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Verzoekschrift 80/2006, ingediend door José Camacho (Portugese nationaliteit), namens 
de 'Federatie van de Portugese Gemeenschap in Nederland', over vermeende inbreuken 
van werknemersrechten in Nederland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt dat de Nederlandse autoriteiten zich schuldig maken aan een schending van de 
fundamentele rechten en vrijheden van de burgers van de Europese Unie door buitenlandse 
werknemers een buitensporig hoge prijs aan te rekenen voor het document ter bevestiging van 
hun verblijfsvergunning. Volgens Richtlijn 73/148/EEG inzake de opheffing van de 
beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de lidstaten ter zake van 
vestiging en verrichten van diensten moeten verblijfsdocumenten die worden afgegeven aan 
burgers in een lidstaat ofwel gratis worden verschaft en afgegeven, ofwel tegen betaling van 
een bedrag dat niet hoger is dan de prijzen en kosten die worden aangerekend voor het 
afgeven van nationale identiteitskaarten. Deze bepalingen gelden ook voor de documenten en 
certificaten die nodig zijn om dergelijke verblijfsdocumenten af te geven of te verlengen. 
Indiener verwijst tevens naar de uitbuiting waaraan Portugese seizoensarbeiders in Nederland 
worden blootgesteld nadat ze zijn aangeworven door nepbedrijven die werk aanbieden. 
Daarom verzoekt hij het Parlement tussenbeide te komen teneinde de beginselen van de EU 
inzake de vrije verplaatsing van arbeid en de rechten van de werknemers worden te doen 
naleven in Nederland.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 mei 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 mei 2007
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1. De feiten

Indiener treedt op namens de Federação da Comunidade Portuguesa na Holanda (FCPH), een 
koepelorganisatie van de Portugese gemeenschap in Nederland, en vraagt om tussenkomst in 
twee verschillende zaken. De eerste zaak heeft betrekking op de hoge kosten voor de afgifte 
van verblijfsdocumenten. De tweede zaak heeft betrekking op vermeende uitbuiting van 
Portugese seizoensarbeiders in Nederland. Dit betreft seizoensarbeiders die in Portugal 
worden geworven door nepbedrijven die werk aanbieden of door bemiddelaars zonder 
scrupules. Deze Portugese arbeiders zou hun vrijheid en privacy zijn ontnomen. Zij zouden 
zijn bedreigd en agressief bejegend en niet de betaling hebben ontvangen waarop zij recht 
hadden. 

2. Opmerkingen ten aanzien van de hoge kosten voor de afgifte van verblijfsdocumenten

De Commissie is bekend met de problemen die in dit verzoekschrift worden genoemd. Het 
betreft de kosten en bijkomende bedragen die EU-burgers en hun gezinsleden in rekening 
worden gebracht voor afgifte van een verblijfstitel in Nederland. 
De Commissie is van mening dat deze kosten ongeacht hun aard en benaming ("leges", 
administratiekosten, kosten voor behandeling van het dossier, afgiftekosten enz.) niet hoger 
mogen zijn dan de kosten die in rekening worden gebracht wanneer de Nederlandse 
autoriteiten een nationale identiteitskaart afgeven aan een Nederlandse burger. 
De Commissie heeft zich terzake tot de Nederlandse overheid gewend en haar gevraagd om 
een verklaring voor de leges en kosten voor verblijfskaarten die aan EU-burgers en hun 
gezinsleden worden afgegeven. Gelet op het antwoord dat van Nederland werd ontvangen en 
door onze diensten als onbevredigend werd aangemerkt, heeft de Commissie vervolgens 
besloten een procedure te starten op basis van artikel 226 van het EG-Verdrag. 

