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VERORDENING (EG) Nr.     /2001 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van               

tot wijziging, met het oog op de invoering van een bestuurdersattest,

van Verordeningen (EEG) nr. 881/92 en nr. 3318/93 van de Raad

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 71,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité 2,

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 3,

                                                
1 PB C 96 E van 27.3.2001, blz. 207.
2 PB C 193 van 10.7.2001, blz. 207.
3 Advies van het Europees Parlement van 16 mei 2001 (nog niet verschenen in het Publicatie-

blad), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van .......... (nog niet verschenen in het
Publicatieblad) en besluit van het Europees Parlement van .......... (nog niet verschenen in het
Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 881/92 1 kan internationaal goederenvervoer over de

weg alleen worden uitgevoerd onder dekking van een communautaire vergunning, dat wil

zeggen een uniform document.

(2) Het ontbreken van een uniform document van dezelfde aard dat de officiële bevestiging

inhoudt dat een bestuurder gerechtigd is een voertuig te bestuderen dat onder dekking van een

communautaire vergunning goederen vervoert, dat wil zeggen internationaal vervoer als

bedoeld in Verordening (EEG) nr. 881/92 en cabotagevervoer als gedefinieerd in en mogelijk

gemaakt door Verordening (EEG) nr. 3118/93 2, verhindert de lidstaten te controleren of

bestuurders uit derde landen op wettige wijze zijn tewerkgesteld dan wel ter beschikking

gesteld van de vervoersonderneming die verantwoordelijk is voor de vervoersactiviteit.

(3) Een bestuurdersattest dient te worden ingevoerd en het toepassingsgebied van deze veror-

dening dient te worden beperkt tot de bestuurders die onderdaan zijn van derde landen, terwijl

later, op basis van een evaluatie door de Commissie, moet worden besloten over een

eventuele uitbreiding ervan.

(4) Deze verordening heeft geen gevolgen voor de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen

van de lidstaten en de Gemeenschap inzake het verkeer, het verblijf en de toegang tot het

beroep voor werknemers.

                                                
1 Verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad van 26 maart 1992 betreffende de toegang tot de

markt van het goederenvervoer over de weg in de Gemeenschap van of naar het grondgebied
van een lidstaat of over het grondgebied van een of meer lidstaten (PB L 95 van 9.4.1992,
blz. 1). Verordening gewijzigd bij de toetredingsakte van 1994.

2 Verordening (EEG) nr. 3118/93 van de Raad van 25 oktober 1993 tot vaststelling van de
voorwaarden waaronder vervoersondernemers worden toegelaten tot het binnenlands
goederenvervoer over de weg in een lidstaat waar zij niet gevestigd zijn (PB L 279 van
12.11.1993, blz. 1).
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(5) De onmogelijkheid om de wettigheid van de tewerkstelling of terbeschikkingstelling van de

bestuurders buiten de lidstaat van vestiging van de vervoersonderneming te controleren heeft

geleid tot een marktsituatie waarin bestuurders uit derde landen soms op onregelmatige wijze

en alleen voor internationaal vervoer buiten de lidstaat van vestiging van de vervoeronder-

neming worden aangenomen met de bedoeling inbreuk te maken op de nationale wetgeving

van een lidstaat van vestiging die de communautaire vergunning van de vervoeronderneming

heeft afgegeven.

(6) Dergelijke onregelmatig in dienst genomen bestuurders, werken vaak in slechte omstandig-

heden en zijn vaak onderbetaald, hetgeen de verkeersveiligheid in gevaar brengt.

(7) Een dergelijke systematische inbreuk op de nationale wetgeving heeft tot ernstige ver-

storingen van de concurrentieverhoudingen geleid tussen vervoersondernemingen die zich

met dergelijke praktijken inlaten en vervoersondernemingen die slechts wettig tewerkgestelde

bestuurders inzetten.

(8) Het is de bevoegde instanties onmogelijk de werkomstandigheden van deze onregelmatig

tewerkgestelde bestuurders te controleren.

(9) De invoering van een bestuurdersattest kan niet voldoende door de lidstaten worden ver-

wezenlijkt en kan dus overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsi-

diariteitsbeginsel beter door de Gemeenschap worden verwezenlijkt. Overeenkomstig het in

dit zelfde artikel gestipuleerde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan

nodig is om deze doelstelling te bereiken.

(10) De lidstaten hebben tijd nodig om het nieuwe bestuurdersattest te laten drukken en ver-

spreiden, en deze verordening wordt dan ook eerst van toepassing nadat de lidstaten

voldoende tijd hebben gekregen om de nodige uitvoeringsmaatregelen vast te stellen.
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(11) Bevestigd dient te worden dat de lidstaten kunnen verlangen, dat een voertuig waarvoor zij

een gewaarmerkte kopie van de communautaire vergunning afgeven, op hun grondgebied

wordt geregistreerd.

