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RICHTLIJNEN 

RICHTLIJN (EU) 2020/1057 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 15 juli 2020 

tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU 
wat betreft de detachering van bestuurders in de wegvervoersector en tot wijziging van Richtlijn 

2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en Verordening (EU) nr. 1024/2012 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, lid 1, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité ( 1 ), 

Gezien het advies van het Comité van de Regio’s ( 2 ), 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure ( 3 ), 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Om tot een veilige, efficiënte en sociaal verantwoordelijke wegvervoersector te komen, moeten zowel correcte 
arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming voor bestuurders worden gewaarborgd als passende bedrijfsomstan
digheden en eerlijke concurrentievoorwaarden voor wegvervoerondernemers (“ondernemers”) worden gegaran
deerd. Gezien de hoge mate van mobiliteit van het personeelsbestand in de wegvervoersector zijn sectorspecifieke 
regels nodig om het evenwicht te waarborgen tussen de vrijheid van ondernemers om grensoverschrijdende 
diensten te verlenen, het vrije verkeer van goederen, correcte arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming voor 
bestuurders. 

(2) In het licht van de hoge mate van mobiliteit van wegvervoersdiensten moet bijzondere aandacht uitgaan naar het 
verzekeren dat bestuurders de rechten genieten waarop zij aanspraak kunnen maken en dat ondernemers, waarvan 
de meesten kleine ondernemingen zijn, niet worden geconfronteerd met buitensporige administratieve hinderpalen 
of discriminerende controles die hun vrijheid om grensoverschrijdende diensten te verlenen overmatig beperken. 
Om dezelfde reden moeten alle nationale regels voor het wegvervoer evenredig en gerechtvaardigd zijn, en moet 
rekening worden gehouden met de noodzaak om correcte arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming voor 
bestuurders te waarborgen en de uitoefening van de vrijheid om wegvervoersdiensten te verlenen op basis van 
eerlijke concurrentie tussen binnen- en buitenlandse ondernemers, te vergemakkelijken. 

(3) Het evenwicht tussen betere sociale en arbeidsvoorwaarden voor bestuurders en het bewerkstelligen van de vrijheid 
om wegvervoersdiensten te verlenen op basis van eerlijke concurrentie tussen binnen- en buitenlandse onder
nemers is van cruciaal belang voor de goede werking van de interne markt. 

(4) Uit een evaluatie van de effectiviteit en de efficiëntie van de huidige sociale Unieregelgeving in de sector wegvervoer 
is gebleken dat de bestaande wetgeving achterpoortjes bevat en dat de handhaving tekortschiet, bijvoorbeeld wat 
het gebruik van brievenbusmaatschappijen betreft. Bovendien wordt deze wetgeving in de lidstaten in een aantal 
gevallen verschillend geïnterpreteerd, toegepast en uitgevoerd, wat zware administratieve lasten voor bestuurders en 
ondernemers oplevert. Dat zorgt voor rechtsonzekerheid, wat nadelig is voor de sociale en arbeidsvoorwaarden van 
bestuurders en voor de voorwaarden voor eerlijke concurrentie voor ondernemers in de sector. 

(5) Teneinde te waarborgen dat de Richtlijnen 96/71/EG ( 4 ) en 2014/67/EU ( 5 ) van het Europees Parlement en de Raad 
correct worden toegepast, moeten de controles en de samenwerking op Unieniveau ter bestrijding van fraude op 
het gebied van de detachering van bestuurders worden aangescherpt.

NL 31.7.2020 Publicatieblad van de Europese Unie L 249/49 

( 1 ) PB C 197 van 8.6.2018, blz. 45. 
( 2 ) PB C 176 van 23.5.2018, blz. 57. 
( 3 ) Standpunt van het Europees Parlement van 4 april 2019 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en standpunt van de Raad 

in eerste lezing van 7 april 2020 (PB C 149 van 5.5.2020, blz. 1). Standpunt van het Europees Parlement van 9 juli 2020 (nog niet 
bekendgemaakt in het Publicatieblad). 

( 4 ) 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). 

( 5 ) Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG 
betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van Verordening 
(EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (“de IMI-verordening”) 
(PB L 159 van 28.5.2014, blz. 11).
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(6) In haar voorstel van 8 maart 2016 tot herziening van Richtlijn 96/71/EG heeft de Commissie erkend dat de 
tenuitvoerlegging van die richtlijn in de zeer mobiele wegvervoersector bijzondere juridische vragen en problemen 
doet rijzen, en heeft zij aangegeven dat die kwesties het best zouden worden opgelost middels sectorspecifieke 
wetgeving voor het wegvervoer. 

(7) Om de doeltreffende en evenredige uitvoering van Richtlijn 96/71/EG in de wegvervoersector te waarborgen, is het 
noodzakelijk sectorspecifieke regels op te stellen die zijn afgestemd op de bijzondere aard van het zeer mobiele 
personeelsbestand van de wegvervoersector en een evenwicht te creëren tussen de sociale bescherming van 
bestuurders en de vrijheid van ondernemers om grensoverschrijdende diensten te verlenen. De bepalingen van 
Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers en van Richtlijn 2014/67/EU inzake de 
handhaving van die bepalingen, zijn van toepassing op de wegvervoersector en moeten worden onderworpen aan 
de specifieke regels van deze richtlijn. 

(8) Gezien het zeer mobiele karakter van de vervoersector worden bestuurders in het kader van een dienstencontract 
in de regel niet voor lange perioden naar een andere lidstaat gedetacheerd, zoals dat soms in andere sectoren wordt 
gedaan. Daarom moet worden verduidelijkt in welke omstandigheden de regels inzake langdurige detachering in 
Richtlijn 96/71/EG niet van toepassing zijn op dergelijke bestuurders. 

(9) Evenwichtige sectorspecifieke regels inzake detachering moeten gebaseerd zijn op het bestaan van voldoende 
verbondenheid van de bestuurder en de verleende dienst, met het grondgebied van een lidstaat van ontvangst. 
Ter vergemakkelijking van de handhaving van die regels moet een onderscheid worden gemaakt tussen de ver
schillende soorten vervoer afhankelijk van de mate waarin zij verbonden zijn met het grondgebied van de lidstaat 
van ontvangst. 

(10) Indien een bestuurder aan bilaterale vervoersactiviteiten deelneemt vanaf de lidstaat waar de onderneming is 
gevestigd (“de lidstaat van vestiging”) naar het grondgebied van een andere lidstaat, een derde land of terug 
naar de lidstaat van vestiging, is de aard van de dienst nauw verbonden met de lidstaat van vestiging. Het is 
mogelijk dat een bestuurder in één reis meerdere bilaterale vervoersactiviteiten verricht. De vrijheid om grensover
schrijdende wegvervoersdiensten aan te bieden zou onevenredig worden beperkt indien de detacheringsregels, en 
derhalve de in de lidstaat van ontvangst gegarandeerde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, zouden gelden 
voor dergelijke bilaterale activiteiten. 

(11) Er moet worden verduidelijkt dat er bij internationaal vervoer in doorvoer over het grondgebied van een lidstaat 
geen sprake is van detachering. Dergelijke operaties worden namelijk gekenmerkt door het feit dat de bestuurder 
door de lidstaat reist zonder vracht te laden of te lossen en zonder dat er passagiers in- of uitstappen; er is derhalve 
geen significante verbondenheid tussen de activiteiten van de bestuurder en de lidstaat van doorreis. Ook als de 
bestuurder bijvoorbeeld om hygiënische redenen halt houdt, blijft hij in die lidstaat de doorvoerstatus behouden. 

(12) Als een bestuurder gecombineerd vervoer verricht, is de aard van de dienstverlening tijdens het begin- en het 
eindtraject nauw verbonden met de lidstaat van vestiging indien het wegtraject op zich een bilaterale vervoers
activiteit is. Daarentegen is er, als het vervoer tijdens het wegtraject binnen de ontvangende lidstaat of als niet- 
bilateraal internationaal vervoer wordt verricht, voldoende verbondenheid met het grondgebied van een ontvan
gende lidstaat, en moeten derhalve de detacheringsregels wel gelden. 

(13) Wanneer een bestuurder andere soorten activiteiten verricht, in het bijzonder cabotage of niet-bilateraal inter
nationaal vervoer, is er voldoende verbondenheid met het grondgebied van de ontvangende lidstaat. Deze ver
bondenheid bestaat bij cabotage zoals gedefinieerd in de Verordeningen (EG) nr. 1072/2009 ( 6 ) en (EG) 
nr. 1073/2009 ( 7 ) van het Europees Parlement en de Raad, aangezien het volledige vervoer plaatsvindt in een 
ontvangende lidstaat en de dienstverlening bijgevolg nauw verbonden is met het grondgebied van de ontvangende 
lidstaat. Niet-bilateraal internationaal vervoer wordt gekenmerkt door het feit dat de bestuurder betrokken is bij 
internationaal vervoer buiten de lidstaat van vestiging van de detacherende onderneming. Daarom zijn de verrichte 
diensten meer verbonden met de betrokken ontvangende lidstaat dan met de lidstaat van vestiging. In deze 
gevallen zijn sectorspecifieke regels alleen nodig met betrekking tot de administratieve voorschriften en contro
lemaatregelen. 

(14) De lidstaten moeten er in overeenstemming met Richtlijn 2014/67/EU voor zorgen dat de arbeidsvoorwaarden en 
-omstandigheden als bedoeld in artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG die zijn vastgelegd in nationale wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen of collectieve overeenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken die op hun grond
gebied algemeen verbindend zijn verklaard of anderszins van toepassing zijn, overeenkomstig artikel 3, leden 1 
en 8, van Richtlijn 96/71/EG, op toegankelijke en transparante wijze beschikbaar worden gesteld voor vervoer
ondernemingen uit andere lidstaten en voor gedetacheerde bestuurders. Dit moet, in voorkomend geval, ook

NL L 249/50 Publicatieblad van de Europese Unie 31.7.2020 

( 6 ) Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschap
pelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (PB L 300 van 14.11.2009, blz. 72). 

( 7 ) Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschap
pelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 561/2006 (PB L 300 van 14.11.2009, blz. 88).
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betrekking hebben op de arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in collectieve overeenkomsten die algemeen 
gelden voor alle gelijksoortige ondernemingen in het betrokken geografische gebied. De relevante informatie 
moet met name de beloningscomponenten omvatten die door deze instrumenten verplicht zijn geworden. In 
overeenstemming met Richtlijn 2014/67/EU moeten de sociale partners worden ingeschakeld. 

(15) In de Unie gevestigde ondernemers worden in toenemende mate beconcurreerd door ondernemers uit derde 
landen. Het is daarom van het grootste belang ervoor te zorgen dat in de Unie gevestigde ondernemers niet 
worden gediscrimineerd. Overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 96/71/EG, mogen ondernemingen die 
gevestigd zijn in een land dat geen lidstaat is, geen gunstiger behandeling krijgen dan in een lidstaat gevestigde 
ondernemingen. Dat beginsel moet ook gelden voor de specifieke regels betreffende de detachering waarin deze 
richtlijn voorziet. Het moet met name van toepassing zijn wanneer in een derde land gevestigde ondernemers 
vervoersactiviteiten verrichten in het kader van bilaterale of multilaterale overeenkomsten waarbij toegang tot de 
markt van de Unie of delen daarvan wordt verleend. 

(16) Het multilaterale quotasysteem van de Europese Conferentie van ministers van Verkeer (“CEMT”) is een van de 
belangrijkste instrumenten die de toegang tot de Uniemarkt voor ondernemers uit derde landen regelen, alsook de 
toegang tot markten van derde landen voor in de Unie gevestigde ondernemers. Het aantal vergunningen dat aan 
elke CEMT-lidstaat wordt toegekend, wordt jaarlijks vastgesteld. De lidstaten moeten hun verplichting in de Unie 
gevestigde ondernemingen niet te discrimineren naleven, ook wanneer de voorwaarden voor toegang tot de 
Uniemarkt in het kader van de CEMT worden overeengekomen. 

(17) De Unie is in het kader van haar exclusieve externe bevoegdheid bevoegd om te onderhandelen over de Europese 
Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale 
vervoer over de weg. De Unie moet, overeenkomstig artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 561/2006 van 
het Europees Parlement en de Raad ( 8 ), de controlemechanismen die kunnen worden gebruikt om de naleving van 
de sociale regelgeving van de lidstaten en de Unie door ondernemers uit derde landen te controleren, in over
eenstemming brengen met de controlemechanismen die gelden voor ondernemers uit de Unie. 

(18) De regels voor detachering van werknemers van Richtlijn 96/71/EG en die inzake administratieve voorschriften van 
Richtlijn 2014/67/EU zijn niet zonder problemen toepasbaar op de zeer mobiele wegvervoersector. Ongecoördi
neerde nationale maatregelen voor de toepassing en handhaving van de bepalingen inzake de detachering van 
werknemers in de wegvervoerssector veroorzaken rechtsonzekerheid en hoge administratieve lasten voor onder
nemingen die in een ander land van de Unie zijn gevestigd. Daardoor wordt de vrijheid om grensoverschrijdende 
wegvervoersdiensten te verlenen te veel beperkt, wat negatieve neveneffecten heeft op de werkgelegenheid en het 
concurrentievermogen van vervoerders. De administratieve vereisten en controlemaatregelen moeten derhalve 
worden geharmoniseerd. Hierdoor zou ook worden voorkomen dat vervoerders worden geconfronteerd met 
onnodige vertragingen. 

(19) Om een effectieve en efficiënte handhaving van de sectorspecifieke regels betreffende de detachering van werk
nemers te verzekeren en onevenredige administratieve lasten voor Unie-ondernemers uit andere lidstaten te ver
mijden, moeten specifieke administratieve voorschriften en controlemaatregelen voor de wegvervoersector worden 
vastgesteld, waarbij controle-instrumenten zoals de digitale tachograaf ten volle worden benut. Om de naleving van 
de verplichtingen van deze richtlijn en Richtlijn 96/71/EG te monitoren en tegelijkertijd deze taak minder complex 
te maken, moet het de lidstaten uitsluitend zijn toegestaan wegvervoerondernemers te onderwerpen aan de 
administratieve voorschriften en controlemaatregelen van deze richtlijn die op de wegvervoersector zijn afgestemd. 

(20) Vervoerondernemingen hebben behoefte aan rechtszekerheid over de regels en vereisten waaraan zij moeten 
voldoen. Die regels en vereisten moeten duidelijk, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn voor vervoeronder
nemingen en moeten het verrichten van doeltreffende controles mogelijk maken. Het is van belang dat nieuwe 
regels geen onnodige administratieve lasten met zich meebrengen en dat zij naar behoren rekening houden met de 
belangen van kleine en middelgrote ondernemingen.

NL 31.7.2020 Publicatieblad van de Europese Unie L 249/51 

( 8 ) Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde 
voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 
van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad (PB L 102 van 11.4.2006, blz. 1).
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(21) De administratieve lasten en het papierwerk voor de bestuurders moeten redelijk zijn. Daarom moeten bepaalde 
documenten in het voertuig aanwezig zijn voor inspectie tijdens wegcontroles, terwijl andere documenten door de 
ondernemers en, waar nodig, door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van vestiging van de ondernemer, ter 
beschikking moeten worden gesteld via de openbare interface die is verbonden met het Informatiesysteem interne 
markt (“IMI”) dat is ingesteld bij Verordening (EU) nr. 1024/2012 van het Europees Parlement en de Raad ( 9 ). De 
bevoegde autoriteiten moeten gebruikmaken van het kader voor wederzijdse bijstand tussen de lidstaten dat in 
Richtlijn 2014/67/EU is vastgesteld. 

