgebied van één der Verdragsluitende
Partijen, en die als lid van het rijdend of varend personeel
werkzaam zijn, is de wettelijke regeling van de Verdragsluitende
Partij op het grondgebied waarvan de onderneming gevestigd
is, van toepassing; indien echter de onderneming op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij een filiaal of een
duurzame vertegenwoordiging heeft, is op de daarbij werkzame
werknemers de wettelijke regeling van de Verdragsluitende
Partij op het grondgebied waarvan het filiaal of de duurzame
vertegenwoordiging zich bevindt van toepassing.
Artikel 8
1. Onverminderd het bepaalde in het tweede lid van artikel 2, is
artikel 6 van toepassing op de werknemers of daarmede gelijkgestelden, die in de diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen
van de Verdragsluitende Partijen werkzaam zijn of in persoonlijke
dienst van de ambtenaren dier diensten zijn.
2. De in het eerste lid van dit artikel bedoelde werknemers, die
onderdaan zijn van de Verdragsluitende Partij, welke door de desbetreffende diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging wordt
vertegenwoordigd, mogen evenwel binnen een termijn van drie maanden na de aanvang van hun werkzaamheid of het in werkingtreden
van dit Verdrag kiezen voor toepassing van de wetgeving van de vertegenwoordigde Staat.
Artikel 9
De bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende Partijen kunnen
voor bepaalde werknemers of groepen werknemers met betrekking
tot de toepasselijke wetgeving in gemeen overleg uitzonderingen
vaststellen op de bepalingen van de artikelen 6 tot en met 8 van dit
Verdrag.
TITEL III
Bijzondere bepalingen
Eerste hoofdstuk
Ziekte, moederschap en overlijden (begrafenisuitkering)
Artikel 10
Wanneer een werknemer of een daarmede gelijkgestelde achtereenvolgens of afwisselend aan de wettelijke regelingen van beide
Verdragsluitende Partijen onderworpen is geweest, worden met het
oog op het verkrijgen, het behoud of het herstel van het recht op

h) Los trabajadores asalariados o asimilados al servicio de una
empresa que efectúe, por cuenta de otro o por su propia cuenta,
transportes de pasajeros o de mercancías, por ferrocarril, por
carretera,, por vía aérea o de navegación y pesca marítima, y
que tenga su sede en el territorio de una de las Partes Contratantes, y estén ocupados en calidad de personal ambulante
o navegante, quedarán sometidos a la legislación de la Parte
Contratante en cuyo territorio tenga su sede aquella empresa;
sin embargo, en el caso de que la empresa posea en el territorio
de la otra Parte Contratante una sucursal o una representación
permanente, los trabajadores ocupados por ella quedarán sometidos a la legislación de la Parte Contratante en el
territorio de la cual se encuentre la sucursal o la representación
permanente.
Artículo 8
Párrafo I o . Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 2 o , del
artículo 2, las disposiciones del artículo 6 serán aplicables a los
trabajadores asalariados o asimilados ocupados en los puestos diplomáticos o consulares de las Partes Contratantes o que estén al servicio personal de los agentes de estos puestos.
Párrafo 2 o . Sin embargo los trabajadores a que se refiere el
párrafo primero del presente artículo que sean subditos de la Parte
Contratante representada por el puesto diplomático o consular en
cuestión podrán optar, en un plazo de tres meses después de la iniciación de su empleo o de la entrada en vigor del presente Convenio,
por la aplicación de la legislación del Estado representado.
Artículo 9
Las Autoridades competentes de las Partes Contratantes podrán
prever, de común acuerdo para ciertos trabajadores o grupos de
trabajadores, excepciones a las disposiciones de los artículos 6 a 8
del presente Convenio, en lo que se refiere a la legislación aplicable.
TITULO III
Disposiciones particulares
Capítulo 1
Enfermedad, Maternidad y Muerte (Indemnización funeraria)
Artículo 10
En lo referente a la adquisición, mantenimiento o recuperación del
derecho a las prestaciones, cuando un trabajador asalariado o asimilado haya estado sujeto sucesiva o alternativamente a la legislación
de las dos Partes Contratantes, los períodos de seguro y los períodos

uitkeringen of verstrekkingen de tijdvakken van verzekering of daarmede gelijkgestelde tijdvakken, vervuld krachtens de wettelijke regeling van elk der Verdragsluitende Partijen, voor zover zij niet samenvallen, samengeteld.
Artikel 11
1. De werknemer of de daarmede gelijkgestelde, die tijdvakken
van verzekering of daarmede gelijkgestelde tijdvakken heeft vervuld
krachtens de wettelijke regeling van één der Verdragsluitende Partijen
en zich naar het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij
begeeft, heeft voor zichzelf en voor zijn gezinsleden, die zich op dat
grondgebied bevinden, recht op uitkeringen en verstrekkingen als
voorzien in de wettelijke regeling van deze Verdragsluitende Partij,
mits hij:
a. arbeidsgeschikt was bij zijn laatste aankomst op het grondgebied van deze Partij;
b. onderworpen was aan de verplichte verzekering na zijn laatste
aankomst op genoemd grondgebied;
c. voldoet aan de door de wettelijke regeling van deze Verdragsluitende Partij gestelde voorwaarden, de in het vorige artikel
bedoelde samentelling van tijdvakken in aanmerking genomen.
2. Indien in de in het eerste lid van dit artikel bedoelde gevallen
de werknemer of de daarmede gelijkgestelde niet aan de in de
alinea's a, b en c van dat lid vermelde voorwaarden voldoet en wanneer bedoelde werknemer nog recht op uitkeringen of verstrekkingen
ingevolge de wettelijke regeling van de Verdragsluitende Partij op het
grondgebied waarvan hij het laatst verzekerd was voordat hij van
woonplaats veranderde zou hebben indien hij zich op laatstbedoeld
grondgebied bevond, behoudt hij dat recht gedurende een tijdvak van
21 dagen te rekenen van de laatste dag waarop hij aan de verplichte
verzekering van die Partij onderworpen was. Het orgaan van laatstbedoelde Partij kan het orgaan van de woonplaats verzoeken de verstrekkingen te verlenen overeenkomstig de wettelijke regeling, toegepast door laatstgenoemd orgaan.
Artikel 12
1. Een werknemer of een daarmede gelijkgestelde, die aangesloten
is bij een orgaan van een der Verdragsluitende Partijen en woonachtig
is op het grondgebied van die Partij, heeft recht op uitkeringen of
verstrekkingen gedurende een tijdelijk verblijf op het grondgebied
van de andere Verdragsluitende Partij, wanneer zijn gezondheidstoestand onmiddellijke geneeskundige behandeling, met inbegrip van
opname in een ziekenhuis, noodzakelijk maakt.

asimilados cumplidos en virtud de la legislación de cada una de las
Partes Contratantes serán totalizados, siempre que no se superpongan.

Artículo 11
o

Párrafo I . El trabajador asalariado o asimilado que haya cumplido períodos de seguro o períodos asimilados según la legislación de
una de las Partes Contratantes y que se dirija al territorio de la otra
Parte Contratante, tendrá derecho para sí mismo y para los miembros
de su familia que se encuentren en dicho territorio, a las prestaciones
previstas por la, legislación de la segunda Parte Contratante, en las
condiciones siguientes:
a) Haber sido apto para el trabajo, en la fecha de su última entrada
en el territorio de esta Parte Contratante;
b) Haber estado sujeto al Seguro Obligatorio después de la última
entrada en dicho territorio;
c) Satisfacer las condiciones requieridas por la legislación de la
segunda Parte Contratante, teniendo en cuenta la totalización
de períodos a que se refiere el artículo anterior.
Párrafo 2 o . Si en los casos a que se refiere el párrafo primero
del presente artículo, el trabajador asalariado o asimilado non compliera las condiciones previstas en los apartados a), b) y c) de dicho
párrafo y cuando el trabajador tuviera aún derecho a prestaciones en
virtud de la legislación de la Parte Contratante en el territorio de la
cual estuvo asegurado en último lugar antes del traslado de su residencia si se encontrara en este territorio, conservará et derecho a prestaciones durante un período de veintiún días a partir del último en que
estuvo sometido al Seguro Obligatorio de esta Parte. La Institución
de esta Parte podrá solicitar a la Institución del lugar de residencia
que sirva las prestaciones en especie según las modalidades de la
legislación aplicada por esta última Institución.

Artículo 12
o

Párrafo I . Un trabajador asalariado o asimilado afiliado a una
Institución de una de las Partes Contratantes y residente en el territorio de dicha Parte disfrutará de prestaciones, durante su permanencia temporal en el territorio de la otra Parte Contratante, cuando
su estado requiera inmediata asistencia médica, comprendida la
hospitalización.

2. Een werknemer of een daarmede gelijkgestelde, die recht op
uitkeringen of verstrekkingen heeft verkregen ten laste van een
orgaan van een der Verdragsluitende Partijen en die op het grondgebied van die Partij woonachtig is, behoudt dat recht indien hij
zijn woonplaats naar het grondgebied van de andere Verdragsluitende
Partij overbrengt; vóór de overbrenging behoeft de werknemer echter
de toestemming van het bevoegde orgaan dat naar behoren met de
beweegredenen van die overbrenging rekening houdt.
3. Wanneer een werknemer of een daarmede gelijkgestelde overeenkomstig de bepalingen van de vorige leden recht heeft op uitkeringen of verstrekkingen, worden de verstrekkingen gedaan door
het orgaan van zijn verblijfplaats of van zijn nieuwe woonplaats
overeenkomstig de bepalingen van de wettelijke regeling, welke door
dat orgaan wordt toegepast, in het bijzonder wat betreft de omvang
en de wijze van verstrekking; de duur van deze verstrekkingen is
evenwel gelijk aan die, voorzien in de wettelijke regeling van het bevoegde land.
4. In de gevallen, bedoeld in het eerste en tweede lid van dit
artikel, worden prothesen, kunstmiddelen van grotere omvang en
andere belangrijke verstrekkingen, behalve in onmiskenbare spoedgevallen, slechts verschaft als het bevoegde orgaan daartoe machtiging heeft verleend.
5. In de gevallen, bedoeld in het eerste en tweede lid van dit
artikel, worden de uitkeringen overeenkomstig de wettelijke regeling
van het bevoegde land verleend. Deze uitkeringen kunnen, volgens
in een administratief akkoord te stellen regelen, voor rekening van
het bevoegde orgaan door het orgaan van het andere land worden
uitbetaald.
6. De bepalingen van de vorige leden zijn van overeenkomstige
toepassing op de gezinsleden, wanneer zij tijdelijk op het grondgebied
van de andere Verdragsluitende Partij verblijven of wanneer zij hun
woonplaats overbrengen naar het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij, nadat zij ziek of zwanger zijn geworden.

