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BEKNOPTE MOTIVERING

vindt dat een nieuwe afdeling over de rechterlijke bevoegdheid inzake collectieve actie bij 
arbeidsconflicten in de verordening moet worden geïntroduceerd; In het verleden hebben een 
aantal HvJ-zaken, met name de Viking-zaak , aangetoond dat hier ruimte wordt gelaten voor 
'forum shopping' inzake rechterlijke bevoegdheid. Wegens het ontbreken van 
rechtsbevoegdheid inzake collectieve actie bij arbeidsconflicten, werd een Britse rechtbank 
aangesteld om een uitspraak te doen over een collectieve actie die in Finland had 
plaatsgegrepen. Zo worden civielrechtelijke besluiten genomen door rechtbanken in lidstaten  
die geen enkel verband hebben met de collectieve actie. Dit druist in tegen de geest en de 
doelstellingen van deze verordening. De bevoegdheid om in dergelijke zaken een uitspraak te 
doen moet gaan naar de rechtbanken van de lidstaten die de nauwste band hebben met de 
collectieve actie - en dat is uiteraard de lidstaat waar de collectieve actie heeft plaatsgehad.

wenst dat de exequaturprocedure afgeschaft wordt, maar denkt dat daarvan pas sprake kan 
zijn wanneer gewaarborgd is dat daar strikte waarborgen tegenover staan die sterk genoeg zijn 
om de rechten van de verliezende partij te beschermen en ervoor te zorgen dat de 
grondrechten volledig worden gerespecteerd;

vraagt de Commissie een lijst van minimumnormen op te stellen voor het waarborgen van de 
procedurele waarborgen en de rechterlijke bevoegdheid in zaken betreffende 
consumentenovereenkomsten, individuele arbeidsovereenkomsten en verzekeringskwesties;

vindt inmiddels dat de regels van de Gemeenschap op de exclusieve bevoegdheid voor 
zakelijke rechten op onroerend goed of het gebruik van onroerend goed uitgebreid kunnen 
worden tot procedures die in derde land ingeleid worden; bevoegdheidsregels voor 
consumenten en werknemers dienen ook te gelden ten aanzien van ondernemingen in derde 
landen;

wijst een eenvormige definitie van de vestigingsplaats van vennootschappen in de 
verordening-Brussel I van de hand, omdat een definitie met dergelijke verreikende gevolgen 
moet worden besproken en goedgekeurd in het kader van de ontwikkeling van het Europees 
vennootschapsrecht; is van mening dat een definitie van de vestigingsplaats van 
vennootschappen de oneigenlijke oprichting van brievenbusmaatschappijen zou kunnen 
tegengaan, waardoor ook beschermende maatregelen in de sfeer van het arbeids- en het 
vennootschapsrecht overbodig zouden worden;

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Verordening (EG) nr. 44/2001 is 
van kracht geworden in maart 2002; Acht 
jaar later heeft de Commissie onderzocht 
hoe de verordening in de praktijk werkt en 
welke wijzigingen er nodig zijn. Deze 
herschikking zal de toegang tot de rechter 
verbeteren onder meer doordat het 
mogelijk wordt voor werknemers om op 
het gebied van het arbeidsrecht 
vorderingen in te stellen tegen meerdere 
verweerders op grond van artikel 6, 
punt 1. Deze mogelijkheid was reeds 
opgenomen in het verdrag van Brussel 
van 1968. De heropneming van deze 
mogelijkheid in de verordening zal ten 
goede komen aan werknemers die 
vorderingen wensen in te stellen tegen 
gezamenlijke werkgevers die in 
verschillende lidstaten zijn gevestigd.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Hierdoor wordt rechtsbevoegdheid 
inzake collectieve actie bij
arbeidsconflicten in het leven geroepen 
om forum shopping te voorkomen en te 
zorgen voor overeenstemming met 
Verordening (EG) nr. 864/2007 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
juli 2007 betreffende het recht dat van 
toepassing is op niet-contractuele 
verbintenissen ("Rome II"); als bevoegd 
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gerecht moet worden aangewezen het 
gerecht van de lidstaat waar de actie heeft 
plaatsgevonden;
_______________
1 PB L 199 van 31.7.2007, blz. 40.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – punt 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) wanneer de werknemer niet in een 
enkele lidstaat werkt of heeft gewerkt, 
voor het gerecht van eender welke plaats 
waar de werknemer heeft gewerkt of waar 
hij in een onderneming geïntegreerd is.

