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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van 
sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen maakt deel 
uit van het pakket migratiebeleid zoals aangekondigd in het beleidsplan legale migratie en de 
beleidsprioriteiten bij de bestrijding van illegale immigratie1 van onderdanen van derde 
landen /2006/2. In aansluiting op dit voorstel werden in 2007 de volgende documenten 
gepubliceerd:
 mededeling van de Commissie over circulaire migratie en partnerschappen voor 

mobiliteit tussen de Europese Unie en derde landen3,

 voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en 
verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op hooggekwalificeerd werk4,

 voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende één enkele aanvraagprocedure voor 
één enkele vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken 
op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijke 
rechtspositie voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven5,

 mededeling van de Commissie over intensievere bestrijding van zwartwerk6.

Met het onderhavige voorstel wordt beoogd de illegale migratie terug te dringen, terwijl de 
overige wetgevingsvoorstellen bedoeld zijn om de legale migratie te reguleren. De voorstellen 
ter regulering van migratie maken duidelijk onderscheid tussen legale en illegale migratie. Dit 
voorstel gaat uitsluitend over illegale migratie. De ervaring leert dat de mogelijkheid werk in 
de EU te vinden een van de factoren met de sterkste migrantenaantrekkende werking is. 

Artikel 63, lid 3, onder b), van het EG-Verdrag vormt de rechtsgrond van het voorstel.

De schattingen van het aantal onderdanen van derde landen in de EU variëren van 4,5 tot 8 
miljoen. Illegale arbeid is geconcentreerd in de volgende sectoren: bouw, landbouw, 
schoonmaak en horeca.

In zijn resolutie over de beleidsprioriteiten in het kader van de strijd tegen de illegale 
immigratie van onderdanen van derde landen verzocht het Europees Parlement de Unie en 
lidstaten "krachtig op te treden tegen illegale arbeid door immigranten door invoering van 
sancties tegen werkgevers, opvoering van de arbeidsinspecties op basis van de benodigde 
personele en materiële middelen voor bestrijding van illegale aanwerving, en bevordering van 
maatregelen ter bescherming van immigranten".

Het voorstel volgt een tweesporenbenadering:

 de sancties voor het in dienst nemen van illegalen moeten evenredig, afschrikkend en 
doeltreffend zijn;

                                               
1 COM(2005)0669.
2 COM(2006)0402.
3 COM(2007)0248.
4 COM(2007)0637.
5 COM(2007)0638.
6 COM(2007)0628.
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 het subsidiariteitsbeginsel moet woerden toegepast. 

Het lijdt geen twijfel dat gemeenschappelijke definities, benaderingen en minimumnormen 
voor de bestrijding van illegale migratie nodig zijn als basis van het gemeenschappelijk 
Europees migratiebeleid.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 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
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De bepalingen mogen geen betrekking 
hebben op onderdanen van derde landen 
die niet illegaal verblijven. Dit sluit 
onderdanen van derde landen uit die 
verwant zijn met burgers van de Unie en 
die hun recht op vrij verkeer in de 
Gemeenschap uitoefenen, evenals
onderdanen die op grond van 
overeenkomsten tussen de Gemeenschap 
en haar lidstaten enerzijds, en de landen 
waarvan zij onderdaan zijn anderzijds, een 
gelijk recht op vrij verkeer genieten als de 
burgers van de Unie. Ook onderdanen van 
derde landen die zich in een door de 
communautaire wetgeving bestreken 
situatie bevinden, zoals personen die in een 
andere lidstaat wettige arbeid verrichten en 
door een dienstverrichter in het kader van 
de dienstverrichting naar een andere 
lidstaat zijn gedetacheerd, vallen buiten 
deze richtlijn.