(22) Om de controle op de naleving van de detacheringsregels in deze richtlijn te vergemakkelijken, moeten onder
nemers een detacheringsverklaring indienen bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar zij bestuurders 
detacheren. 

(23) Om de administratieve lasten voor wegvervoerondernemers te verminderen, moet het versturen en bijwerken van 
detacheringsverklaringen worden vereenvoudigd. Daarom moet de Commissie een meertalige openbare interface 
voor ondernemers ontwikkelen, waarmee zij informatie over detachering kunnen opnemen en bijwerken, en indien 
nodig andere relevante documenten in het IMI kunnen uploaden. 

(24) Aangezien de sociale partners in sommige lidstaten een cruciale rol spelen bij de handhaving van de sociale 
wetgeving in de wegvervoersector, moet het de lidstaten zijn toegestaan de nationale sociale partners de relevante 
informatie te verstrekken die via het IMI wordt gedeeld, met als enig doel de naleving van de detacheringsregels 
met inachtneming van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad ( 10 ) te controleren. De 
relevante informatie moet aan de sociale partners anders dan door middel van het IMI worden verstrekt. 

(25) Om te zorgen voor eenvormige voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn moeten aan de Com
missie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend om de werking en de kenmerken van de met het IMI ver
bonden openbare interface te specificeren. Die bevoegdheden moeten worden uitgevoerd overeenkomstig Ver
ordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad ( 11 ). 

(26) Een geschikte, doeltreffende en consequente handhaving van de regels inzake arbeids- en rusttijden is van cruciaal 
belang om de verkeersveiligheid te verbeteren, de arbeidsomstandigheden van bestuurders te beschermen en om 
concurrentieverstoringen als gevolg van niet-naleving te voorkomen. Daarom is het wenselijk het toepassingsgebied 
van de bestaande uniforme handhavingsvoorschriften van Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de 
Raad ( 12 ) uit te breiden tot de controle op de naleving van de bepalingen inzake arbeidstijd zoals vastgelegd in 
Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 13 ). 

(27) Gezien de gegevensreeksen die nodig zijn om de naleving van de regels inzake arbeidstijden in Richtlijn 
2002/15/EG te controleren, hangt de omvang van wegcontroles af van de ontwikkeling en de invoering van 
technologie die voldoende tijdvakken bestrijkt. Wegcontroles moeten worden beperkt tot de aspecten die reeds 
efficiënt kunnen worden gecontroleerd met de tachograaf en de bijbehorende registratieapparatuur aan boord, en 
uitvoerige controles mogen uitsluitend ter plaatse bij de onderneming worden verricht. 

(28) Wegcontroles moeten efficiënt en snel worden uitgevoerd, zodat de controle in zo kort mogelijke tijd en met zo 
min mogelijk oponthoud voor de bestuurder wordt afgerond. Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt 
tussen de plichten van de ondernemers en de plichten van de bestuurders.
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( 9 ) Verordening (EU) nr. 1024/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende de administratieve 
samenwerking via het Informatiesysteem interne markt en tot intrekking van Beschikking 2008/49/EG van de Commissie (de “IMI- 
verordening”) (PB L 316 van 14.11.2012, blz. 1). 

( 10 ) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 
van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1). 

( 11 ) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden 
door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13). 

( 12 ) Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 inzake minimumvoorwaarden voor de uitvoering 
van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale aard voor het 
wegvervoer en tot intrekking van Richtlijn 88/599/EEG van de Raad (PB L 102 van 11.4.2006, blz. 35). 

( 13 ) Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van 
personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen (PB L 80 van 23.3.2002, blz. 35).
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(29) De samenwerking tussen de handhavingautoriteiten van de lidstaten moet verder worden bevorderd door onderling 
afgestemde controles, die de lidstaten moeten trachten uit te breiden naar controles ter plaatse bij de onderneming. 
De Europese Arbeidsautoriteit, waarvan het in artikel 1, lid 4, van Verordening (EU) 2019/1149 van het Europees 
Parlement en de Raad ( 14 ) vastgestelde werkterrein de Richtlijn 2006/22/EG bestrijkt, zou een belangrijke rol 
kunnen spelen in het ondersteunen van de lidstaten bij het uitvoeren van gecoördineerde controles en zou tevens 
ondersteuning kunnen bieden bij scholing en opleiding. 

(30) De grensoverschrijdende handhaving verloopt moeizaam, inefficiënt en onsamenhangend door een gebrek aan 
administratieve samenwerking tussen de lidstaten wat betreft de uitvoering van de sociale regelgeving in de sector 
van het wegvervoer. Daarom moet een kader worden ingesteld voor doeltreffende communicatie en wederzijdse 
bijstand, met inbegrip van de uitwisseling van gegevens over inbreuken en van informatie over goede handhavings
praktijken. 

(31) Om een doeltreffende administratieve samenwerking en informatie-uitwisseling te bevorderen, moeten de lidstaten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad ( 15 ) hun nationale 
elektronische registers (“NER’s”) aan elkaar koppelen via het systeem van het Europees register van ondernemingen 
voor vervoer over de weg (European Registers of Road Transport Undertakings, “ERRU”). De informatie die via dat 
systeem tijdens wegcontroles toegankelijk is, moet worden uitgebreid. 

(32) Om de communicatie tussen de lidstaten te vergemakkelijken en te verbeteren, om te zorgen voor een meer 
uniforme toepassing van de sociale regelgeving in de vervoerssector, en om de naleving van de administratieve 
voorschriften door ondernemers bij de detachering van bestuurders te vergemakkelijken, moet de Commissie een 
of meer nieuwe modules ontwikkelen voor het IMI. Het is belangrijk dat het IMI de mogelijkheid biedt om tijdens 
wegcontroles de geldigheid van detacheringsverklaringen te controleren. 

(33) De informatie-uitwisseling in het kader van een doeltreffende administratieve samenwerking en wederzijdse bij
stand tussen de lidstaten moet in overeenstemming zijn met de regels inzake de bescherming van persoons
gegevens, die zijn vervat in de Verordeningen (EU) 2016/679 en (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement 
en de Raad ( 16 ). De uitwisseling van informatie via het IMI moet ook voldoen aan Verordening (EU) 
nr. 1024/2012. 

(34) Om de effectiviteit, efficiëntie en consistentie van de handhaving te verbeteren, is het wenselijk de mogelijkheden 
van de bestaande nationale risicoclassificatiesystemen verder te ontwikkelen en het gebruik ervan uit te breiden. 
Door toegang te verlenen tot de gegevens van de risicoclassificatiesystemen kunnen ondernemers die de regels niet 
naleven door de bevoegde controleautoriteiten van de betrokken lidstaat gerichter worden gecontroleerd. Een 
gemeenschappelijke formule voor het berekenen van de risicoclassificatie van een ondernemer zou ertoe bijdragen 
dat ondernemers tijdens een controle eerlijker worden behandeld. 

(35) Als gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon dienen de in het kader van Richtlijn 2006/22/EG 
aan de Commissie toegekende bevoegdheden te worden aangepast aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). 

(36) Om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2006/22/EG, moeten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend voor het verhogen van het minimumpercentage van door 
de lidstaten gecontroleerde dagen die bestuurders hebben gewerkt tot 4 %; voor het nader preciseren van de 
definities van de categorieën te verzamelen statistieken; voor het aanwijzen van een orgaan voor het actief 
bevorderen van de uitwisseling van gegevens, ervaringen en inlichtingen tussen de lidstaten; voor het vaststellen 
van een gemeenschappelijke formule voor het berekenen van het risicocijfer van een onderneming; voor het 
vaststellen van richtsnoeren voor de beste handhavingspraktijken; voor het vaststellen van een gemeenschappelijke 
aanpak voor het registreren en controleren van perioden van ander werk en voor het registreren en controleren 
van perioden van minstens een week waarin een bestuurder niet bij het voertuig is en niet in staat is met dat 
voertuig activiteiten te verrichten; en voor het bevorderen van een gemeenschappelijke aanpak van de uitvoering
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( 14 ) Verordening (EU) 2019/1149 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot oprichting van een Europese Arbeids
autoriteit, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 883/2004, (EU) nr. 492/2011 en (EU) 2016/589, en tot intrekking van 
Besluit (EU) 2016/344 (PB L 186 van 11.7.2019, blz. 21). 

( 15 ) Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschap
pelijke 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 Raad (PB L 300 van 14.11.2009, blz. 51). 

( 16 ) Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de 
Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/ 
2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

M&D Seminars 9



 

van die richtlijn, het aanmoedigen van een samenhang in aanpak en een geharmoniseerde interpretatie van 
Verordening (EG) nr. 561/2006 tussen handhavingsinstanties en het faciliteren van de dialoog tussen de trans
portsector en de handhavingsinstanties. Met name moet de Commissie bij het vaststellen van uitvoeringshan
delingen voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijk formule voor het berekenen van het risicocijfer van een 
onderneming erop toezien dat ondernemingen gelijk worden behandeld wanneer zij de in deze richtlijn gespeci
ficeerde criteria in acht neemt. Die uitvoeringsbevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met 
Verordening (EU) nr. 182/2011. 

(37) Teneinde recht te doen aan ontwikkelingen op het gebied van beste praktijken wat betreft controles en het 
voorhanden zijn van standaardapparatuur voor handhavingseenheden alsmede het vaststellen of actualiseren van 
het afwegen van de ernst van inbreuken op Verordening (EG) nr. 561/2006 of (EU) nr. 165/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad ( 17 ), moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om over
eenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen ten aanzien van de wijziging van bijlagen I en II, 
respectievelijk bijlage III van Richtlijn 2006/22/EG. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voor
bereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven ( 18 ). Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de 
voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op 
hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de 
vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de 
gedelegeerde handelingen. 

(38) Richtlijn 2006/22/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd, 

(39) Bepaalde bijzondere regels betreffende de detachering hebben betrekking op vervoerondernemingen, zodat deze 
ondernemingen dan ook de gevolgen dragen van eventuele inbreuken die zij op deze regels begaan. Om mis
bruiken te voorkomen door ondernemingen waaraan ondernemers van goederenvervoer over de weg hun ver
voersdiensten uitbesteden, moeten de lidstaten echter ook voorzien in duidelijke en voorzienbare regels betreffende 
sancties tegen verzenders, expediteurs, contractanten en subcontractanten in gevallen waarin zij wisten of, in het 
licht van alle relevante omstandigheden, hadden moeten weten dat de vervoersdiensten waartoe zij opdracht geven, 
inbreuken op de bijzondere regels voor detachering inhouden. 

(40) Teneinde te zorgen voor eerlijke concurrentievoorwaarden en een gelijk speelveld voor werknemers en onder
nemingen, moet vooruitgang worden geboekt op het vlak van slimme handhaving en moet alle mogelijke onder
steuning worden geboden voor de volledige invoering en het gebruik van risicoclassificatiesystemen. 

(41) De Commissie moet het effect van de toepassing en de handhaving van de regels inzake de detachering van 
werknemers op de wegvervoersector evalueren, en moet aan het Europees Parlement en aan de Raad verslag 
uitbrengen over het resultaat van deze evaluatie, in voorkomend geval samen met een wetgevingsvoorstel. 

(42) Daar de doelstellingen van deze richtlijn, namelijk het garanderen van correcte arbeidsvoorwaarden en sociale 
bescherming voor bestuurders, enerzijds, en van passende bedrijfsomstandigheden en eerlijke concurrentievoor
waarden voor ondernemers, anderzijds, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, maar 
vanwege de omvang en de gevolgen van deze richtlijn beter door de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan 
de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteits
beginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze 
richtlijn niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken. 

(43) De nationale bepalingen ter omzetting van deze richtlijn moeten van toepassing zijn met ingang van de datum 18 
maanden na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parle
ment en de Raad ( 19 ) moet van toepassing moet zijn op de sector wegvervoer, overeenkomstig artikel 3, lid 3, van 
deze richtlijn met ingang van 2 februari 2022, 

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Specifieke regels betreffende de detachering van bestuurders 

1. Dit artikel voorziet in specifieke regels met betrekking tot bepaalde aspecten van Richtlijn 96/71/EG betreffende de 
detachering van bestuurders in de wegvervoersector en van Richtlijn 2014/67/EU betreffende administratieve voorschrif
ten en controlemaatregelen voor de detachering van die bestuurders.
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( 17 ) Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en van de Raad van 4 februari 2014 betreffende tachografen in het 
wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en 
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voor
schriften van sociale aard voor het wegvervoer (PB L 60 van 28.2.2014, blz. 1). 

( 18 ) PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 
( 19 ) Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende 

de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PB L 173 van 9.7.2018, blz. 16).
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2. Deze specifieke regels zijn van toepassing op bestuurders die werken voor in een lidstaat gevestigde ondernemingen 
die de in artikel 1, lid 3, onder a), van Richtlijn 96/71/EG bedoelde transnationale maatregelen nemen. 

3. Niettegenstaande artikel 2, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG, wordt een bestuurder niet geacht te zijn gedetacheerd in de 
zin van Richtlijn 96/71/EG wanneer hij bilaterale vervoersactiviteiten in het goederenvervoer verricht. 

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder bilaterale vervoersactiviteit met betrekking tot goederen verstaan: het 
vervoer van goederen op basis van een vervoersovereenkomst, van de lidstaat van vestiging als omschreven in artikel 2, 
punt 8, van Verordening (EG) nr. 1071/2009, naar een andere lidstaat of naar een derde land, of van een andere lidstaat 
of een derde land naar de lidstaat van vestiging. 

Vanaf 2 februari 2022, dat is de datum vanaf welke bestuurders overeenkomstig artikel 34, lid 7, van Verordening (EU) 
nr. 165/2014 de gegevens over de grensoverschrijding handmatig moeten registreren, passen de lidstaten ook de in de 
eerste en tweede alinea van onderhavig lid bedoelde vrijstelling voor bilaterale vervoersactiviteit met betrekking tot 
goederen toe wanneer de bestuurder die een bilaterale vervoersactiviteit verricht, daarnaast één laad- en/of losactiviteit 
verricht in de lidstaten of derde landen die de bestuurder doorkruist, mits de bestuurder goederen niet laadt en lost in 
dezelfde lidstaat. 

Indien een in de lidstaat van vestiging aangevangen bilaterale vervoersactiviteit waarbij geen extra activiteit werd verricht, 
wordt gevolgd door een bilaterale vervoersactiviteit naar de lidstaat van vestiging, geldt de in de derde alinea bedoelde 
vrijstelling inzake extra activiteiten voor ten hoogste twee extra laad- en/of losactiviteiten, onder de in de derde alinea 
genoemde voorwaarden. 

Deze in de derde en vierde alinea van onderhavig lid bedoelde vrijstellingen inzake extra activiteiten zijn uitsluitend van 
toepassing tot de datum vanaf dewelke slimme tachografen die voldoen aan de vereisten inzake de registratie van 
grensoverschrijdingen en extra activiteiten als bedoeld in artikel 8, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 165/2014, 
verplicht moeten worden ingebouwd in de voertuigen die voor het eerst worden geregistreerd in een lidstaat, in het kader 
van artikel 8, lid 1, vierde alinea, van die verordening. Vanaf die datum gelden de in de derde en vierde alinea van 
onderhavig lid bedoelde vrijstellingen inzake extra activiteiten slechts voor bestuurders die gebruikmaken van voertuigen 
waarin slimme tachografen zijn aangesloten, zoals bedoeld in de artikelen 8, 9 en 10 van die verordening. 

4. Niettegenstaande artikel 2, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG, wordt een bestuurder niet geacht te zijn gedetacheerd in de 
zin van Richtlijn 96/71/EG wanneer hij bilaterale vervoersactiviteiten in het personenvervoer verricht. 

