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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Richtlijn 2002/15/EG betreffende de organisatie van de arbeidstĳd van personen die 
mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen
(COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0650),

– gelet op artikel 251, lid 2, en de artikelen 71 en 137, lid 2, van het EG-Verdrag, op grond 
waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0354/2008),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad getiteld 
"Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende 
interinstitutionele besluitvormingsprocedures" (COM(2009)0665),

– gelet op artikel 294, lid 3, en de artikelen 91 en 153, lid 3, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie,

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en het advies van 
de Commissie vervoer en toerisme (A7-0000/2009),

1. neemt het hierbij opgenomen standpunt in eerste lezing aan;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie en de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het Europees Parlement is zich 
bewust van het bestaan van 
schijnzelfstandigen op de arbeidsmarkt, 
een verschijnsel dat ongeacht de sectoren 
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van de economie in de gehele Unie 
nadelige gevolgen heeft voor de 
mededingingsvoorwaarden. Het is er dan 
ook van overtuigd dat dit verschijnsel op 
EU-niveau moet worden aangepakt.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Het Parlement stelt voor dat de 
Commissie en de lidstaten zich beraden 
over de mogelijkheid om beste praktijken 
van de lidstaten inzake het opsporen en 
uitschakelen van schijnzelfstandigheid, 
uit te wisselen en te bestuderen.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quater) Zelfstandige bestuurders 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1071/2009 van het Europees Parlement en 
de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
regels betreffende de voorwaarden 
waaraan moet zijn voldaan om het beroep 
van wegvervoerondernemer uit te oefenen 
en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG 
van de Raad1, moeten voldoen aan een 
hele reeks vereisten om hun bedrijf te 
kunnen voeren.
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1PB L 300 van 14.11.2009, blz.. 51.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De ervaring met de omzetting van 
Richtlijn 2002/15/EG, de raadpleging van 
de betrokken actoren, verschillende studies 
en de uitgevoerde effectbeoordeling 
hebben verschillende problemen aan het 
licht gebracht met betrekking tot de 
uniforme toepassing van de arbeidstijden, 
de talrijke overtredingen van de 
regelgeving en de zwakke handhaving door 
de lidstaten.

(5) De ervaring met de omzetting van 
Richtlijn 2002/15/EG, de raadpleging van 
de betrokken actoren, verschillende studies 
en de uitgevoerde effectbeoordeling 
hebben verschillende problemen aan het 
licht gebracht met betrekking tot de 
uniforme toepassing van de arbeidstijden, 
de talrijke overtredingen van de 
regelgeving en de zwakke handhaving door 
sommige lidstaten.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Gezien het verslag van de Commissie 
en de effectbeoordeling dienen zelfstandige 
bestuurders te worden uitgesloten van het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2002/15/EG.

(7) Gezien het verslag van de Commissie 
en de effectbeoordeling dienen zelfstandige 
bestuurders te worden uitgesloten van het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2002/15/EG. Dit laat echter onverlet dat 
lidstaten het recht houden de bepalingen 
van deze richtlijn te laten gelden voor deze 
bestuurders.

Or. en
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Alle bestuurders, mobiele 
werknemers en zelfstandige bestuurders 
vallen onder verordening (EC) nr. 
561/2006 tot harmonisatie van bepaalde 
voorschriften van sociale aard voor het 
wegvervoer1.  Het is in het algemeen 
belang dat de regels voor rij- en rusttijden 
voor alle bestuurders juist worden 
toegepast en dat de toepassing ervan op 
efficiënte wijze wordt gecontroleerd.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) Met het oog op meer veiligheid op 
de weg en wegens de veranderingen in de 
structuur van het vervoer, moet 
overwogen worden Verordening (EG) nr. 
561/2006 uit te breiden zodat deze ook van 
toepassing is op bestuurders van 
voertuigen van minder dan 3,5 ton.

