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Betreft: Verzoekschrift 0632/2010, ingediend door Harald Dittes (Duitse nationaliteit), 
over beperkingen die voortvloeien uit Verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad 
en Verordening (EG) nr. 1072/2009/EG tot vaststelling van gemeenschappelijke 
regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat vrachtwagenchauffeurs die burgers van derde landen zijn 
maar tevens langdurig ingezetene van een EU-land, alleen hun beroepsactiviteit mogen 
uitoefenen als zij beschikken over een bestuurdersattest dat is afgegeven door een vervoerder 
uit de EU die houder is van een communautaire vergunning, terwijl zij bovendien als 
werknemer bij die vervoerder in dienst moeten zijn. Op deze manier wordt onderdanen van 
derde landen de mogelijkheid onthouden werk te vinden via uitzendbureaus die 
gespecialiseerd zijn op dit terrein.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 oktober 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 13 januari 2011

Inhoud van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat vrachtwagenchauffeurs die burgers van derde landen zijn 
maar tevens langdurig ingezetene van een EU-land, alleen hun beroepsactiviteit mogen 
uitoefenen als zij beschikken over een bestuurdersattest dat is afgegeven door een vervoerder 
uit de EU die houder is van een communautaire vergunning, terwijl zij bovendien als 
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werknemer bij die vervoerder in dienst moeten zijn. Hij betoogt dat op deze manier 
onderdanen van derde landen de mogelijkheid wordt onthouden werk te vinden via 
uitzendbureaus die gespecialiseerd zijn op dit terrein.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Het bestuurdersattest is een bewijs dat een bestuurder die burger is van een derde land op 
wettige wijze in dienst is in de Europese Unie. Krachtens artikel 3, lid 1, van 
Verordening (EEG) nr. 881/921 wordt het internationale goederenvervoer uitgevoerd onder 
dekking van een communautaire vergunning in combinatie met een bestuurdersattest indien 
de bestuurder onderdaan is van een derde land. Overeenkomstig lid 3 van dat artikel wordt 
een bestuurdersattest met inachtneming van artikel 6 door een lidstaat afgegeven aan elke 
vervoerder die:
- in het bezit is van een communautaire vergunning,
- in deze lidstaat op wettige wijze bestuurders die onderdaan zijn van een derde land 
tewerkstelt dan wel op wettige wijze bestuurders inzet die onderdaan zijn van een derde land 
en die te zijner beschikking zijn gesteld met inachtneming van de arbeidsvoorwaarden en 
voorwaarden inzake beroepsopleiding voor bestuurders die in deze lidstaat zijn vastgesteld:
- bij wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen en eventueel
- bij collectieve overeenkomsten, volgens de voorschriften die van toepassing zijn in deze 
lidstaat.

Wat de afgifte van het bestuurdersattest betreft, bepaalt artikel 6 van de genoemde 
verordening dat het bestuurdersattest door de bevoegde instanties van de lidstaat waar de 
vervoersonderneming is gevestigd, op verzoek van de houder van de communautaire 
vergunning wordt afgegeven voor iedere bestuurder die onderdaan is van een derde land en 
die hij wettig tewerkstelt dan wel die hem wettig ter beschikking is gesteld overeenkomstig de 
wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen en eventueel overeenkomstig de collectieve 
overeenkomsten, volgens de voorschriften die in deze lidstaat van toepassing zijn op de 
arbeidsvoorwaarden en de voorwaarden inzake beroepsopleiding voor bestuurders die in deze 
lidstaat gelden.

Conclusie

Uit het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 881/92 volgt dat het bestuurderstattest wordt 
afgegeven op verzoek van de vervoersonderneming die een bestuurder die onderdaan is van 
een derde land tewerkstelt dan wel te wiens beschikking een dergelijke bestuurder is gesteld, 
en niet op verzoek van een uitzendbureau zoals indiener suggereert. De formulering "ter 
beschikking […] gesteld" in artikel 6 van de verordening is specifiek gericht op het geval 

                                               
1 Verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad van 26 maart 1992 betreffende de toegang tot de markt van het 
goederenvervoer over de weg in de Gemeenschap van of naar het grondgebied van een lidstaat of over het 
grondgebied van een of meer lidstaten (PB L 95 van 9.4.1992, blz.1.). Met ingang van 4 december 2011 wordt 
deze verordening vervangen door Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 
21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal 
goederenvervoer over de weg (PB L 300 van 14.11.2009, blz.72.) met dezelfde bepalingen inzake het 
bestuurdersattest als Verordening (EEG) nr. 881/92.
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waarin een uitzendbureau de bestuurder in dienst heeft en hem ter beschikking stelt van een 
vervoersonderneming. Bij gebreke van klachten tot dusver, is de Commissie niet op de hoogte 
van problemen met de afgifte van bestuurdersattesten aan vervoersondernemingen die wettig 
bestuurders uit derde landen te werk stellen via uitzendbureaus, waarin in de wetgeving is 
voorzien.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 6 mei 2011

In zijn antwoord op de mededeling van de Commissie beklaagt indiener zich nog steeds over 
de wet in kwestie: indiener zou deze veranderd willen zien, zodat de lidstaten het 
bestuurdersattest niet enkel aan vervoerders, maar ook aan uitzendbureaus kunnen afgeven.

Indiener verstrekt geen nieuwe informatie. Hij begrijpt duidelijk de desbetreffende bepalingen 
van de wetgeving, al gaat hij er niet mee akkoord en zou deze zo veranderd willen zien dat de 
uitzendbureaus meer flexibiliteit bezitten om ook onderdanen van derde landen uit te zenden 
en dat vervoerders zulke bestuurders sneller kunnen inzetten.

De betreffende wetgeving werd door het Europees Parlement en de Raad van Ministers 
aangenomen, uitgaande van de opvatting dat bestuurdersattesten ook tot doel hebben het de 
lidstaten mogelijk te maken, daadwerkelijk na te gaan of bestuurders van derde landen wettig 
tewerkgesteld zijn of tot beschikking van de voor een bepaalde transportopdracht 
verantwoordelijke vervoerder staan. Op deze manier moeten de bestuurdersattesten bijdragen 
aan het garanderen van billijke werkomstandigheden voor vervoerders in de EU. Daarom 
hebben de wetgevers beslist dat zulke attesten altijd rechtstreeks aan de vervoerders 
afgegeven moeten worden.

Derhalve is de Commissie niet van plan de wetgeving in kwestie te veranderen.