Voor de toepassing van deze richtlijn, is sprake van een bilaterale vervoersactiviteit in internationaal ongeregeld of 
geregeld personenvervoer in de zin van Verordening (EG) nr. 1073/2009, wanneer een bestuurder een van de volgende 
handelingen verricht: 

a) hij neemt passagiers mee vanuit de lidstaat van vestiging en zet ze af in een andere lidstaat of een derde land; 

b) hij neemt passagiers mee vanuit een lidstaat of derde land en zet ze af in de lidstaat van vestiging, of 

c) hij neemt passagiers mee en zet ze af in de lidstaat van vestiging om plaatselijke excursies in een andere lidstaat of een 
derde land uit te voeren, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1073/2009. 

Vanaf 2 februari 2022, dat is de datum vanaf welke bestuurders overeenkomstig artikel 34, lid 7, van Verordening (EU) 
nr. 165/2014 de gegevens over de grensoverschrijding handmatig moeten registreren, passen de lidstaten de in de eerste 
en tweede alinea” van onderhavig lid bedoelde vrijstelling voor bilaterale vervoersactiviteit met betrekking tot personen 
ook toe wanneer de bestuurder die een bilaterale vervoersactiviteit verricht, daarnaast eenmaal passagiers laat instappen 
en/of eenmaal passagiers laat uitstappen in de lidstaten of derde landen die de bestuurder doorkruist, mits de bestuurder 
geen personenvervoersdiensten tussen twee locaties binnen de doorkruiste lidstaat aanbiedt. Hetzelfde geldt voor de 
terugrit. 

De in de derde alinea van onderhavig lid bedoelde vrijstelling inzake extra activiteiten is uitsluitend van toepassing tot de 
datum vanaf welke slimme tachografen die voldoen aan de vereisten inzake de registratie van grensoverschrijdingen en 
extra activiteiten als bedoeld in artikel 8, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 165/2014, verplicht moeten 
worden ingebouwd in de voertuigen die voor het eerst worden geregistreerd in een lidstaat, in het kader van artikel 8, 
lid 1, vierde alinea, van die verordening. Vanaf die datum is de in de derde alinea van onderhavig lid bedoelde vrijstelling 
inzake extra activiteiten slechts van toepassing op bestuurders die gebruikmaken van voertuigen waarin een slimme 
tachograaf is aangesloten, zoals bedoeld in de artikelen 8, 9 en 10 van die verordening.
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5. In afwijking van artikel 2, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG, wordt een bestuurder niet geacht gedetacheerd te zijn in de 
zin van Richtlijn 96/71/EG wanneer de bestuurder door het grondgebied van een lidstaat heen rijdt zonder dat er vracht 
wordt geladen of gelost en zonder dat er passagiers in- of uitstappen. 

6. In afwijking van artikel 2, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG, wordt een bestuurder niet geacht gedetacheerd te zijn in de 
zin van Richtlijn 96/71/EG wanneer hij het begin- of eindtraject doet van gecombineerd vervoer als omschreven in 
Richtlijn 92/106/EEG van de Raad ( 20 ), indien het wegtraject op zich bestaat uit bilaterale vervoersactiviteiten zoals 
gedefinieerd in lid 3 van dit artikel. 

7. Een bestuurder die cabotage verricht als omschreven in Verordeningen (EG) nr. 1072/2009 en (EG) nr. 1073/2009, 
wordt geacht te zijn gedetacheerd in de zin van Richtlijn 96/71/EG. 

8. Voor de toepassing van artikel 3, lid 1 bis, van Richtlijn 96/71/EG, wordt de detachering geacht te zijn beëindigd 
wanneer de bestuurder bij het verrichten van het internationaal vervoer van goederen of personen de lidstaat van 
ontvangst verlaat. Deze detacheringsperiode wordt niet gecumuleerd met eerdere detacheringsperiodes in het kader van 
dergelijke internationale activiteiten van dezelfde bestuurder of van de bestuurder die hij vervangt. 

9. De lidstaten zorgen er in overeenstemming met Richtlijn 2014/67/EU voor dat de arbeidsvoorwaarden en -om
standigheden als bedoeld in artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG, die zijn vastgelegd door nationale wettelijke of bestuurs
rechtelijke bepalingen of collectieve overeenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken die op hun grondgebied algemeen 
verbindend zijn verklaard of anderszins van toepassing zijn, overeenkomstig artikel 3, leden 1 en 8, van Richtlijn 
96/71/EG, op toegankelijke en transparante wijze beschikbaar worden gesteld voor vervoersondernemingen uit andere 
lidstaten en voor gedetacheerde bestuurders. De relevante informatie omvat met name de beloningscomponenten die door 
deze instrumenten verplicht zijn geworden, in voorkomend geval met inbegrip van collectieve overeenkomsten die 
algemeen van toepassing zijn op alle soortgelijke ondernemingen in het betrokken geografische gebied. 

10. In een derde land gevestigde vervoersondernemingen mogen geen gunstiger behandeling krijgen dan in een lidstaat 
gevestigde ondernemingen, ook niet wanneer zij vervoersactiviteiten verrichten in het kader van bilaterale of multilaterale 
overeenkomsten waarbij toegang tot de markt van de Unie of delen daarvan wordt verleend. 

11. In afwijking van artikel 9, leden 1 en 2, van Richtlijn 2014/67/EU, mogen de lidstaten uitsluitend de volgende 
administratieve voorschriften en controlemaatregelen opleggen ten aanzien van de detachering van bestuurders: 

a) een verplichting voor de in een andere lidstaat gevestigde wegvervoerondernemer om uiterlijk bij de aanvang van de 
detachering een detacheringsverklaring in te dienen bij de nationale bevoegde autoriteiten van de lidstaat waarin de 
bestuurder is gedetacheerd, met behulp van een meertalig standaardformulier van de openbare interface die verbonden 
is met het bij Verordening (EU) nr. 1024/2012 ingestelde Informatiesysteem interne markt (“IMI”). Die detacherings
verklaring bestaat uit de volgende informatie: 

i) de identiteit van de ondernemer, ten minste in de vorm van het nummer van de communautaire vergunning, 
indien dat nummer beschikbaar is; 

ii) de contactgegevens van een vervoersmanager of een andere contactpersoon in de lidstaat van vestiging die 
optreedt als tussenpersoon met de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst waarin de diensten worden 
verleend en met wie documenten of berichten worden uitgewisseld; 

iii) de identiteit, het adres van de verblijfplaats en het nummer van het rijbewijs, van de bestuurder; 

iv) de aanvangsdatum van de arbeidsovereenkomst van de bestuurder en het daarop toepasselijke recht; 

v) de geplande begin- en einddatum van de detachering; 

vi) de kentekenplaten van de motorvoertuigen; 

vii) of de verrichte vervoersdiensten goederen-, passagiers- of internationaal vervoer zijn, of cabotage; 

b) de verplichting voor de ondernemer om ervoor te zorgen dat de bestuurder, op papier of in elektronische vorm, 
beschikt over het volgende, en de verplichting voor de bestuurder om zulks te bewaren en ter beschikking te stellen 
wanneer daar bij een wegcontrole om wordt verzocht: 

i) een kopie van de detacheringsverklaring, ingediend via IMI;
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ii) bewijs dat het vervoer plaatsvindt in de lidstaat van ontvangst, zoals een elektronische vrachtbrief (e-CMR) of een 
bewijs als bedoeld in artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1072/2009; 

iii) de tachograafgegevens, en met name de landsymbolen van de lidstaten waar de bestuurder zich bevond tijdens 
internationaal wegvervoer of cabotage, in overeenstemming met de registratievoorschriften in het kader van de 
Verordeningen (EG) nr. 561/2006 en (EU) nr. 165/2014; 

c) een verplichting voor de wegvervoerondernemer om via de openbare met IMI verbonden interface, na de detacherings
periode, op direct verzoek van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar de detachering heeft plaatsgevonden, 
kopieën van de onder punten b), ii) en iii), van dit lid bedoelde documenten te verstrekken, alsmede documentatie in 
verband met de beloning van de bestuurder met betrekking tot de detacheringsperiode en de arbeidsovereenkomst of 
een gelijkwaardig document in de zin van artikel 3 van Richtlijn 91/533/EEG van de Raad ( 21 ), tijdschema’s betreffende 
het werk van de bestuurder en betalingsbewijzen. 

De ondernemer verstuurt de documentatie via de openbare met IMI verbonden interface uiterlijk acht weken na de 
datum van het verzoek. Indien de ondernemer de gevraagde documentatie niet binnen die termijn indient, kunnen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de detachering heeft plaatsgevonden via IMI om bijstand van de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van vestiging verzoeken, overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van Richtlijn 2014/67/EU. 
Indien een dergelijk verzoek om wederzijdse bijstand wordt gedaan, hebben de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van vestiging van de onderneming toegang tot de detacheringsverklaring en andere relevante informatie die door de 
ondernemer via de openbare met IMI verbonden interface is ingediend. 

De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van vestiging zorgen ervoor dat zij de documentatie waarom is verzocht 
binnen 25 werkdagen na indiening van het verzoek om wederzijdse bijstand via het IMI verstrekken aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten waar de detachering heeft plaatsgevonden. 

Om zich ervan te vergewissen dat een bestuurderniet moet worden beschouwd als gedetacheerd krachtens de leden 3 en 4 
van dit artikel, mogen de lidstaten als controlemaatregel alleen de verplichting opleggen dat de bestuurder een papieren of 
elektronische versie bij zich moet houden en — indien daar tijdens een wegcontrole om wordt verzocht — moet tonen, 
van het bewijs van het betrokken internationaal vervoer zoals een elektronische vrachtbrief (e-CMR) of een bewijs als 
bedoeld in artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1072/2009, evenals tachograafgegevens als bedoeld onder b), iii), van 
dit lid. 

12. Voor controledoeleinden houdt de ondernemer de in lid 11, onder a), bedoelde detacheringsverklaringen actueel in 
de openbare met IMI verbonden interface. 

13. De informatie uit de detacheringsverklaringen wordt voor een periode van 24 maanden voor controledoeleinden 
opgeslagen in het register van het IMI. 

Een lidstaat kan de bevoegde autoriteit toestaan om nationale sociale partners anders dan door middel van IMI relevante 
informatie uit het IMI te verstrekken voor zover dit nodig is om te controleren of de detacheringsregels worden nageleefd 
en in overeenstemming zijn met de nationale wetgeving en praktijken, op voorwaarde dat: 

a) de informatie verband houdt met de detachering op het grondgebied van de betrokken lidstaat; 

b) de informatie slechts wordt gebruikt met het oog op de handhaving van de detacheringsregels, en 

c) iedere gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679. 

14. Uiterlijk op 2 februari 2021 stelt de Commissie door middel van een uitvoeringshandeling de functies van de 
openbare met IMI verbonden interface. Die uitvoeringshandeling wordt volgens de in artikel 4, lid 2, bedoelde onder
zoeksprocedure vastgesteld. 

15. De lidstaten voorkomen bij de uitvoering van de controlemaatregelen onnodige vertragingen die de duur en de 
data van de detachering kunnen beïnvloeden.
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16. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten werken nauw samen, verlenen elkaar wederzijdse bijstand en verstrekken 
alle relevante informatie, onder de in Richtlijn 2014/67/EU en in Verordening (EG) nr. 1071/2009 gestelde voorwaarden. 

Artikel 2 

Wijziging van Richtlijn 2006/22/EG 

Richtlijn 2006/22/EG wordt als volgt gewijzigd: 

1) De titel wordt vervangen door: 

“Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 inzake minimumvoorwaarden 
voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 561/2006 en (EU) nr. 165/2014 en van Richtlijn 2002/15/EG 
betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en tot intrekking van Richtlijn 88/599/EEG van de 
Raad”. 

2) Artikel 1 wordt vervangen door: 

“Artikel 1 

Onderwerp 

Deze richtlijn stelt minimumvoorwaarden vast voor de toepassing van de Verordeningen (EG) nr. 561/2006 (*) en 
(EU) nr. 165/2014 (**) van het Europees Parlement en de Raad en van Richtlijn 2002/15/EG van het Europees 
Parlement en de Raad (***). 

___________ 
(*) Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie 

van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) 
nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de 
Raad (PB L 102 van 11.4.2006, blz. 1). 

(**) Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en van de Raad van 4 februari 2014 betreffende 
tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het 
controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer 
(PB L 60 van 28.2.2014, blz. 1). 

(***) Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de organisatie 
van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen (PB L 80 van 
23.3.2002, blz. 35).”. 

3) Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: 

a) in lid 1 wordt de tweede alinea vervangen door: 

“De controles bestrijken ieder jaar een breed en representatief staal van de mobiele werknemers, bestuurders, 
ondernemingen en voertuigen die binnen het toepassingsgebied van de Verordeningen (EG) nr. 561/2006 en (EU) 
nr. 165/2014 vallen en van de mobiele werknemers en bestuurders die binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 
2002/15/EG vallen. Wegcontroles met betrekking tot de naleving van Richtlijn 2002/15/EG worden beperkt tot 
aspecten die doeltreffend kunnen worden gecontroleerd met behulp van een tachograaf en daarmee samen
hangende controleapparatuur. Een uitgebreide controle inzake de naleving van Richtlijn 2002/15/EG mag alleen 
ter plaatse bij de onderneming.”; 

b) in lid 3 worden de eerste en tweede alinea vervangen door: 

“Iedere lidstaat organiseert de controles zodanig dat ten minste 3 % van de dagen die zijn gewerkt door be
stuurders van voertuigen die binnen het toepassingsgebied van Verordeningen (EG) nr. 561/2006 en 
nr. 165/2014 vallen, wordt gecontroleerd. Tijdens de wegcontrole mag de bestuurder contact opnemen met 
het hoofdkantoor, de vervoersmanager of een andere persoon of entiteit opdat deze voor het einde van de 
wegcontrole de aan boord ontbrekende bewijzen kan verstrekken; dit laat de verplichtingen van de bestuurder 
om een correct gebruik van de tachograaf te waarborgen, onverlet. 

Na 1 januari 2012 kan de Commissie door middel van een uitvoeringshandeling dit minimumpercentage tot 4 % 
verhogen, op voorwaarde dat de overeenkomstig artikel 3 verzamelde statistieken aantonen dat gemiddeld meer 
dan 90 % van alle gecontroleerde voertuigen met een digitale tachograaf is uitgerust. Als de Commissie daartoe 
besluit, houdt zij tevens rekening met de doeltreffendheid van de bestaande handhavingsmaatregelen, met name 
met de beschikbaarheid ter plaatse bij de ondernemingen van gegevens van digitale tachografen. Die uitvoerings
handeling wordt vastgesteld overeenkomstig de in artikel 12, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.”;
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c) het volgende lid wordt ingevoegd: 

“3 bis. Iedere lidstaat organiseert controles op de naleving van Richtlijn 2002/15/EG op basis van het in 
artikel 9 van deze richtlijn geregelde risicoclassificatiesysteem. Een onderneming wordt het voorwerp van die 
controles ingeval een of meer van haar bestuurders voortdurende of ernstige inbreuken op Verordening (EG) 
nr. 561/2006 of (EU) nr. 165/2014 plegen.”; 

d) lid 4 wordt vervangen door: 

“4. De overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EG) nr. 561/2006 en artikel 13 van Richtlijn 2002/15/EG 
aan de Commissie verstrekte informatie omvat het aantal langs de weg gecontroleerde bestuurders, het aantal 
controles ter plaatse bij ondernemingen, het aantal gecontroleerde werkdagen en het aantal en de aard van de 
gerapporteerde inbreuken, en vermeldt of het personen- of goederenvervoer betreft.”. 