Or. en

                                               
1 PB L 102 van 11.4.2006, blz. 1.
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De communautaire wetgeving is 
alleen efficiënt en doelmatig wanneer ze 
door alle lidstaten ten uitvoer wordt gelegd, 
zonder onderscheid op alle actoren wordt 
toegepast en regelmatig op efficiënte wijze 
wordt gecontroleerd. 

(10) De communautaire wetgeving is 
alleen efficiënt en doelmatig wanneer ze 
door alle lidstaten correct ten uitvoer wordt 
gelegd, zonder onderscheid op alle actoren 
wordt toegepast en regelmatig op efficiënte 
wijze wordt gecontroleerd en wanneer 
sancties worden opgelegd voor 
overtredingen.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Omdat het toezicht op de naleving van 
deze regelgeving een complexe taak is 
waarbij talrijke actoren zijn betrokken, is er 
behoefte aan samenwerking tussen de 
Commissie en de lidstaten, en tussen de 
lidstaten onderling. 

(11) Omdat het toezicht op de naleving van 
deze regelgeving een complexe taak is 
waarbij talrijke actoren zijn betrokken, is er 
behoefte aan samenwerking tussen de 
Commissie en de lidstaten, en tussen de 
lidstaten onderling. De rol van de sociale 
partners bij het toezicht op de nakoming 
en handhaving mag niet worden 
veronachtzaamd.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 2 – lid 1



PE431.059v01-00 10/15 PR\799946NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
mobiele werknemers, als bedoeld in artikel 
3, onder d), van onderhavige richtlijn, van
in een lidstaat gevestigde ondernemingen 
die deelnemen aan wegvervoersactiviteiten 
die vallen onder Verordening (EG) nr. 
561/2006 of, zo niet, onder de AETR-
overeenkomst.

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
mobiele werknemers die werken voor in 
een lidstaat gevestigde ondernemingen die 
deelnemen aan wegvervoersactiviteiten 
welke vallen onder Verordening (EEG) nr. 
561/2006 of, zo niet, onder de AETR-
overeenkomst.

Deze richtlijn is eveneens van toepassing 
op mobiele werknemers als bedoeld in de 
tweede zin van artikel 3, onder d).

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter b
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) De volgende zin wordt aan punt d) 
toegevoegd:

Schrappen

"mobiele werknemers": omvat tevens 
iedere persoon die niet aan een werkgever 
gebonden is door een 
arbeidsovereenkomst of enige andere 
arbeidsrechtelijke 
ondergeschiktheidsrelatie, maar:
i. die de bedoelde activiteiten niet vrij kan 
organiseren;
ii. wiens inkomen niet rechtstreeks 
afhankelijk is van de gemaakte winst;
iii. die niet vrij is om individueel of in 
samenwerking met andere zelfstandige 
bestuurders handelsbetrekkingen met 
verscheidene klanten te onderhouden."

Or. en
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter c
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) punt e) wordt geschrapt. (c) punt e)  wordt vervangen door:

" e) "zelfstandige bestuurder": eenieder
i.  wiens voornaamste beroepsactiviteit 
erin bestaat met een communautaire 
vergunning of een andere 
beroepsbevoegdheid om dit vervoer te 
verrichten, tegen vergoeding personen of 
goederen over te weg te vervoeren,  
ii. die gerechtigd is om voor eigen 
rekening te werken en die niet aan een 
werkgever gebonden is door een 
arbeidsovereenkomst of enige andere 
arbeidsrechtelijke 
ondergeschiktheidsrelatie, 

iii. die niet ondergeschikt is aan een 
inlenende onderneming, 
iv. die de bedoelde activiteiten vrij kan 
organiseren zonder rechtstreeks toezicht 
van de klant,
v. wiens inkomen rechtstreeks afhankelijk 
is van de gemaakte winst, 
vi. die geen arbeidsrechten ontvangt, zoals 
periodieke betaling van een bezoldiging, 
betaling in natura, erkenning van 
rechten, zoals wekelijkse rusttijden en 
betaald jaarlijks verlof, door een andere 
inlenende onderneming of 
overeenkomstsluitende partij, en  
vii.  die vrij is om individueel of in 
samenwerking met andere zelfstandige 
bestuurders commerciële relaties met 
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verscheidene klanten te onderhouden.
Ter fine van deze richtlijn gelden voor 
bestuurders die niet aan deze criteria 
voldoen, dezelfde plichten en rechten als 
die welke in deze richtlijn voor 
werknemers zijn vastgesteld."

