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Oplossingen voor problemen 

met uw EU-rechten

www.solvit.eu



Hoe werkt SOLVIT?

SOLVIT België

SOLVIT voor bedrijven en 

ondernemers op de Interne Markt
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SOLVIT
Oplossingen voor problemen met uw EU- rechten

 SOLVIT werd in 2002 opgericht door de Europese Commissie (DG 
Growth), is actief in de 31 EU en EER-lidstaten en beschikt over 
een coördinerend centrum bij COM

 Doel: problemen met leven, wonen, werken, studeren, 
ondernemen… op de interne markt snel en informeel oplossen

 Het afgelopen jaar behandelde SOLVIT 4102 klachten, waarvan er 
2163 onder de bevoegdheid van SOLVIT vallen. De 
oplossingsgraad voor dossiers is +/- 80%

 Online klachtenformulier: www.solvit.eu

 SOLVIT is gratis en helpt zowel burgers als bedrijven

http://www.solvit.eu/
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 SOLVIT helpt Europese burgers en bedrijven:

 met grensoverschrijdende problemen in de EU & EER

 veroorzaakt door een verkeerde toepassing van de Europese regels

 veroorzaakt door een publieke overheid in een andere lidstaat op 

lokaal, regionaal of nationaal niveau

 SOLVIT gaat op zoek naar een snelle, administratieve, 

informele oplossing

 SOLVIT rapporteert structurele, onopgeloste of vaak

voorkomende problemen

Wanneer kan SOLVIT helpen?
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SOLVIT kan niet helpen bij:

 Problemen die reeds het onderwerp vormen van een

juridische procedure

 Algemene vragen om advies over uw EU rechten en

mogelijkheden (Europe Direct, Your Europe Advice)

 Consumentenproblemen (European Consumer Center)

 Grensoverschrijdende problemen van bedrijven met 

onderaannemers, leveranciers… uit andere lidstaten

 Grensoverschrijdende problemen tussen werknemers

en werkgevers



Hoe werkt SOLVIT? (1)
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Hoe werkt SOLVIT(2)
 Dien uw klacht in op www.solvit.eu

 Het SOLVIT-centrum in uw thuisland (Home center) neemt

contact met u op en vraagt indien nodig om bijkomende

informatie (binnen de week)

 Uw Home center maakt een analyse van uw probleem
(binnen de maand)

 Als het Home center van mening is dat er sprake is van 

een verkeerde toepassing wordt de zaak overgemaakt aan

het centrum in de lidstaat waar het probleem zich stelt (Lead 

center)

 Het Lead center probeert binnen de 70 dagen een

praktische oplossing te vinden voor het probleem 7

http://www.solvit.eu/


SOLVIT België

 Het Belgisch SOLVIT centrum is verbonden aan de 

FOD Buitenlandse Zaken – DG Europese Zaken

 SOLVIT BE werkt samen met:

 Eurocoördinatoren op zowel federaal als gefedereerd niveau

 Nationale experts 

 Andere netwerken: 

• Uitwisselen van informatie, wetgeving en best practices

• Snelle doorverwijzingen van dossiers naar het juiste netwerk

• Samen behandelen van dossiers



Belangrijkste probleemgebieden

(2017 – Home)
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Belangrijkste probleemgebieden

(2017 - Lead)
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SOLVIT: een voorbeeld

Een Belgische bedrijf behaalde in Frankrijk de nodige attesten om een bepaald type

opdracht te mogen uitvoeren. De Franse autoriteiten voorzien een website voor

opdrachtgevers met een lijst van alle Franse bedrijven die over deze attesten

beschikken – buitenlandse bedrijven werden hierin niet opgenomen.

De firma klopte aan bij SOLVIT België, die de klacht na analyse indiende tegen SOLVIT

Frankrijk met de argumentatie dat hier sprake was van een schending van art. 56

VWEU:

« …zijn de beperkingen op het vrij verrichten van diensten binnen de Unie verboden ten

aanzien van de onderdanen der lidstaten die in een andere lidstaat zijn gevestigd dan

die, waarin degene is gevestigd te wiens behoeve de dienst wordt verricht.”

SOLVIT FR kreeg de bevestiging van de Franse autoriteiten dat ze de website zo snel

mogeijk zouden openstellen voor alle houders met deze attesten – dit is intussen ook

gebeurd.
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SOLVIT BE en andere

netwerken

 Enterprise Europe Network: 

 Samenwerkingsverband met Belgische EEN-antennes sinds begin

2018

 Samen dossiers van Belgische bedrijven behandelen

 Promotie maken, bedrijven informeren

 https://een.ec.europa.eu/
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 Your Europe

 Informatie over reizen, verhuizen, 
werken, ziekteverzekering –
zowel voor burgers als
bedrijven….

 Verspreiden van informatie, 
brochures, posters…

 Doorverwijzen naar andere
diensten die specifieke hulp
bieden: EURES, SOLVIT, Uw
Europa Advies, ECC… 

 ECAS-adviesdienst Your Europe 
Advice

 www.youreurope.eu

http://www.youreurope.eu/


 Europees Centrum voor de Consument

 www.eccbelgie.be

 Informeert consumenten over 

aankopen in de Europese

Unie

 Helpt bij grensoverschrijdende

geschillen wanneer

consument en handelaar zich

in een verschillende lidstaat

van de EU bevinden.

 Voorbeeld: online aankopen, 

reizen, timesharing, BTW…
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http://www.eccbelgie.be/


Andere:

 Federale Ombudsman

 Europese Ombudsman

 Europe Direct

 EURES-netwerk

 Ombudsdienst pensioenen

 …
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SOLVIT voor bedrijven en 

ondernemers op de Interne Markt

 Voor het hele netwerk samen wordt ongeveer 10% van 

de dossiers door bedrijven ingediend

 Meeste dossiers worden ingediend door kleine

zelfstandigen en KMO’s

 Aantal organisaties verwijzen geregeld door naar

SOLVIT: Febetra, Unizo, vakbonden…
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SOLVIT voor bedrijven en 

ondernemers op de Interne markt

 Aantal organisaties verwijzen geregeld door naar

SOLVIT: Febetra, Unizo, vakbonden…

 Meest voorkomende thema’s: BTW-teruggave, vrij

verkeer van diensten, vrij verkeer van goederen, 

erkenning diploma’s…

 In 2018: 

 samenwerkingsverband met EEN

 Kennismaking Belgische Kamers van Koophandel
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De nieuwe Richtlijn betreffende

goederen

Huidige wetgeving:
• art. 34-36 VWEU

• Principe van wederzijdse erkenning

• Verordening 764/2008

Nieuw voorstel:
 Verordening betreffende wederzijdse erkenning van goederen

(voorstel)

 Kadert in het Goods package (19/12/17)

 Art. 8: SOLVIT voorgesteld als eerste aanspreekpunt voor

problemen omtrent vrijheid van goederen
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Contact

 Website: www.solvit.eu

 Clip Kanaal Z: https://youtu.be/F0WDTf3fOkI

 SOLVIT België: 
 Lore Aerts, Chloë Huyghe en Manon Dumont

 solvit@diplobel.fed.be

 02 501 30 51

http://www.solvit.eu/
https://youtu.be/F0WDTf3fOkI
mailto:solvit@diplobel.fed.be