4) Artikel 3, vijfde alinea, wordt vervangen door: 

“De Commissie verstrekt zo nodig door middel van uitvoeringshandelingen nadere preciseringen van de definities van 
de onder a) en b) van de eerste alinea genoemde categorieën. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld over
eenkomstig de in artikel 12, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.”. 

5) Artikel 5 wordt vervangen door: 

“Artikel 5 

Onderling afgestemde wegcontroles 

De lidstaten voeren ten minste zesmaal per jaar onderling afgestemde wegcontroles uit van bestuurders en voertuigen 
die binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 561/2006 of Verordening (EU) nr. 165/2014 vallen. De 
lidstaten trachten tevens onderling afgestemde controles ter plaatse bij de onderneming te houden. 

Deze onderling afgestemde controles worden tegelijkertijd door de handhavingsautoriteiten van twee of meer lid
staten uitgevoerd, elk op hun eigen grondgebied.”. 

6) Artikel 6, lid 1, wordt vervangen door: 

“1. De controles ter plaatse bij ondernemingen worden georganiseerd in het licht van de ervaringen die in het 
verleden met de verschillende soorten van vervoer en van ondernemingen zijn opgedaan. Deze controles worden ook 
verricht indien er bij wegcontroles ernstige inbreuken zijn vastgesteld op de Verordeningen (EG) nr. 561/2006 of 
(EU) nr. 165/2014 of Richtlijn 2002/15/EG.”. 

7) Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd: 

a) lid 1 wordt als volgt gewijzigd: 

i) punt b) wordt vervangen door: 

“b) het verstrekt de Commissie de tweejaarlijkse statistische gegevens overeenkomstig artikel 17 van Ver
ordening (EG) nr. 561/2006;”; 

ii) het volgende punt wordt toegevoegd: 

“d) het zorgt voor de uitwisseling van informatie met de andere lidstaten op grond van artikel 8 van deze 
richtlijn met betrekking tot de toepassing van de nationale bepalingen tot omzetting van deze richtlijn en 
Richtlijn 2002/15/EG.”; 

b) lid 3 wordt vervangen door: 

“3. De uitwisseling van gegevens, ervaringen en inlichtingen tussen de lidstaten wordt actief bevorderd, hoofd
zakelijk — maar niet uitsluitend — via het in artikel 12, lid 1, bedoelde comité, alsmede via de organen die door 
de Commissie door middel van uitvoeringshandelingen kan aanwijzen. Die uitvoeringshandelingen worden vast
gesteld overeenkomstig de in artikel 12, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.”.
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8) Artikel 8 wordt vervangen door: 

“Artikel 8 

Uitwisseling van informatie 

1. De in het kader van artikel 22, lid 3, van Verordening (EG) nr. 561/2006 bilateraal ter beschikking gestelde 
informatie wordt ook uitgewisseld tussen de aangewezen organen waarvan overeenkomstig artikel 7 van onderhavige 
richtlijn aan de Commissie mededeling is gedaan: 

a) ten minste om de zes maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn; 

b) in afzonderlijke gevallen op met redenen omkleed verzoek van een lidstaat. 

2. Een lidstaat verstrekt de door een andere lidstaat krachtens lid 1, onder b), gevraagde informatie binnen 25 
werkdagen na ontvangst van het verzoek. De lidstaten kunnen in onderling overleg een kortere termijn overeen
komen. In dringende gevallen of in gevallen waarin enkel een eenvoudige raadpleging van de registers volstaat, zoals 
registers of een risicoclassificatiesysteem, wordt de gevraagde informatie binnen drie werkdagen verstrekt. 

Indien de lidstaat die het verzoek ontvangt van mening is dat het verzoek onvoldoende is gemotiveerd, stelt hij de 
verzoekende lidstaat daarvan binnen tien werkdagen na ontvangst van het verzoek in kennis. De verzoekende lidstaat 
licht het verzoek dan nader toe. Indien de verzoekende lidstaat het verzoek niet nader kan toelichten, kan de lidstaat 
die het verzoek ontvangt het verzoek afwijzen. 

Indien het moeilijk of onmogelijk is om aan een informatieverzoek te voldoen of controles, inspecties of onder
zoeken te verrichten, stelt de lidstaat die het verzoek ontvangt de verzoekende lidstaat daarvan binnen 10 werkdagen 
na ontvangst van het verzoek in kennis, en geeft hij daarbij de redenen op waarmee die moeilijkheid of onmoge
lijkheid naar behoren wordt gerechtvaardigd. De betrokken lidstaten plegen overleg om een oplossing te vinden. 

Indien de verstrekking van informatie aan de lidstaat op het grondgebied waarvan de werknemer is gedetacheerd 
aanhoudend vertraging oploopt, wordt de Commissie hiervan in kennis gesteld en neemt zij passende maatregelen. 

3. De uitwisseling van informatie overeenkomstig dit artikel wordt uitgevoerd via het bij Verordening (EU) 
nr. 1024/2012 van het Europees Parlement en de Raad (*) ingestelde Informatiesysteem interne markt (IMI). Dit 
geldt niet voor de informatie die de lidstaten uitwisselen via rechtstreekse raadpleging van de in artikel 16, lid 5, van 
Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad (**) bedoelde nationale elektronische 
registers. 

___________ 
(*) Verordening (EU) nr. 1024/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende de 

administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt en tot intrekking van Beschikking 
2008/49/EG van de Commissie (“de IMI-verordening”) (PB L 316 van 14.11.2012, blz. 1). 

(**) 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 Raad (PB L 300 van 
14.11.2009, blz. 51).”. 

9) Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd: 

a) lid 1 wordt vervangen door: 

“1. De lidstaten voeren een risicoclassificatiesysteem voor ondernemingen in dat is gebaseerd op het relatieve 
aantal en de relatieve ernst van de door een individuele onderneming begane inbreuken op Verordening (EG) 
nr. 561/2006 of Verordening (EU) nr. 165/2014 of op nationale bepalingen tot omzetting van Richtlijn 
2002/15/EG. 

Uiterlijk op 2 juni 2021 stelt de Commissie door middel van uitvoeringshandelingen een gemeenschappelijke 
formule vast voor het berekenen van de risicoclassificatie van een onderneming. In die gemeenschappelijk formule 
wordt rekening gehouden met het aantal, de ernst en de frequentie van de inbreuken en met de resultaten van 
controles waarbij geen inbreuk is vastgesteld, alsmede met het feit of alle voertuigen van een vervoersonder
neming al dan niet zijn uitgerust met een slimme tachograaf overeenkomstig hoofdstuk II van Verordening (EU) 
nr. 165/2014. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 12, lid 2, van deze richtlijn bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.”;
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b) in lid 2 wordt de tweede zin geschrapt; 

c) lid 3 wordt vervangen door: 

“3. Een initiële lijst van inbreuken op Verordening (EG) nr. 561/2006 en Verordening (EU) nr. 165/2014 en de 
weging van de ernst ervan is opgenomen in bijlage III. 

Met het oog op de vaststelling of actualisering van de weging van de ernst van inbreuken op Verordening (EG) 
nr. 561/2006 of Verordening (EU) nr. 165/2014 is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 15 bis van 
deze richtlijn gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage III, om rekening te houden met 
ontwikkelingen op het gebied van de regelgeving en met de verkeersveiligheid. 

De categorie van de ernstigste inbreuken moet de inbreuken omvatten waarbij de niet-naleving van de toepas
selijke bepalingen van Verordeningen (EG) nr. 561/2006 en (EU) nr. 165/2014 een hoog risico op overlijden of 
zware verwondingen met zich meebrengt.”; 

d) de volgende leden worden toegevoegd: 

“4. Om gerichte wegcontroles te vergemakkelijken zijn tijdens de controle de gegevens in het nationale 
risicoclassificatiesysteem toegankelijk voor alle bevoegde controleautoriteiten van de betrokken lidstaat. 

5. De lidstaten maken in overeenstemming met artikel 16, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1071/2009 de in 
hun nationale risicoclassificatiesysteem opgeslagen informatie via interoperabele nationale elektronische registers 
rechtstreeks toegankelijk voor bevoegde autoriteiten van andere lidstaten, als bedoeld in artikel 16 van die ver
ordening.”. 

10) Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd: 

a) lid 1 wordt vervangen door: 

“1. De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen richtsnoeren voor de beste handhavingsprak
tijken vast. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 12, lid 2, bedoelde onder
zoeksprocedure. 

Deze richtsnoeren worden bekendgemaakt in een tweejaarlijks rapport van de Commissie.”; 

b) lid 3 wordt vervangen door: 

“3. De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen een gemeenschappelijke aanpak vast voor het 
registreren en controleren van perioden die aan andere werkzaamheden zijn besteed, zoals gedefinieerd in 
artikel 4, onder e), van Verordening (EG) nr. 561/2006, met inbegrip van de vorm en de specifieke gevallen 
waarin registratie plaatsvindt, en voor het registreren en controleren van perioden van ten minste één week 
waarin de chauffeur zich niet in of bij het voertuig bevindt en niet in staat is werkzaamheden uit te voeren met 
dat voertuig. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 12, lid 2, van onderhavige richtlijn bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.”. 

11) De artikelen 12 tot en met 15 worden vervangen door: 

“Artikel 12 

Comitéprocedure 

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité opgericht bij artikel 42, lid 1, van Verordening (EU) 
nr. 165/2014. Dat Comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad (*). 

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing. 

Indien door het comité geen advies wordt uitgebracht, neemt de Commissie de ontwerpuitvoeringshandeling niet aan 
en is artikel 5, lid 4, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.
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Artikel 13 

Uitvoeringsmaatregelen 

De Commissie stelt op verzoek van een lidstaat of op eigen initiatief uitvoeringshandelingen vast, met name ter 
verwezenlijking van een van de volgende doelstellingen: 

a) een gemeenschappelijke aanpak inzake de uitvoering van deze richtlijn bevorderen; 

b) de samenhang in aanpak en een geharmoniseerde interpretatie van Verordening (EG) nr. 561/2006 tussen ver
schillende handhavingsautoriteiten aanmoedigen; 

c) de dialoog tussen de transportsector en de handhavingsinstanties faciliteren. 

Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 12, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure. 

Artikel 14 

Onderhandelingen met derde landen 

Zodra deze richtlijn in werking treedt opent de Unie onderhandelingen met de daarvoor in aanmerking komende 
derde landen met het oog op de toepassing van regels die gelijkwaardig zijn aan die welke in deze richtlijn zijn 
vastgelegd. 

In afwachting van de afronding van deze onderhandelingen, nemen de lidstaten in hun verslagen aan de Commissie 
overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EG) nr. 561/2006 gegevens op met betrekking tot controles op voer
tuigen van derde landen. 

Artikel 15 

Actualisering van de bijlagen 

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging 
van de bijlagen I en II teneinde noodzakelijke aanpassingen aan de ontwikkeling van beste praktijken door te voeren. 

___________ 
(*) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van 

de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).”. 

12) Het volgende artikel wordt ingevoegd: 

“Artikel 15 bis 

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie 

1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in 
dit artikel neergelegde voorwaarden. 

2. De in artikel 9, lid 3, en artikel 15 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt 
aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 augustus 2020. De Commissie stelt 
uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of 
de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet. 

3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 9, lid 3, en artikel 15 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te 
allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. 
Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op 
een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen 
onverlet. 

4. Voordat de Commissie een gedelegeerde handeling vaststelt, raadpleegt zij de door elke lidstaat aangewezen 
deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 
over beter wetgeven (*).
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5. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het Europees Parlement en de Raad 
daarvan gelijktijdig in kennis. 

6. Een overeenkomstig artikel 9, lid 3, en artikel 15 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking 
indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving 
van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie heeft medegedeeld daartegen geen bezwaar 
te zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd. 

___________ 
(*) PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.”. 

13) Bijlage I wordt als volgt gewijzigd: 

a) deel A wordt als volgt gewijzigd: 

i) de punten 1 en 2 worden vervangen door: 

“1) dagelijkse en wekelijkse rijtijden, onderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden; ook de registratie
bladen van de voorgaande dagen die volgens artikel 36, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 165/2014 
aan boord van het voertuig moeten zijn en/of de gegevens die voor dezelfde periode worden opgeslagen 
op de bestuurderskaart en/of in het geheugen van het controleapparaat overeenkomstig bijlage II bij deze 
richtlijn en/of op afdrukken; 

2) voor de in artikel 36, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 165/2014 bedoelde periode, alle gevallen 
van overschrijding van de toegestane snelheid door het voertuig, d.w.z. alle perioden van meer dan 1 
minuut waarin de snelheid van het voertuig meer dan 90 km/h voor voertuigen van de categorie N 3 , 
respectievelijk 105 km/h voor voertuigen van de categorie M 3 bedraagt (de categorieën N 3 en M 3 zijn 
gedefinieerd in Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (*)); 

___________ 
(*) Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van 

een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onder
delen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (kaderrichtlijn) (PB L 263 van 
9.10.2007, blz. 1).”; 

ii) punt 4 wordt vervangen door: 

“4) de correcte werking van het controleapparaat (vaststelling van eventueel misbruik van het controleap
paraat en/of de bestuurderskaart en/of de registratiebladen) of, indien van toepassing, de aanwezigheid 
van de in artikel 16, lid 2, van Verordening (EG) nr. 561/2006 bedoelde documenten;”; 

iii) het volgende punt wordt toegevoegd: 

“6) de verhoogde maximale wekelijkse arbeidstijd van 60 uur, bedoeld in artikel 4, onder a), van Richtlijn 
2002/15/EG; andere wekelijkse arbeidstijden zoals bedoeld in de artikelen 4 en 5 van Richtlijn 
2002/15/EG, indien de technologie doeltreffende controles mogelijk maakt.”; 

b) deel B wordt als volgt gewijzigd: 

i) in de eerste alinea worden de volgende punten toegevoegd: 

“4) de in de artikelen 4, 5 en 7 van Richtlijn 2002/15/EG vastgestelde voorschriften betreffende de naleving 
van de maximale gemiddelde wekelijkse arbeidstijden, onderbrekingen en nachtarbeid; 

5) de naleving van de verplichtingen voor ondernemingen wat betreft de betaling voor het verblijf van 
bestuurders en de organisatie van de werkzaamheden van bestuurders overeenkomstig artikel 8, leden 8 
en 8 bis, van Verordening (EG) nr. 561/2006.”; 

ii) de tweede alinea wordt vervangen door: 

“Bij vaststelling van een inbreuk kunnen de lidstaten, waar passend, nagaan of er sprake is van hoofdelijke 
aansprakelijkheid van andere aanstichters of medeplichtigen in de transportketen, zoals bevrachters, expedi
teurs of contractanten, waarbij ook nagegaan kan worden of, in geval van vastgestelde inbreuk, de vervoers
contracten naleving van de Verordeningen (EG) nr. 561/2006 en (EU) nr. 165/2014 mogelijk maken.”.
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Artikel 3 

Wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 

Aan de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1024/2012 worden de volgende punten toegevoegd: 

“13. Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 inzake minimumvoor
waarden voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 561/2006 en (EU) nr. 165/2014 en van Richtlijn 
2002/15/EG betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en tot intrekking van Richtlijn 
88/599/EEG van de Raad (*): artikel 8. 

14. Richtlijn (EU) 2020/1057 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 tot vaststelling van 
specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering 
van bestuurders in de wegvervoersector en tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavings
voorschriften en Verordening (EU) nr. 1024/2012 (**): artikel 1, 14. 

___________ 
(*) PB L 102 van 11.4.2006, blz. 35. 

(**) PB L 249 van 31.7.2020, blz. 49”. 

Artikel 4 

Comitéprocedure 

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité opgericht bij artikel 42, lid 1, van Verordening (EU) nr. 165/2014. 
Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011. 

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing. 