(4) De bepalingen mogen geen betrekking 
hebben op onderdanen van derde landen 
die niet illegaal verblijven. Dit sluit 
onderdanen van derde landen uit die legaal 
in een lidstaat verblijven maar niet op het 
grondgebied ervan mogen werken, 
evenals onderdanen van derde landen die 
verwant zijn met burgers van de Unie en 
die hun recht op vrij verkeer in de 
Gemeenschap uitoefenen, en onderdanen 
die op grond van overeenkomsten tussen 
de Gemeenschap en haar lidstaten 
enerzijds, en de landen waarvan zij
onderdaan zijn anderzijds, een gelijk recht 
op vrij verkeer genieten als de burgers van 
de Unie. Ook onderdanen van derde landen 
die zich in een door de communautaire 
wetgeving bestreken situatie bevinden, 
zoals personen die in een andere lidstaat 
wettige arbeid verrichten en door een 
dienstverrichter in het kader van de 
dienstverrichting naar een andere lidstaat 
zijn gedetacheerd, vallen buiten deze 
richtlijn.
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Or. sk

Motivering

Het eerste gedeelte van dit amendement (vervanging van "neoprávnene" door "oprávnene") is 
een linguïstische correctie die niet van toepassing is op de andere taalversies.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Met het oog op de handhaving van het 
algemeen verbod en de afschrikking van 
inbreuken moeten de lidstaten passende 
sancties vaststellen. Die moeten financiële 
sancties en bijdragen tot de kosten van de 
terugkeer van illegaal verblijvende 
onderdanen van derde landen omvatten.

(7) Met het oog op de handhaving van het 
algemeen verbod en de afschrikking van 
inbreuken moeten de lidstaten passende 
sancties vaststellen. Die moeten financiële 
sancties omvatten. Bij het vaststellen van 
de hoogte van de financiële sancties 
kunnen de lidstaten rekening houden met 
de noodzaak van een compensatie voor 
hun taak ervoor te zorgen dat de 
werkgever de illegaal in dienst genomen 
onderdaan van een derde land eventueel 
nog verschuldigd loon uitbetaalt en, 
indien van toepassing, de kosten van het 
overmaken van nabetalingen naar het 
land waarnaar de illegaal in dienst 
genomen onderdaan van een derde land is 
teruggekeerd of is uitgezet of uitgewezen.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De werkgever moet in ieder geval aan 
de onderdanen van derde landen al het nog 
verschuldigde loon betalen, alsmede de 
nog verschuldigde belastingen en 

(8) De werkgever moet in ieder geval aan 
de onderdanen van derde landen al het nog 
verschuldigde loon betalen. Als dat loon 
niet kan worden bepaald, moet het 
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socialezekerheidsbijdragen. gebaseerd worden op het minimumloon 
zoals bij de nationale wet vastgesteld, of, 
indien er geen minimumloon in de 
nationale wet is vastgelegd, op het niveau 
van beloning dat overeenkomt met het 
minimuminkomen op grond waarvan de 
burgers van die lidstaat recht op sociale 
voorzieningen in die lidstaat hebben, of op 
collectieve overeenkomsten of de in de 
betrokken sector gebruikelijke gang van 
zaken in de lidstaat waar de werkgever 
gevestigd is. De werkgever moet voorts 
worden verplicht de eventuele kosten te 
dragen van het overmaken van nog 
verschuldigd loon naar het land waarnaar 
de illegaal in dienst genomen onderdaan 
van een derde land is teruggekeerd of is 
uitgezet of uitgewezen.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De werkgevers moeten voorts 
worden verplicht aan de lidstaat waar zij 
gevestigd zijn een bedrag te betalen dat 
gelijk is aan de belastingen en 
socialezekerheidsbijdragen die de 
werkgever zou hebben betaald indien de 
illegaal in dienst genomen onderdaan van 
een derde land legaal in dienst was 
genomen.

