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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1283/2008, ingediend door Dorina Vasilescu (Roemeense 
nationaliteit), over de toepassing in Italië van Richtlijn 96/71/EG betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

Indienster is een Roemeense die door een in Roemenië gevestigd bedrijf is gedetacheerd en 
voor dit bedrijf werkzaamheden verricht in Italië. Zij wil weten welke arbeidsvoorwaarden op 
haar van toepassing zijn en verzoekt daartoe om verduidelijking met betrekking tot de 
toepasselijke minimumlonen krachtens collectieve arbeidsovereenkomsten voor werknemers 
die tijdelijk zijn gedetacheerd in een andere lidstaat van de EU. Zulks in het kader van 
Richtlijn 96/71/EG en met name in het licht van de uitspraken van het Europese Hof van 
Justitie in de zaken Laval en Viking. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

Het Verzoekschrift

Indienster is juridisch vertegenwoordigster van een Roemeense onderneming die in verband 
met contracten voor het verrichten van diensten bij Italiaanse ondernemingen, Roemeense 
werknemers in Italië heeft gedetacheerd en gedwongen werd hun een salaris te betalen 
krachtens de Italiaanse collectieve arbeidsovereenkomst. Indienster verzoekt om informatie 
over de arbeidsvoorwaarden voor personeel dat binnen de EU gedetacheerd wordt voor het 
verrichten van grensoverschrijdende diensten. Zij wenst met name informatie over de 
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minimumtarieven die van toepassing zijn in het kader van een collectieve overeenkomst voor 
werknemers die tijdelijk gedetacheerd zijn in een andere EU-lidstaat, in het licht van Richtlijn 
96/71/EG en als gevolg van de uitspraken van het Europees Hof van Justitie in de zaken Laval 
en Viking.

Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

Wat betreft de zaken die door indienster aan de orde worden gesteld, dient erop te worden 
gewezen dat Richtlijn 96/71/EG (die enerzijds de uitoefening van het grondrecht van 
ondernemingen om grensoverschrijdende diensten te verlenen in het kader van artikel 49 EG, 
en anderzijds de garantie van een behoorlijk beschermingsniveau van de rechten van 
werknemers die tijdelijk in het buitenland zijn gedetacheerd, met elkaar in overeenstemming 
wil brengen) bepaalt dat de verplichte voorschriften die in het gastland van kracht zijn,
moeten worden toegepast op gedetacheerde werknemers via het opstellen van een kern van 
duidelijke gedefinieerde arbeidsvoorwaarden, waaraan de dienstverlener in het gastland moet 
voldoen. Deze na te leven kernvoorschriften omvatten met name:

 maximumwerkperiodes en minimumrustperiodes,

 een minimumaantal betaalde vakantiedagen per jaar,

 een minimumbeloning.

 voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van tijdelijke arbeidskrachten, met 
name het aanbod van werknemers door uitzendbureaus,

 gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk.

 de arbeidsvoorwaarden moeten beschermingsmaatregelen bevatten voor 
zwangere vrouwen, vrouwen die onlangs een kind hebben gekregen, kinderen en 
jongeren.

Wat betreft de minimumbeloning zij erop gewezen dat de richtlijn over de 
terbeschikkingstelling van werknemers geen minimum beloningsniveau vastlegt, waarnaar 
verwezen wordt in artikel 31, lid 1 van die richtlijn, maar ruimte biedt voor diverse 
mogelijkheden bij het vaststellen van een minimumbeloning voor gedetacheerde werknemers. 
De richtlijn staat toe dat verschillende beloningsniveaus van toepassing kunnen zijn in 
verschillende bedrijfstakken en beroepen, overeenkomstig de wettelijke voorschriften en/of de 
collectieve overeenkomsten, mits deze verenigbaar zijn met de richtlijn over de 
terbeschikkingstelling van werknemers.
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Artikel 3, lid 8 van de richtlijn biedt de gastlidstaat drie mogelijkheden om te komen tot 
algemene toepasselijkheid van collectieve arbeidsovereenkomsten. Ten eerste kunnen 
collectieve arbeidsovereenkomsten algemeen geldend worden verklaard. Bij afwezigheid van 
een dergelijk systeem kunnen de lidstaten uitgaan van:

-  collectieve arbeidsovereenkomsten die toepasselijk zijn voor alle ondernemingen van 
hetzelfde type in een geografisch gebied en in de betrokken bedrijfstak, en/of
- collectieve arbeidsovereenkomsten die afgesloten zijn tussen de grootste nationale 
organisatie en de loontrekkenden, en in het gehele land van toepassing zijn,

mits de toepassing ervan gelijke behandeling garandeert.

Vanzelfsprekend kunnen minimumlonen ook door de lidstaat worden vastgesteld
Aangezien Italië één van de lidstaten is waar collectieve arbeidsovereenkomsten het 
belangrijkste middel zijn om lonen te reguleren, kan het van deze mogelijkheid gebruik 
maken en dan ook in beginsel de naleving afdwingen van arbeidsvoorwaarden, met inbegrip 
van het minimumloon, die in de collectieve arbeidsovereenkomsten worden vastgelegd, mits 
de bewuste overeenkomst strookt met één van de drie bovengenoemde mogelijkheden.

Anders dan wat de indienster lijkt te denken brengt de recente jurisprudentie in de gevallen 
Viking-Lane en Laval geen fundamentele verandering in de geest van de richtlijn of 
bovengenoemde mogelijkheden. Ze schept echter wel meer helderheid op een aantal punten. 
Zo mag de gastlidstaat geen andere zaken opleggen of verder gaan dan de harde kern van 
verplichte voorschriften voor een minimumbescherming, zoals in de richtlijn vastgelegd. 
Voorts kan de gastlidstaat wat betreft de bezoldiging van terbeschikkinggestelde werknemers 
geen naleving afdwingen van beloningen die volgens wetgeving of collectieve 
arbeidsovereenkomsten geen minimumloon zijn.

De uitspraken van het Europees Hof van Justitie in de zaak Viking-Lane (C-438/05 en Laval
of Vaxholm (C-341/05) van 18 december 2007 bevestigen dat vakbonden ook in de toekomst 
actie kunnen ondernemen voor de bescherming van werknemers uit de gastlidstaat tegen 
eventuele "sociale dumping", mits dit gebeurt in overeenstemming met het geldende 
Gemeenschapsrecht en met name binnen de grenzen van de richtlijn inzake de 
terbeschikkingstelling van werknemers.

Uit de uitspraken betreffende Viking-Line en Laval volgt dat vakbonden ook in de toekomst 
actie kunnen ondernemen voor de bescherming van werknemers, op voorwaarde dat deze 
acties:

 worden ingegeven door een rechtmatig doel dat strookt met het Verdrag,
 geschikt zijn om een dergelijk doel te bereiken, en
 in verhouding staat tot het doel.

Het zijn echter in laatste instantie de nationale gerechtshoven die besluiten of en in welke 
mate deze voorwaarden van toepassing zijn op specifieke gevallen.

Conclusie
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De recente rechtszaak leidt niet tot de conclusie dat het in het kader van de 
grensoverschrijdende dienstverlening door een Roemeense onderneming, mogelijk is 
voor in Italië terbeschikkinggestelde werknemers de beloning toe te passen die is 
vastgesteld door de wetgeving of de collectieve arbeidsovereenkomst in het land van 
herkomst. De richtlijn vormt echter geen belemmering voor de toepassing van 
arbeidsvoorwaarden uit het land van herkomst die gunstiger zijn voor de werknemer.