Artikel 5 

Straffen en sancties 

1. De lidstaten stellen regels vast voor sancties tegen verzenders, expediteurs, contractanten en subcontractanten 
wegens niet-naleving van de nationale bepalingen die zijn vastgesteld krachtens artikel 1, wanneer ze wisten of, rekening 
houdend met alle relevante omstandigheden, hadden moeten weten dat de vervoersdiensten waartoe zij opdracht gaven, 
inbreuken inhouden op die bepalingen. 

2. De lidstaten stellen regels vast inzake de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op de nationale bepalingen 
die zijn vastgesteld krachtens artikel 1 en nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze worden toegepast. 
De sancties moeten doeltreffend, evenredig, afschrikkend en niet-discriminatoir zijn. 

Artikel 6 

Slimme handhaving 

Onverminderd Richtlijn 2014/67/EU en om de verplichtingen van artikel 1 van deze richtlijn verder te handhaven, zorgen 
de lidstaten ervoor dat er op hun grondgebied een coherente nationale handhavingsstrategie wordt toegepast. Deze 
strategie is vooral gericht op ondernemingen met een hoge risicoclassificatie als bedoeld in artikel 9 van Richtlijn 
2006/22/EG. 

Artikel 7 

Evaluatie 

1. De Commissie evalueert uiterlijk 31 december 2025 de uitvoering van deze richtlijn, met name het effect van 
artikel 1, en brengt bij het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de toepassing van deze richtlijn. Het verslag 
van de Commissie gaat indien nodig vergezeld van een wetgevingsvoorstel. Dit verslag wordt openbaar gemaakt. 

2. Volgend op het in lid 1 bedoelde verslag verricht de Commissie geregeld een evaluatie van deze richtlijn en dient de 
resultaten daarvan in bij het Europees Parlement en de Raad. Indien nodig gaan de resultaten van de beoordeling 
vergezeld van relevante voorstellen.
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Artikel 8 

Opleiding 

De lidstaten werken samen bij de verstrekking van onderwijs en opleiding aan de handhavingsautoriteiten, waarbij wordt 
voortgebouwd op bestaande handhavingsregelingen. 

Werkgevers zijn ervoor verantwoordelijk dat hun bestuurders kennis nemen van hun rechten en plichten die voortvloeien 
uit deze richtlijn. 

Artikel 9 

Omzetting 

1. De lidstaten stellen de nodige maatregelen vast om aan deze richtlijn te voldoen, en publiceren deze, uiterlijk op 
2 februari 2022. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis. 

Zij passen die maatregelen toe vanaf 2 februari 2022. 

Wanneer de lidstaten die maatregelen vaststellen, wordt in die maatregelen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan 
naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten. 

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder 
deze richtlijn vallende gebied vaststellen. 

Artikel 10 

Inwerkingtreding 

Deze richtlijn treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Artikel 11 

Adressaten 

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten. 

Gedaan te Brussel, 15 juli 2020. 

Voor het Europees Parlement 

De voorzitter 

D.M. SASSOLI 

Voor de Raad 

De voorzitster 

J. KLOECKNER
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RICHTLIJN (EU) 2019/1152 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 20 juni 2019 

betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 153, lid 2, onder b), in samenhang 
met artikel 153, lid 1, onder b), 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité ( 1 ), 

Gezien het advies van het Comité van de Regio’s ( 2 ), 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure ( 3 ), 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Artikel 31 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie bepaalt dat iedere werknemer recht heeft 
op gezonde, veilige en waardige arbeidsomstandigheden, op een beperking van de maximumarbeidsduur en op 
dagelijkse en wekelijkse rusttijden, alsmede op een jaarlijkse vakantie met behoud van loon. 

(2) Beginsel nr. 5 van de Europese pijler van sociale rechten, die op 17 november 2017 in Göteborg is afgekondigd, 
bepaalt dat werknemers ongeacht de aard en de duur van hun arbeidsrelatie recht hebben op een billijke en gelijke 
behandeling wat betreft arbeidsvoorwaarden, toegang tot sociale bescherming en opleiding, en dat de overgang 
naar arbeidsrelaties voor onbepaalde duur moet worden bevorderd; dat, in overeenstemming met wetgeving en 
collectieve overeenkomsten, moet worden gewaarborgd dat werkgevers over de nodige flexibiliteit beschikken om 
zich snel aan te kunnen passen aan veranderingen in de economische context; dat innovatieve vormen van werk 
die goede arbeidsvoorwaarden waarborgen, moeten worden bevorderd; dat ondernemerschap en werken als zelf
standige moet worden gestimuleerd en dat arbeidsmobiliteit moet worden vergemakkelijkt; en dat arbeidsrelaties 
die leiden tot onzekere arbeidsvoorwaarden moeten worden voorkomen, onder meer door middel van een verbod 
op misbruik van atypische arbeidsovereenkomsten, en dat een proeftijd een redelijke duur moet hebben. 

(3) Beginsel nr. 7 van de Europese pijler van sociale rechten bepaalt dat werknemers het recht hebben om bij hun 
indiensttreding schriftelijk in kennis te worden gesteld van hun rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de 
arbeidsrelatie, waaronder die met betrekking tot de proeftijd; dat zij voorafgaand aan een ontslag het recht hebben 
om de redenen voor hun ontslag te vernemen en dat hun een redelijke opzegtermijn moet worden geboden; dat zij 
het recht hebben op toegang tot een doeltreffend en onpartijdig systeem van geschillenbeslechting en, bij een 
onredelijk ontslag, een recht op verhaal, waarbij een passende schadevergoeding is inbegrepen.

NL 11.7.2019 Publicatieblad van de Europese Unie L 186/105 

( 1 ) PB C 283 van 10.8.2018, blz. 39. 
( 2 ) PB C 387 van 25.10.2018, blz. 53. 
( 3 ) Standpunt van het Europees Parlement van 16 april 2019 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 

13 juni 2019.
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(4) Sinds de vaststelling van Richtlijn 91/533/EEG van de Raad ( 4 ) hebben de arbeidsmarkten ingrijpende veranderin
gen ondergaan als gevolg van demografische ontwikkelingen en de digitalisering, die hebben geleid tot het ontstaan 
van nieuwe vormen van werk. Die hebben bijgedragen aan innovatie en de groei van de werkgelegenheid en van de 
arbeidsmarkt. Sommige nieuwe vormen van werk kunnen aanzienlijk minder voorspelbaar zijn dan traditionele 
arbeidsrelaties en kunnen zo leiden tot onzekerheid omtrent de toepasselijke rechten en sociale bescherming voor 
de betrokken werknemers. In die veranderende arbeidswereld is het dus steeds belangrijker voor werknemers om 
volledig geïnformeerd te zijn over hun essentiële arbeidsvoorwaarden, en dat moet tijdig en schriftelijk gebeuren in 
een voor werknemers gemakkelijk toegankelijke vorm. Om zich voldoende aan de ontwikkeling van nieuwe 
vormen van werk te kunnen aanpassen, moeten werknemers in de Unie ook een aantal nieuwe minimumrechten 
krijgen. Doel daarvan is de zekerheid en de voorspelbaarheid van arbeidsrelaties te bevorderen en tegelijkertijd 
opwaartse convergentie te realiseren in alle lidstaten en ervoor te zorgen dat de arbeidsmarkt zijn aanpassings
vermogen behoudt. 

(5) Uit hoofde van Richtlijn 91/533/EEG heeft de meerderheid van de werknemers in de Unie het recht schriftelijke 
informatie te ontvangen over hun arbeidsvoorwaarden. Niet alle werknemers in de Unie vallen echter onder 
Richtlijn 91/533/EEG. Er zijn bovendien leemten ontstaan voor nieuwe vormen van werk die zijn gecreëerd als 
gevolg van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt sinds 1991. 

(6) Daarom moeten op het niveau van de Unie minimumvereisten worden vastgesteld op het gebied van informatie 
over de essentiële aspecten van de arbeidsrelatie en in verband met de arbeidsvoorwaarden die gelden voor elke 
werknemer om voor alle werknemers in de Unie een voldoende mate van transparantie en voorspelbaarheid wat 
betreft hun arbeidsvoorwaarden te waarborgen, maar moet er voor atypische vormen van werk tegelijkertijd een 
zekere mate van flexibiliteit gewaarborgd blijven, zodat werknemers en werkgevers van de voordelen daarvan 
kunnen blijven profiteren. 

(7) Overeenkomstig artikel 154 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie heeft de Commissie in 
twee fasen een raadpleging van de sociale partners georganiseerd over de verbetering van het toepassingsgebied en 
de doeltreffendheid van Richtlijn 91/533/EEG en de verruiming van de doelstellingen ervan om nieuwe rechten van 
werknemers vast te stellen. Er was geen overeenstemming tussen de sociale partners om onderhandelingen over 
deze aangelegenheden te beginnen. De resultaten van de openbare raadplegingen die werden gehouden om de 
standpunten van diverse belanghebbenden en burgers te verzamelen, bevestigden echter dat het belangrijk is op dit 
gebied op het niveau van de Unie op te treden door het huidige rechtskader te moderniseren en aan nieuwe 
ontwikkelingen aan te passen. 

(8) In zijn jurisprudentie heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof van Justitie) criteria vastgesteld om de 
rechtspositie van een werknemer te bepalen ( 5 ). Bij de uitvoering van deze richtlijn moet rekening worden 
gehouden met de interpretatie door het Hof van Justitie van deze criteria. Op voorwaarde dat zij voldoen aan 
die criteria, zouden huishoudelijk personeel, oproepwerkers, gelegenheidswerkers, werknemers die werken op basis 
van een vouchersysteem, platformwerkers, stagiairs en jongeren met een leercontract binnen het toepassingsgebied 
van deze richtlijn kunnen vallen. Echte zelfstandigen mogen niet binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen, aangezien zij niet aan deze criteria voldoen. Misbruik, op nationaal niveau of in grensoverschrijdende 
situaties, van de rechtspositie van zelfstandige als omschreven in het nationaal recht, is een vorm van valselijk 
gemeld werk die vaak verband houdt met zwartwerk. Er is sprake van schijnzelfstandigheid wanneer iemand die 
voldoet aan de voorwaarden die kenmerkend zijn voor een arbeidsrelatie wordt aangemeld als zelfstandige, met als 
doel te ontkomen aan bepaalde juridische of fiscale verplichtingen. Dergelijke personen moeten binnen het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen. Of er sprake is van een arbeidsrelatie moet worden bepaald aan de 
hand van de feiten die verband houden met de daadwerkelijke uitvoering van het werk en niet aan de hand van de 
beschrijving van de arbeidsrelatie door de betrokken partijen.

NL L 186/106 Publicatieblad van de Europese Unie 11.7.2019 

( 4 ) Richtlijn 91/533/EEG van de Raad van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de werkgever om de werknemer te 
informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -relatie van toepassing zijn (PB L 288 van 18.10.1991, blz. 32). 

( 5 ) Arresten van het Hof van Justitie van 3 juli 1986, Deborah Lawrie-Blum/Land Baden-Württemberg, C-66/85, ECLI:EU:C:1986:284; van 
14 oktober 2010, Union Syndicale Solidaires Isère/Premier ministre e.a., C-428/09, ECLI:EU:C:2010:612; van 9 juli 2015, Ender Balkaya/ 
Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH, C-229/14, ECLI:EU:C:2015:455; van 4 december 2014, FNV Kunsten Informatie en 
Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411; en 17 november 2016, Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH/Ruhrland
klinik gGmbH, C-216/15, ECLI:EU:C:2016:883.
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(9) De lidstaten moeten, waar dat om objectieve redenen gerechtvaardigd is, kunnen voorschrijven dat sommige 
bepalingen van deze richtlijn niet van toepassing zijn op bepaalde categorieën ambtenaren, openbare noodhulp
diensten, de strijdkrachten, politiediensten, rechters, officieren van justitie, opsporingsambtenaren of andere rechts
handhavingsinstanties, gezien de specifieke aard van de taken die zij moeten verrichten of van hun arbeidsvoor
waarden. 

(10) De vereisten vastgesteld in deze richtlijn betreffende volgende aangelegenheden mogen niet van toepassing zijn op 
zeevarenden en zeevissers, gezien het specifieke karakter van hun arbeidsvoorwaarden: meerdere banen indien dat 
onverenigbaar is met het werk aan boord van schepen of vissersvaartuigen, minimale voorspelbaarheid van het 
werk, het naar een andere lidstaat of een derde land zenden van werknemers, de overgang naar een andere vorm 
van werk, en het verstrekken van informatie over de identiteit van de socialezekerheidsinstelling die de socialeze
kerheidsbijdragen ontvangt. Voor de toepassing van deze richtlijn moeten zeevarenden en zeevissers, zoals res
pectievelijk omschreven in Richtlijnen 2009/13/EG ( 6 ) en (EU) 2017/159 ( 7 ) van de Raad, geacht worden in de 
Unie te werken wanneer ze respectievelijk aan boord van schepen of vissersvaartuigen werken die in een lidstaat 
geregistreerd zijn of de vlag van een lidstaat voeren. 

(11) Aangezien steeds meer werknemers buiten het toepassingsgebied van Richtlijn 91/533/EEG vallen op basis van 
uitsluitingen door de lidstaten uit hoofde van artikel 1 van die richtlijn, moeten die uitsluitingen worden vervangen 
door de mogelijkheid voor de lidstaten om de bepalingen van deze richtlijn niet toe te passen op een arbeidsrelatie 
met een vooraf bepaalde en daadwerkelijk gewerkte tijd van gemiddeld drie uur of minder per week in een 
referentieperiode van vier opeenvolgende weken. Bij de berekening van die uren moeten alle daadwerkelijk voor 
een werkgever gewerkte uren worden meegeteld, zoals overwerk of werk bovenop de in de arbeidsovereenkomst of 
-relatie gegarandeerde of voorziene arbeidstijd. Vanaf het moment dat een werknemer genoemde drempel over
schrijdt, zijn de bepalingen van deze richtlijn op hem van toepassing, ongeacht het aantal uren dat hij daarna werkt 
of de in de arbeidsovereenkomst vermelde aantal werkuren. 

(12) Werknemers zonder gegarandeerde arbeidstijd, waaronder personen met een nulurenovereenkomst of sommige 
oproepovereenkomsten, verkeren in een zeer kwetsbare positie. Om die reden moeten de bepalingen van deze 
richtlijn op deze personen van toepassing zijn, ongeacht het aantal daadwerkelijk gewerkte uren. 

(13) Meerdere verschillende natuurlijke of rechtspersonen of andere entiteiten kunnen in de praktijk de taken en 
verantwoordelijkheden van een werkgever uitvoeren. De lidstaten moeten de vrijheid behouden om preciezer te 
bepalen welke personen geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk worden geacht voor de uitvoering van de ver
plichtingen in deze richtlijn voor werkgevers, zolang aan alle verplichtingen wordt voldaan. De lidstaten moeten 
ook kunnen besluiten dat sommige of alle van deze verplichtingen worden toevertrouwd aan een natuurlijke of 
rechtspersoon die niet oorspronkelijk partij is bij de arbeidsovereenkomst of arbeidsrelatie. 

(14) De lidstaten moeten specifieke regels kunnen vaststellen opdat personen die handelen als werkgever van huishou
delijk personeel niet onder de in deze richtlijn vervatte vereisten vallen, met het oog op de volgende onderwerpen: 
het overwegen van en antwoorden op een verzoek om een ander soort werk, het verstrekken van kosteloze 
verplichte opleiding, en het voorzien in een verhaalmechanisme dat gegrond is op gunstige vermoedens in het 
geval van ontbrekende informatie in de documenten die krachtens deze richtlijn aan de werknemer moeten 
worden verstrekt. 