(12) Verordening (EEG) nr. 881/92 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd; ook Verordening

(EEG) nr. 3118/93 moet worden gewijzigd, teneinde te bepalen dat een bestuurder die onder-

daan van een derde land is, over een bestuurdersattest moet beschikken,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 881/92 wordt als volgt gelezen:

1) aan artikel 2 wordt het volgende streepje toegevoegd:

"- bestuurder: de persoon die een voertuig bestuurt, of die in dat voertuig wordt vervoerd

teneinde zo nodig beschikbaar te zijn om het te besturen.";

2) artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 1 wordt als volgt gelezen:

"1. Het internationale vervoer wordt uitgevoerd onder dekking van een communautaire

vergunning in combinatie, indien de bestuurder een onderdaan van een derde land is,

met een bestuurdersattest.";
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b) het volgende lid wordt toegevoegd:

"3. Het bestuurdersattest wordt met inachtneming van artikel 6 door een lidstaat afge-

geven aan elke vervoerder die:

- in het bezit is van een communautaire vergunning,

- in deze lidstaat op wettige wijze bestuurders die onderdaan zijn van een derde

land tewerkstelt dan wel op wettige wijze bestuurders inzet die onderdaan zijn van

een derde land en die te zijner beschikking zijn gesteld met inachtneming van de

arbeidsvoorwaarden en voorwaarden inzake beroepsopleiding voor bestuurders

die in deze lidstaat zijn vastgesteld bij:

= wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen

en eventueel

= bij collectieve overeenkomsten, volgens de voorschriften die van toepassing

zijn in deze lidstaat.";

3) in artikel 4 wordt de huidige tekst lid 1 en wordt het volgende lid toegevoegd:

"2. Het in artikel 3 bedoelde bestuurdersattest houdt een officiële bevestiging in dat bij

vervoer over de weg onder dekking van een communautaire vergunning de bestuurder die

onderdaan is van een derde land en die dit vervoer verricht, in de lidstaat van vestiging van de

vervoeronderneming tewerk is gesteld in overeenstemming met de wettelijke of bestuurs-

rechtelijke bepalingen en eventueel in overeenstemming met de collectieve overeenkomsten,

volgens de voorschriften die van toepassing zijn in deze lidstaat, betreffende de arbeids-

voorwaarden en de voorwaarden inzake beroepsopleiding voor bestuurders, om er vervoer

over de weg te verrichten.";
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4) aan artikel 5 wordt het volgende lid toegevoegd:

"5. De communautaire vergunning wordt afgegeven voor vijf jaar en kan voor dezelfde duur

worden verlengd.";

5) artikel 6 wordt vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 6

1. Het in artikel 3 bedoelde bestuurdersattest wordt afgegeven door de bevoegde instanties

van de lidstaat waar de vervoeronderneming is gevestigd.

2. Het bestuurdersattest wordt door de betrokken lidstaat op verzoek van de houder van de

communautaire vergunning afgegeven voor iedere bestuurder die onderdaan is van een derde

land en die hij wettig tewerkstelt dan wel die hem wettig ter beschikking is gesteld overeen-

komstig de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen en eventueel overeenkomstig de

collectieve overeenkomsten, volgens de voorschriften die van toepassing zijn in deze lidstaat,

betreffende de arbeidsvoorwaarden en de voorwaarden inzake beroepsopleiding voor bestuur-

ders die in deze lidstaat gelden. Elk bestuurdersattest houdt de officiële bevestiging in dat de

daarin genoemde bestuurder in dienst is onder de in artikel 4 bedoelde voorwaarden.

3. Het bestuurdersattest moet overeenstemmen met het in bijlage III opgenomen model;

terwijl in deze bijlage eveneens de voorwaarden voor het gebruik van het attest zijn vast-

gesteld. De lidstaten nemen alle dienstige maatregelen om het risico van vervalsing van

bestuurdersattesten tegen te gaan. Zij brengen de Commissie daarvan op de hoogte.
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4. Het bestuurdersattest behoort toe aan de vervoeronderneming, die het ter beschikking stelt

van de daarin beschreven bestuurder wanneer deze onder dekking van een aan deze vervoer-

onderneming afgegeven communautaire vergunning een voertuig bestuurt waarmee vervoer

wordt verricht. Een gewaarmerkte kopie van het bestuurdersattest wordt bewaard in de

lokalen van de vervoeronderneming. Het bestuurdersattest moet op verzoek van de met de

controle belaste beambten worden getoond.