Artikel 13
1. De gezinsleden van een werknemer of een daarmede gelijkgestelde, die is aangesloten bij een orgaan van een der Verdragsluitende Partijen genieten, indien zij woonachtig zijn op het grondgebied
van de andere Partij, verstrekkingen, alsof de werknemer bij het
orgaan van hun woonplaats was aangesloten. De omvang, de duur en
de wijze van verlening van bedoelde verstrekkingen worden vastgesteld volgens de bepalingen van de wettelijke regeling, welke dat orgaan toepast.

Párrafo 2 o . Un trabajador asalariado o asimilado que se beneficie de prestaciones a cargo de una Institución de una de las Partes
Contratantes y que resida en el territorio de dicha Parte, conservará
el beneficio cuando traslade su residencia al territorio de la otra Parte
Contratante; sin embargo, antes del traslado, el trabajador deberá
obtener la autorización de la Institución competente, la cual tendrá
debidamente en cuenta los motivos de este traslado.
Párrafo 3 o . Cuando un trabajador asalariado o asimilado tenga
derecho a prestaciones de acuerdo con las disposiciones de los párrafos precedentes, las prestaciones en especie serán facilitadas por
la Institución del lugar de su nueva residencia, de acuerdo con las
disposiciones de lalegislación aplicada por dicha Institución, en particular en lo referente a la extensión y modalidades del servicio de
las prestaciones en especie; sin embargo, la duración del servicio
de estas prestaciones será la, prevista por la legislación del país competente.
Párrafo 4 o . En los casos previstos en los párrafos I o y 2 o del
presente artículo la concesión de prótesis, grandes aparatos de prótesis y otras prestaciones en especie de gran importancia estará
subordinada, — salvo en casos de urgencia absoluta — a la condición
de que la Institución competente conceda su autorización.
Párrafo 5 o . Las prestaciones en metálico, en los casos previstos
en los párrafos I o y 2 o del presente artículo, serán abonadas de
acuerdo con la legislación del país competente. Estas prestaciones
podrán ser pagadas por la Institución del otro país por cuenta de la
Institución competente según modalidades que se fijarán en un acuerdo administrativo.
Párrafo 6 o . Las disposiciones de los párrafos anteriores serán
aplicables por analogía a los miembros de la familia cuando trasladen su residencia temporal al territorio de la, otra Parte Contratante o cuando trasladen su residencia al territorio de la otra Parte
Contratante después de la realización del riesgo de enfermedad o de
maternidad.
Artículo 13
o

Párrafo I . Los miembros de la familia de un trabajador asalariado o asimilado que esté afiliado a una Institución de una de las
Partes Contratantes se beneficiarán de las prestaciones en especie
cuando residan en el territorio de la otra Parte Contratante, como si
et trabajador estuviera afiliado al la Institución del lugar de su residencia. La extensión, la duración y las modalidades del servicio de
dichas prestaciones serán determinadas según las disposiciones de la
legislación aplicada por esta Institución.

2. Wanneer de gezinsleden hun woonplaats overbrengen naar het
grondgebied van het bevoegde land, genieten zij de uitkeringen en
verstrekkingen overeenkomstig de bepalingen van de wettelijke regelingen van dat land. Deze bepaling is eveneens van toepassing, wanneer de gezinsleden voor hetzelfde geval van ziekte of moederschap
reeds uitkeringen en verstrekkingen hebben genoten van de organen
van de Verdragsluitende Partij, op het grondgebied waarvan zij vóór
hun verhuizing hebben gewoond; indien de wettelijke regeling, welke
door het bevoegde orgaan wordt toegepast, voorziet in een maximum
duur voor de toekenning van uitkeringen en verstrekkingen, wordt
met het tijdvak, waarover onmiddellijk vóór de overbrenging van de
woonplaats uitkeringen of verstrekkingen zijn verleend, rekening
gehouden.
3. Wanneer de gezinsleden als bedoeld in het eerste lid van dit
artikel in het land van hun woonplaats beroepswerkzaamheden uitoefenen of een pensioen of rente genieten op grond waarvan zij
aanspraak op verstrekkingen kunnen maken, zijn de bepalingen van
dit artikel niet op hen van toepassing.
Artikel 14
Indien bij de toepassing van dit hoofdstuk een werknemer of een
daarmede gelijkgestelde of een lid van zijn gezin op grond van de
wettelijke regelingen van beide Verdragsluitende Partijen recht op
moederschapsuitkeringen zou kunnen doen gelden, is op de belanghebbende van toepassing de wettelijke regeling welke van kracht is
op het grondgebied van de Verdragsluitende Partij, waar de geboorte
heeft plaatsgevonden, waarbij, voor zover noodzakelijk, rekening
wordt gehouden met de samentelling van tijdvakken, bedoeld in
artikel 10 van dit Verdrag.
Artikel 15
1. Wanneer de rechthebbende op pensioenen of renten, verschuldigd krachtens zowel de wettelijke regeling van de ene als die van de
andere Verdragsluitende Partij, woonachtig is op het grondgebied
van één dier Partijen en hij volgens de wettelijke regeling van deze
Partij recht op verstrekkingen heeft, worden deze aan hemzelf en aan
zijn gezinsleden verleend door het orgaan van zijn woonplaats, alsof
hij in het genot was van een pensioen of rente, uitsluitend verschuldigd op grond van de wettelijke regeling van het land van zijn woonplaats. Genoemde verstrekkingen komen ten laste van het orgaan van
de woonplaats.
2. Wanneer de rechthebbende op een pensioen of een rente, verschuldigd krachtens de wettelijke regeling van een der Verdragsluitende Partijen, woonachtig is op het grondgebied van de andere
Partij, worden de verstrekkingen, waarop hij krachtens de wettelijke
regeling van eerstgenoemde Partij recht heeft, aan hemzelf en aan
zijn gezinsleden verleend door het orgaan van zijn woonplaats.

Párrafo 2 o . Cuando los miembros de la familia trasladen su residencia al territorio del país competente, se beneficiarán de las prestaciones de acuerdo con las disposiciones de la legislación de dicho
país. Esta regla será igualmente aplicable cuando los miembros de
la familia se hubieran ya beneficiado por el mismo caso de enfermedad o de maternidad, de las prestaciones servidas por las Instituciones de la Parte Contratante en el territorio de la cual hayan
residido antes del traslado; si la legislación aplicable por la Institución
competente prevé una duración máxima para la concesión de las
prestaciones, se tendrá en cuenta el período de conce sión de las
prestaciones efectuado inmediatamente antes del traslado de residencia.
Párrafo 3 o . Cuando los miembros de la familia a que se refiere
el párrafo primero del presente artículo, ejerzan en el país de residencia una actividad profesional o se beneficien de una pensión o de
una renta que les dé derecho a prestaciones en especie, no les serán
aplicables las disposiciones del presente artículo.
Artículo 14
En el caso de que la aplicación del presente Capítulo diera derecho
a un trabajador asalariado o asimilado, o a un miembro de su/familia,
a disfrutar prestaciones de maternidad de acuerdo con las legislaciones
de las dos Partes Contratantes, se aplicará al interesado la legislación
en vigor en el territorio de la Parte Contratante donde se haya producido el nacimiento, teniendo en cuenta, en la medida que sea necesaria, la totalización de períodos a que se refiere el artículo 10 del
presente Convenio.
Artículo 15
Párrafo I o . Cuando el titular de pensiones o de rentas debidas
en virtud de las legislaciones de una y otra de las Partes Contratantes
resida en el territorio de una de las Partes Contratantes y tenga
derecho a las prestaciones en especie en virtud de la legislación de
esta Parte, éstas serán servidas al titular y a los miembros de su
familia por la Institución del lugar de su residencia como si fuera
titular de una pensión o de una renta debida en virtud de la sola
legislación del país de su residencia. Dichas prestaciones estarán a
cargo de la, Institución del país de residencia.
Párrafo 2 o . Cuando el titular de una pensión o de una renta
debida en virtud de la legislación de una de las Partes Contratantes
resida, en el territorio de la otra Parte Contratante, las prestaciones
en especie a las que tenga derecho en virtud de la legislación de la
primera Parte serán servidas a dicho titular y a los miembros de su
familia por la Institución del lugar de su residencia.

3. Indien, ter dekking van de verstrekkingen, de wettelijke regeling
van een Verdragsluitende Partij voorziet in premie- of bijdrage-inhoudingen ten laste van degene, die een pensioen of rente geniet, is het
oiigaan, dat het pensioen of de rente verschuldigd is en tot welks
last de verstrekkingen komen, gemachtigd in de in dit artikel bedoelde
gevallen tot die inhoudingen over te gaan.
Artikel 16
1. De verstrekkingen verleend krachtens artikel 11, lid 2, artikel
12, leden 1, 2 en 6, artikel 13, lid 1, en artikel 15, lid 2, van dit
Verdrag worden door de bevoegde organen vergoed aan de organen,
welke deze hebben verleend.
2. De vergoeding wordt vastgesteld en vindt plaats overeenkomstig de in een administratief akkoord vast te stellen regelen; de vergoeding kan betaald worden door middel van vaste bedragen.
Artikel 17
1. Wanneer een werknemer of een daarmede gelijkgestelde, die
onderworpen is aan de wettelijke regeling van de ene Verdragsluitende Partij, of een rechthebbende op een pensioen of een rente, dan
wel een gezinslid overlijdt op het grondgebied van de andere Partij,
wordt het overlijden geacht te hebben plaatsgevonden op het grondgebied van eerstgenoemde Partij.
2. Het bevoegde orgaan neemt de uitkering bij overlijden voor
zijn rekening ook indien de rechthebbende zich op het grondgebied
van de andere Verdragsluitende Partij bevindt.
Tweede hoofdstuk
Invaliditeit, ouderdom en overlijden (pensioenen)
Afdeling 1
Algemene bepalingen
Artikel 18
1. Wanneer een verzekerde achtereenvolgens of afwisselend aan
de wettelijke regelingen van beide Verdragsluitende Partijen onderworpen is geweest, worden met het oog op het verkrijgen, het behoud
of het herstel van het recht op uitkeringen de tijdvakken van verzekering of de daarmede gelijkgestelde tijdvakken, vervuld krachtens de
wettelijke regeling van elk der Verdragsluitende Partijen, voor zover
zij niet samenvallen, samengeteld.