(15) Richtlijn 91/533/EEG heeft een lijst ingevoerd van essentiële aspecten van de arbeidsovereenkomst of arbeidsrelatie 
waarover werknemers schriftelijk in kennis moeten worden gesteld. Die lijst, die door de lidstaten kan worden 
uitgebreid, moet worden aangepast om rekening te houden met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, met name 
met de toename van atypische vormen van werk. 

(16) Als de werknemer het werk niet op een vaste plaats of niet hoofdzakelijk op een vaste plaats verricht, moet hij 
informatie ontvangen over eventuele regelingen inzake reizen tussen de verschillende werkplekken.

NL 11.7.2019 Publicatieblad van de Europese Unie L 186/107 

( 6 ) Richtlijn 2009/13/EG van de Raad van 16 februari 2009 tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Associatie van reders 
van de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie van vervoerswerknemers (ETF) inzake het verdrag betreffende 
maritieme arbeid van 2006 en tot wijziging van Richtlijn 1999/63/EG (PB L 124 van 20.5.2009, blz. 30). 

( 7 ) Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot tenuitvoerlegging van de op 21 mei 2012 door het Algemeen 
Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (ETF) en de 
Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst be
treffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 
(PB L 25 van 31.1.2017, blz. 12).
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(17) Informatie betreffende het recht op opleiding die de werkgever moet bieden, moet informatie kunnen bevatten met 
het eventuele aantal opleidingsdagen waarop de werknemer per jaar recht heeft en informatie over het algemeen 
opleidingsbeleid van de werkgever. 

(18) Informatie over de procedure die de werkgever en de werknemer moeten volgen indien de arbeidsrelatie wordt 
beëindigd, moet de termijnen kunnen omvatten waarbinnen tegen ontslag in beroep kan worden gegaan. 

(19) Informatie over de arbeidstijd moet overeenstemmen met Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de 
Raad ( 8 ) en moet informatie bevatten over pauzes, dagelijkse en wekelijkse rusttijden en de hoeveelheid betaalde 
vakantie, zodat de bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers wordt gewaarborgd. 

(20) Informatie die over het loon moet worden verstrekt, moet alle bestanddelen van het loon, afzonderlijk vermeld, 
omvatten, waaronder, in voorkomend geval, bijdragen in geld of in natura, betalingen van overuren, bonussen en 
andere rechten die de werknemer in het kader van zijn werk rechtstreeks of indirect ontvangt. Die informatie moet 
worden verstrekt zonder afbreuk te doen aan de vrijheid van werkgevers om aanvullende bestanddelen van het 
loon, zoals eenmalige betalingen, aan te bieden. Het feit dat de loonbestanddelen die verplicht zijn bij wet of 
collectieve arbeidsovereenkomst niet zijn opgenomen in die informatie, mag geen reden zijn om ze niet aan de 
werknemer mee te delen. 

(21) Als het door de aard van het werk, bijvoorbeeld bij werk op basis van een oproepovereenkomst, niet mogelijk is 
een vast werkrooster aan te geven, moeten de werknemers door hun werkgever worden geïnformeerd over de 
manier waarop hun arbeidstijd zal worden bepaald, waaronder de tijden waarop zij kunnen worden opgeroepen 
om te werken en de minimumtermijn voor kennisgeving waarbinnen zij vóór de aanvang van een werkopdracht 
moeten worden ingelicht. 

(22) Informatie over socialezekerheidsstelsels moet informatie bevatten over de identiteit van de socialezekerheidsinstel
lingen die de socialezekerheidsbijdragen ontvangen, indien relevant, met betrekking tot uitkeringen bij ziekte, 
zwangerschaps-, vaderschaps- en ouderschapsuitkeringen, uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten, en 
invaliditeits- en werkloosheidsuitkeringen, vervroegd pensioen, ouderdoms- en nabestaandenpensioen en gezins
toeslagen. Van werkgevers mag niet verlangd worden dat zij die informatie verstrekken als de werknemer de 
socialezekerheidsinstelling kiest. De informatie die de werkgever over socialezekerheidsbescherming verstrekt, moet 
indien relevant de dekking door de aanvullende pensioenregelingen omvatten in de zin van Richtlijn 2014/50/EU 
van het Europees Parlement en de Raad ( 9 ).en Richtlijn 98/49/EG van de Raad ( 10 ) 

(23) Werknemers moeten het recht hebben bij indiensttreding schriftelijk te worden geïnformeerd over hun rechten en 
verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsrelatie. Ze moeten dus zo snel mogelijk en in ieder geval binnen één 
kalenderweek na hun eerste werkdag de belangrijkste informatie ontvangen. De rest van de informatie moeten ze 
binnen een maand na hun eerste werkdag ontvangen. Onder de eerste werkdag moet worden verstaan de eigenlijke 
start van de beroepsprestaties door de werknemer binnen de arbeidsrelatie. De lidstaten moeten ernaar streven dat 
de relevante informatie over de arbeidsrelatie door de werkgevers wordt verstrekt voor het einde van de aan
vankelijk overeengekomen duur van de overeenkomst. 

(24) Gelet op het toenemende gebruik van digitale communicatiemiddelen kan informatie die op grond van deze 
richtlijn schriftelijk moet verstrekt worden, ook in elektronische vorm aangeboden worden. 

(25) Om de werkgevers te helpen de informatie tijdig te verstrekken, moeten de lidstaten ervoor kunnen zorgen dat op 
nationaal niveau sjablonen beschikbaar zijn en relevante en voldoende uitgebreide informatie over het toepasselijke 
rechtskader. Deze sjablonen kunnen op sectoraal of lokaal niveau door de nationale autoriteiten en de sociale 
partners verder worden ontwikkeld. De Commissie zal, waar passend, de lidstaten bijstaan bij de ontwikkeling van 
sjablonen en modellen en zorgen voor beschikbaarheid ervan op grote schaal.
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( 8 ) Richtlĳn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de 
organisatie van de arbeidstĳd (PB L 299 van 18.11.2003, blz. 9). 

( 9 ) Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting 
van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende 
pensioenrechten (PB L 128 van 30.4.2014, blz. 1). 

( 10 ) Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werk
nemers en zelfstandigen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (PB L 209 van 25.7.1998, blz. 46).
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(26) Werknemers die naar het buitenland worden gezonden moeten aanvullende informatie krijgen die specifiek is voor 
hun situatie. Voor opeenvolgende werkopdrachten in verscheidene lidstaten of derde landen moet de informatie 
voor opeenvolgende werkopdrachten voor het eerste vertrek gebundeld kunnen worden en vervolgens worden 
aangepast in geval van veranderingen. Werknemers die gedetacheerde werknemers zijn op grond van Richtlijn 
96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 11 ), moeten ook op de hoogte worden gesteld van de enige 
officiële nationale website die door de lidstaat van ontvangst is ontwikkeld, waar zij de relevante informatie kunnen 
vinden over de arbeidsvoorwaarden die op hun situatie van toepassing zijn. Tenzij de lidstaten anders bepalen, zijn 
deze verplichtingen van toepassing als de arbeidsperiode in het buitenland langer duurt dan vier opeenvolgende 
weken. 

(27) Tijdens de proeftijd kunnen de partijen bij de arbeidsrelatie nagaan of een werknemer en de functie waarvoor deze 
is aangenomen op elkaar aansluiten, en kan aan werknemers ondersteuning geboden worden. Een intrede op de 
arbeidsmarkt of een overgang naar een nieuwe functie mag niet gepaard gaan met aanhoudende onzekerheid. 
Daarom moeten proeftijden een redelijke tijdsduur hebben, zoals vastgesteld in de Europese pijler van sociale 
rechten. 

(28) Een groot aantal lidstaten heeft een algemene maximale duur van de proeftijd vastgesteld tussen drie en zes 
maanden, wat als redelijk moet worden beschouwd. Bij wijze van uitzondering moeten proeftijden langer kunnen 
duren dan zes maanden als dat gerechtvaardigd is door de aard van het dienstverband, zoals voor management- of 
bestuursfuncties of openbare functies, of waar dit in het belang van de werknemer is, zoals in het kader van 
specifieke maatregelen ter bevordering van vast werk, vooral voor jonge werknemers. Proeftijden moeten ook 
overeenkomstig verlengd kunnen worden wanneer de werknemer tijdens de proeftijd afwezig is geweest, bijvoor
beeld door ziekte of verlof, om de werkgever de gelegenheid te geven na te gaan of de werknemer geschikt is voor 
de taak in kwestie. In het geval van een arbeidsrelatie voor bepaalde tijd met een duur van minder dan twaalf 
maanden moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de duur van die proeftijd passend is en in verhouding staat tot de 
verwachte duur van de overeenkomst en de aard van het werk. Indien het nationale recht daarin voorziet of dit in 
overeenstemming is met de nationale praktijk, moeten de werknemers gedurende de proeftijd arbeidsrechten 
kunnen opbouwen. 

(29) Een werkgever mag een werknemer niet verbieden buiten zijn werkrooster bij die werkgever voor andere werk
gevers te gaan werken, en mag een werknemer die dat wel doet niet nadelig behandelen. Lidstaten moeten 
voorwaarden kunnen vaststellen voor het gebruik van onverenigbaarheidsbeperkingen; hieronder wordt verstaan 
beperkingen ten aanzien van het werken voor andere werkgevers om objectieve redenen zoals de bescherming van 
de gezondheid en veiligheid van werknemers, onder meer door beperking van de arbeidstijd, de bescherming van 
de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, de integriteit van overheidsdiensten of het voorkomen van belangen
conflicten. 

(30) Werknemers met een volledig of overwegend onvoorspelbaar werkpatroon moeten kunnen rekenen op een mini
maal niveau van voorspelbaarheid als hun werkrooster hetzij direct, bijvoorbeeld doordat werkopdrachten worden 
toegewezen, hetzij indirect, bijvoorbeeld doordat van de werknemer wordt verlangd dat hij antwoordt op ver
zoeken van cliënten, grotendeels door de werkgever wordt bepaald. 

(31) Bij het begin van de arbeidsrelatie moeten schriftelijk referentiedagen en -uren (dit zijn tijdvakken waarin op 
verzoek van de werkgever kan worden gewerkt), worden vastgelegd. 

(32) Een ander essentieel onderdeel van de voorspelbaarheid van werk in arbeidsrelaties met geheel of grotendeels 
onvoorspelbare werkpatronen is een redelijke minimumtermijn voor kennisgeving, waaronder wordt verstaan de 
periode tussen het ogenblik waarop de werknemer wordt ingelicht over een nieuwe werkopdracht en het ogenblik 
waarop de werkopdracht van start gaat. De duur van deze termijn voor kennisgeving kan variëren naargelang van 
de behoeften van de betrokken sector en moet een adequate bescherming van de werknemers waarborgen. Deze 
minimumtermijn voor kennisgeving is van toepassing onverminderd Richtlijn 2002/15/EG van het Europees 
Parlement en de Raad ( 12 ). 

(33) Werknemers moeten de mogelijkheid hebben een werkopdracht te weigeren als die buiten de referentiedagen en 
-uren valt of als de werknemer niet binnen de minimumtermijn voor kennisgeving van die werkopdracht in kennis 
is gesteld, zonder dat die weigering ongunstige gevolgen voor hen heeft. Werknemers moeten ook de mogelijkheid 
hebben om de werkopdracht te aanvaarden als zij dat wensen.
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( 11 ) 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). 

( 12 ) Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van 
personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen (PB L 80 van 23.3.2002, blz. 35).
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(34) Als een werknemer met een volledig of overwegend onvoorspelbaar werkpatroon met zijn werkgever is over
eengekomen een specifieke werkopdracht uit te voeren, moet de werknemer op basis daarvan zijn planning 
kunnen maken. De werknemer moet beschermd worden tegen inkomensverlies vanwege de late annulering van 
een overeengekomen werkopdracht door middel van een passende schadevergoeding. 

(35) Oproepovereenkomsten of soortgelijke arbeidsovereenkomsten, waaronder nulurenovereenkomsten, op grond 
waarvan de werkgever de werknemer kan oproepen indien en wanneer dat nodig is, brengen voor de werknemer 
een grote onzekerheid met zich mee. Lidstaten die dergelijke overeenkomsten toestaan, moeten voorzien in 
doeltreffende maatregelen ter voorkoming van misbruik. Dergelijke maatregelen kunnen de vorm aannemen van 
beperkingen inzake het gebruik en de duur van deze overeenkomsten, van een weerlegbaar vermoeden van het 
bestaan van een arbeidsovereenkomst of -relatie met een minimumaantal betaalde uren op basis van het aantal 
gewerkte uren in een voorgaande referentieperiode, of van andere gelijkwaardige maatregelen die een doeltreffende 
preventie van misbruik waarborgen. 

(36) Als werkgevers de mogelijkheid hebben om voltijdscontracten of arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur aan 
werknemers met atypisch vormen van werk aan te bieden, moet in overeenstemming met de beginselen van de 
Europese pijler van sociale rechten een overgang naar zekerdere vormen van werk worden gestimuleerd. Werk
nemers moeten, indien beschikbaar, kunnen verzoeken om meer voorspelbaar en zekerder werk, en moeten een 
gemotiveerd schriftelijk antwoord van de werkgever krijgen, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften 
van de werkgever en van de werknemer. Lidstaten moeten de mogelijkheid hebben om de frequentie van dergelijke 
verzoeken te beperken. Deze richtlijn mag de lidstaten er niet van weerhouden om te bepalen dat betrekkingen bij 
de openbare dienst waarvoor een vergelijkend examen vereist is, niet op eenvoudig verzoek van de werknemer als 
„beschikbaar” mogen worden beschouwd, en derhalve niet vallen onder het recht om te verzoeken om een vorm 
van werk met meer voorspelbare en zekerdere arbeidsvoorwaarden. 

(37) Als werkgevers op grond van het Unierecht of het nationale recht of bij collectieve overeenkomst verplicht zijn 
hun werknemers opleiding te verstrekken voor het uitvoeren van het werk waarvoor zij in dienst zijn, is het 
belangrijk ervoor te zorgen dat dergelijke opleiding gelijkelijk aan alle werknemers wordt gegeven, ook aan 
personen met atypisch vormen van werk. De kosten van dergelijke opleiding mogen niet ten laste van de werk
nemer komen of worden ingehouden op of afgetrokken van zijn loon. Dergelijke opleiding moet worden mee
geteld als arbeidstijd en moet, indien mogelijk, tijdens de werkuren plaatsvinden. Deze verplichting heeft geen 
betrekking op beroepsopleidingen of opleidingen die werknemers verplicht moeten volgen voor het verkrijgen, 
behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie, zolang de werkgever niet verplicht is deze aan te bieden aan 
de werknemer op grond van het Unierecht of het nationale recht of een collectieve overeenkomst. De lidstaten 
moeten de nodige maatregelen nemen om werknemers te beschermen tegen misbruik in verband met opleiding. 

(38) De autonomie van de sociale partners en hun hoedanigheid van vertegenwoordigers van de werknemers en 
werkgevers moet gerespecteerd worden. Het moet voor de sociale partners dus mogelijk zijn om te oordelen 
dat in specifieke sectoren of situaties andere bepalingen geschikter zijn om het doel van deze richtlijn na te streven 
dan sommige minimumnormen die in deze richtlijn zijn vervat. De lidstaten moeten daarom de sociale partners in 
de gelegenheid kunnen stellen collectieve overeenkomsten te behouden, erover te onderhandelen, af te sluiten en te 
doen naleven die afwijken van bepaalde bepalingen van deze richtlijn, mits het algemene niveau van bescherming 
van de werknemers niet wordt verlaagd. 