5. Het bestuurdersattest wordt afgegeven voor een periode die wordt bepaald door de lidstaat

die het afgeeft en die maximaal vijf jaar bedraagt. Het bestuurdersattest blijft slechts geldig

zolang aan de voorwaarden waaronder het is afgegeven wordt voldaan. De lidstaten nemen de

nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat indien aan deze voorwaarden niet langer wordt

voldaan deze attesten door de vervoeronderneming onmiddellijk worden teruggezonden aan

de instanties die ze hebben afgegeven.";

6) in artikel 7 wordt de huidige tekst lid 1 en wordt het volgende lid toegevoegd:

"2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van vestiging zien er, door ieder jaar ten minste

20% van de in deze lidstaat afgegeven geldende attesten regelmatig op toe, te controleren, of

nog wordt voldaan aan de in artikel 3, lid 3, bedoelde voorwaarden voor de afgifte van een

bestuurdersattest.";

7) artikel 8 wordt vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 8

1. Ingeval aan de in artikel 3, lid 2 of lid 3, bedoelde voorwaarden niet is voldaan, weigeren

de bevoegde instanties van de lidstaat van vestiging bij een met redenen omkleed besluit de

communautaire vergunning respectievelijk het bestuurdersattest af te geven of te verlengen.
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2. De bevoegde instanties trekken de communautaire vergunning respectievelijk het bestuurders-

attest in, wanneer de houder:

- niet meer voldoet aan de in artikel 3, lid 2 of lid 3, bedoelde voorwaarden,

- onjuiste inlichtingen heeft verstrekt met betrekking tot de gegevens die noodzakelijk waren

voor de afgifte van deze vergunning respectievelijk het bestuurdersattest.

3. Wanneer ernstige inbreuken of kleine en herhaalde inbreuken op de vervoersvoorschriften

worden geconstateerd, mogen de bevoegde instanties van de lidstaat van vestiging van de vervoer-

onderneming die de inbreuk heeft gepleegd, met name de gewaarmerkte kopieën van de commu-

nautaire vergunning tijdelijk en/of gedeeltelijk intrekken en mogen zij de bestuurdersattesten

intrekken. Deze sancties worden vastgesteld afhankelijk van de ernst van de door de houder van een

communautaire vergunning gepleegde inbreuk en afhankelijk van het totale aantal gewaarmerkte

kopieën van de vergunning waarover hij voor het internationale vervoer beschikt.

4. Wanneer ernstige inbreuken of kleine en herhaalde inbreuken betreffende enigerlei misbruik van

bestuurdersattesten worden geconstateerd, nemen de bevoegde instanties van de lidstaat van

vestiging van de vervoeronderneming die dergelijke inbreuken heeft gepleegd passende sancties, en

kunnen zij bijvoorbeeld:

- de afgifte van bestuurdersattesten opschorten,

- bestuurdersattesten intrekken,

- de afgifte van bestuurdersattesten aan bijkomende voorwaarden onderwerpen teneinde iedere

vorm van misbruik te voorkomen,
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- de gewaarmerkte kopieën van de communautaire vergunning tijdelijk of gedeeltelijk

intrekken.

Bij de vaststelling van deze sancties wordt rekening gehouden met de ernst van de door de

houder van een communautaire vergunning gepleegde inbreuk.";

8) in artikel 9 wordt de huidige tekst lid 1 en wordt het volgende lid toegevoegd:

"2. De lidstaten waarborgen dat de houder van een communautaire vergunning beroep kan

aantekenen tegen het besluit van de bevoegde instanties van de lidstaat van vestiging om een

bestuurdersattest te weigeren of in te trekken of om de afgifte van bestuurdersattesten aan

bijkomende voorwaarden te onderwerpen.";

9) in artikel 11, lid 3, moeten de woorden "in artikel 8, lid 3," vervangen worden door de

woorden "in artikel 8, leden 3 en 4,";

10) het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 11 bis

De Commissie onderzoekt de gevolgen van het feit dat alleen voor bestuurders die onderdaan

zijn van een derde land een bestuurdersattest verplicht wordt gesteld en dient, indien daar vol-

doende redenen voor bestaan, een voorstel tot wijziging van de onderhavige verordening in.";
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11) bijlage III in de bijlage van de onderhavige verordening wordt aan de tekst toegevoegd.

Artikel 2

Artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3118/93 wordt als volgt gewijzigd:

1) lid 1 wordt als volgt gelezen:

"1. Alle ondernemers in het beroepsgoederenvervoer over de weg die houder zijn van de

communautaire vergunning als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 881/92 worden, mits de

bestuurder, indien deze onderdaan is van een derde land, beschikt over een bestuurdersattest

overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 881/92, onder de bij deze verordening

vastgestelde voorwaarden toegelaten tot het tijdelijk verrichten van binnenlands beroeps-

goederenvervoer over de weg in een andere lidstaat, hierna te noemen "cabotagevervoer",

respectievelijk "lidstaat van ontvangst", zonder aldaar een zetel of andere vestiging te

hebben.";

2) aan lid 2 wordt de volgende alinea toegevoegd:

"Indien de bestuurder onderdaan is van een derde land dient hij te beschikken over een

bestuurdersattest overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 881/92.".