Párrafo 3 o . Si la legislación de una Parte Contratante prevé
descuentos de cotización a cargo del titular de la pensión o de la
renta, para la cobertura de las prestaciones en especie, la Institución
deudora de la, pensión o de la renta, a cargo de la cual se hallen las
prestaciones en especie, está autorizada a realizar estos descuentos
en los casos a que se refiere el presente artículo.
Artículo 16
o

Párrafo I . Las prestacioneso en especie concedidas en virtud de
laso disposiciones
del párrafo 2 , del artículo
11, de los párrafos I o ,
o
o
2 y 6 del artículo 12, del párrafo I del artículo 13 y del párrafo
2 o del artículo 15 del presente Convenio, serán objeto de reembolso
por parte de las Instituciones competentes a las que las hayan servido.
Párrafo 2 o . El reembolso será determinado y efectuado según
las modalidades que habrán de fijarse por un acuerdo administrativo;
se podrá regular que el reembolso se efectúe mediante sumas a
tanto alzado.
Artículo 17
Párrafo 1°. Cuando un trabajador asalariado o asimilado sujeto
a la legislación de una Parte Contratante o un titular de una pensión
o de una renta o un miembro de su familia fallezca en el territorio
de la otra Parte, el fallecimiento será considerado como si hubiera
ocurrido en el territorio de la primera Parte.
Párrafo 2 o . La Institución competente tomará a su cargo la, indemnización por muerte incluso si el beneficiario se encontrara en
el territorio de la otra Parte Contratante.
Capítulo 2
Invalidez, Vejez y Muerte (pensiones)
Sección 1
Generalidades
Artículo 18
o

Párrafo I . Para la adquisición, mantenimiento o recuperación
del derecho a las prestaciones, cuando un asegurado haya estado
sometido sucesiva o alternativamente a la legislación de las dos
Partes Contratantes, los períodos de seguro y los períodos asimilados
cumplidos en virtud de la legislación de cada una de las Partes
Contratantes serán totalizados siempre que no se superpongan.

2. Wanneer de wettelijke regeling van een van de Verdragsluitende
Partijen de toekenning van bepaalde uitkeringen afhankelijk stelt van
de voorwaarde, dat de tijdvakken van verzekering zijn vervuld in
een aan een bijzondere regeling onderworpen beroep, dan worden
om voor deze uitkeringen in aanmerking te komen alleen de tijdvakken, welke vervuld zijn krachtens de overeenkomstige regelingen van
de andere Verdragsluitende Partij en de tijdvakken, welke in hetzelfde beroep krachtens andere regelingen van deze Verdragsluitende
Partij zijn vervuld, voor zover zij niet samenvallen, samengeteld. Indien de verzekerde ondanks de samentelling van genoemde tijdvakken
niet voldoet aan de voorwaarden om deze uitkeringen te kunnen genieten, worden de desbetreffende tijdvakken eveneens samengeteld
om in aanmerking te komen voor de uitkeringen volgens het algemeen
stelsel van de Verdragsluitende Partijen.
3. Indien de tijdvakken van verzekering en de daarmede gelijkgestelde tijdvakken krachtens de wettelijke regeling van één der Verdragsluitende Partijen in totaal geen zes maanden vormen, wordt
geen enkele uitkering ingevolge die wettelijke regeling toegekend;
in dat geval worden met het oog op het verkrijgen, het behoud en
het herstel van het recht op uitkeringen van de zijde van de andere
Verdragsluitende Partij bedoelde tijdvakken in aanmerking genomen
doch niet voor de vaststelling van het verschuldigde pro-rata-bedrag
volgens artikel 19, lid 1, alinea b, van dit Verdrag. Deze bepaling is
evenwel niet van toepassing, indien het recht op uitkeringen is verkregen krachtens de wettelijke regeling van eerstbedoelde Partij, alleen
op grond van tijdvakken, vervuld ingevolge die wettelijke regeling.
Artikel 19
1. De uitkeringen waarop een verzekerde, als bedoeld in artikel 18
van dit Verdrag of zijn nagelaten betrekkingen, op grond van de
wettelijke regelingen van de Verdragsluitende Partijen krachtens
welke de verzekerde tijdvakken van verzekering of daarmede gelijkgestelde tijdvakken heeft vervuld, aanspraak kunnen maken, worden
op de volgende wijze vastgesteld:
a. het orgaan van elk der Verdragsluitende Partijen bepaalt overeenkomstig de eigen wettelijke regeling of de belanghebbende,
de in het vorig artikel bedoelde samentelling van tijdvakken
in aanmerking genomen, aan de voorwaarden voldoet om aanspraak te kunnen maken op de in die wettelijke regeling bedoelde uitkeringen;
b. indien krachtens de vorige alinea recht op uitkering bestaat,
berekent bedoeld orgaan eerst het bedrag van de uitkering
waarop de belanghebbende recht zou hebben, indien alle tijdvakken van verzekering of daarmede gelijkgestelde tijdvakken,
samengeteld op de in het vorige artikel aangegeven wijze, uit-

Párrafo 2 o . Cuando la legislación de una Parte Contratante subordine la concesión de ciertas prestaciones a la condición de que los
períodos de seguro hayan sido cumplidos en una profesión sujeta a
un régimen especial, solamente se totalizarán para la admisión al
beneficio de esas prestaciones, los períodos cumplidos en virtud de
los regímenes correspondientes de la otra Parte Contratante y los
períodos cumplidos en la misma profesión en virtud de otros regímenes de dicha Parte Contratante, siempre que no se superpongan.
Si, a pesar de la totalización de dichos períodos el asegurado no
cumple las condiciones que le permitan beneficiarse de dichas prestaciones, los períodos de que se trata serán igualmente totalizados para
la admisión al beneficio de las prestaciones del régimen general de
las Partes Contratantes.
Párrafo 3 o . Si los períodos de seguro y los períodos asimilados
en virtud de la legislación de una de las Partes Contratantes no
alcanzasen en total a los seis meses, no se concederá ninguna prestación en virtud de dicha legislación; en ese caso, los períodos a que
antes se alude se tomarán en consideración para la adquisición,
mantenimiento y recuperación del derecho a prestaciones por la otra
Parte Contratante, pero no se tendrán en cuenta para determinar el
importe debido a prorrata, según el artículo 19, párrafo primero,
apartado b) del presente Convenio. Sin embargo, esta disposición
no será aplicable si el derecho a las prestaciones ha sido adquirido
en virtud de la legislación de la primera Parte Contratante, solamente
a base de los períodos cumplidos bajo su legislación.
Artículo 19
o

Párrafo I . Las prestaciones a, las que un asegurado a que se
refiere el artículo 18 del presente Convenio o sus supervivientes
puedan tener derecho en virtud de las legislaciones de las Partes
Contratantes según las cuales el asegurado haya cumplido los
períodos de seguro o períodos asimilados, serán liquidadas de la
manera siguiente:
a) La Institución de cada una de las Partes Contratantes determinará, de acuerdo con su propia legislación, si el interesado
reúne las condiciones requeridas para tener derecho a las prestaciones previstas por esta legislación, teniendo en cuenta la
totalización de los períodos a que se refiere el artículo anterior;
b) Si el derecho se hubiese adquirido en virtud del apartado
anterior, dicha Institución determinará, por orden, la cuantía
de la prestación a la cual tuviera derecho el interesado si todos
los períodos de seguro o períodos asimilados, totalizados según
las modalidades a que se refiere el artículo anterior, hubieran

sluitend krachtens de eigen wettelijke regeling zouden zijn
vervuld; op basis van genoemd bedrag stelt het orgaan het
bedrag van de verschuldigde uitkering vast naar verhouding
van de duur van de tijdvakken, welke vóór de verzekerde
gebeurtenis volgens de eigen wettelijke regeling zijn vervuld,
tot de gezamenlijke duur van de tijdvakken, welke krachtens
de wettelijke regelingen van de beide Verdragsluitende Partijen
vóór de verzekerde gebeurtenis zijn vervuld; dit bedrag vormt
de uitkering welke door het betrokken orgaan aan de belanghebbende verschuldigd is;
c. indien de belanghebbende met inachtneming van de in het
vorige artikel bedoelde samentelling van tijdvakken, op een
bepaald tijdstip niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld in
de op hem van toepassing zijnde wettelijke regelingen, doch
aan de in één van deze wettelijke regelingen gestelde voorwaarden wordt het bedrag van de uitkering overeenkomstig alinea b
van dit lid vastgesteld;
d. indien de belanghebbende op een bepaald tijdstip niet voldoet
aan de voorwaarden, gesteld in de op hem van toepassing zijnde
wettelijke regelingen, doch wel aan de voorwaarden gesteld in
één van deze wettelijke regelingen, zonder dat het noodzakelijk
is daartoe een beroep te doen op de tijdvakken welke krachtens
de andere wettelijke regeling zijn vervuld, wordt het bedrag
van de uitkering vastgesteld uitsluitend krachtens de wettelijke
regeling ten aanzien waarvan het recht geopend is waarbij
alleen rekening wordt gehouden met de tijdvakken welke
krachtens die wettelijke regeling zijn vervuld;
e. in de gevallen, bedoeld in de alinea's c en d van dit lid, worden
de reeds vastgestelde uitkeringen herzien overeenkomstig de
bepalingen van alinea b van dit lid, naarmate de voorwaarden,
gesteld in de andere wettelijke regelingen zijn vervuld, de in
het vorige artikel bedoelde samentelling van tijdvakken in aanmerking genomen.
2. Indien het bedrag van de uitkering waarop de belanghebbende,
zonder toepassing van artikel 18, uitsluitend op grond van de krachtens de wettelijke regeling van één Verdragsluitende Partij vervulde
tijdvakken van verzekering en daarmede gelijkgestelde tijdvakken
aanspraak maken kan, hoger is dan het totaalbedrag van de uit de
toepassing van het vorige lid van dit artikel voortvloeiende uitkeringen, heeft hij van de zijde van het orgaan van deze Partij recht
op een aanvulling, gelijk aan het verschil.
3. Onverminderd het bepaalde in alinea d van het eerste lid van
dit artikel en in artikel 22 kunnen de belanghebbenden, die zich op de
bepalingen van dit hoofdstuk kunnen beroepen, geen aanspraak doen
gelden op een pensioen uitsluitend krachtens de bepalingen van de
wettelijke regeling van één Verdragsluitende Partij.