Or. en
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Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Aangezien in bepaalde getroffen 
sectoren onderaanneming op grote schaal 
voorkomt, moet ervoor worden gezorgd 
dat alle ondernemingen in een 
onderaannemingsketen hoofdelijk 
aansprakelijk zijn voor de betaling van 
financiële sancties tegen een werkgever 
aan het eind van de keten, die illegaal 
verblijvende onderdanen van derde 
landen in dienst heeft.

Schrappen.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het feit moeten strafbaar zijn met 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende 
sancties, die ook moeten gelden voor 
rechtspersonen in de Gemeenschap, 
aangezien werkgevers vaak 
rechtspersoonlijkheid hebben.

(17) Op het strafbare feit moeten
doeltreffende, evenredige en afschrikkende 
sancties staan, die moeten gelden voor 
werkgevers in de Gemeenschap, ongeacht 
of het natuurlijke of rechtspersonen zijn, 
en met inbegrip van de wettelijke 
vertegenwoordigers van rechtspersonen.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om ervoor te zorgen dat er in (20) Om ervoor te zorgen dat er in
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voldoende mate sprake is van handhaving 
en er op dat punt geen grote verschillen 
tussen de lidstaten bestaan, moet in elke 
lidstaat een zeker aantal bedrijven worden 
geïnspecteerd.

bevredigende mate sprake is van 
handhaving van deze richtlijn en 
verschillen tussen de lidstaten op dat punt 
zoveel mogelijk terug te dringen, moet in 
elke lidstaat een zeker aantal bedrijven 
worden geïnspecteerd. Deze inspecties 
kunnen worden uitgevoerd in het kader 
van andere inspectieactiviteiten, zoals het 
toezicht op de naleving van de 
voorschriften inzake veiligheid en 
gezondheid op het werk.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) "arbeid": het uitoefenen van betaalde
activiteiten voor en onder leiding van een 
ander persoon;

(b) "arbeid": het uitoefenen van activiteiten 
waarvoor krachtens de nationale wet een 
betaling wordt verstrekt of hoort te 
worden verstrekt, voor of onder leiding 
van een werkgever;

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) "werkgever": een natuurlijk of 
rechtspersoon voor wie en onder wiens 
leiding een onderdaan van een derde land 
betaalde arbeid verricht;

(e) "werkgever": een natuurlijk of 
rechtspersoon voor wie of onder wiens 
leiding een onderdaan van een derde land 
activiteiten verricht waarvoor krachtens 
de nationale wet een betaling wordt 
verstrekt of hoort te worden verstrekt. 
Deze definitie geldt voor uitzendbureaus;
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Or. en

Motivering

"Werkgever" moet gedefinieerd worden als natuurlijke of rechtspersoon, ook uitzendbureaus.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) "rechtspersoon": juridische entiteit 
die de hoedanigheid van rechtspersoon 
krachtens het toepasselijke nationale 
recht bezit, met uitzondering van staten of 
andere publiekrechtelijke lichamen bij de 
uitoefening van hun openbare macht, en 
van publiekrechtelijke internationale 
organisaties.

Or. en

Motivering

Bepaalde rechtspersonen, zoals publiekrechtelijke lichamen en publiekrechtelijke 
internationale organisaties, moeten niet onder deze richtlijn vallen.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) "onderaannemer": een natuurlijk of 
rechtspersoon die met de gehele of 
gedeeltelijke uitvoering van de 
verplichtingen van een eerder contract 
wordt belast.

Schrappen.

Or. en
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) van onderdanen van derde landen te 
eisen dat zij een verblijfsvergunning of een 
andere verblijfsmachtiging overleggen die 
geldig is voor de betrokken arbeidsperiode;

(a) van onderdanen van derde landen te 
eisen dat zij vóór het begin van de 
arbeidsperiode een verblijfsvergunning of 
een andere verblijfsmachtiging overleggen 
die geldig is voor de betrokken 
arbeidsperiode;

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de gegevens van de verblijfsvergunning 
of de andere verblijfsmachtiging vóór de 
aanvang van de arbeidsperiode te 
kopiëren of te registreren;