Artikel 3

De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de maatregelen die zij ter uitvoering van deze

verordening hebben genomen.
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Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de

Europese Gemeenschappen.

Zij wordt van toepassing op ….. *

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te

voor het Europees Parlement voor de Raad

de Voorzitster de Voorzitter

_______________

                                                
* Een jaar na de inwerkingtreding van deze verordening.
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BIJLAGE

"BIJLAGE III
EUROPESE GEMEENSCHAP

(a)
(Kleur roze - DIN A4)

(Eerste blad van het attest)
(Tekst in de officiële taal (talen) of één van de officiële talen van de lidstaat die het attest afgeeft)

Kenteken van de lidstaat (1) die het attest
afgeeft

Naam van de bevoegde autoriteit of
instantie

BESTUURDERSATTEST nr. ..........
voor het beroepsgoederenvervoer over de weg onder dekking van de communautaire vergunning

(Verordening (EEG) nr. 881/92 gewijzigd bij Verordening (EG) nr. …………….van…………………………………)

Dit attest houdt de officiële bevestiging in dat gezien de stukken als ingediend door:
(2) ...................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

de volgende bestuurder:

NAAM en voornaam .......................................................................................................................................................
Geboortedatum en -plaats……………………………………..Nationaliteit .......................................................................
Soort en nummer van het identiteitsdocument ................................................................................................................
Afgegeven op……………………………………….. te ....................................................................................................... .
Nummer van het rijbewijs: ..............................................................................................................................................
Afgegeven op ...................................................... te .........................................................................................................
Sociale zekerheid nr.: ......................................................................................................................................................

tewerk is gesteld overeenkomstig de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen en eventueel overeenkomstig de
collectieve overeenkomsten, volgens de voorschriften die van toepassing zijn in hierna vermelde lidstaat, betreffende de
arbeidsvoorwaarden en de voorwaarden inzake beroepsopleiding voor bestuurders, die in deze lidstaat gelden voor het
verrichten van vervoer over de weg: ..........................................................................................................................(3)

Bijzondere opmerkingen:.................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Dit attest is geldig van ....................................................... tot ......................... ..............................................................

Afgegeven te......................................................................, op.................................... ...................................................

(4)

(1) Kenteken van de lidstaten: (A) Oostenrijk, (B) België, (DK) Denemarken, (D) Duitsland, (GR) Griekenland, (E)
Spanje, (F) Frankrijk, (FIN) Finland, (I) Italië, (IRL) Ierland, (L) Luxemburg, (NL) Nederland, (P) Portugal, (S)
Zweden, (UK) Verenigd Koninkrijk.

(2) Naam of firmanaam en volledig adres van de vervoeronderneming.
(3) Naam van de lidstaat van vestiging van de vervoerondernemer.
(4) Handtekening en stempel van de bevoegde autoriteit of instantie die het attest afgeeft.
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(Tweede bladzijde van het attest)

(Tekst in de officiële taal (talen) of één van de officiële talen van de lidstaat die het attest afgeeft)

ALGEMENE BEPALINGEN

Dit attest wordt afgegeven op grond van Verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad van

26 maart 1992 betreffende de toegang tot de markt van het goederenvervoer over de weg in de

Gemeenschap van of naar het grondgebied van een lidstaat of over het grondgebied van een of meer

lidstaten, zoals gewijzigd.

Het houdt de officiële bevestiging in dat de hierin genoemde bestuurder is tewerkgesteld overeen-

komstig de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen en eventueel overeenkomstig de collectieve

overeenkomsten, volgens de voorschriften die van toepassing zijn in de op het attest vermelde lid-

staat, betreffende de arbeidsvoorwaarden en de voorwaarden inzake beroepsopleiding voor bestuur-

ders die in deze lidstaat gelden voor het verrichten van vervoer over de weg.

Het bestuurdersattest behoort toe aan de vervoeronderneming, die het ter beschikking stelt van de

daarin beschreven bestuurder wanneer deze bestuurder onder dekking van een aan deze vervoer-

onderneming afgegeven communautaire vergunning een voertuig 1 bestuurt waarmee vervoer wordt

verricht. Het bestuurdersattest is niet overdraagbaar. Het bestuurdersattest blijft slechts geldig

zolang aan de voorwaarden waaronder het is afgegeven wordt voldaan, en moet door de vervoer-

onderneming onmiddellijk aan de instanties die het hebben afgegeven worden teruggezonden indien

aan deze voorwaarden niet langer wordt voldaan.

