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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur steunt het voorstel voor een richtlijn en gaat volledig akkoord met de 
doelstellingen ervan. De invoering van maatregelen en sancties, onder meer van 
strafrechtelijke aard, bedoeld als afschrikking voor werkgevers om illegaal in de EU 
verblijvende personen in dienst te nemen is niet alleen een wapen in de strijd tegen de 
clandestiene immigratie maar ook een waarborg voor eerlijke mededinging op de markt en 
indirect een middel om extra in de verf te zetten dat iedere werknemer recht heeft op waardige 
en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. 
Een van de sectoren waar de meeste illegalen in terechtkomen is de landbouw, waar een reële 
behoefte aan mankracht bestaat, meestal seizoengebonden en voor werk waar Europese 
burgers niet bereid voor zijn (zoals bijvoorbeeld de tomatenoogst in Italië). Het gebruik van 
extracommunautaire arbeidskrachten in de landbouwsector wordt gekenmerkt door de korte 
of zeer korte duur en de hoge intensiteit van arbeidsrelaties en -contracten (eenzelfde bedrijf 
neemt veel arbeidskrachten in dienst voor een korte periode). 
Vooral wegens het grote aantal illegale werknemers en de korte duur van de 
arbeidscontracten, acht de rapporteur het wenselijk het voorstel van de Commissie op een 
aantal specifieke punten te wijzigen, naast enkele amendementen van algemene aard, die er 
hoofdzakelijk op gericht zijn de bureaucratie voor de werkgevers te verlichten.
In de eerste plaats kan de rapporteur volledig instemmen met het beginsel dat de werkgever 
aan de werknemer het verschuldigde loon moet betalen, alsmede de nog verschuldigde 
belastingen en socialezekerheidsbijdragen. De rapporteur meent echter dat het automatisch in 
werking stellen van procedures voor de invordering van nog verschuldigd loon, zoals de 
Commissie voorstelt, in het rechtsbestel een ongerechtvaardigd verschil in behandeling zou 
teweegbrengen tussen clandestiene geïmmigreerde werknemers en EU-werknemers. Het is 
inderdaad onbegrijpelijk waarom voor de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit 
een arbeidscontract in het geval van illegale immigranten andere regels zouden moeten gelden 
dan het eigenlijke arbeidsrecht, waar het algemene beginsel van de vordering geldt, volgens 
welk de werknemer door middel van een beroep in rechte het "quantum debeatur" moet 
bepalen. 
Naar analogie zou er ook een ongerechtvaardigd verschil in behandeling teweeggebracht 
worden ten aanzien van EU-onderdanen die in het zwart werken, namelijk met betrekking tot 
het vermoeden van de minimumduur van het arbeidscontract van 6 maanden. Dit vermoeden 
legt de bewijslast om aan te tonen dat de effectieve duur van het arbeidscontract korter is dan 
een half jaar, bij de werkgever. Dit is voor de werkgever echter een bijzonder zware last om 
het tegendeel te bewijzen (het is immers eenvoudiger om aan te tonen dat iets gebeurd is dan 
dat iets niet gebeurd is), hetgeen zich voor de werkgever vertaalt in een bijkomende 
onevenredig zware sanctie, in de wetenschap dat de gemiddelde duur van een arbeidscontract 
in de landbouw ongeveer 40 dagen is. Bovendien zou dat vermoeden het averechtse effect 
kunnen sorteren dat de illegale immigratie van niet-EU-burgers wordt aangemoedigd doordat 
zij worden aangelokt door de verwachting dat zij in ieder geval voor zes maanden bezoldigd 
worden zelfs indien zij slechts enkele dagen hebben gewerkt.
Tot slot, wat de verbodsmaatregelen betreft, acht de rapporteur het noodzakelijk dat de 
lidstaten een grotere manoeuvreerruimte wordt gelaten bij de beoordeling van de specifieke 
kenmerken van iedere sector en ook de sociale impact van de toepassing van deze 
maatregelen.
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AMENDEMENTEN

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verplichten de werkgevers 
die handelen in het kader van de 
uitoefening van hun bedrijfsactiviteit of 
rechtspersoonlijkheid hebben, de door de 
lidstaten aangewezen bevoegde instanties 
uiterlijk na een week in kennis te stellen 
van de datum van aanvang en beëindiging 
van het arbeidscontract van onderdanen 
van derde landen.