(b) de kopieën of gegevens van de 
verblijfsvergunning of de andere 
verblijfsmachtiging gedurende de gehele 
arbeidsperiode en ten minste één jaar 
daarna voor inspectie door de bevoegde 
instanties van de lidstaten beschikbaar te 
houden;

Or. en

Motivering

Kopieën en gegevens moeten gedurende ten minste één jaar na afloop van de arbeidsperiode 
bewaard blijven om inspecties gemakkelijker te laten verlopen.
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Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de kopieën of gegevens gedurende ten 
minste de duur van de arbeidsperiode 
voor inspectie door de bevoegde instanties 
van de lidstaten beschikbaar te houden.

Schrappen.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de door de lidstaten aangewezen 
bevoegde instanties vóór de aanvang van 
het arbeidscontract binnen een door elke 
lidstaat vastgestelde termijn, die, behalve 
in terdege gemotiveerde gevallen, niet 
meer dan tien dagen bedraagt, in kennis 
te stellen van de datum van aanvang en de 
geschatte duur van het arbeidscontract 
van onderdanen van derde landen;

Or. en

(Elementen van lid 2 overgenomen in dit amendement)

Motivering

Om misverstanden bij de toepassing te voorkomen moet in de nationale wet een termijn voor 
de kennisgeving aan de bevoegde instantie worden vastgelegd.
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Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) de door de lidstaten aangewezen 
bevoegde instanties na beëindiging van 
het arbeidscontract binnen een door elke 
lidstaat vastgestelde termijn, die, behalve 
in terdege gemotiveerde gevallen, niet 
meer dan tien dagen bedraagt, in kennis 
te stellen van de datum van beëindiging 
van het arbeidscontract van onderdanen 
van derde landen;

Or. en

Motivering

Om misverstanden bij de toepassing te voorkomen moet in de nationale wet een termijn voor 
de kennisgeving aan de bevoegde instantie worden vastgelegd.

Amendement 17

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.

Schrappen.

Or. en

(Deze bepaling is verwerkt in lid 1 c bis (nieuw) zoals voorgesteld door het Parlement.)
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Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zien erop toe dat 
werkgevers worden geacht aan hun 
verplichting krachtens lid 1, onder a), te 
hebben voldaan tenzij het document dat als 
verblijfsvergunning of een andere 
overgelegde verblijfsmachtiging duidelijk 
vervalst is.

3. De lidstaten zien erop toe dat 
werkgevers worden geacht aan hun 
verplichting krachtens lid 1 te hebben 
voldaan behalve indien het document dat 
als geldige verblijfsvergunning of andere 
verblijfsmachtiging overgelegd is, 
zodanige anomalieën vertoont dat deze 
door een redelijk aandachtige werkgever 
niet over het hoofd konden worden gezien, 
danwel indien is aangetoond dat de 
werkgever redelijkerwijs bemerkt moet 
hebben dat het om een vervalst document 
ging.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 Schrappen.
Effect van de naleving door werkgevers 
van hun verplichtingen
De lidstaten zien erop toe dat werkgevers 
niet aansprakelijk worden gesteld voor 
een inbreuk op artikel 3 indien zij kunnen 
aantonen dat zij aan de verplichtingen 
van artikel 4 hebben voldaan. 

Or. en

Motivering

Artikel is achterhaald.
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Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – 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.

Schrappen.