Het attest kan door de bevoegde instantie van de lidstaat van afgifte worden ingetrokken wanneer

de vervoeronderneming met name:

- niet aan alle voorwaarden heeft voldaan waaraan het gebruik van het attest was onderworpen;

- onjuiste inlichtingen heeft verstrekt met betrekking tot de gegevens die noodzakelijk waren

voor de afgifte of verlenging van het attest.

Een gewaarmerkte kopie van het attest moet door de vervoeronderneming worden bewaard.

Het oorspronkelijke attest moet in het voertuig worden bewaard en moet op verzoek van de met de

controle belaste beambten door de bestuurder worden getoond.

____________

                                                
1 Onder "voertuig" dient te worden verstaan een in een lidstaat geregistreerd motorvoertuig of

een samenstel van voertuigen waarvan ten minste het trekkende voertuig in een lidstaat is
geregistreerd en dat uitsluitend voor het vervoer van goederen is bestemd.
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I. INLEIDING

De Commissie heeft op 27 november 2000 een voorstel ingediend voor een verordening tot
wijziging, in verband met een uniform bestuurdersattest, van Verordening (EEG) nr. 881/92 van de
Raad betreffende de toegang tot de markt van het goederenvervoer over de weg in de Gemeenschap
van of naar het grondgebied van een lidstaat of over het grondgebied van een of meer lidstaten. 1

Dat voorstel is gebaseerd op artikel 71 van het EG-Verdrag.

Het Europees Parlement heeft zijn advies over het Commissievoorstel uitgebracht op 16 mei 2001 2,
het Economisch en Sociaal Comité op 25 april 2001 3.

Het Comité van de Regio's heeft, naar aanleiding van het verzoek om advies van de Raad van
7 maart 2001, met een brief van 19 juni 2001 meegedeeld dat het had besloten geen advies uit te
brengen.

In het licht van het advies van het Europees Parlement heeft de Commissie op 5 juli 2001 bij de
Raad een gewijzigd voorstel 4 ingediend.

Op 23 oktober 2001 heeft de Raad overeenkomstig artikel 251 van het EG-Verdrag een
gemeenschappelijk standpunt vastgesteld.

II. DOEL VAN HET VOORSTEL

Met het gewijzigd voorstel van de Commissie wordt beoogd, een uniform communautair document,
namelijk het bestuurdersattest, in te voeren om de nationale controle-instanties in staat te stellen op
efficiënte wijze de situatie als werknemer te controleren van bestuurders van voertuigen die onder
dekking van de communautaire vergunning internationaal goederenvervoer in de gehele Gemeen-
schap verrichten. De Commissie wil daarmee het probleem oplossen dat wordt veroorzaakt doordat,
zoals de laatste jaren is geconstateerd, bepaalde communautaire ondernemingen steeds meer
bestuurders op onwettige wijze te werk stellen. Ten eerste zijn de arbeidsvoorwaarden van die
bestuurders vaak matig, hetgeen bovendien de verkeersveiligheid in gevaar kan brengen, en ten
tweede leidt een dergelijke systematische schending van de nationale wetgeving tot sterke
concurrentievervalsing.

                                                
1 PB C 96 E van 27.3.2001, blz. 207.
2 PB ...
3 PB C 193 van 10.7.2001, blz. 28.
4 PB ...
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Het toepassingsgebied van het voorstel is voor de eerste twee jaar van de toepassing ervan beperkt
tot bestuurders die onderdaan van een derde land zijn, zulks om de administratieve lasten te
verlichten die met de invoering van het attest gepaard gaan. Voor genoemde bestuurders zou de
verordening zes maanden na de inwerkingtreding ervan van toepassing zijn. Dertig maanden na de
inwerkingtreding ervan zou de verordening vervolgens gelden voor alle bestuurders, ongeacht hun
nationaliteit.

III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

1. De Raad deelt de analyse van de Commissie dat het ontbreken van een uniform document van
dezelfde aard dat de officiële bevestiging inhoudt dat een bestuurder van een voertuig dat
onder dekking van een communautaire vergunning goederen vervoert, op wettige wijze op het
grondgebied van een lidstaat tewerkgesteld is, de lidstaten voor grote controleproblemen stelt,
waardoor een toename van de onwettige tewerkstelling van bestuurders in de hand wordt
gewerkt.

