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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 80/2006, ingediend door José Camacho (Portugees), 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 terzake 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 ten einde de beginselen van de EU inzake de vrije verplaatsing van arbeid 
en de rechten van de werknemers te doen naleven in Nederland.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 mei 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6 van het Reglement). 

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

1. De feiten
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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 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 het Nederlands recht van toepassing, met inbegrip 

                                               
1 Artikel 6 van het Verdrag van Rome van 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit 
overeenkomst (geconsolideerde versie) - PB C 27 van 26.1.1998, blz. 34. 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.
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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 tewerkgesteld 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 aangenomen2. 

De Commissie heeft in haar mededeling van 4 april 2006 een aantal andere maatregelen 
genomen om de situatie met betrekking tot de uitwisseling van informatie te verbeteren3. 
Lidstaten wordt verzocht 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 
                                               
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 van 21.1.1997. blz. 1.
2 SEC(2006)0439.
3 COM(2006)0159.



PE388.740v03-00 4/10 CM\785669NL.doc

NL

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/EEG1 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.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 5 mei 2008

- Opmerkingen ten aanzien van de hoge kosten voor het verkrijgen 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 verblijfsvergunning in Nederland. 

De Commissie is van oordeel 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.

- Beoordeling van aspecten in verband met arbeidsomstandigheden, ook voor seizoensarbeiders 

                                               
1 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 van 
18.10.1991, blz. 32.
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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 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/EG2 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 

                                               
1 Artikel 6 van het Verdrag van Rome van 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit 
overeenkomst (geconsolideerde versie) - PB C 27 van 26.1.1998, blz. 34. 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.
2 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 van 21.1.1997, blz. 1.
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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 aangenomen1. 

De Commissie heeft in haar mededeling van 4 april 2006 een aantal andere maatregelen 
genomen om de situatie met betrekking tot de uitwisseling van informatie te verbeteren2. 
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.

De kwestie werd nogmaals besproken tijdens de bijeenkomst van het Technisch Comité voor het 
vrije verkeer van werknemers van 18 december 2007. De Portugese delegatie verklaarde dat de 
samenwerking met de Nederlandse delegatie zeer goed was geweest en kenschetste de 
samenwerking tussen de twee landen en het onderzoek als zeer doeltreffend. De ministers van 
Sociale zaken en Werkgelegenheid van Nederland en Portugal hebben in september 2007 een 
memorandum van overeenstemming ondertekend betreffende samenwerking ten aanzien van de 
handhaving van regels van sociaal beleid in het geval van grensoverschrijdende arbeid en 
diensten en de handhaving van sociale bijstand. Gesteld werd verder dat er onvoldoende bewijs 
was dat er problemen waren. De Nederlandse delegatie liet weten dat het rapport van de SIED 
was afgerond, maar dat het moeilijk was de ware aard van het probleem te bepalen omdat er 
geen klachten van slachtoffers zijn.

Met betrekking tot de aanbeveling van indiener dat alle overeenkomsten dienen te voldoen aan 
bepaalde eisten, onder meer ten aanzien van de taal of talen waarin de contracten zijn opgesteld, 
is in het Gemeenschapsrecht niets geregeld. Wel dient te worden opgemerkt dat in Richtlijn 
91/533/EEG3 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 

                                               
1 SEC(2006)0439.
2 COM(2006)0159.
3 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 van 
18.10.1991, blz. 32.
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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.

De conclusie luidt dat de Commissie aanneemt dat het memorandum van overeenstemming en de 
administratieve samenwerking tussen de Nederlandse en Portugese overheid een effectief 
raamwerk scheppen om schending van het Gemeenschapsrecht te voorkomen, vooral wat de 
arbeidsomstandigheden betreft, ook voor seizoenswerkers. Er zijn geen verdere klachten 
ingediend. 

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009.

Bijkomende opmerkingen over Richtlijn 96/71/EG

In zijn brief aan het Europees Parlement geeft de indiener aan dat hij volgens hem zoveel 
mogelijk informatie heeft verstrekt over de arbeidsomstandigheden en de sociale aspecten. Hij 
geeft echter toe dat het mogelijk is dat hij, door een gebrekkige kennis van Richtlijn 96/71/EG 
betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van 
diensten1, niet alle relevante informatie heeft doorgegeven.

De Commissie wijst er in dit kader nogmaals op dat "migrerende werknemers" en 
"gedetacheerde werknemers" twee verschillende gevallen zijn. Een gedetacheerde werknemer is 
tewerkgesteld in één EU-lidstaat en wordt tijdelijk door zijn werkgever naar een andere lidstaat 
gezonden om daar zijn werkzaamheden uit te voeren. Een dienstverlener kan bijvoorbeeld een 
contract in een ander land in de wacht slepen en zijn werknemers naar dat land sturen om het 
contract uit te voeren. Deze transnationale dienstverlening, waarbij werknemers naar een andere 
lidstaat dan de lidstaat waar ze normaal gezien werken worden gezonden om te werken, zorgt 
voor een afzonderlijke categorie: "gedetacheerde werknemers". Deze categorie omvat geen 
migrerende werknemers die naar een andere lidstaat gaan om werk te zoeken en daar later zijn 
tewerkgesteld.