(39) Uit de openbare raadpleging over de Europese pijler van sociale rechten is gebleken dat de handhaving van het 
arbeidsrecht van de Unie moet worden versterkt om de doeltreffendheid ervan te waarborgen. De evaluatie van 
Richtlijn 91/533/EEG in het kader van het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving van de 
Commissie heeft bevestigd dat versterkte handhavingsmechanismen de doeltreffendheid van het arbeidsrecht van 
de Unie kunnen verbeteren. Uit de raadpleging bleek dat mogelijkheden tot verhaal die uitsluitend gebaseerd zijn 
op schadevorderingen minder doeltreffend zijn dan systemen die ook voorzien in sancties, zoals forfaitaire 
bedragen of verlies van vergunningen, voor werkgevers die nalaten schriftelijke verklaringen te verstrekken. Zij 
toonde ook aan dat werknemers zelden verhaal zoeken tijdens de arbeidsrelatie, waarmee het doel van de bepaling 
van de schriftelijke verklaring, namelijk ervoor zorgen dat werknemers op de hoogte worden gehouden van de 
belangrijkste elementen van de arbeidsrelatie, uit beeld raakt. Het is daarom noodzakelijk handhavingsbepalingen in 
te voeren die het gebruik waarborgen van gunstige vermoedens als er geen informatie wordt gegeven over de 
arbeidsrelatie, of van een procedure waarbij de werkgever kan worden verzocht de ontbrekende informatie te 
verstrekken en een sanctie kan krijgen als hij dat niet doet, of van beide. Dergelijke gunstige vermoedens kunnen 
bijvoorbeeld zijn het vermoeden dat de werknemer een arbeidsrelatie voor onbepaalde tijd heeft, dat er geen sprake 
is van een proefperiode of dat de werknemer een voltijdse betrekking heeft en wanneer de desbetreffende 
informatie hierover ontbreekt. Het recht op verhaal kan bijvoorbeeld gebonden worden aan een procedure waarbij 
de werknemer of een derde partij zoals een personeelsvertegenwoordiger of een andere bevoegde instantie of 
orgaan aan de werkgever meldt dat er informatie ontbreekt en dat deze tijdig volledige en correcte informatie moet 
verschaffen.
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(40) Sinds de vaststelling van Richtlijn 91/533/EEG is een uitgebreid systeem van handhavingsbepalingen voor het 
sociaal acquis in de Unie vastgesteld, met name op het gebied van gelijke behandeling. Een aantal elementen 
daarvan moet worden toegepast op deze richtlijn om ervoor te zorgen dat werknemers toegang hebben tot een 
doeltreffend en onpartijdig systeem van geschillenbeslechting, zoals een burgerlijke of arbeidsrechter, en een recht 
op verhaal, in het kader waarvan een passende schadevergoeding kan worden toegekend, in lijn met beginsel nr. 7 
van de Europese pijler van sociale rechten. 

(41) Gezien het fundamentele karakter van het recht op effectieve rechtsbescherming moeten werknemers in het 
bijzonder dergelijke bescherming kunnen blijven genieten, ook na beëindiging van de arbeidsrelatie waarbij de 
rechten van de werknemer krachtens deze richtlijn zouden zijn geschonden. 

(42) De doeltreffende uitvoering van deze richtlijn vereist een adequate gerechtelijke en administratieve bescherming 
tegen nadelige behandeling als reactie op een poging om de rechten krachtens deze richtlijn uit te oefenen, op een 
klacht tegen de werkgever of op een juridische of administratieve procedure met het doel de naleving van deze 
richtlijn af te dwingen. 

(43) Werknemers die gebruikmaken van de rechten vastgesteld in deze richtlijn, moeten worden beschermd tegen 
ontslag of gelijkaardig nadeel, zoals een oproepwerker die geen werk meer krijgt, of tegen alle voorbereidingen 
voor een mogelijk ontslag op grond van het feit dat zij van dergelijke rechten wilden gebruikmaken. Als werk
nemers van mening zijn dat zij op die gronden zijn ontslagen of een gelijkaardig nadeel hebben ondervonden, 
moeten de werknemers en de bevoegde instanties of organen de werkgever kunnen verzoeken om gegronde 
redenen op te geven voor het ontslag of de gelijkwaardige maatregel. 

(44) Als werknemers voor de rechter of een andere bevoegde instantie of bevoegd orgaan feiten aanvoeren die kunnen 
doen vermoeden dat zij zijn ontslagen of maatregelen met een soortgelijk effect hebben ondergaan omdat zij 
gebruik hebben gemaakt van hun rechten krachtens deze richtlijn, rust op de werkgever de last om te bewijzen dat 
er geen sprake is van een ontslag of gelijkaardig nadeel op die gronden. De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om deze regel niet toe te passen in procedures waarin een rechtbank of een andere bevoegde instantie of 
bevoegd orgaan de feiten moet onderzoeken, met name in stelsels waarin een ontslag op voorhand door een 
dergelijke instantie of dergelijk orgaan moet worden goedgekeurd. 

(45) De lidstaten moeten voor inbreuken op de verplichtingen krachtens deze richtlijn doeltreffende, evenredige en 
afschrikkende sancties vaststellen. Deze sancties kunnen administratieve en financiële sancties, zoals boeten of het 
betalen van een schadevergoeding, alsmede andere soorten sancties omvatten. 

(46) Daar de doelstelling van deze richtlijn, namelijk de arbeidsvoorwaarden verbeteren door transparantere en beter 
voorspelbare werkgelegenheid te bevorderen en tegelijkertijd te zorgen voor aanpassingsvermogen op de arbeids
markt, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de noodzaak gemeenschap
pelijke minimumvereisten vast te stellen, beter door de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie, over
eenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 
niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken. 

(47) Deze richtlijn stelt minimumvereisten vast en laat de bevoegdheid van lidstaten gunstigere bepalingen aan te 
nemen of te handhaven derhalve onverlet. Verworven rechten op grond van het bestaande rechtskader moeten 
van toepassing blijven, tenzij deze richtlijn in gunstiger bepalingen voorziet. De uitvoering van deze richtlijn mag 
niet worden gebruikt om bestaande rechten vastgesteld in bestaande Unie- of nationale regelgeving op dit gebied te 
beknotten en kan geen geldige grondslag zijn om het algemene beschermingsniveau van de werknemers op het 
onder deze richtlijn vallende gebied te verlagen. Hij mag met name niet gebruikt worden als rechtvaardiging voor 
het invoeren van nulurenovereenkomsten of gelijkaardige soorten arbeidsovereenkomsten. 

(48) Bij de uitvoering van deze richtlijn moeten de lidstaten vermijden zodanige administratieve, financiële en juridische 
verplichtingen op te leggen dat de oprichting en ontwikkeling van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen 
daardoor zou kunnen worden belemmerd. De lidstaten wordt dan ook verzocht het effect van hun omzettings
wetgeving op kleine en middelgrote ondernemingen te beoordelen, om ervoor te zorgen dat zij niet onevenredig 
worden getroffen, en daarbij bijzondere aandacht te schenken aan micro-ondernemingen en aan administratieve 
lasten, en de resultaten van die beoordeling bekend te maken.
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(49) De lidstaten kunnen de sociale partners belasten met de uitvoering van deze richtlijn indien zij daarom gezamenlijk 
verzoeken, op voorwaarde dat de lidstaten alle nodige maatregelen treffen om de door deze richtlijn beoogde 
resultaten te allen tijde te kunnen waarborgen. De lidstaten moeten voorts in overeenstemming met het nationale 
recht en de nationale praktijk passende maatregelen nemen om de effectieve betrokkenheid van de sociale partners 
te waarborgen en om de sociale dialoog te bevorderen en te versterken met het oog op de uitvoering van de 
bepalingen van deze richtlijn. 

(50) De lidstaten moeten elke passende maatregel nemen om de nakoming van de uit deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen te waarborgen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van inspecties, waar nodig. 

(51) Gezien de aanzienlijke wijzigingen die door deze richtlijn worden ingevoerd met betrekking tot het doel, het 
toepassingsgebied en de inhoud van Richtlijn 91/533/EEG is het niet zinvol die richtlijn te wijzigen. Richtlijn 
91/533/EEG moet derhalve worden ingetrokken. 

(52) Overeenkomstig de gezamenlijke politieke verklaring van de lidstaten en de Commissie van 28 september 2011 
over toelichtende stukken ( 13 ) hebben de lidstaten zich ertoe verbonden om indien gerechtvaardigd de kennisgeving 
van hun omzettingsmaatregelen vergezeld te doen gaan van één of meer stukken waarin het verband tussen de 
onderdelen van een richtlijn en de overeenkomstige delen van de nationale omzettingsinstrumenten wordt toege
licht. Met betrekking tot deze richtlijn acht de wetgever de toezending van die stukken gerechtvaardigd, 

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: 

HOOFDSTUK I 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 

Doel, onderwerp en toepassingsgebied 

1. Het doel van deze richtlijn is arbeidsvoorwaarden te verbeteren door meer transparante en beter voorspelbare 
werkgelegenheid te bevorderen en tegelijkertijd te zorgen voor aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt. 

2. Deze richtlijn bepaalt minimumrechten die van toepassing zijn op elke werknemer in de Unie met een arbeids
overeenkomst of arbeidsrelatie zoals omschreven in het recht, de praktijk of de collectieve overeenkomsten die van kracht 
zijn in elke lidstaat, met inachtneming van de rechtspraak van het Hof van Justitie. 

3. De lidstaten kunnen besluiten de verplichtingen van deze richtlijn niet toe te passen op werknemers met een 
arbeidsrelatie met een vooraf bepaalde en daadwerkelijk gewerkte tijd van gemiddeld drie uur of minder per week in een 
referentieperiode van vier opeenvolgende weken. De gewerkte tijd bij alle werkgevers die dezelfde onderneming, groep of 
entiteit vormen of ertoe behoren, wordt samengeteld om tot dit gemiddelde van drie uur te komen. 

4. Lid 3 is niet van toepassing op een arbeidsrelatie waarbij geen gewaarborgde hoeveelheid betaald werk is bepaald 
vóór de aanvang van het werk.
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5. De lidstaten kunnen bepalen welke personen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de in deze richtlijn 
vastgestelde verplichtingen voor werkgevers, mits aan al deze verplichtingen is voldaan. Zij mogen ook besluiten dat die 
verplichtingen geheel of gedeeltelijk moeten worden toevertrouwd aan een natuurlijke of rechtspersoon die niet oor
spronkelijk partij is bij de arbeidsrelatie. 

Dit lid laat Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 14 ) onverlet. 

6. Lidstaten kunnen, op basis van objectieve criteria, besluiten dat de bepalingen van hoofdstuk III niet van toepassing 
zijn op ambtenaren, openbare noodhulpdiensten, de strijdkrachten, politiediensten, rechters, officieren van justitie, op
sporingsambtenaren of andere rechtshandhavingsinstanties. 

7. De lidstaten kunnen besluiten de verplichtingen van de artikelen 12 en 13 en artikel 15, lid 1, onder a), niet toe te 
passen op natuurlijke personen die deel uitmaken van huishoudens die als werkgevers optreden en waar er werk voor die 
huishoudens wordt verricht. 

8. Hoofdstuk II van deze richtlijn is van toepassing op zeevarenden en zeevissers zonder afbreuk te doen aan 
respectievelijk Richtlijnen 2009/13/EG en (EU) 2017/159. De verplichtingen van artikel 4, lid 2, onder m) en o), en 
de artikelen 7, 9, 10 en 12 gelden niet voor zeevarenden of vissers. 

Artikel 2 

Definities 

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder: 

a) „werkrooster”: het rooster waarin de uren en dagen zijn bepaald waarop de uitvoering van het werk begint en eindigt; 

b) „referentiedagen en -uren”: tijdvakken van specifieke dagen waarop kan worden gewerkt op verzoek van de werkgever; 

c) „werkpatroon”: de manier waarop de arbeidstijd wordt georganiseerd en ingedeeld volgens een door de werkgever 
vastgesteld patroon. 

Artikel 3 

Informatieverstrekking 

De werkgever verstrekt elke werknemer schriftelijk de krachtens deze richtlijn vereiste informatie. De informatie wordt op 
papier verstrekt en overgedragen, of in elektronische vorm mits de informatie toegankelijk is voor de werknemer en kan 
worden opgeslagen en afgedrukt en mits de werkgever een bewijs van overdracht of ontvangst bewaart.
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HOOFDSTUK II 

INFORMATIE OVER DE ARBEIDSRELATIE 

Artikel 4 

Informatieplicht 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de werkgevers worden verplicht hun werknemers informatie te bieden over de 
belangrijkste aspecten van de arbeidsrelatie. 

2. De in lid 1 bedoelde informatie omvat ten minste het volgende: 

a) de identiteit van de partijen bij de arbeidsrelatie; 

b) de plaats van het werk; indien het werk niet op een vaste plaats of hoofdzakelijk op een vaste plaats wordt verricht, 
de vermelding dat de werknemer zijn arbeid op verschillende plaatsen verricht of vrij is zijn werkplek te bepalen, 
evenals de zetel, of in voorkomend geval, de woonplaats van de werkgever; 

c) ofwel 

i) de titel, rang, aard of categorie van arbeid waarvoor de werknemer in dienst is; ofwel 

ii) de beknopte kenmerken of omschrijving van de arbeid; 

d) de aanvangsdatum van de arbeidsrelatie; 

e) indien het een arbeidsrelatie met een bepaalde duur betreft, de einddatum of de verwachte duur ervan; 

f) in het geval van uitzendkrachten, de identiteit van de inlenende onderneming, indien en zodra deze bekend is; 

g) de duur en voorwaarden van de proeftijd, indien van toepassing; 

h) indien van toepassing, het door de werkgever geboden recht op opleiding; 

i) de duur van het betaald verlof waarop de werknemer recht heeft of, indien deze op het moment waarop de 
informatie wordt verstrekt niet kan worden aangegeven, de wijze waarop dit verlof wordt toegekend en vastgesteld; 

j) de procedure, met inbegrip van de formele vereisten en de opzegtermijnen, die de werkgever en de werknemer in acht 
moeten nemen indien de arbeidsrelatie wordt beëindigd, of, indien de duur van de opzegtermijnen op het moment 
waarop de informatie wordt verstrekt niet kan worden aangegeven, de wijze waarop die opzegtermijnen worden 
vastgesteld; 

k) het loon, met inbegrip van het aanvangsbedrag, de overige bestanddelen, indien van toepassing, afzonderlijk vermeld, 
en de betalingswijze en de frequentie van de betalingen van het loon waarop de werknemer recht heeft; 

l) indien het werkpatroon geheel of grotendeels voorspelbaar is, de duur van de normale dagelijkse of wekelijkse 
arbeidstijd en regelingen in verband met overwerk en het loon daarvoor en, in voorkomend geval, regelingen in 
verband met dienstwisselingen;
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m) indien het werkpatroon geheel of grotendeels onvoorspelbaar is, stelt de werkgever de werknemer in kennis van: 

i) het beginsel dat het werkrooster variabel is, het aantal gewaarborgde betaalde uren en het loon voor arbeid 
verricht boven op die gewaarborgde uren; 

ii) de referentiedagen en -uren waarop de werknemer kan worden verplicht om te werken; 

iii) de minimale termijn voor kennisgeving waarop de werknemer recht heeft vóór de aanvang van een werkopdracht 
en, in voorkomend geval, de annuleringstermijn als bedoeld in artikel 10, lid 3; 

n) collectieve overeenkomsten die van toepassing zijn op de arbeidsomstandigheden van de werknemer of indien het 
collectieve overeenkomsten betreft die buiten de onderneming gesloten zijn door bijzondere paritaire organen of 
instellingen, de vermelding van dit bevoegde orgaan of bevoegde paritaire instelling waarin deze gesloten zijn; 

o) voor zover de werkgever hiervoor verantwoordelijk is, de identiteit van de socialezekerheidsinstellingen die de sociale 
bijdragen in het kader van de arbeidsrelatie ontvangen en bescherming op het gebied van sociale zekerheid aange
boden door de werkgever. 