De Raad heeft het toepassingsgebied van de verordening evenwel beperkt tot bestuurders die
onderdaan van een derde land zijn. Hij heeft zich daarbij gebaseerd op het onderzoek dat de
Commissie in 1999 heeft ingesteld en waaruit blijkt dat bestuurders die ontwettig tewerk-
gesteld zijn voor het besturen van communautaire voertuigen die internationaal vervoer
verrichten, vaak afkomstig zijn uit derde landen en vaak onder precaire omstandigheden
werken en onderbetaald zijn.

In afwijking van het gewijzigd voorstel van de Commissie is in het gemeenschappelijk
standpunt van de Raad derhalve bepaald dat:

- alleen bestuurders die onderdaan van een derde land zijn, in het bezit moeten zijn van
een bestuurdersattest (zie met name artikel 1, punt 2), betreffende artikel 3, nieuwe
leden 1 en 3, van Verordening (EEG) nr. 881/92);

-  later, op basis van een evaluatie door de Commissie, zal worden besloten tot een
eventuele uitbreiding van het toepassingsgebied van de verordening (overweging 3). De
Commissie zal de gevolgen van de beperking van het toepassingsgebied onderzoeken
en, indien daar voldoende redenen voor bestaan, een voorstel tot wijziging indienen
(artikel 1, punt 10), betreffende het nieuwe artikel 11 bis).
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Het feit dat het betrokken attest alleen wordt verlangd van bestuurders die onderdaan zijn van een

derde land, schept volgens de Raad tussen deze bestuurders en bestuurders die onderdaan van de

Gemeenschap zijn, geen discriminatie die onverenigbaar is met de Europa-overeenkomsten die

tussen de Gemeenschap en bepaalde landen van Midden- en Oost-Europa zijn gesloten. Het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad heeft namelijk niet betrekking op de arbeids-

voorwaarden, maar heeft ten doel na te gaan of de tewerkstelling op wettige wijze heeft

plaatsgevonden, dat wil zeggen met inachtneming van de desbetreffende wetgeving.

Voorts is de Raad van mening dat een beperkter toepassingsgebied, dat de communautaire

bestuurders uitsluit, de administratieve lasten voor de lidstaten kan verlichten.

Indien het toepassingsgebied van het gemeenschappelijk standpunt ook de bestuurders zou hebben

omvat die onderdaan van de Gemeenschap zijn, dan zou bovendien de vraag zijn gerezen welke

regeling moet worden toegepast op onafhankelijke bestuurders.

Volgens het gewijzigd voorstel van de Commissie geldt niet voor alle onafhankelijke
bestuurders eenzelfde regeling. Het toepassingsgebied omvat alleen onafhankelijke
bestuurders die niet als natuurlijk persoon houder van de communautaire vergunning zijn. Het
voorstel houdt in dat:

- indien de houder van de vergunning en de bestuurder één en dezelfde natuurlijke
persoon zijn, de vergunning voldoende is, omdat de bestuurder een onafhankelijke
bestuurder in de ware zin van het woord is (eigenaar van het voertuig), en dus geen
attest nodig heeft;

- indien de houder van de vergunning een rechtspersoon is, de bestuurder wel een attest
moet hebben, ook al is hij de enige eigenaar van de onderneming, die soms een andere
naam draagt dan hijzelf (eenmansvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, NV,
enz.).

Voordat de Raad besloot tot bovengenoemde beperking van het toepassingsgebied van de
verordening, heeft hij de mogelijkheid onderzocht ondernemingen toe te staan zelf het attest
op te stellen, zulks om de administratieve lasten voor de lidstaten te verlichten en hen in staat
te stellen zo snel mogelijk, naar gelang van de behoeften, de nodige attesten af te geven. De
Raad heeft tenslotte niet voor deze mogelijkheid gekozen, omdat het moeilijk te aanvaarden
zou zijn dat, wanneer de houder van de vergunning en de bestuurder in feite één en dezelfde
persoon zijn (wanneer de houder van de vergunning een rechtspersoon is waarvan de
administrateur, de beheerder enz. tevens de enige bestuurder is), de onderneming het attest
kan afgeven. Iemand mag immers geen attest aan zichzelf afgeven.
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2. In afwijking van het gewijzigd voorstel heeft de Raad voorts besloten:

- een striktere controleprocedure in te stellen, te weten ieder jaar een controle in de

onderneming van ten minste 20% van de afgegeven attesten (artikel 1, punt 6),

betreffende artikel 7, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 880/92);

- een wijziging aan te brengen met betrekking tot het cabotagevervoer. Die

wijziging werkt door in de titel, in overweging (2) en in artikel 2. Het gemeen-

schappelijk standpunt voorziet namelijk ook in wijziging van Verordening (EEG)

nr. 3118/93 5, om te bewerkstelligen dat bestuurders die onderdaan zijn van een

derde land, beschikken over een bestuurdersattest om cabotagevervoer te

verrichten als omschreven in en geregeld bij Verordening (EEG) nr. 3118/93.