sido cumplidos exclusivamente bajo su propia legislación; sobre
la base de dicha cuantía, la Institución fijará el importe debido
a prorrata de la duración de los períodos cumplidos bajo dicha
legislación antes de la realización del riesgo con relación a la
duración total de los períodos cumplidos bajo las legislaciones
de las dos Partes Contratantes antes de la realización del riesgo;
esta cantidad constituye la prestación debida al interesado por
la Institución de que se trate;
c) Si el interesado, teniendo en cuenta la totalización de los
períodos a que se refiere el artículo anterior, no cumple, en un
momento determinado las condiciones exigidas por las legislaciones que le son aplicables, pero satisface solamente las
condiciones de una de ellas, la cuantía de la prestación será
determinada de acuerdo con las disposiciones del apartado b)
del presente párrafo;
d) Si el interesado no reúne, en un momento determinado, las
condiciones exigidas por las legislaciones que le son aplicables,
pero cumple las condiciones de una de ellas, sin que sea
necesario acudir a los períodos cumplidos bajo las otras legislaciones, la cuantía de la prestación se determinará en virtud
de la sola legislación bajo la cual se reconozca el derecho y
teniendo en cuenta los solos períodos cumplidos bajo esta
legislación;
e) En los casos a que se refieren los apartados c) y d) del presente
párrafo, las prestaciones ya liquidadas serán revisadas de acuerdo con las disposiciones del apartado b) del presente párrafo
a medida, que las condiciones exigidas por las otras legislaciones
se vayan cumpliendo, teniendo en cuenta la totalización de los
períodos a que se refiere el artículo anterior.
Párrafo 2 o . Si la cuantía de la, prestación a la cual el interesado
pueda tener derecho sin aplicación de las disposiciones del artículo
18, por los solos períodos de seguro y períodos asimilados cumplidos
en virtud de la legislación de una Parte Contratante, es superior al
total de las prestaciones que resultan de la aplicación del párrafo
anterior del presente artículo, aquél tendrá derecho, por parte de la
Institución de esta Parte Contratante, a un complemento igual a la
diferencia.
Párrafo 3 o . A reserva de las disposiciones del apartado d) del
párrafo primero del presente artículo y del artículo 22, los interesados
que se acojan a las disposiciones del presente Capítulo, no podrán
optar al beneficio de una pensión en virtud de las solas disposiciones
de la legislación de una Parte Contratante.

Afdeling 2
Bijzondere bepalingen
Artikel 20
1. De werknemer of de daarmede gelijkgestelde, die verzekerd is
ingevolge de Nederlandse wettelijke regelingen inzake de algemene
oudersdomsverzekering en de algemene weduwen- en wezenverzekering, blijft verzekerd gedurende elk tijdvak van tijdelijke of blijvende
ongeschiktheid tot werken, veroorzaakt door een ziekte, een bedrijfsongeval of een beroepsziekte, waarvoor een uitkering van Nederlandse
zijde wordt genoten, indien de ongeschiktheid tot werken tenminste
50% bedraagt, zelfs indien hij zijn woonplaats overbrengt naar het
grondgebied van Spanje, mits hij aldaar geen werkzaamheden als
werknemer of als zelfstandige is gaan verrichten.
2. De in Spanje wonende echtgenote, beneden de leeftijd van 65
jaar, van een verzekerde ingevolge de Nederlandse wettelijke regeling
inzake de algemene ouderdomsverzekering is eveneens verzekerd,
behoudens, al naar gelang het geval, over het tijdvak:
a. gedurende hetwelk zij tevens tijdvakken van verzekering of van
bijdragebetaling of daarmede gelijkgestelde tijdvakken heeft
vervuld krachtens een Spaanse regeling van verplichte ouderdomsverzekering;
h. gedurende hetwelk zij op grond van een zodanige regeling een
ouderdomspensioen geniet.
Artikel 21
De Nederlandse organen mogen de pensioenen krachtens de algemene ouderdomsverzekering en de renten krachtens de verzekering
inzake invaliditeit, ouderdom en vroegtijdig overlijden voor werknemers, alsmede de procentuele bijslagen op deze renten, rechtstreeks
en uitsluitend berekenen op basis van de tijdvakken van verzekering
en daarmede gelijkgestelde tijdvakken, vervuld krachtens de betreffende wettelijke regeling.
Artikel 22 .
1. In het geval, dat een werknemer of een daarmede gelijkgestelde
achtereenvolgens of afwisselend onderworpen is geweest aan de wettelijke regelingen genoemd in artikel 1, onder a, cijfer 2 en onder b,
cijfer 4, kunnen zijn nabestaanden uitsluitend aanspraak maken op
de uitkeringen ingevolge de wettelijke regeling, waaraan de werknemer ten tijde van zijn overlijden onderworpen was.
2. Wanneer de werknemer laatstelijk onderworpen is geweest aan
de Spaanse wettelijke regeling, genoemd in artikel 1. onder a, cijfer
2, worden de tijdvakken van verzekering en de daarmede gelijkgestelde tijdvakken, vervuld krachtens de Nederlandse wettelijke regeling, genoemd in artikel 1, onder b, cijfer 4, en krachtens de Neder-

Sección 2
Disposiciones Particulares
Artículo 20
o
Párrafo I . El trabajador asalariado o asimilado, asegurado en
virtud de la legislación holandesa sobre el seguro general de vejez y
el seguro general do viudas y huérfanos continuará asegurado durante
todo el período de incapacidad temporal o permanente para el trabajo
debida a, una enfermedad, un accidente de trabajo o una enfermedad
profesional que dé lugar a una prestación en metálico por parte de
la legislación holandesa, si el tipo de incapacidad para el trabajo llega
a un 50 por 100, aún cuando el interesado traslade su residencia a
territorio español a condición de que en España no vuelva a tener
una ocupación asalariada o independiente.
Párrafo 2 o . La esposa, de edad inferior a 65 años y residente en
España, de un asegurado en virtud de la legislación holandesa sobre
el seguro general de vejez estará igualmente asegurada salvo, según
el caso, por el período:
a) durante el cual hubiera cumplido al mismo tiempo períodos
de seguro o de cotización o períodos equivalentes en virtud de
un régimen español obligatorio de seguro de vejez;
b) durante el cual la interesada se beneficie de una pensión de
vejez en virtud del citado régimen.
Artículo 21
Las Instituciones holandesas podrán calcular las pensiones del
Seguro General de Vejez y las rentas del Seguro de Invalidez, Vejez
y Muerte prematura para los asalariados así como las mejoras de
estas rentas, directa y exclusivamente en función de los períodos de
seguro y los períodos asimilados cumplidos en virtud de la legislación correspondiente.
Artículo 22
Párrafo I . En el caso en que un trabajador asalariado o asimilado haya estado sujeto sucesiva o alternativamente a las legislaciones
a que se refiere el artículo primero letra Z>), número 4, y letra a),
número 2, sus supervivientes podrán tener derecho a las solas prestaciones previstas por la legislación a la cual el trabajador haya estado
sujeto en la fecha de su fallecimiento.
Párrafo 2 o . Cuando un trabajador ta estado sujeto últimamente
a la legislación española a que se refiere el artículo primero, letra a)9
número 2, los períodos de seguro y los períodos asimilados cumplidos
bajo la legislación holandesa a que se refiere el artículo primero,
letra b), número 4, y bajo la legislación holandesa a que se refiere
o

landse wettelijke regeling, genoemd in artikel 1, onder b, cijfer 2,
voorzover zij vóór 1 oktober 1959 liggen, voor de berekening en
vaststelling van het recht op uitkering ingevolge de Spaanse wettelijke regeling, eveneens in aanmerking genomen.
Artikel 23
1. De in de Nederlandse wettelijke regeling inzake de algemene
ouderdomsverzekering bedoelde overgangspensioenen voor personen
die op 1 januari 1957 de 65-jarige leeftijd reeds bereikt hadden,
worden aan Spaanse onderdanen onder dezelfde voorwaarden toegekend als aan Nederlandse onderdanen.
2. De in de Nederlandse wettelijke regeling inzake de algemene
ouderdomsverzekering bedoelde overgangsvoordelen voor personen
die op 1 januari 1957 tussen 15 en 65 jaar oud waren, worden aan
Spaanse onderdanen onder dezelfde voorwaarden toegekend als aan
Nederlandse onderdanen.
Artikel 24
De uit de overgangsbepalingen van de Nederlandse wettelijke
regeling inzake de algemene weduwen- en wezenverzekering voortvloeiende voordelen op grond van een overlijden, dat plaatsvond vóór
1 oktober 1959, worden aan Spaanse onderdanen onder dezelfde
voorwaarden toegekend als aan Nederlandse onderdanen.
Artikel 25
Het bepaalde in artikel 4, eerste lid, van dit Verdrag is niet van
toepassing:
a. op de ingevolge artikel 23, eerste lid, van dit Verdrag toegekende overgangspensioenen;
h. op de in de vorige artikelen bedoelde, aan Nederlandse onderdanen toegekende overgangsvoordelen.
Artikel 26
Wanneer een werknemer of een daarmede gelijkgestelde vóór het
bereiken van de 35-jarige leeftijd ingevolge de Spaanse wettelijke
regelingen verplicht verzekerd is geweest en vervolgens in Nederland
arbeid in loondienst of daarmede gelijkgestelde arbeid verricht:
a. wordt hij niet van de verzekering ingevolge de wettelijke regeling, genoemd in artikel 1, onder b, cijfer 2, uitgesloten, indien
hij althans niet de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, geen loon
geniet op grond waarvan hij het recht heeft te verzoeken van
de verzekering te worden vrijgesteld of niet op grond van
enige andere bepaling van bedoelde wettelijke regeling van de
verzekering is uitgezonderd;