3. Beoordeling van aspecten in verband met arbeidsomstandigheden, ook voor 
seizoensarbeiders

Wanneer een werknemer naar een andere lidstaat verhuist om daar te werken, zijn er in het 
algemeen twee mogelijkheden. Hij maakt gebruik van de mogelijkheid tot vrij verkeer van 
werknemers binnen de EU, gaat een arbeidsverhouding aan in een lidstaat en treedt tijdelijk of 
blijvend toe tot de arbeidsmarkt in die lidstaat. In dat geval geldt ten aanzien van de 
wetgeving die op een individuele arbeidsverhouding van toepassing is het Verdrag van 
Rome1. 

In dit verdrag wordt bepaald dat, indien partijen geen rechtskeuze maken en tenzij uit alle 
omstandigheden blijkt dat de overeenkomst nauwer verband houdt met een ander land op een 
individuele arbeidsovereenkomst het recht van toepassing is van het land waarin de 
werknemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden gewoonlijk verricht of, 
indien de werknemer zijn werkzaamheden gewoonlijk niet in één bepaald land verricht, het 

  
1 Artikel 6 van het Verdrag van Rome van 1980 inzake inzake het recht dat van toepassing is op 

verbintenissen uit overeenkomst (geconsolideerde versie) - Publicatieblad C 027, 26/01/1998, blz. 
0034-0046. Benadrukt dient te worden dat het Verdrag van Rome een internationaal instrument is, dat is 
ondertekend door de verdragspartijen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap.. Het is in strikte zin geen instrument van het Gemeenschapsrecht. Daarom is het Verdrag 
alleen van toepassing als het is geratificeerd. Bijgevolg is het van kracht in alle "oude" lidstaten en wordt 
het dat geleidelijk ook in de lidstaten die in 2004 tot de EU toetraden.



CM\667748NL.doc 3/4 PE 388.740

NL

recht van het land van vestiging van de onderneming die hem in dienst heeft genomen. 

In een arbeidsovereenkomst kan de rechtskeuze die partijen maken er in geen geval toe leiden 
dat de werknemer de bescherming wordt ontnomen die hij geniet krachtens de bindende 
voorschriften van het recht dat op grond van het Verdrag van toepassing zou zijn wanneer 
geen rechtskeuze zou worden gemaakt. 

In algemene zin is in onderhavige gevallen Nederlands recht van toepassing, met inbegrip van 
alle arbeidswetgeving en geldende collectieve overeenkomsten. Informatie over de 
verschillende wetgeving kan worden ingewonnen bij de overheid en/of de sociale partners. Bij 
de meeste lidstaten is informatie over de arbeidswetgeving beschikbaar, bijvoorbeeld op een 
meertalige website. Dit is echter een nationale bevoegdheid en er bestaat geen communautaire 
wetgeving die een lidstaat verplicht om deze informatie aan te bieden.

Opgemerkt dient te worden dat volgens artikel 39 van het EG-Verdrag een EU-onderdaan die 
werkzaam is in een andere lidstaat met betrekking tot onder meer zijn arbeidsvoorwaarden 
(bijvoorbeeld uitbetaling, ontslag en herplaatsing en scholing)op precies dezelfde wijze moet 
worden behandeld als zijn collega's die onderdanen van dat land zijn.

Een andere mogelijkheid voor werknemers om in een andere lidstaat te gaan werken, is 
detachering in het kader van dienstverlening. In dat geval wordt een werknemer gedurende de 
detacheringsperiode in dienst genomen door een werkgever die in het gastland is gevestigd en 
wordt hij tijdelijk te werk gesteld op het grondgebied van een andere lidstaat om daar een 
bepaalde dienst te verrichten. Dan kan Richtlijn 96/71/EG1 van toepassing zijn. 

In die richtlijn wordt bepaald dat de in deze richtlijn bedoelde arbeidsvoorwaarden die zijn 
vastgelegd in de wet en/of collectieve overeenkomsten die algemeen verbindend zijn 
verklaard in het land waar de werkzaamheden worden verricht dienen te worden gewaarborgd 
voor de werknemer die in dat land tijdelijk is gedetacheerd, ongeacht het recht dat van 
toepassing is op de arbeidsverhouding. De richtlijn voorziet in de volgende 
arbeidsvoorwaarden: maximale werk- en minimale rustperioden, minimumaantal betaalde 
vakantiedagen, minimumbetaling, voorwaarden voor het ter beschikking stellen van 
werknemers, gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk, beschermende maatregelen met 
betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van zwangere of pas bevallen 
vrouwen, kinderen en jongeren, gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede andere 
bepalingen inzake niet-discriminatie. 