IV. AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Van de zeven door het Europees Parlement voorgestelde amendementen heeft de Raad alleen

amendement 7 overgenomen.

De Raad heeft de amendementen 1 t/m 5 en amendement 6, tweede deel, niet overgenomen,

vanwege de beperking van het toepassingsgebied van het gemeenschappelijk standpunt tot

bestuurders van derde landen.

Wat betreft amendement 6, eerste deel, dat beoogt de verordening vanaf haar inwerking-

treding toe te passen op bestuurders die geen onderdaan van een lidstaat zijn, heeft de Raad er

de voorkeur aan gegeven de verordening een jaar na de inwerkingtreding ervan van

toepassing te laten worden, dit om praktische redenen in verband met de voorbereiding van de

voor de uitvoering vereiste maatregelen.

_______________

                                                
5 Verordening (EEG) nr. 3118/93 van de Raad van 25 oktober 1993 tot vaststelling van de

voorwaarden waaronder vervoersondernemers worden toegelaten tot het binnenlands
goederenvervoer over de weg in een lidstaat waar zij niet gevestigd zijn (PB L 279 van
12.11.1993, blz. 1).
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2000/0297 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de

Verordeningen (EEG) nr. 881/92 en (EEG) nr. 3118/93 van de Raad met het oog op de
invoering van een bestuurdersattest

1. VOORGESCHIEDENIS

(1) Op 23 november 2000 heeft de Commissie bij de Raad een voorstel ingediend voor
een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening(EEG)
nr. 881/921 van de Raad betreffende de toegang tot de markt van het goederenvervoer over de
weg in de Gemeenschap van of naar het grondgebied van een lidstaat of over het grondgebied
van een lidstaat of over het grondgebied van één of meer lidstaten, met het oog op de
invoering van een uniform bestuurdersattest (COM(2000) 751 def.)2.

(2) Op 25 april 2001 heeft het Economisch en Sociaal Comité een gunstig advies
uitgebracht3.

(3) Op 16 mei 2001 heeft het Europees Parlement in eerste lezing advies4 inzake het
voorstel van de Commissie uitgebracht en zeven amendementen aangenomen. De Commissie
heeft besloten één daarvan in z'n geheel over te nemen (amendement 7, dat een nauwkeurige
identificatie van de bestuurder mogelijk maakt) en één gedeeltelijk (amendement 6, dat het
toepassingsgebied van de verordening de eerste twee jaar na de inwerkingtreding beperkt tot
de onderdanen van derde landen en daarna uitbreidt tot alle bestuurders die
intracommunautair vervoer over de weg verrichten).

(4) Op 5 juli 2001 heeft de Commissie bij de Raad en het Europees Parlement een
gewijzigd voorstel voor een verordening ingediend (COM(2001) 373 def.)5.

(5) Op 23 oktober 2001 heeft de Raad officieel het gemeenschappelijk standpunt waarop
deze mededeling betrekking heeft aangenomen.

2. INHOUD VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Het voorstel wijzigt Verordening (EEG) nr. 881/92 teneinde een uniform document in te
voeren waarin wordt verklaard dat de bestuurder van een voertuig waarmee internationaal

1 PB L 95 van 9.4.1992, blz. 1.
2 PB C 96 van 27.3.2001, blz. 207.
3 PB C 193 van 10.7.2001, blz. 28.
4 PB C ...
5 PB C 270 van 25.9.2001, blz. 231.
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goederenvervoer wordt verricht het recht heeft om namens de vervoersonderneming dat
voertuig te besturen. Dit uniform document, het bestuurdersattest, moet een efficiënte controle
mogelijk maken door de met controle belaste beambten in alle lidstaten van de regelmatigheid
van de positie als werknemer van een bestuurder die een communautair voertuig bestuurt dat
onder dekking van een communautaire vergunning internationaal vervoer verricht. Het
bestuurdersattest wordt alleen afgegeven aan een bestuurder die een wettige positie als
werknemer heeft of op wettige wijze ter beschikking is gesteld van een communautaire
vervoerder. Met dit attest wordt dus een doeltreffende bestrijding mogelijk van de
onregelmatige inzet van bestuurders.