el artículo primero, letra b), número 2, siempre que correspondan
a fechas anteriores al I o de octubre de 1959, serán igualmente tomadas en cuenta para la determinación del derecho a la prestación
en virtud de la legislación española.
Artículo 23
Párrafo I o . Las pensiones transitorias, previstas por la legislación
holandesa sobre el Seguro General de Vejez para, las personas que
hubieran cumplido la edad de 65 años en I o de enero de 1957, se
consederán a los subditos españoles en las mismas condiciones que
a los subditos holandeses.
Párrafo 2 o . Los beneficios transitorios, previstos por la legislación holandesa sobre el Seguro General de Vejez para las personas
cuya edado estaba comprendida entre los quince y sesenta y cinco
años en I de enero de 1957, se concederán a los subditos españoles
en las mismas condiciones que a los subditos holandeses.
Artículo 24
Los beneficios que se derivan de las disposiciones transitorias de la
legislación holandesa sobre el Seguro General de las viudas y deo los
huérfanos, en virtud de un fallecimiento ocurrido antes de I de
octubre de 1959, serán concedidos a los subditos españoles en las
mismas condiciones que a los subditos holandeses.
Artículo 25
Las disposiciones del artículo 4, párrafo primero, del presente Convenio, no serán aplicables:
a) a las pensiones transitorias concedidas en virtud del artículo 23,
párrafo primero, del presente Convenio;
b) a las pensiones y beneficios transitorios a, que se refieren los
artículos precedentes concedidos a los subditos holandeses.
Artículo 26
Cuando un trabajador asalariado o asimilado haya estado asegurado
obligatoriamente en virtud de la legislación española antes de cumplir
la edad de 35 años, y efectué seguidamente en los Países Bajos un
trabajo asalariado o asimilado:
a) No será excluido del Seguro a tenor de la legislación citada en
el artículo primero, letra b), número 2, a, condición, sin embargo de no haber alcanzado la edad de 65 años, de no gozar
de una remuneración que le dé derecho a solicitar la exención
de afiliación al Seguro o de no estar excluido del Seguro en
virtud de otra disposición de esta legislación;

b. wordt hij voor de vaststelling van het recht op uitkering ingevolge bedoelde wettelijke regeling geacht vóór de 35-jarige
leeftijd in de verzekering krachtens die wettelijke regeling te
zijn opgenomen;
c. wordt hij voor de berekening van een uitkering ingevolge bedoelde wettelijke regeling geacht verzekerd te zijn vanaf het
tijdstip waarop hij de 35-jarige leeftijd heeft bereikt.
Derde hoofdstuk
Arbeidsongevallen en beroepsziekten
Artikel 27
Indien de wettelijke regeling van één der Verdragsluitende Partijen
met betrekking tot de vaststelling van de graad van ongeschiktheid
in geval van een arbeidsongeval of een beroepsziekte uitdrukkelijk of
stilzwijgend bepaalt, dat arbeidsongevallen of beroepsziekten, welke
zich op een vroeger tijdstip hebben voorgedaan, in aanmerking worden genomen, dan worden de arbeidsongevallen en beroepsziekten
welke zich op een vroeger tijdstip onder de wettelijke regeling van
de andere Verdragsluitende Partij hebben voorgedaan, in aanmerking
genomen alsof zij zich onder de wettelijke regeling van eerstbedoelde
Partij hebben voorgedaan.
Artikel 28
Indien een werknemer of een daarmede gelijkgestelde, die van de
zijde van het bevoegde orgaan van één der Verdragsluitende Partijen
in het genot is gesteld van een schadeloosstelling wegens een beroepsziekte, terzake van een beroepsziekte van dezelfde aard rechten doet
gelden op schadeloosstelling krachtens de wettelijke regeling van de
andere Partij, dient hij aan het bevoegde orgaan van laatstbedoelde
Partij de nodige inlichtingen te verstrekken, met betrekking tot
vroeger reeds ter schadeloosstelling van de betreffende beroepsziekte
verleende uitkeringen.
Het orgaan, dat de nieuwe uitkeringen moet betalen zal met de
vroegere uitkeringen rekening houden alsof deze te zijnen laste waren
geweest.
Vierde hoofdstuk
Werkloosheid
Artikel 29
Wanneer een verzekerde achtereenvolgens of afwisselend aan de
wettelijke regelingen van beide Verdragsluitende Partijen onderworpen is geweest, worden met het oog op het verkrijgen, het behoud
of het herstel van het recht op uitkeringen de tijdvakken van verzekering en de daarmede gelijkgestelde tijdvakken, vervuld krachtens
de wettelijke regeling van elk der Verdragsluitende Partijen, voorzover zij niet samenvallen, samengeteld.

b) será considerado para la determinación del derecho a una
prestación de esta legislación como si se inscribiera en el seguro
de esta legislación antes de la edad de 35 años;
c) para el calculo de una prestación según esta legislación, se considerará al interesado como asegurado en la fecha en que
hubiera alcanzado la edad de 35 años.
Capítulo 3
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
Artículo 27
Si, para apreciar el grado de incapacidad en caso de un accidente
de trabajo o de una enfermedad profesional según la legislación de
una de las Partes Contratantes, esta legislación prevé explícita o
implícitamente que sean tomados en cuenta los accidentes de trabajo
o las enfermedades profesionales ocurridos con anterioridad, lo serán
igualmente los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales
ocurridos con anterioridad bajo la legislación de la otra Parte Contratante como si hubieran ocurrido bajo la, legislación de la primera
Parte.
Artículo 28
Si un trabajador asalariado o asimilado que ha obtenido la reparación de una enfermedad profesional por la Institución competente de
una de las Partes Contratantes, hiciere valer, para una enfermedad
profesional de la misma naturaleza, derechos a prestación en virtud
de la legislación de la otra Parte, deberá facilitar a la Institución
competente de esta última Parte, los datos necesarios, relativos a
las prestaciones liquidadas con anterioridad para reparar la enfermedad profesional de que se trate.
La Institución deudora de las nuevas prestaciones tendrá en cuenta
las prestaciones anteriores como si hubieran estado a su cargo.
Capítulo 4
Paro

Artículo 29
Para la adquisición, mantenimiento o recuperación del derecho
a prestaciones, cuando un asegurado ha estado sujeto sucesiva o
alternativamente a la legislación de las dos Partes Contratantes,
serán totalizados los períodos de seguro y los períodos asimilados
cumplidos en virtud de la legislación de cada una de las Partes,
siempre que no se superpongan.

Artikel 30
De werknemer of de daarmede gelijkgestelde, die tijdvakken van
verzekering of daarmede gelijkgestelde tijdvakken heeft vervuld
krachtens de wettelijke regeling van één der Verdragsluitende Partijen
en zich naar het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij
begeeft, heeft tijdens zijn verblijf op dit grondgebied, recht op werkloosheidsuitkeringen als voorzien in de wettelijke regeling van deze
Verdragsluitende Partij mits hij:
a. onderworpen was aan de verplichte werkloosheidsverzekering
na zijn laatste aankomst op genoemd grondgebied;
h. voldoet aan de door de wettelijke regeling van deze Verdragsluitende Partij gestelde voorwaarden, de in het vorige artikel
bedoelde samentelling van tijdvakken in aanmerking genomen.
Vijfde hoofdstuk
Kinderbijslagen
Artikel 31
Indien de wettelijke regeling van één der Verdragsluitende Partijen
het verkrijgen van het recht op kinderbijslag afhankelijk stelt van de
vervulling van tijdvakken van verzekering of daarmede gelijkgestelde
tijdvakken, houdt het bevoegde orgaan van deze Partij, voor zover
zulks noodzakelijk is, rekening met alle op het grondgebied van elk
der Verdragsluitende Partijen vervulde tijdvakken.
Artikel 32
1. Een werknemer of een daarmede gelijkgestelde die verzekerd
is volgens de wetgeving van een der Verdragsluitende Partijen, die
kinderen heeft die op het grondgebied van de andere Partij woonachtig zijn dan wel daar worden opgevoed, heeft met inachtneming
eventueel van de in het vorige artikel bedoelde samentelling van tijdvakken, voor deze kinderen recht op kinderbijslag overeenkomstig
de wettelijke regeling van eerstbedoelde Verdragsluitende Partij, zelfs
indien de werknemer geacht wordt op het grondgebied van de andere
Partij te wonen.
2. De aanvullende uitkeringen, die ingevolge de wettelijke regeling
van één der Verdragsluitende Partijen in het kader van de kinderbijslagregeling worden toegekend, aan gerechtigde familieleden van
werknemers, worden eveneens toegekend aan gerechtigde familieleden
van werknemers, die onderdaan zijn van de andere Partij en onder
genoemde regeling vallen, zelfs indien zij geacht worden op het grondgebied van deze Verdragsluitende Partij te wonen.

Artículo 30
El trabajador asalariado o asimilado que haya cumplido períodos
de seguro o períodos asimilados según la legislación de una de las
Partes Contratantes y que se dirija al territorio de la otra Parte Contratante tendrá derecho, durantero previstas por la legislación de la
segunda Parte Contratante, en las condiciones siguientes:
a) Haber estado sujeto al seguro obligatorio de paro después de
la última entrada en dicho territorio;
b) Satisfacer las condiciones requeridas por la legislación de la
segunda Parte Contratante, teniendo en cuenta la totalización
de períodos a que se refiere el artículo anterior.
Capítulo 5
Subsidios Familiares
Artículo 31
Si la legislación de una de las Partes Contratantes subordinara la
adquisición del derecho a los Subsidios Familiares al cumplimiento
de períodos de seguro o de períodos asimilados, la Institución competente de esta Parte tendría en cuenta, en la medida que sea necesaria,
todos los períodos cumplidos en el territorio de cada una de las
Partes Contratantes.
Artículo 32
o

Párrafo I . Un trabajador asalariado o asimilado asegurado
según la legislación de una de las Partes Contratantes y que tenga
hijos que residan o se eduquen en el territorio de la otra Parte, tendrá
derecho por dichos hijos, teniendo en cuenta, en su caso, la totalización de períodos a que se refiere el artículo anterior, a los subsidios familiares según las disposiciones de la primera Parte Contratante, incluso si el trabajador fuera considerado como residente en
el territorio de la otra Parte.
Párrafo 2 o . Las prestaciones complementarias que la legislación
de una de las Partes Contratantes conceda a los derechohabientes de
los trabajadores en el régimen de subsidios familiares, se concederán
igualmente a los derechohabientes de los trabajadores subditos de la
otra Parte sujetos a dicho régimen, incluso si fueran considerados
como residentes en el territorio de esta Parte Contratante.