Or. en

Motivering

Werkgevers kunnen niet verantwoordelijk worden gemaakt voor de terugkeer van illegale 
migranten. Het kan niet zo zijn dat de richtlijn de werkgevers aansprakelijk stelt voor de 
kosten van repatriëring van elke illegaal in dienst genomen onderdaan van een derde land 
wanneer terugkeerprocedures in werking zijn gesteld. Wel is het toelaatbaar dat werkgevers 
die illegaal verblijvende onderdanen van derde landen in dienst hebben, financiële sancties 
opgelegd krijgen die mede de kosten van repatriëring omvatten.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) al het nog verschuldigde loon aan de 
illegaal werkende onderdanen van derde 
landen betaalt;

(a) al het nog verschuldigde loon aan de 
illegaal werkende onderdanen van derde 
landen betaalt; het overeengekomen loon 
wordt geacht gelijk te zijn aan het in de 
nationale wet vastgelegde minimumloon, 
tenzij de werknemer kan aantonen dat het 
anders was; in lidstaten waar geen 
minimumloon in de wet is vastgelegd, 
wordt het overeengekomen loon bepaald 
aan de hand van het minimuminkomen 
op grond waarvan de burgers van die 
lidstaat recht op sociale voorzieningen in 
die lidstaat hebben, of aan de hand van 
geldende collectieve overeenkomsten of de 
in de betrokken sector gebruikelijke gang 
van zaken;
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Or. en

Motivering

Al het achterstallige loon moet aan de werknemer worden uitbetaald, uitgaande van de 
veronderstelling dat het contract een looptijd van ten minste 6 maanden had, tenzij de 
werkgever kan aantonen dat het anders was. Ingeval het loon waar de werknemer recht op 
heeft niet anderszins kan worden vastgesteld, wordt de berekening gebaseerd op ten minste 
het minimumloon of het collectief overeengekomen loon in de betrokken bedrijfstak.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) alle nog verschuldigde belastingen en 
socialezekerheidsbijdragen, met inbegrip 
van administratieve boetes, betaalt.

(b) een bedrag gelijk aan alle belastingen 
en socialezekerheidsbijdragen die de 
werkgever zou hebben betaald indien de 
onderdaan van een derde land legaal in 
dienst was genomen, met inbegrip van 
administratieve boetes, betaalt; en

Or. en

Motivering

Betaling van een bepaald bedrag, dat overeenkomt met de belastingen en 
socialezekerheidsbijdragen die de werkgever zou hebben betaald indien de illegale 
werknemer legaal in dienst was genomen, wederom uitgaande van de veronderstelling dat het 
contract een looptijd van ten minste 6 maanden had.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de eventuele kosten betaalt van het 
overmaken van de nabetaling naar het 
land waarnaar de onderdaan van een 
derde land is teruggekeerd of is uitgezet of 
uitgewezen. 
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Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met het oog op de toepassing van lid 1, 
onder a):

2. Met het oog op de toepassing van lid 1, 
onder 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) 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;
b) bepalen de lidstaten dat wordt uitgegaan 
van een arbeidscontract van minstens zes 
maanden, tenzij de werkgever het 
tegendeel kan bewijzen.

2 bis. Met het oog op de toepassing van lid 
1, onder a) en b) bepalen de lidstaten dat 
wordt uitgegaan van een arbeidscontract 
van minstens zes maanden, tenzij de 
werkgever of de werknemer het tegendeel 
kan bewijzen.

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. 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 

Schrappen.
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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.

Or. en

Motivering

Een vergelijkbare bepaling is opgenomen in Richtlijn 2004/81 EG inzake mensenhandel. In 
dit geval is een dergelijke bepaling niet opportuun, tenzij het om slachtoffers van 
mensenhandel gaat, waarop de genoemde richtlijn van toepassing is.

Amendement 26

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 
toegepast:

De lidstaten treffen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat ook 
de volgende maatregelen op werkgevers 
die bij de uitoefening van hun 
bedrijfsactiviteit artikel 3 overtreden,
worden toegepast:

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) uitsluiting van het recht op 
overheidsuitkeringen, steun of subsidies 
gedurende ten hoogste vijf jaar;

(a) uitsluiting van het recht op 
overheidsuitkeringen, steun of subsidies, 
met inbegrip van door de lidstaten 
beheerde EU-gelden, gedurende ten 
hoogste vijf jaar;

Or. en
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Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) tijdelijke of permanente sluiting van de 
vestigingen die voor de inbreuken zijn 
gebruikt.