3. COMMENTAAR OP HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3.1. Essentieel punt

Het enige belangrijke verschil van inzicht tussen de instellingen heeft betrekking op het
toepassingsgebied van de verordening. Omdat hij de invoering van het attest administratief te
belastend acht, wil de Raad dat de verordening alleen geldt voor bestuurders die onderdaan
zijn van derde landen, terwijl het Europees Parlement vindt dat de verordening onmiddellijk
na de inwerkingtreding van toepassing moet zijn op bestuurders uit derde landen en twee jaar
later op bestuurders die onderdaan zijn van een EU-lidstaat. De Commissie is het Europees
Parlement op dit punt bijgetreden, behalve wat betreft de termijn voor de toepassing van de
verordening. Zij is van mening dat de verordening zes maanden na de inwerkingtreding van
toepassing moet worden op bestuurders die onderdaan zijn van een derde land en dertig
maanden na de inwerkingtreding op alle bestuurders, ongeacht hun nationaliteit. De Raad
adviseert dan weer een termijn van een jaar na de inwerkingtreding en uitsluitend voor
bestuurders die onderdaan zijn van een derde land.

Weliswaar zal er volgens het door de Raad met eenparigheid van stemmen aangenomen
gemeenschappelijk standpunt later worden beslist over eventuele uitbreiding van het
toepassingsgebied van de verordening (tot alle bestuurders) op basis van een evaluatie van de
Commissie. Maar aangezien die uitbreiding tot alle bestuurders slechts een mogelijkheid is en
geen zekerheid, dienen in dit stadium van de procedure het in het gewijzigd voorstel
ingenomen standpunt van de Commissie en het in eerste lezing geuite standpunt van het
Europees Parlement te worden bevestigd en moet het gemeenschappelijk standpunt op het
punt betreffende het toepassingsgebied worden verworpen.

3.2. De door het Europese Parlement in eerste lezing aangenomen amendementen

Van de door het Europees Parlement voorgestelde zeven amendementen heeft de Commissie
er twee overgenomen. Eén amendement, amendement 7, dat aan de persoonlijke gegevens
over de bestuurder het nummer van het rijbewijs en het sociale zekerheidsnummer toevoegt,
heeft zij in z'n geheel overgenomen, evenals de Raad. Amendement 6, dat het
toepassingsgebied van de verordening voorlopig beperkt tot onderdanen van derde landen en
dit na twee jaar uitbreidt tot alle bestuurders, is alleen door de Commissie in haar gewijzigd
voorstel overgenomen.
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3.3. Andere punten van overweging

(1) Volgens het gemeenschappelijk standpunt zou niet alleen Verordening (EEG)
nr. 881/92 moeten worden gewijzigd, maar ook Verordening (EEG) nr. 3118/936 van de Raad
tot vaststelling van de voorwaarden waaronder vervoersondernemers worden toegelaten tot
het binnenlands goederenvervoer over de weg in een lidstaat waar zij niet gevestigd zijn. De
bedoeling van deze toevoeging is op onbetwistbare wijze aan te geven dat een bestuurder,
indien hij onderdaan is van een derde land, ook moet beschikken over een bestuurdersattest,
wanneer hij in cabotage rijdt. Dit lijkt een nuttige precisering om alle verwarring te
voorkomen.

(2) De tekst van het voorstel van de Commissie en het advies van het Europees Parlement
hebben in het gemeenschappelijk standpunt enkele technische wijzigingen ondergaan. Deze
wijzigingen zijn de verwijzing naar collectieve overeenkomsten, regels betreffende de
beroepsopleiding van bestuurders en het aantal en de regelmaat van de door de lidstaten te
verrichten controles. De technische wijzigingen behoeven geen commentaar.

(3) Met betrekking tot de beperking van het toepassingsgebied van de verordening tot
onderdanen van derde landen is de vraag gesteld of er hier geen sprake is van schending van
het beginsel van gelijke behandeling bij arbeidsvoorwaarden, zoals dat in het communautair
recht en de met derde landen gesloten akkoorden is voorzien. De Commissie was van mening
dat de verplichting om een document (werkvergunning, arbeidscontract) bij zich te hebben
niet als arbeidsvoorwaarde kan worden aangemerkt, maar bedoeld is om te kunnen
controleren of de toetreding tot het arbeidsproces op wettige wijze is verlopen, d.w.z. met
inachtneming van de desbetreffende wetgeving. En het is juist bij de arbeidsvoorwaarden, en
de voorwaarden inzake beloning en ontslag waarbij volgens de met derde landen gesloten
overeenkomsten geen sprake mag zijn van enige op nationaliteit gebaseerde discriminatie.

4. CONCLUSIE

De tekst van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad lijkt evenwichtig, behalve op de
volgende punten:

• de communautaire bestuurders moeten op termijn in het toepassingsgebied van de
verordening worden opgenomen;

• de verordening moet zes maanden (en geen twaalf maanden) na de inwerkingtreding van
toepassing worden op bestuurders die onderdaan zijn van een derde land en dertig
maanden na de inwerkingtreding op alle bestuurders ongeacht hun nationaliteit.

6 PB L 279 van 12.11.1993, blz. 1.