3. Indien de wettelijke regeling van één der Verdragsluitende
Partijen voorziet in kinderbijslagen voor degenen, die in het genot
zijn van een pensioen of een rente, hebben degenen die in het genot
zijn van een pensioen of een rente en geacht worden op het grondgebied van de andere Partij te wonen, eveneens recht op deze bijslagen.
4. Indien in de loop van eenzelfde tijdvak kinderbijslagen verschuldigd zijn voor eenzelfde kind ingevolge de wettelijke regelingen
van beide landen, wordt uitsluitend de kinderbijslag verschuldigd
ingevolge de wettelijke regeling van de Verdragsluitende Partij op het
grondgebied waarvan het kind woonachtig is, dan wel wordt opgevoed, uitbetaald.
5. De kinderbijslagen, ingevolge de Nederlandse wetgeving verschuldigd aan een Spaanse arbeider, wiens kinderen in Spanje verblijven, worden door tussenkomst van de verbindingsorganen der
beide landen uitbetaald aan degene, die de zorg over de kinderen
heeft in Spanje.
Zesde hoofdstuk
„Mutualismo Laboral"
Artikel 33
1. De Nederlandse werknemer, die in Spanje werkzaam is geniet
de voordelen van het ,,Mutualismo Laboral" onder dezelfde voorwaarden als de Spaanse werknemer, mits hij voldoet aan:
a. de in het Algemeen Reglement van „Mutualismo Laboral" gestelde voorwaarden en de aanvullende bepalingen van algemene
aard die op deze regeling betrekking hebben;
b. de in de Statuten van de Bedrijfsonderlinge, waarbij hij uit
hoofde van zijn beroep ingeschreven en verzekerd is, gestelde
voorwaarden.
2. De Nederlandse werknemer, die gedurende vijf jaar premie
heeft betaald voor „Mutualismo Laboral", heeft op een rustpensioen
aanspraak, indien het tijdvak van werken ligt in de zeven jaren, onmiddellijk voorafgaande aan zijn vertrek uit Spanje, zelfs indien bedoelde zeven jaren niet onmiddellijk aan zijn pensioengerechtigde
leeftijd voorafgaan.
3. In de in het vorige lid bedoelde gevallen heeft de Nederlandse
werknemer die gedurende vijf jaar premie heeft betaald, te rekenen
van zijn zestigste jaar aanspraak op een rustpensioen, dat gelijk is
aan vijf-dertigsten van het totale pensioen. Bedoeld rustpensioen
wordt met één-dertigste van het totale pensioen verhoogd voor elk
jaar, gedurende hetwelk hij meer dan vijf jaren in Spanje heeft
gewerkt.

Párrafo 3 o . Si la legislación de una Parte Contratante prevé la
concesión de subsidios familiares a los beneficiarios de una pensión
o de una renta, tendrán igualmente derecho a esos subsidios los
beneficiarios de una pensión o de una renta, que sean considerados
como residentes en el territorio de la otra Parte.
Párrafo 4 o . Si, en el transcurso de un mismo período, se deben
subsidios familiares por un mismo hijo en virtud de las legislaciones
de las dos Partes Contratantes, solamente se pagarán los subsidios
familiares debidos en virtud de la legislación de la Parte Contratante
en el territorio de la cual resida o sea educado el hijo.
Párrafo 5 o . Los subsidios familiares a que tenga derecho un trabajador español en Holanda, en virtud de la legislación neerlandesa,
cuyos hijos se encuentren en España, serán pagados por mediación de
los Organismos de enlace de ambos países, a la persona a cuyo cargo
esté la familia en España.
Capítulo 6
Mutualismo Laboral
Artículo 33
o

Párrafo I . El trabajador holandés ocupado en España gozará.
de las prestaciones del Mutualismo Laboral en las mismas condiciones
que los trabajadores españoles siempre que cumpla:
a) las condiciones establecidas en el Reglamento General del Mutualismo Laboral así como las disposiciones complementarias
de carácter general relativas a dicho régimen;
b) las condiciones establecidas en los Estatutos de la Mutualidad
Laboral en la que por su profesión estuviera inscrito como
asegurado.
Párrafo 2 o . El trabajador holandés que durante cinco años hubiera pagado cuotas al Mutualismo Laboral tendrá derecho a una
pensión de jubilación si el período de trabajo hubiera tenido lugar
dentro de los últimos siete años inmediatamente anteriores a su salida
de España aunque los referidos siete años no precedan inmediatamente a la edad de jubilación.
Párrafo 3 o . En los1 casos previstos en el párrafo anterior el trabajador holandés que, durante cinco años hubiera pagado cuotas tendrá
derecho, a partir de la edad de 60 años, a una pensión de jubilación
igual a 5/30 partes de la pensión total. La referida pensión de
jubilación se aumentará en 1/30 de la pensión total por cada año de
trabajo además de los cinco años cumplidos en España.

Het gedeeltelijke pensioen wordt berekend op basis van het loon,
dat gedurende de laatste twee jaren van werken in Spanje genoten
werd.
Dit pensioen wordt, in het voorkomende geval herzien door middel
van een herwaarderings-coefficient gelijk aan die, welke in Spanje
wordt toegepast ten aanzien van de pensioenen, die in het tijdvak van
de twee laatste door betrokkene vervulde volle jaren, zijn uitbetaald.
4. De in het vorige lid bedoelde gedeeltelijke pensioenen vallen
op de rechthebbenden van de werknemer terug in de in de Spaanse
wetgeving voorziene verhouding, tot het totale pensioen.
5. Het pensioen van de Spaanse eenheidsregeling der sociale
zekerheid wordt niet verminderd, wanneer de belanghebbende een
gedeeltelijk pensioen van het „Mutualismo Laboral" geniet, berekend
volgens het bepaalde in het tweede lid.
6. De pensioenen of gedeeltelijke penisoenen aan een Nederlandse
werknemer en zijn rechthebbenden krachtens de bepalingen van dit
hoofdstuk toegekend, worden in dezelfde verhouding aangepast als
die, welke aan Spaanse onderdanen zijn toegekend.

TITEL IV
Diverse bepalingen
Artikel 34
1. De bevoegde autoriteiten
1. zullen de administratieve regelingen treffen, welke ter uitvoering van dit Verdrag nodig zijn;
2. zullen elkaar alle inlichtingen verstrekken omtrent de ter
uitvoering van dit Verdrag getroffen maatregelen;
3. zullen elkaar alle inlichtingen verstrekken omtrent de wijzigingen in hun wetgeving, waardoor de uitvoering van dit
Verdrag kan worden gewijzigd.
2. De bevoegde autoriteiten kunnen in gemeen overleg bijzondere
bepalingen vaststellen ten einde, ten behoeve van afzonderlijke groepen van arbeiders, in het bijzonder ten behoeve van de zeelieden en
van personen die in dienst zijn van ondernemingen welke een steenkolenmijn exploiteren, zo nodig nadere regelingen te treffen.
Artikel 35
Bij de toepassing van dit Verdrag zullen de autoriteiten en de organen elkaar behulpzaam zijn; zij zullen handelen als betrof het de
toepassing van hun eigen wetgeving.

La fracción de la pensión será calculada sobre la base de los salarios
satisfechos en el transcurso de los últimos dos años de trabajo en
España.
La misma pensión se modificará, en su caso, por medio de un
coeficiente de revalorización equivalente al aplicado en España a las
pensiones que se liquiden en la época en que dicho trabajador haya
cumplido los dos últimos años transcurridos.
Párrafo 4 o . Las fracciones de pensiones mencionadas en el párrafo anterior, revertirán a los derechohabientes del trabajador en la
proporción prevista por las leyes españolas, para la pensión total.
Párrafo 5 o . La pensión del Régimen Unificado de la Seguridad
Social española no se reducirá cuando el interesado goce de una
fracción de pensión del Mutualismo
Laboral calculada con arreglo a
lo dispuesto en el párrafo 2 o .
Párrafo 6 o . Las pensiones o fracciones de pensión concedidas
a los trabajadores holandeses y sus derechohabientes al amparo de
las disposiciones del presente Capítulo, se revalorizarán en la misma
proporción que las adjudicadas a los subditos españoles.

TITULO IV
Disposiciones Diversas
Artículo 34
o

Párrafo I . Las Autoridades competentes
1. Adoptarán todos los acuerdos administrativos necesarios para
la aplicación del presente Convenio;
2. Se comunicarán toda clase de informaciones sobre las medidas
adoptadas para la aplicación del presente Convenio;
3. Se comunicarán todas las informaciones sobre las modificaciones de su legislación susceptibles de modificar su aplicación.
Párrafo 2 o . Las Autoridades competentes podrán prever de
común acuerdo disposiciones especiales para regular, en caso necesario, la situación de categorías particulares de trabajadores, especialmente de los marinos y de las personas ocupadas por empresas que
exploten una mina de carbón.
Artículo 35
Para la aplicación del presente Convenio las Autoridades y las
Instituciones se prestarán sus buenos oficios y actuarán como si se
tratara de la aplicación de su propia legislación.

Artikel 36
1. De vrijstelling of verlaging van rechten, zegelrechten, griffieof registratierechten, geregeld bij de wetgeving van een der Verdragsluitende Partijen met betrekking tot de bescheiden of documenten,
welke ter uitvoering van de wetgeving van deze Partij moeten worden
overgelegd, wordt uitgebreid tot de overeenkomstige bescheiden en
documenten, welke dienen te worden overgelegd ter uitvoering van
de wetgeving van de andere Verdragsluitende Partij of van dit
Verdrag.
2. Alle akten, documenten en bescheiden van welke aard dan ook,
welke dienen te worden overgelegd voor de uitvoering van dit Verdrag, zijn vrijgesteld van legalisatie door diplomatieke of consulaire
autoriteiten en van kanselarijrechten.
Artikel 37
1. Voor de toepassing van dit Verdrag voeren de organen rechtstreeks briefwisseling met elkaar in de Franse taal.
2. De organen en autoriteiten van een der Verdragsluitende Partijen mogen de verzoekschriften of andere documenten, welke tot
hen worden gericht, niet afwijzen op grond van het feit dat zij zijn
gesteld in de officiële taal van de andere Verdragsluitende Partij.
Artikel 38
Aanvragen, verklaringen of beroepschriften, welke voor de uitvoering van de wetgeving van een der Verdragsluitende Partijen
binnen een bepaalde termijn moeten worden ingediend bij een autoriteit, een orgaan of een ander lichaam van die Partij, kunnen binnen
dezelfde termijn bij een overeenkomstige autoriteit, orgaan of ander
lichaam van de andere Partij worden ingediend. In dat geval zal een
aldus ingeschakelde autoriteit, orgaan of lichaam onverwijld deze
aanvragen, verklaringen of beroepschriften doen toekomen aan de
bevoegde autoriteit, het bevoegde orgaan of het bevoegde lichaam
van eerstbedoelde Partij, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling
van de bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende Partijen.
Artikel 39
1. De organen van een Verdragsluitende Partij welke uit hoofde
van dit Verdrag uitkeringen in geld verschuldigd zijn aan rechthebbenden, die zich op het grondgebied van de andere Verdragsluitende
Partij bevinden, kunnen het verschuldigde rechtens voldoen in de
munt van eerstbedoelde Partij; wanneer zij gelden verschuldigd zijn
aan organen, die zich op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij bevinden, moeten zij die gelden betalen in de munt
van deze Partij.