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 11 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De lidstaten zetten een systeem voor
passend en regelmatig toezicht en controle 
op om een correcte en consequente 
toepassing van de in deze richtlijn 
vastgestelde regels te waarborgen. Zij 
zorgen ervoor dat de nationale instanties 
die verantwoordelijk zijn voor de 
handhaving van de richtlijn over voldoende 
gekwalificeerde inspecteurs beschikken en 
nemen daartoe alle passende maatregelen.

(1) De lidstaten zetten een systeem voor
passende en non-discriminatoire controle 
op om een correcte en consequente 
toepassing van de in deze richtlijn 
vastgestelde regels te waarborgen. Zij 
zorgen ervoor dat de nationale instanties 
die verantwoordelijk zijn voor de 
handhaving van de richtlijn over
gekwalificeerd personeel beschikken en 
nemen daartoe alle passende maatregelen.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 11 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de door hen genomen toezichts-
en controlemaatregelen.

(2) De lidstaten stellen, overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 13, de Commissie 
in kennis van de door hen genomen 
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toezichts- en controlemaatregelen.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 11 bis – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de administratieve samenwerking 
tussen hun bevoegde autoriteiten te 
versterken door de invoering van 
doeltreffende informatie-
uitwisselingssystemen, de verbetering van 
de toegang tot informatie en het 
bevorderen van de uitwisseling van 
informatie en beste praktijken op het 
gebied van handhaving van de regelgeving 
inzake arbeidstijden;

(a) de administratieve samenwerking 
tussen hun bevoegde autoriteiten te 
versterken door de invoering van 
doeltreffende informatie-
uitwisselingsmaatregelen, de verbetering 
van de toegang tot informatie en het 
bevorderen van beste praktijken op het 
gebied van handhaving van de regelgeving 
inzake arbeidstijden;

Or. en
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TOELICHTING

(i) Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het 
wegvervoer uitoefenen

Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002, die in 
werking trad op 23 maart 2005, was een belangrijke stap voorwaarts om de veiligheid en de 
gezondheid van personen die een mobiele werkzaamheid in het wegvervoer uitoefenen beter 
te beschermen. Het is een lex specialis bij de algemene arbeidstijdenrichtlijn 2003/88/EG en 
ze vormt een aanvulling op Verordening (EG) nr. 561/2006 (PB E 102 van 11.4.2006) waarin 
gemeenschappelijke regels zijn vastgesteld voor de rij- en rusttijden van bestuurders. 

De Europese Commissie heeft overeenkomstig Richtlijn 2002/15/EG, en met het oog op de 
voorziene toepassing van deze richtlijn op zelfstandige bestuurders vanaf 23 maart 2009, een 
verslag (COM(2007)0266 definitief) aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegd, 
waarin zij de te verwachten gevolgen van opneming dan wel uitsluiting van zelfstandige 
bestuurders in c.q. van het toepassingsgebied van de richtlijn uiteenzet.
In datzelfde verslag worden ook de resultaten van de toepassing van bepalingen inzake 
nachtarbeid geëvalueerd. Verder worden de meer algemene effecten van de toepassing van de 
verordening voor de wegveiligheid, de concurrentievoorwaarden, de beroepsstructuur en de 
sociale aspecten onderzocht.