(d) tijdelijke of permanente sluiting van de 
vestigingen die voor de inbreuken zijn 
gebruikt, ofwel tijdelijke of permanente
intrekking van de vergunning voor de 
uitoefening van de desbetreffende 
bedrijvigheid indien zulks 
gerechtvaardigd is wegens de ernst van de 
situatie of het percentage illegaal door de 
betrokken werkgever in dienst genomen 
onderdanen van derde landen.

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 Schrappen.
Onderaanneming

1. Wanneer de werkgever een 
onderaannemer is, zorgen de lidstaten 
ervoor dat de hoofdaannemer en iedere 
intermediaire onderaannemer 
verschuldigd zijn tot de betaling van:
a) alle krachtens artikel 6 opgelegde 
sancties, en
b) alle nabetalingen krachtens artikel 7.
2. De hoofdaannemer en iedere 
intermediaire onderaannemer zijn 
krachtens lid 1 hoofdelijk aansprakelijk, 
onverminderd de nationale bepalingen 
betreffende het beroepsrecht.
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Or. en

Motivering

Het vermengen van een dienstverleningsrelatie tussen bedrijven (vallend onder het 
handelsrecht of civiel recht) en een arbeidsrelatie tussen een werkgever en zijn werknemers 
(vallend onder het arbeidsrecht) levert geen goede basis op voor uitbreiding van de 
aansprakelijkheid van de hoofdaannemer voor zijn onderaannemers. Praktisch geen 
rechtspersoon zou voor een andere verantwoordelijk kunnen zijn. Het werkelijke probleem 
van de onderaannemingsketen moet met inspecties opgelost worden. 

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de inbreuk blijft doorgaan of wordt 
herhaald nadat de bevoegde nationale 
instanties of rechtbanken binnen een 
periode van twee jaar tweemaal hebben 
vastgesteld dat de werkgever artikel 3 
heeft overtreden;

(a) de inbreuk blijft doorgaan of wordt 
herhaald nadat de bevoegde nationale 
instanties of rechtbanken twee 
afzonderlijke definitieve uitspraken 
hebben gedaan volgens welke de 
werkgever verantwoordelijk was voor 
overtreding van artikel 3, en deze 
uitspraken betrekking hebben op feiten 
die binnen een periode van twee jaar 
hebben plaatsgevonden;

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de inbreuk heeft betrekking op een 
aanzienlijk aantal illegaal tewerkgestelde 
onderdanen van derde landen. Dat is het 
geval wanneer ten minste vier onderdanen 
van derde landen illegale arbeid verrichten;

(b) de inbreuk heeft betrekking op een 
aanzienlijk aantal illegaal tewerkgestelde 
onderdanen van derde landen. Dat is het 
geval wanneer ten minste vier onderdanen 
van derde landen illegale arbeid verrichten;

Or. en
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Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten doen het nodige opdat 
deelname aan of aanzetten tot de in lid 1 
bedoelde gedragingen een strafbaar feit 
vormen.

2. De lidstaten doen het nodige opdat 
deelname of medeplichtigheid aan of 
aanzetten tot of verheling van de in lid 1 
bedoelde gedragingen een strafbaar feit 
vormen. 

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) uitsluiting van het recht op 
overheidsuitkeringen of steun;

(a) uitsluiting van het recht op 
overheidsuitkeringen, steun of subsidies,
met inbegrip van door de lidstaten 
beheerde EU-gelden;

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Met betrekking tot de onder artikel 
10, lid 1, onder d), vallende strafbare 
feiten geven de lidstaten overeenkomstig 
de artikelen 4 tot en met 15 van Richtlijn 
2004/81/EG aan onderdanen van derde 
landen die het slachtoffer van 
mensenhandel zijn en die meewerken aan 
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het onderzoek tegen de werkgever, 
verblijfsvergunningen van beperkte duur 
af, gekoppeld aan de lengte van de 
desbetreffende nationale procedure.