Daarnaast verplicht Richtlijn 96/71/EG lidstaten om passende maatregelen te nemen om te 
zorgen dat informatie over arbeidsvoorwaarden algemeen beschikbaar is voor werknemers en 
dienstverleners. Deze maatregelen, waartoe ook de publicatie van brochures en folders in 
meerdere talen en op internet behoort, worden omschreven in het verslag van de diensten van 
de Commissie dat op 4 april 2006 werd aangenomen.2. 

De Commissie heeft in haar mededeling van 4 april 2006 een aantal andere maatregelen 

  
1 Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, PB L 18/1 van 
21-1-1997. 
2 SEC(2006) 439
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genomen om de situatie met betrekking tot de uitwisseling van informatie te verbeteren1. 
Lidstaten wordt verzocht om meer te doen aan onder andere de toegang tot informatie.

Het maakt geen verschil of een werknemer is gedetacheerd of (tijdelijk) deel uitmaakt van de 
arbeidsmarkt in een lidstaat. In beide gevallen is de nationale overheid van het land waar de 
werknemers hun werkzaamheden verrichten verantwoordelijk voor het toezicht op, en de 
handhaving van haar arbeidswetgeving. 

Het probleem van Portugese seizoensarbeiders in Nederland werd besproken tijdens de 
vergadering van het Technisch Comité voor het vrije verkeer van werknemers van 22 februari 
2006. De overheden van de twee betrokken lidstaten gaven aan dat dit probleem hun bekend 
is en dat zij gezamenlijk naar een oplossing zoeken. Ondertussen is in Nederland onderzoek 
gedaan en is op zowel politiek als beleidsniveau door de Nederlandse en de Portugese 
overheid overleg gevoerd en informatie uitgewisseld. 

Met betrekking tot de aanbeveling van de indiener dat alle overeenkomsten dienen te voldoen 
aan bepaalde eisen, onder meer ten aanzien van de taal of talen waarin de overeenkomsten 
moeten worden opgesteld, is in het Gemeenschapsrecht niets geregeld. Wel dient te worden 
opgemerkt dat in Richtlijn 91/533/EEG2 wordt bepaald dat aan elke werknemer een document 
dient te worden overhandigd met informatie over de belangrijkste aspecten van het contract of 
de arbeidsverhouding, in ieder geval met betrekking tot de identiteit van beide partijen, de 
aard van de werkzaamheden, het basisloon en andere bestanddelen van het salaris, en de duur 
van een normale werkdag of -week. In het geval van buitenlandse werknemers dienen 
bijvoorbeeld ook de voordelen in geld en natura te worden vermeld die gelden voor het 
werken in het buitenland en, indien relevant, de voordelen voor terugkeer van de werknemer 
naar zijn eigen land. De nationale overheid dient toe te zien op de nationale wetgeving 
waarmee de Richtlijn wordt omgezet en deze te handhaven.

Op basis van de ontvangen informatie kan niet worden vastgesteld of op de situatie van de 
Portugese seizoensarbeiders Richtlijn 96/71/EG al dan niet van toepassing is. Daarom wordt 
gevraagd om nadere informatie, met name over de vraag wie de feitelijke werkgevers van de 
betrokken Portugese werknemers zijn, in welk land zij gevestigd zijn en wat de verhouding is 
tussen deze feitelijke werkgevers en de personen of bedrijven die de Portugese werknemers 
werven.

4. Conclusie

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van de verdere 
ontwikkelingen.

  
1 COM(2006) 159 def.
2 Richtlijn van de Raad van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de werkgever de werknemer te 
informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing zijn, PB 
L 288/32 van 18-10-91.