2. De lidstaten verplichten de werkgevers 
die handelen in het kader van de 
uitoefening van hun bedrijfsactiviteit of 
rechtspersoonlijkheid hebben, de door de 
lidstaten aangewezen bevoegde instanties 
uiterlijk na een week in kennis te stellen 
van de datum van aanvang en beëindiging 
van het arbeidscontract van onderdanen 
van derde landen. Indien de wetgeving van 
een lidstaat al voorziet in de verplichting 
voor de werkgever om de bevoegde 
nationale instantie in kennis te stellen van 
de totstandkoming van een 
arbeidscontract en/of van alle 
gebeurtenissen die er verband mee 
houden, moet de indienstneming van een 
onderdaan van een derde land worden 
gemeld aan dezelfde instantie.

Or. it

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In ieder geval zorgen de lidstaten 
voor een passend niveau van 
samenwerking en uitwisseling van 
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informatie tussen de verscheidene 
bevoegde nationale instanties. 

Or. it

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) betaling van de terugkeerkosten van 
illegaal tewerkgestelde onderdanen van een 
derde land wanneer terugkeerprocedures 
worden toegepast.

(b) betaling van de terugkeerkosten van 
illegaal tewerkgestelde onderdanen van een 
derde land, indien deze zijn aangeworven 
in en gebracht naar de lidstaat om er 
illegaal te worden tewerkgesteld, wanneer 
terugkeerprocedures worden toegepast.

Or. it

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 7 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) stellen de lidstaten mechanismen vast 
om ervoor te zorgen dat de nodige 
procedures voor de invordering van nog 
verschuldigd loon automatisch in werking 
worden gesteld zonder dat de onderdaan 
van een derde land een vordering moet 
indienen;

(a) zorgen de lidstaten ervoor dat de 
illegaal verblijvende werknemer nog 
verschuldigd loon kan invorderen 
overeenkomstig de desbetreffende 
nationale procedures;

Or. it
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Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) bepalen de lidstaten dat wordt 
uitgegaan van een arbeidscontract van 
minstens zes maanden, tenzij de 
werkgever het tegendeel kan bewijzen.

Schrappen

Or. it

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Met betrekking tot onder artikel 10, lid 
1, onder c), vallende misdrijven treffen de 
lidstaten alle nodige maatregelen om 
ervoor te zorgen dat de tenuitvoerlegging 
van een terugkeerbesluit wordt uitgesteld 
tot de onderdaan van een derde land de 
nabetaling van zijn krachtens lid 1, onder 
a), ingevorderde loon heeft ontvangen.

Schrappen

Or. it

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten treffen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat zo 
nodig ook de volgende maatregelen op 
werkgevers bij de uitoefening van hun 
bedrijfsactiviteit kunnen worden 

De lidstaten treffen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat in de 
meest ernstige gevallen ook  ten minste
een van de volgende maatregelen op 
werkgevers bij de uitoefening van hun 
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toegepast: bedrijfsactiviteit kan worden toegepast:

Or. it

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de werkgever een 
onderaannemer is, zorgen de lidstaten 
ervoor dat de hoofdaannemer en iedere 
intermediaire onderaannemer verschuldigd 
zijn tot de betaling van:

1. Wanneer de werkgever een 
onderaannemer is, zorgen de lidstaten 
ervoor dat de onderaannemerwerkgever 
en zijn opdrachtgever verschuldigd zijn tot  
betaling van:

Or. it
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