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat ten 
minste 10% van de op hun grondgebied 
gevestigde bedrijven jaarlijks worden 
geïnspecteerd met het oog op de controle 
van de arbeid van illegaal verblijvende 
onderdanen van derde landen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat op hun 
grondgebied doeltreffende en passende 
inspecties worden uitgevoerd met het oog 
op de controle van de arbeid van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen.

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De te inspecteren bedrijven worden 
geselecteerd op basis van een 
risicobeoordeling door de bevoegde 
instanties in de lidstaten, rekening 
houdend met factoren zoals de sector 
waarin een bedrijf actief is of eerdere 
overtredingen.

2. De lidstaten gaan aan de hand van 
risicobeoordelingen na in welke sectoren 
van bedrijvigheid op hun grondgebeid 
illegaal verblijvende onderdanen van 
derde landen veelal werken. De lidstaten 
maken bekend welke sectoren met 
genoemde risicobeoordelingen ontdekt 
zijn.

Or. en
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Motivering

De lidstaten moeten de kans op concentratie van illegalen in verschillende sectoren 
inschatten. Dan kunnen de inspecties vooral op die risicosectoren gericht worden, zodat het 
inspectiepercentage omlaag kan. Daarmee wordt bijgedragen tot vermindering van de kosten 
van de uitvoeringsmaatregelen die deze richtlijn voorschrijft.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat in elk 
van de volgens lid 2 ontdekte sectoren ten 
minste 10% van de vestigingen jaarlijks 
wordt geïnspecteerd met het oog op de 
controle van de arbeid van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde 
landen.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten de kans op concentratie van illegalen in verschillende sectoren 
inschatten. Dan kunnen de inspecties vooral op die risicosectoren gericht worden, zodat het 
inspectiepercentage omlaag kan. Daarmee wordt bijgedragen tot vermindering van de kosten 
van de uitvoeringsmaatregelen die deze richtlijn voorschrijft.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De lidstaten bereiken het in lid 2 bis 
bedoelde niveau van 5% uiterlijk ...* 
* vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn.

Or. en
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Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Ten aanzien van gedetacheerde 
werknemers die onderdanen van derde 
landen zijn, kunnen de inspectiediensten 
van de lidstaten gebruik maken van de 
samenwerking en uitwisseling van 
informatie in het kader van 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, teneinde zich ervan te 
vergewissen dat de onderdanen van derde 
landen in de lidstaat van oorsprong legaal 
in dienst zijn genomen.
PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1.

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk in [drie jaar na de in artikel 17 
bedoelde datum] en vervolgens om de drie 
jaar leggen de lidstaten de Commissie een 
verslag voor over de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn, waarin de aantallen en 
resultaten worden beschreven van de 
inspecties die op grond van artikel 15 zijn 
uitgevoerd, alsmede de maatregelen die op 
grond van artikel 8 zijn toegepast.

Uiterlijk in [drie jaar na de in artikel 17 
bedoelde datum] en vervolgens om de drie 
jaar leggen de lidstaten de Commissie een 
verslag voor over de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn, waarin de volgens artikel 15, 
lid 2, ontdekte sectoren worden vermeld,
de aantallen en resultaten worden 
beschreven van de inspecties die op grond 
van artikel 15, lid 3, zijn uitgevoerd, 
alsmede de maatregelen die op grond van 
artikel 8 zijn toegepast.

Or. en
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Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op basis van deze verslagen dient de 
Commissie een verslag in bij het Europees 
Parlement en de Raad.

Op basis van deze verslagen dient de 
Commissie uiterlijk twaalf maanden na 
ontvangst van de verslagen van de 
lidstaten een verslag in bij het Europees 
Parlement en de Raad. Dit verslag kan 
vergezeld gaan van voorstellen voor 
herziening van deze richtlijn.

Or. en
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