Om ervoor te zorgen dat de rechten en de arbeidsomstandigheden van gedetacheerde 
werknemers worden beschermd in de hele Europese Unie, en om te vermijden dat buitenlandse 
dienstverleners plaatselijke dienstverleners onderbieden omdat hun arbeidsvoorwaarden lager 
liggen, is er in de detacheringsrichtlijn (richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers) een kern van dwingende regels opgenomen met betrekking tot de 
arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op werknemers die in een andere lidstaat worden 
gedetacheerd. Deze voorwaarden stemmen overeen met de normen voor plaatselijke werknemers 
in het gastland (dit is het land waarnaar de werknemer wordt gedetacheerd).

Het is de bedoeling dat wanneer een lidstaat beschikt over bepaalde minimale 
arbeidsvoorwaarden, deze voorwaarden eveneens van toepassing zijn op werknemers die in dat 
                                               
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 van 21.1.1997, blz. 1.
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land gedetacheerd zijn. In overeenstemming met de richtlijn moeten de minimumvoorwaarden 
bij wet geregeld zijn en/of door collectieve overeenkomsten die algemeen van toepassing zijn 
(d.w.z. collectieve overeenkomsten die door alle ondernemingen die tot de betrokken 
beroepsgroep of bedrijfstak behoren en onder het territoriale toepassingsgebied vallen moeten 
worden nageleefd). In de richtlijn zijn de volgende arbeidsvoorwaarden vastgelegd: maximale 
werk- en minimale rustperioden, minimumaantal betaalde vakantiedagen, minimumlonen, de 
voorwaarden voor het tijdelijk plaatsen van werknemers, gezondheid, veiligheid en hygiëne op 
het werk, beschermende maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden van zwangere vrouwen of vrouwen die pas zijn bevallen en van kinderen en 
jongeren, en gelijke behandeling van mannen en vrouwen en andere bepalingen in verband met 
het discriminatieverbod.

Bovendien zijn de lidstaten krachtens Richtlijn 96/71/EG verplicht de nodige maatregelen te 
nemen om ervoor te zorgen dat de informatie over de arbeidsvoorwaarden algemeen toegankelijk 
is voor werknemers en dienstverleners. Deze maatregelen, die onder meer de publicatie van 
brochures, folders en websites in verschillende talen omvatten, worden beschreven in het verslag 
van de diensten van de Commissie dat op 4 april 2006 werd aangenomen1.

De Commissie heeft een aantal acties ondernomen om de situatie met betrekking tot de 
uitwisseling van informatie te verbeteren. Deze zijn opgenomen in de mededeling van de 
Commissie van 4 april 20062. De lidstaten worden onder meer verzocht meer inspanningen te 
leveren om de toegang tot informatie te verbeteren.

De volgende informatie vormt een aanvulling en een actualisering van de informatie over de 
detacheringsrichtlijn die reeds aan de Commissie verzoekschriften werd geleverd.

In haar mededeling van 13 juni 2007 ("Detachering van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten - de voordelen en het potentieel maximaliseren en de bescherming van 
werknemers garanderen"3) en het bijgevoegde werkdocument4 van de Commissiediensten, wees 
de Commissie erop dat dringende maatregelen nodig zijn om de tekortkomingen bij de 
uitvoering, toepassing en handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten weg te 
werken. Deze conclusie was gebaseerd op uitgebreid toezicht dat werd opgestart op basis van de 
mededeling van 4 april 2006 met als titel "Richtsnoeren betreffende de detachering van 
werknemers met het oog op het verrichten van diensten"5. Dit toezicht bracht aan het licht dat 
veel lidstaten enkel een beroep doen op hun eigen nationale maatregelen en instrumenten om 
toezicht te houden op dienstverleners, en dat dit gebeurt op een manier die niet altijd in 
overeenstemming lijkt te zijn met de interpretatie van het Hof van Justitie van artikel 49 van het 
EG-Verdrag en met de richtlijn. Het is mogelijk dat deze situatie samenhangt met (of wordt 
veroorzaakt door) het bijna volledig ontbreken van administratieve samenwerking, een 
aanhoudende gebrekkige toegang tot informatie en problemen met de grensoverschrijdende 
handhaving.