Het volgende werd geconcludeerd:

(a) Er is geen doorslaggevend belang om zelfstandige bestuurders in de werkingssfeer van de 
richtlijn op te nemen; 
(b) Het onderscheid tussen zelfstandige bestuurders en mobiele werknemers is onduidelijk, 
hetgeen het gevaar vergroot van schijnzelfstandige chauffeurs die, om te zorgen dat zij niet 
onder de richtlijn vallen, niet door een arbeidsovereenkomst aan een werkgever zijn 
gebonden, maar evenmin contacten met meerdere klanten kunnen onderhouden;
(c) wat de nachtarbeid betreft komt de Commissie tot de conclusie dat de bepalingen geen 
wijziging of verdere harmonisatie behoeven; de wijziging van de definitie van nachtarbeid 
volstaat (artikel 3, letter i, van Richtlijn 2002/15/EG), omdat de huidige formulering ook zeer 
korte periodes, zelfs van slechts enkele minuten, van nachtelijke arbeid omvat.
De Commissie beschouwt dit voorstel onevenredig en overbodig, zowel in economisch als in 
sociaal opzicht.

(IΙ) Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 
Richtlijn 2002/15/EG betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die 
mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen (COM(2008)650).

Na raadpleging van belanghebbende partijen en een effectbeoordeling die tot doel had 
overbodige regelgeving te vermijden en tegelijkertijd de doelstellingen van het communautair 
vervoersbeleid dichterbij te brengen, bleek een voorstel tot wijziging van Verordening 
2002/15/EG de beste en meest haalbare politieke oplossing. Volgens de Commissie komt 
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hiermee geen verandering in de algemene doelstelling van de verordening inzake de 
bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemers in het wegvervoer, maar 
worden wel verstoringen van de concurrentie alsmede administratieve en economische lasten 
voor de lidstaten verminderd of weggenomen.

Voorstellen:

(a) Verduidelijking van de werkingssfeer

- Uitzondering van de werkelijk zelfstandige mobiele werknemers (schrapping artikel 3, onder 
e)); 
- Toepassing van de richtlijn op alle mobiele werknemers en allen die niet vrij zijn om hun 
arbeidsactiviteiten te organiseren, d.w.z. de schijnzelfstandigen (artikel 2, lid 1, artikel 3, 
onder d));
- Schrapping van de definitie van arbeidstijd voor de zelfstandigen en nauwkeuriger definitie 
voor "mobiele werknemers". 

(b) Nachtarbeid (artikel 3, punt i))

- Er wordt een definitie voorgesteld die volgens de Commissie werkbaar is:  voor nachtarbeid 
wordt opnieuw een minimum van twee nachtelijke werkuren ingevoerd.

(c) Toepassing

- Er worden (nieuw artikel 11 bis) gemeenschappelijke beginselen ingevoerd inzake 
transparantie en doelmatigheid van de nationale toezichtsinstanties.
- Er wordt een nauwere samenwerking voorgesteld tussen de uitvoerende instanties van de 
lidstaten.
- Er wordt ook steun van de zijde van de Commissie voorgesteld voor vergemakkelijking van 
de dialoog tussen de betrokken instanties. 

ΙΙΙ. Standpunt van het Europees Parlement

- De rapporteur erkent dat, afgezien van structurele actualiseringsingrepen, het verschijnsel 
van schijnzelfstandige mobiele werknemers een algemeen probleem van de arbeidsmarkt 
dreigt te zijn en dat het als zodanig moet worden aangepakt. 
- De rapporteur is ervan overtuigd dat het regelen van de arbeidstijd van zelfstandigen zonder 
voorgaande is en wetgeving in deze zin verstrekkende gevolgen zou hebben.
- Zij beschouwt de invoering van informatie-uitwisselingssystemen onevenredig ten opzichte 
van de doelstellingen van de richtlijn.
- Zij vraagt een gemakkelijkere en betere toegang tot informatie met betrekking tot de sociale 
wetgeving voor de wegvervoerssector.