Or. en

Motivering

Een werknemer kan een zaak aanspannen voor een rechtbank waar hij zijn arbeid verricht.
Deze optie moet openstaan voor personen die niet in een enkele lidstaat werken. Momenteel 
kan de werknemer een zaak aanhangig maken op de plaats van het bijkantoor waar hij 
aangeworven is of was. Het is niet duidelijk hoe de termen 'bijkantoor' en 'aangeworven' 
moeten worden uitgelegd. Vaak is er geen enkel verband tussen de 'plaats van aanwerving' en 
de eigenlijke arbeidsplaats. Indien de rechtsbevoegdheid voor deze werknemers wordt 
verbonden aan de integratie in een onderneming, kan manipulatie via 
brievenbusmaatschappijen worden beperkt.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Titel (nieuw) – voor artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Afdeling 5 bis
Rechterlijke bevoegdheid inzake kwesties 

met betrekking tot collectieve actie bij 
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arbeidsconflicten 

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 bis
De bepalingen van deze afdeling zijn van 
toepassing op kwesties met betrekking tot 
collectieve actie bij arbeidsconflicten.
Wanneer een collectieve actie plaatsgrijpt 
of heeft plaatsgegrepen, zijn de gerechten 
van de lidstaat waar deze actie plaatsgrijpt 
of heeft plaatsgegrepen, ter zake bevoegd.

Or. en

Motivering

Volgens overweging 7 van Rome II moet er overeenstemming zijn tussen deze  instrumenten 
van gemeenschapsrecht die het toepasselijk recht en de rechterlijke bevoegdheid regelen. In 
Brussel I moet een rechterlijke bevoegdheid worden geïntroduceerd die overeenkomt met 
artikel 9 van Rome II om 'forum shopping' te voorkomen. Indien er verscheidene verweerders 
zijn (collectieve actie) kan een onderneming nog steeds de rechtsbevoegdheid kiezen die 
gunstiger lijkt voor haar belangen, wat niet in overeenstemming is met de doelstellingen van 
Brussel I.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – punt 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) in gerechtelijke procedures inzake 
geplande of uitgevoerde collectieve actie 
zijn de gerechten van de lidstaat waar de 
actie gepland of uitgevoerd is, bevoegd. 

Or. en
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Motivering

Volgens overweging 7 van Rome II moet er overeenstemming zijn tussen deze  instrumenten 
van gemeenschapsrecht die het toepasselijk recht en de rechterlijke bevoegdheid regelen. In 
Brussel I moet een rechterlijke bevoegdheid worden geïntroduceerd die overeenkomt met 
artikel 9 van Rome II om 'forum shopping' te voorkomen. Indien er verscheidene verweerders 
zijn (collectieve actie) kan een onderneming nog steeds de rechtsbevoegdheid kiezen die 
gunstiger lijkt voor haar belangen, wat niet in overeenstemming is met de doelstellingen van 
Brussel I.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een werknemer zijn 
werkzaamheden niet in een enkele lidstaat 
verricht (bijvoorbeeld 
vrachtwagenchauffeur, stewardess) wordt 
de rechterlijke bevoegdheid bepaald 
overeenkomstig afdeling 5 van deel II.

Or. en

Motivering

Een werknemer kan een zaak aanspannen voor een rechtbank waar hij zijn werkzaamheden 
verricht. Deze optie moet openstaan voor personen die niet in een enkele lidstaat werken.
Momenteel kan de werknemer een zaak aanhangig maken op de plaats van het bijkantoor 
waar hij aangeworven is of was. Het is niet duidelijk hoe de termen 'bijkantoor' en 
'aangeworven' moeten worden uitgelegd. Vaak is er geen enkel verband tussen de 'plaats van 
aanwerving' en de eigenlijke arbeidsplaats. Indien de rechtsbevoegdheid voor deze 
werknemers wordt verbonden aan de integratie in een onderneming, kan manipulatie via 
brievenbusmaatschappijen worden beperkt.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. De beslissing waarvoor de weigering 
van erkenning of uitvoering wordt 
gevraagd, moet gegeven zijn in strijd met 
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de voorschriften van afdeling 5 van 
hoofdstuk II inzake de rechterlijke 
bevoegdheid voor individuele 
verbintenissen uit arbeidsovereenkomst.

Or. en