Op 3 april 2008 heeft de Commissie een aanbeveling betreffende een intensievere 
administratieve samenwerking ten aanzien van de detachering van werknemers met het oog op 

                                               
1 SEC(2006)0439.
2 COM(2006)0159.
3 COM(2007)0304.
4 SEC(2007)0747.
5 COM(2006)0159.



CM\785669NL.doc 9/10 PE388.740v03-00

NL

het verrichten van diensten1 aangenomen. Dit was de eerste praktische follow-up bij de 
maatregelen die in de mededeling van juni 2007 in het vooruitzicht werden gesteld. De 
aanbeveling bevat een reeks concrete acties om de tekortkomingen weg te werken bij de manier 
waarop de bestaande regelgeving ten uitvoer wordt gelegd, wordt toegepast en gehandhaafd. Er 
wordt met name gevraagd om een doeltreffendere uitwisseling van informatie, betere toegang tot 
informatie en de uitwisseling van beste praktijken.

In overeenstemming met haar aanbeveling van 3 april 2008 over intensievere administratieve 
samenwerking en de conclusies van de Raad van 9 juni 2008, heeft de Commissie een 
deskundigencommissie inzake de terbeschikkingstelling van werknemers opgericht om de 
administratieve samenwerking te verbeteren en concrete initiatieven te ontwikkelen om de 
uitwisseling van informatie en beste praktijken te vergemakkelijken. Deze 
deskundigencommissie is voor de eerste keer samengekomen op 25 maart 2009.

Verder zal de Commissie dit jaar twee studies over de toepassing van de detacheringsrichtlijn, 
met inbegrip van de wettelijke aspecten ervan, opstarten in alle lidstaten, met bijzondere 
aandacht voor sectoren met een groot aantal gedetacheerde werknemers. Ze zal eveneens een 
oproep tot voorstellen lanceren gericht op de bevordering van de uitwisseling van informatie en 
goede praktijken tussen de belanghebbenden.

De sociale partners hebben, naar aanleiding van een verzoek van de Commissie en het 
voorzitterschap van de Raad, ermee ingestemd een gezamenlijke analyse uit te voeren van de 
gevolgen van de arresten van het Europees Hof van Justitie. Er werden reeds vergaderingen 
georganiseerd met dit doel.

Bijkomende opmerkingen ten aanzien van de kosten voor verblijfsdocumenten

De Commissie heeft de Nederlandse regelgeving ter uitvoering van richtlijn 2004/38/EG (onder 
meer de gewijzigde Vreemdelingenwet, het Voorschrift Vreemdelingen en het 
Vreemdelingenbesluit) beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat de nodige wijzigingen 
werden ingevoerd om de Nederlandse regelgeving in overeenstemming te brengen met het 
Gemeenschapsrecht.

In artikel 3.34h van het gewijzigde Nederlandse Voorschrift Vreemdelingen 2000, dat artikel 25, 
lid 2, van richtlijn 2004/38/EG omzet in nationale regelgeving, is het volgende bepaald: "Ter 
zake van de afdoening van een aanvraag om toetsing aan het gemeenschapsrecht en afgifte van 
het daaraan verbonden verblijfsdocument, is de vreemdeling een bedrag van € 30 verschuldigd".

Dit bedrag (30 euro) lijkt dus de som te zijn die wordt gevraagd voor alle documenten die 
worden bedoeld in artikel 25, lid 1, van richtlijn 2004/38/EG (een document ter staving van 
duurzaam verblijf, een verklaring dat een aanvraag om een verblijfskaart voor familieleden is 
ingediend, van een verblijfskaart of van een duurzame verblijfskaart), met uitzondering van de 
verklaring van inschrijving, die gratis wordt afgeleverd.

Aangezien Nederlandse burgers meer dan 30 euro betalen voor hun identiteitsbewijzen 
(overeenkomstig de Wet op de identificatieplicht van 24 juni 2004), is de Nederlandse 
regelgeving nu in overeenstemming met artikel 25, lid 2, van richtlijn 2004/38/EG.

Conclusies

                                               
1 PB C 85 van 4.4.2008, blz.1. Rectificatie in PB C 89 van 10.4.2008, blz. 18.
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Zoals reeds aangegeven in onze vorige mededeling aan het Europees Parlement, is het niet 
mogelijk om op basis van de ontvangen informatie te besluiten of Richtlijn 96/71/EG al dan niet 
van toepassing is op de situatie van de Portugese werknemers. Daarom wordt verzocht om 
bijkomende informatie, met name over de eigenlijke werkgevers van de Portugese werknemers 
in kwestie, over het land waarin ze gevestigd zijn en over de verhoudingen tussen deze eigenlijke 
werkgevers en de personen of bedrijven die de Portugese werknemers in dienst nemen.

Met betrekking tot de kosten voor verblijfsdocumenten, is de Commissie, na een beoordeling van 
de Nederlandse regelgeving ter omzetting van Richtlijn 2004/38/EG, tot de conclusie gekomen 
dat de nodige wijzigingen werden ingevoerd om de Nederlandse regelgeving in 
overeenstemming te brengen met het Gemeenschapsrecht.