Artículo 36
Párrafo I o . El beneficio de exenciones o reducciones de tasas,
timbres, derechos de secretaría o de registro, previstos por la legislación de una, de las Partes Contratantes para los oficios o documentos que se produzcan en aplicación de la legislación de esta Parte,
se extenderá a los oficios y documentos análogos que se hayan de
producir en aplicación de la, legislación de la otra Parte Contratante
o del presente Convenio.
Párrafo 2 o . Todos los
duzcan para la ejecución
del visado de legalización
lares y de los derechos de

actos, documentos y oficios que se prodel presente Convenio serán dispensados
de las Autoridades diplomáticas y consucancillería.

Artículo 37
Párrafo I o . La correspondencia directa entre las Instituciones,
a los fines de la aplicación del presente Convenio, se efectuará en
lengua francesa.
Párrafo 2 o . Las Instituciones y las Autoridades de una de las
Partes Contratantes no podrán rechazar las solicitudes u otros documentos que les sean dirigidos por el hecho de estar redactados en el
idioma oficial de la otra Parte Contratante.
Artículo 38
Las solicitudes, declaraciones o recursos que deban ser presentados a los fines de la aplicación de la legislación de una de las
Partes Contratantes, en un plazo determinado ante una Autoridad,
una Institución u otro organismo de esta Parte, serán admisibles si
se presentan en el mismo plazo ante una Autoridad, una Institución
u otro Organismo correspondiente de la otra Parte Contratante. En
este caso, la Autoridad, la Institución o el Organismo afectado
transmitirá, sin retraso, estas solicitudes, declaraciones o recursos a
la Autoridad, Institución u Organismo competente de la primera
Parte, bien sea directamente, bien por medio de las Autoridades
competentes de las Partes Contratantes.
Artículo 39
Párrafo I o . Las Instituciones de una Parte Contratante que, en
virtud del presente Convenio, sean deudoras de prestaciones en
metálico para los beneficiarios que se encuentren en el territorio de la
otra Parte Contratante, se liberarán válidamente con el pago en
moneda de la primera Parte; cuando sean deudoras de cantidades a
las Instituciones que se encuentren en el territorio de la otra Parte
Contratante, deberán liquidarlas en la moneda de esta última Parte.

•. 2. De overmaking van gelden, voortvloeiende uit de toepassing
van dit Verdrag heeft plaats krachtens de overeenkomsten welke terzake op het tijdstip van de overmaking tussen de beide Verdragsluitende Partijen van kracht zijn.
Artikel 40
1. Over elk geschil tussen de Verdragsluitende Partijen met betrekking tot de uitlegging of toepassing van dit Verdrag zal rechtstreeks tussen de bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende Partijen worden onderhandeld.
2. Indien het geschil op deze wijze niet binnen een termijn van
zes maanden te rekenen van de aanvang van de onderhandelingen
opgelost kan worden, wordt het voorgelegd aan een scheidsrechterlijke commissie, waarvan de samenstelling en de procedure in een
overeenkomst tussen de Verdragsluitende Partijen worden vastgelegd.
De scheidsrechterlijke commissie moet het geschil beslechten volgens de grondbeginselen en de geest van dit Verdrag. Haar beslissingen zijn bindend en niet vatbaar voor beroep.
Artikel 41
1. Wanneer een orgaan van een Verdragsluitende Partij aan een
rechthebbende op uitkeringen een voorschot heeft betaald kan dit
orgaan, of op zijn verzoek, het bevoegde orgaan van de andere Partij
het voorschot inhouden op de betalingen waarop de belanghebbende
recht heeft.
2. Wanneer de rechthebbende bijstand heeft genoten van een
Verdragsluitende Partij in de loop van een tijdvak, waarover hij recht
heeft op uitkeringen in geld worden de bedragen van bedoelde uitkeringen ingehouden door het met de betaling daarvan belaste orgaan,
zulks op verzoek en voor rekening van het orgaan dat de bijstand
heeft verleend, tot het bedrag van de uitkeringen, betaald uit hoofde
van de bijstand.
TITEL V
Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 42
1. Dit Verdrag opent geen enkel recht op betaling van uitkeringen
voor tijdvakken gelegen vóór zijn inwerkingtreding.
2. Voor het vaststellen van het recht op uitkeringen krachtens de
bepalingen van dit Verdrag wordt elk tijdvak van verzekering of
daarmede gelijkgesteld tijdvak voor de datum van inwerkingtreding
van dit Verdrag krachtens de wettelijke regeling van één der Verdragsluitende Partijen vervuld, in aanmerking genomen.

Párrafo 2 o . Las transferencias de sumas necesarias para la ejecución del presente Convenio tendrán lugar de conformidad con los
acuerdos sobre esta materia vigentes entre las dos Partes Contratantes en el momento de la transferencia.
Artículo 40
Párrafo I . Toda diferencia que surja entre las Partes Contratantes
sobre la interpretación o la aplicación del presente Convenio será
objeto de negociaciones directas entre las Autoridades competentes de
las Partes Contratantes.
Párrafo 2 o . Si la diferencia no pudiera ser resuelta de este modo
en un plazo de seis meses a partir del comienzo de las negociaciones,
será sometida a una Comisión arbitral cuya composición y procedimiento serán determinados mediante acuerdo entre las Partes Contratantes.
La Comisión arbitral deberá resolver la diferencia según los principios fundamentales y el espíritu del presente Convenio. Sus decisiones serán obligatorias y definitivas.
o

Artículo 41
Párrafo I o . Cuando una Institución de una Parte Contratante haya
abonado al titular de prestaciones un anticipo, esta Institución, o, a
petición de la misma, la Institución competente de la otra Parte podrá
descontar el anticipo, de los pagos a los que el titular tenga derecho.
Párrafo 2 o . Cuando el titular haya obtenido beneficios de la
asistencia de una Parte Contratante durante un período por el cual
tuviera derecho a prestaciones en metálico, el importe de estas
prestaciones será retenido por el Organismo pagador a petición de
la Institución de asistencia y a su favor, hasta alcanzar el importe de
los subsidios satisfechos en concepto de asistencia abonados al titular.
TITULO V
Disposiciones transitorias y finales
Artículo 42
o
Párrafo I . El presente Convenio no confiere derecho alguno
al pago de prestaciones por un período anterior a la fecha de su
entrada en vigor.
Párrafo 2 o . Todo período de seguro o período asimilado cumplido en virtud de la legislación de una de las Partes Contratantes
antes de la fecha, de entrada en vigor del presente Convenio será
tomado en consideración para la determinación del derecho a prestaciones que se reconozca conforme a las disposiciones del presente
Convenio.

3. Onverminderd de bepalingen van het eerste lid van dit artikel
is krachtens dit Verdrag een pensioen of rente verschuldigd, zelfs
indien deze in verband staat met een gebeurtenis welke vóór de
datum van inwerkingtreding van dit Verdrag heeft plaatsgevonden.
Te dien einde wordt elk pensioen of elke rente, welke niet is uitbetaald of waarvan de betaling geschorst is in verband met de nationaliteit van belanghebbende, dan wel in verband met het feit dat hij
zijn woonplaats heeft op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij, op verzoek van de belanghebbende uitbetaald of
hervat met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag, mits de vroeger toegekende rechten niet in de vorm van een
afkoopsom zijn vereffend.
4. Ten aanzien van de uit de toepassing van het vorige lid voortvloeiende rechten, zijn de bepalingen van de wettelijke regelingen
van de Verdragsluitende Partijen met betrekking tot het verlies en de
verjaring van rechten niet op de belanghebbende van toepassing,
indien het betrokken verzoek binnen een termijn van twee jaar na
de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag is ingediend. Indien
het verzoek na het verstrijken van deze termijn wordt ingediend,
wordt het recht op uitkering dat niet vervallen is verklaard of verjaard, verworven met ingang van de datum, waarop het verzoek wordt
ingediend, tenzij gunstiger bepalingen van de wettelijke regeling van
een Verdragsluitende Partij van toepassing zijn.
Artikel 43
Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft is dit Verdrag alleen
van toepassing op het Rijk in Europa.
Artikel 44
Dit Verdrag zal bekrachtigd worden en de akten van bekrachtiging
zullen zo spoedig mogelijk te 's-Gravenhage worden uitgewisseld.
Artikel 45
Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de maand
volgende op die, waarin de akten van bekrachtiging zijn uitgewisseld.
Artikel 46
Dit Verdrag wordt gesloten voor de tijd van een jaar. Het zal
stilzwijgend van jaar tot jaar worden verlengd, behoudens opzegging,
waarvan tenminste drie maanden vóór afloop van de termijn mededeling moet worden gedaan.

Párrafo 3 o . A reserva de las disposiciones del párrafo primero
del presente artículo se deberá una pensión o renta en virtud del
presente Convenio, aunque se refiera a un hecho anterior a la fecha
de su entrada en vigor. A este efecto toda pensión o renta que no
haya sido liquidada o que haya sido suspendida a causa de la nacionalidad del interesado o en razón de su residencia en el territorio de
la otra Parte Contratante, será, a petición del interesado, liquidada
o restablecida a partir de la, entrada en vigor del presente Convenio,
a reserva de que los derechos anteriormente liquidados no hayan dado
lugar a un pago de capital.
Párrafo 4 o . En cuanto a los derechos resultantes de la aplicación
del párrafo anterior, las disposiciones previstas por las legislaciones
de las Partes Contratantes en lo que se refiere a la caducidad y a la
prescripción de derechos, no serán aplicadas a los interesados, si la
solicitud se presentara en un plazo de dos años a contar de la entrada
en vigor del presente Convenio.
Si la solicitud se presentara después de la expiración de este plazo,
el derecho a las prestaciones que no haya caducado a que no haya
prescrito se adquirirá a partir de la, fecha de la solicitud a menos que
disposiciones más favorables de la legislación de una Parte Contratante le sean aplicables.
Artículo 43
Por lo que se refiere al Reino de los Países Bajos el presente Convenio no se aplicará más que al territorio de dicho Reino en Europa.
Artículo 44
El presente Convenio será ratificado y los instrumentos de ratificación serán canjeados en el Haya lo antes posible.
Artículo 45
El presente Convenio entrará en vigor el primer día del mes
siguiente a aquel en el curso del cual los instrumentos de ratificación
hayan sido canjeados.
Artículo 46
El presente Convenio se establece por un plazo de un año.
Será renovado tácitamente de año en año salvo denuncia que
deberá ser notificada por lo menos tres meses antes de la expiración
del término.

Artikel 47
1. Ingeval van opzegging zal elk recht, dat met toepassing van de
bepalingen van dit Verdrag is verkregen, worden gehandhaafd.
2. De aanspraken op grond van tijdvakken, vervuld vóór de
datum, waarop de opzegging van kracht is geworden, worden niet
door de opzegging tenietgedaan; hun behoud zal voor het tijdvak na
de opzegging worden vastgesteld in gemeen overleg of bij gebreke
daarvan door de eigen wetgeving van het betrokken orgaan.
TEN BLIJKE WAARVAN de bovenvermelde gevolmachtigden
dit Verdrag hebben ondertekend.
GEDAAN in viervoud te Madrid, de 17e december 1962, twee
exemplaren in de Nederlandse taal en twee in de Spaanse taal, zijnde
beide teksten gelijkelijk authentiek.
Voor het Koninkrijk der
Nederlanden:
(w.g.) W. E. VAN PANHUYS

Voor de Spaanse Staat:
pERNANDO
( w g )
CASTIELLA

Artículo 47
Párrafo I o . En caso de denuncia del presente Convenio, se mantendrá todo derecho adquirido en aplicación de sus disposiciones.
Párrafo 2 o . Los derechos en curso de adquisición relativos a los
períodos cumplidos anteriormente a la fecha en que haya tenido
efecto la, denuncia no serán afectados por el hecho de la denuncia;
su conservación será determinada de común acuerdo para el período
posterior o, a falta de este acuerdo, por la legislación propia de la
Institución interesada.
EN FÉ DE LO CUAL los Plenipotenciarios arriba mencionados
firman el presente Convenio.
HECHO en Madrid, el 17 de diciembre de mil novecientos sesenta
y dos, en cuatro ejemplares, dos en lengua española y dos en lengua
neerlandesa, haciendo igualmente fé los dos textos.
Por el Estado Español,
(fdo.) FERNANDO
CASTIELLA

Por el Reino de los Países Bajos,
(fdo.) W. E. VAN PANHUYS

Sïotprotocol

Bij de heden plaatsgevonden hebbende ondertekening van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Spaanse Staat
inzake sociale zekerheid zijn de gevolmachtigden van elk der Verdragsluitende Partijen de volgende verklaringen overeengekomen:
1. De Verdragsluitende Partijen verbinden zich te bevorderen, dat
de werknemers, bedoeld in artikel 30, die om redenen buiten hun
schuld de arbeid, waarvoor zij zijn aangenomen niet kunnen aanvangen, en deswege geen recht zouden hebben op uitkering ingevolge
de werkloosheidsverzekering, voorzien bij de wettelijke regeling van
de Partij, op het grondgebied waarvan zij zich hebben begeven, op
gepaste wijze schadeloos gesteld zullen worden.
2. De Nederlandse onderdaan die op de datum van de inwerkingtreding van het Verdrag in Spanje werkzaam is in een onderneming,
die aangesloten is bij een Onderlinge Bedrijf sverzekering (Mutualité
Laborale), is van die datum af, onafhankelijk van zijn leeftijd, onder
dezelfde voorwaarden als de Spaanse onderdanen onderworpen aan
de verplichte verzekering van het stelsel „Mutualismo Laboral".
3. Met het oog op het verkrijgen van het recht op rustpensioen
overeenkomstig de Spaanse wettelijke regeling, worden met betrekking tot de voorwaarde betreffende het tijdvak van werken van
10 jaar, voorzien bij de Spaanse wettelijke regeling, de tijdvakken
gedurende welke de betrokken werknemer aan de Nederlandse wetgeving onderworpen is geweest uit hoofde van een tewerkstelling bij
een onderneming, die bij het stelsel ,,Mutualismo Laboral" aangesloten zou zijn, indien deze onderneming in Spanje haar zetel zou
hebben, in aanmerking genomen.
Dit slotprotocol maakt een integrerend deel van het Verdrag uit.

GEDAAN in viervoud te Madrid, de 17e december 1962, twee
exemplaren in de Nederlandse taal en twee in de Spaanse taal, zijnde
beide teksten gelijkelijk authentiek.
Voor het Koninkrijk der
Nederlanden:
(w.g.) W. E. VAN PANHUYS

Voor de Spaanse Staat:
(w.g.) FERNANDO
CASTIELLA

Protocolo Final
Con motivo de la firma en el día de hoy, del Convenio entre España
y los Países Bajos sobre Seguridad Social, los Plenipotenciarios de
cada una de las Partes Contratantes han convenido las declaraciones
siguientes:
1. Las Partes Contratantes se comprometen a procurar que los
trabajadores a que se refiere el artículo 30, que por causas que no les
sean imputables no puedan comon zar el trabajo para el que han sido
contratados y, por esta razón, no tengan derecho alguno a las prestaciones del Seguro de Paro previstas por la legislación de la Parte
a cuyo territorio se han trasladado, sean indemnizados de un modo
conveniente.
2. El subdito holandés que, en el momento de la entrada en vigor
del Convenio esté ocupado en España en una empresa afiliada a una
Mutualidad Laboral, quedará, desde este momento, independientemente de la edad alcanzada, sometido al Seguro Obligatorio del Régimen de ,,Mutualismo Laboral" en las mismas condiciones que los
subditos españoles.
3. Para la adquisición del derecho a la pensión de jubilación de
conformidad con la legislación española, los períodos durante los
cuales el trabajador interesado haya estado sujeto a la legislación
holandesa sobre la base de una ocupación en una empresa que de
haber tenido su sede en España habría estado afiliada al Régimen
del Mutualismo Laboral, serán tomados en consideración por las
Instituciones españolas para el cumplimiento de la condición de un
período de diez años de trabajo, prevista por la legislación española.
El presente Protocolo Final constituye una parte integrante del
Convenio concluido en este día entre España y los Países Bajos sobre
la Seguridad Social.
HECHO en Madrid, el 17 de diciembre de mil novecientos sesenta
y dos, en cuatro ejemplares, dos en lengua española y dos en lengua
holandesa, haciendo igualmente fé ambos textos.
Por el Estado Español,
(fdo.) FERNANDO
CASTIELLA

Por el Reino de los Países Bajos,
(fdo.) W. E. VAN PANHUYS

D.

GOEDKEURING

Het Verdrag behoeft ingevolge artikel 60, lid 2, van de Grondwet
de goedkeuring der Staten-Generaal, alvorens te kunnen worden bekrachtigd.
E.

BEKRACHTIGING

Bekrachtiging van het Verdrag is voorzien in artikel 44.
G.

INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zullen ingevolge artikel 45 in werking treden op de eerste dag van de maand volgende op die waarin
de akten van bekrachtiging zijn uitgewisseld.
Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal het Verdrag ingevolge artikel 43 alleen voor Nederland gelden,
J.

GEGEVENS

Onder de in artikel 1, eerste lid, letter b, van het Verdrag bedoelde
Nederlandse wettelijke regelingen
1) inzake de ziekteverzekering worden verstaan de Ziektewet van
5 juni 1913 (laatstelijk Stb. 1952, 474), zoals gewijzigd, en het Ziekenfondsenbesluit (Besluit van 1 augustus 1941, Stb. S 804) en zijn
uitvoeringsbesluiten, zoals gewijzigd;
2) inzake invaliditeits- en ouderdomsverzekering voor werknemers
worden verstaan de Invaliditeitswet van 5 juni 1913 (Stb. 205), zoals
gewijzigd, de Mijnwerkers-ïnvaliditeitswet van 21 april 1933 (Stb.
181), zoals gewijzigd, en de Interimwet invaliditeitsrentetrekkers van
19 december 1962 (Stb. 534);
3) inzake de algemene ouderdomsverzekering wordt verstaan de
Algemene Ouderdomswet van 31 mei 1956 (Stb. 281), zoals gewijzigd;
4) inzake de algemene weduwen- en wezenverzekering wordt verstaan de Algemene Weduwen- en Wezenwet van 9 april 1959 (laatstelijk Stb. 1962, 239), zoals gewijzigd;
5) inzake verzekering betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten worden verstaan de Ongevallenwet van 2 januari 1901 (laatstelijk Stb. 1921, 700), zoals gewijzigd, de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 van 20 mei 1922 (Stb. 365), zoals gewijzigd, en de
Wet tot aanvulling der ongevallenrenten van 26 mei 1950 (Stb.
K191), zoals gewijzigd, en de Zeeongevallen wet van 8 mei 1915
(laatstelijk Stb. 1960, 394), zoals gewijzigd;

6) inzake de werkloosheidsverzekering wordt verstaan de Werkeloosheidswet van 9 september 1949 (Stb. J423), zoals gewijzigd;
7) inzake de kinderbijslagen worden verstaan de Algemene Kinderbijslagwet van 26 april 1962 (Stb. 160), zoals gewijzigd, en de
Kinderbijslagwet voor loontrekkenden van 23 december 1939 (laatstelijk Stb. 1962, 257);
8) inzake de bijzondere regelingen voor personen, werkzaam bij
ondernemingen, die steenkolenmijnen exploiteren, wordt verstaan het
Reglement voor het Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg.
Op 8 april 1961 is te Madrid ondertekend een Overeenkomst tussen
het Koninkrijk der Nederlanden en de Spaanse Staat inzake migratie,
aanwerving en tewerkstelling van Spaanse arbeiders in Nederland.
Van deze Overeenkomst is de tekst geplaatst in Trb. 1961, 59.

Uitgegeven de eenentwintigste mei 1963.
De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.,
J. DE QUAY.