3. De in lid 2, onder g) tot en met l) en o), bedoelde gegevens kunnen waar nodig worden verstrekt door vermelding 
van de wettelijke, bestuursrechtelijke of statutaire bepalingen of de collectieve overeenkomsten die voor die punten 
gelden. 

Artikel 5 

Tijdstip en wijze van informatie 

1. Indien de in artikel 4, lid 2, onder a) tot en met e), g), k), l) en m), bedoelde gegevens nog niet eerder zijn verstrekt, 
worden deze individueel aan de werknemer verstrekt in de vorm van een of meer documenten in de periode die begint 
op de eerste werkdag en die eindigt uiterlijk op de zevende kalenderdag. De overige in artikel 4, lid 2, bedoelde gegevens 
worden binnen een maand na de eerste werkdag in de vorm van een document individueel aan de werknemer verstrekt. 

2. De lidstaten kunnen sjablonen en modellen ontwikkelen voor de in lid 1 bedoelde documenten en stellen deze ter 
beschikking van de werknemer en de werkgever, onder meer op een centrale officiële nationale website of via andere 
geschikte kanalen. 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de informatie over de wettelijke, bestuursrechtelijke of statutaire bepalingen of 
algemeen verbindende collectieve overeenkomsten die gelden voor het toepasselijke rechtskader die door de werkgevers 
moet worden meegedeeld, algemeen en gratis beschikbaar wordt gesteld op een duidelijke, transparante, alomvattende en 
gemakkelijk toegankelijke manier, op afstand en langs elektronische weg, onder meer via bestaande webportalen. 

Artikel 6 

Wijziging van de arbeidsrelatie 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat elke wijziging in de aspecten van de arbeidsrelatie als bedoeld in artikel 4, lid 2, en 
elke wijziging in de aanvullende informatie van artikel 7 voor naar een andere lidstaat of een derde land gezonden 
werknemers zo snel mogelijk door de werkgever aan de werknemer wordt verstrekt in de vorm van een document en 
uiterlijk op de dag waarop de wijziging van kracht wordt.
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2. Het in lid 1 bedoelde document geldt niet voor een loutere wijziging van de wettelijke, bestuursrechtelijke of 
statutaire bepalingen of van de collectieve overeenkomsten waarnaar in de in artikel 5, lid 1, en, in voorkomend geval, in 
artikel 7 bedoelde documenten wordt verwezen. 

Artikel 7 

Aanvullende informatie voor naar een andere lidstaat of een derde land gezonden werknemers 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat werknemers die moeten werken in een derde land of in een andere lidstaat dan de 
lidstaat waar zij gewoonlijk werken, vóór hun vertrek de documenten als bedoeld in artikel 5, lid 1, van de werkgever 
ontvangen en dat deze documenten ten minste de volgende aanvullende gegevens bevatten: 

a) het land of de landen waar het werk in het buitenland moet worden verricht en de verwachte duur ervan; 

b) de munteenheid waarin het loon wordt uitbetaald; 

c) in voorkomend geval, de voordelen in geld of in natura die aan de werkopdracht(en) verbonden zijn; 

d) informatie over de vraag of de terugkeer van de werknemer naar zijn land geregeld is en, zo ja, de wijze waarop de 
terugkeer van de werknemer geregeld is. 

2. Lidstaten zorgen ervoor dat een gedetacheerde werknemer op wie Richtlijn 96/71/EG van toepassing is bovendien 
in kennis wordt gesteld van: 

a) het loon waarop de werknemer recht heeft volgens het geldende recht van de ontvangende lidstaat; 

b) in voorkomend geval, alle toeslagen in verband met de detachering en alle regelingen voor de vergoeding van reis-, 
verblijf- en maaltijdkosten; 

c) de link naar de door de ontvangende lidstaat uit hoofde van artikel 5, lid 2, van Richtlijn 2014/67/EU van het 
Europees Parlement en de Raad ( 15 ) ontwikkelde unieke officiële nationale website(s). 

3. De in lid 1, onder b), en in lid 2, onder a), bedoelde gegevens mogen in voorkomend geval bestaan uit een 
verwijzing naar de specifieke bepalingen van de wettelijke, bestuursrechtelijke of statutaire bepalingen of collectieve 
overeenkomsten die voor de bedoelde onderwerpen gelden. 

4. Tenzij de lidstaten anders bepalen, zijn de leden 1 en 2 niet van toepassing wanneer de duur van elke werkperiode 
buiten de lidstaat waar de werknemer gewoonlijk werkt vier opeenvolgende weken of minder bedraagt. 

HOOFDSTUK III 

MINIMUMVEREISTEN INZAKE DE ARBEIDSVOORWAARDEN 

Artikel 8 

Maximale duur van de proeftijd 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, indien voor de arbeidsrelatie een proeftijd geldt krachtens het nationale recht of 
praktijk, die periode maximaal zes maanden bedraagt. 

2. In het geval van een arbeidsrelatie voor bepaalde tijd zorgen de lidstaten ervoor dat de duur van die proeftijd in 
verhouding staat tot de verwachte duur van de overeenkomst en de aard van het werk. Bij verlenging van een over
eenkomst voor dezelfde functie en taken geldt geen nieuwe proeftijd voor de arbeidsrelatie.
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3. De lidstaten kunnen bij wijze van uitzondering voorzien in een langere proeftijd wanneer dat gerechtvaardigd is 
door de aard van het werk of wanneer dat in het belang van de werknemer is. Wanneer de werknemer tijdens de proeftijd 
afwezig is geweest, kunnen de lidstaten bepalen dat de proeftijd overeenkomstig mag worden verlengd, in verhouding tot 
de duur van de afwezigheid. 

Artikel 9 

Meerdere banen 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de werkgever de werknemer niet verbiedt, buiten het werkrooster bij die werkgever, 
voor andere werkgevers te gaan werken en dat de werkgever de werknemer daarvoor geen nadelige behandeling doet 
ondergaan. 

2. De lidstaten kunnen voorwaarden vastleggen voor het gebruik van onverenigbaarheidsbeperkingen door werkgevers, 
om objectieve redenen, zoals gezondheid en veiligheid, de bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, 
de integriteit van overheidsdiensten of het vermijden van belangenconflicten. 

Artikel 10 

Minimale voorspelbaarheid van het werk 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer het werkpatroon van een werknemer geheel of grotendeels onvoorspelbaar 
is, de werknemer niet door de werkgever kan worden verplicht te werken, tenzij aan beide van de volgende voorwaarden 
is voldaan: 

a) het werk wordt verricht binnen de vooraf bepaalde referentiedagen en -uren, als bedoeld in artikel 4, lid 2, onder m), 
ii); en 

b) de werknemer wordt vooraf door zijn werkgever in kennis gesteld van een werkopdracht binnen een redelijke termijn 
voor kennisgeving die is vastgelegd overeenkomstig het nationale recht, de nationale praktijk of collectieve over
eenkomsten, als bedoeld in artikel 4, lid 2, onder m), iii). 

2. Indien niet is voldaan aan een van de of beide in lid 1 vastgelegde vereisten, heeft een werknemer het recht een 
werkopdracht zonder nadelige gevolgen te weigeren. 

3. Indien de lidstaten de werkgever toestaan zonder schadevergoeding een werkopdracht te annuleren, nemen de 
lidstaten de nodige maatregelen overeenkomstig het nationale recht, de nationale praktijk of collectieve overeenkomsten 
om ervoor te zorgen dat de werknemer recht heeft op schadevergoeding indien de werkgever de werkopdracht die eerder 
met de werknemer is overeengekomen na afloop van een specifieke redelijke opzegtermijn annuleert. 

4. De lidstaten kunnen overeenkomstig hun nationale recht, collectieve overeenkomsten of praktijk nadere bepalingen 
vaststellen voor de toepassing van dit artikel. 

Artikel 11 

Aanvullende maatregelen voor oproepovereenkomsten 

Indien de lidstaten het gebruik van oproepovereenkomsten of soortgelijke arbeidsovereenkomsten toestaan, nemen zij een 
of meer van de volgende maatregelen om misbruik te voorkomen: 

a) beperkingen met betrekking tot het gebruik en de duur van oproep- of soortgelijke arbeidsovereenkomsten; 

b) een weerlegbaar vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst met een minimumaantal betaalde uren op 
basis van het gemiddelde aantal gewerkte uren tijdens een bepaalde periode;
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c) andere gelijkwaardige maatregelen die een doeltreffende preventie van misbruik waarborgen. 

De lidstaten stellen de Commissie in kennis van die maatregelen. 

Artikel 12 

Overgang naar een andere vorm van werk 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een werknemer met ten minste zes maanden anciënniteit bij dezelfde werkgever, die 
zijn proeftijd heeft doorlopen, kan verzoeken om een vorm van werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoor
waarden, indien beschikbaar, en een gemotiveerd schriftelijk antwoord ontvangen. De lidstaten kunnen de frequentie 
beperken van de verzoeken die resulteren in de verplichting uit hoofde van dit artikel. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de werkgever binnen een maand na het verzoek een in lid 1 bedoeld gemotiveerd 
schriftelijk antwoord verstrekt. Voor natuurlijke personen die handelen als werkgever en kleine, middelgrote en micro- 
ondernemingen mogen de lidstaten die termijn verlengen tot maximaal drie maanden en een mondeling antwoord op 
opeenvolgende soortgelijke verzoeken van dezelfde werknemer toestaan als de motivering voor het antwoord met 
betrekking tot de situatie van de werknemer ongewijzigd blijft. 

Artikel 13 

Verplichte opleiding 

De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer de werkgever op grond van het Unierecht of het nationale recht of collectieve 
overeenkomsten verplicht is zijn werknemers een opleiding te verstrekken om het werk waarvoor zij zijn aangeworven uit 
te voeren, deze opleiding kosteloos wordt aangeboden aan de werknemers, als arbeidstijd wordt beschouwd en, indien 
mogelijk, plaatsvindt tijdens de werkuren. 

Artikel 14 

Collectieve overeenkomsten 

De lidstaten mogen de sociale partners toestaan in overeenstemming met het nationale recht of de nationale praktijk 
collectieve overeenkomsten die de algemene bescherming van werknemers respecteren en tegelijkertijd afspraken vast
leggen over de arbeidsvoorwaarden van werknemers die verschillen van die bedoeld in de artikelen 8 tot en met 13, te 
behouden, te sluiten en te doen naleven en erover te onderhandelen. 

HOOFDSTUK IV 

HORIZONTALE BEPALINGEN 

Artikel 15 

Wettelijk vermoedens en mechanisme voor snelle afwikkeling 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, indien een werknemer niet tijdig alle of een deel van de documenten als bedoeld in 
artikel 5, lid 1, of artikel 6 heeft ontvangen, een of beide van de volgende bepalingen van toepassing wordt: 

a) de werknemer geniet voordeel van gunstige vermoedens die door de lidstaat worden gedefinieerd, en die werkgevers 
kunnen weerleggen; 

b) de werknemer kan een klacht indienen bij een bevoegde instantie of een bevoegd orgaan en tijdig en op doelmatige 
wijze verhaal krijgen. 

2. De lidstaten kunnen erin voorzien dat de vermoedens en het mechanisme bedoeld in lid 1 slechts van toepassing 
zijn indien er een melding aan de werkgever werd gedaan en deze heeft nagelaten de ontbrekende informatie tijdig te 
verstrekken.
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Artikel 16 

Recht op verhaal 

De lidstaten zorgen ervoor dat de werknemers, ook degenen wier arbeidsrelatie is geëindigd, toegang hebben tot een 
doeltreffend en onpartijdig systeem van geschillenbeslechting en een recht op verhaal in geval van inbreuken op de 
rechten uit hoofde van deze richtlijn. 

Artikel 17 

Bescherming tegen nadelige behandeling of gevolgen 

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om werknemers, met inbegrip van vertegenwoordigers van de werknemers, te 
beschermen tegen nadelige behandeling door de werkgever of tegen nadelige gevolgen van een klacht tegen de werkgever 
of van een procedure die is ingeleid om de rechten uit hoofde van deze richtlijn te doen naleven. 

Artikel 18 

Ontslagbescherming en bewijslast 

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om het ontslag of een soortgelijke maatregel en alle voorbereidingen 
voor een ontslag van werknemers op grond dat zij gebruik hebben gemaakt van de rechten vastgesteld in deze richtlijn, te 
verbieden. 

2. Werknemers die van mening zijn dat zij zijn ontslagen, of zijn onderworpen aan maatregelen met een soortgelijk 
effect, op grond dat zij gebruik hebben gemaakt van de rechten vastgesteld in deze richtlijn, mogen de werkgever 
verzoeken om gegronde redenen te geven voor het ontslag of de soortgelijke maatregelen. De werkgever verstrekt die 
redenen schriftelijk. 

3. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om te waarborgen dat als in lid 2 bedoelde werknemers voor de rechter 
of een andere bevoegde instantie of een ander bevoegd orgaan feiten aanvoeren die aannemelijk maken dat er sprake is 
van dergelijk ontslag of soortgelijke maatregelen, de verweerder moet bewijzen dat hun ontslag het gevolg was van andere 
dan in lid 1 bedoelde redenen. 

4. Lid 3 belet de lidstaten niet voor de werknemers gunstiger bewijsregels in te voeren. 

5. De lidstaten hoeven lid 3 niet toe te passen in procedures waarin het aan de rechter of een andere bevoegde 
instantie of een ander bevoegd orgaan is om de feiten te onderzoeken. 

6. Lid 3 is niet van toepassing op strafrechtelijke procedures, tenzij de lidstaat anders bepaalt. 

Artikel 19 

Sancties 

De lidstaten stellen vast welke sancties gelden voor inbreuken op nationale bepalingen die ter uitvoering van deze richtlijn 
zijn vastgesteld en op de reeds geldende bepalingen met betrekking tot de onder deze richtlijn vallende rechten. De 
sancties zijn doeltreffend, evenredig en afschrikkend. 

HOOFDSTUK V 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 20 

Geen achteruitgang en gunstigere bepalingen 

1. Deze richtlijn vormt geen geldige grondslag voor een verlaging van het algemene beschermingsniveau van de 
werknemers in de lidstaten.
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2. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de lidstaten om voor de werknemers gunstigere wettelijke 
of bestuursrechtelijke bepalingen toe te passen of in te voeren, dan wel de toepassing van voor de werknemers gunstigere 
collectieve overeenkomsten te bevorderen of toe te staan. 

3. Deze richtlijn laat eventuele andere rechten die door andere rechtshandelingen van de Unie aan werknemers zijn 
verleend, onverlet. 

Artikel 21 

Omzetting en uitvoering 

1. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om uiterlijk op 1 augustus 2022 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen 
de Commissie daarvan onverwijld in kennis. 

2. Wanneer lidstaten de in lid 1 bedoelde maatregelen vaststellen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële 
bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten. 

3. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste maatregelen van intern recht mede die zij op het 
onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen. 

4. De lidstaten nemen passende maatregelen in overeenstemming met het nationale recht en de nationale praktijk om 
de effectieve betrokkenheid van de sociale partners te waarborgen en om de sociale dialoog te bevorderen en te versterken 
met het oog op de uitvoering van deze richtlijn. 

5. De lidstaten kunnen de sociale partners belasten met de uitvoering van deze richtlijn indien de sociale partners daar 
gezamenlijk om verzoeken en mits de lidstaten alle nodige maatregelen nemen om de in het kader van deze richtlijn 
beoogde resultaten te allen tijde te kunnen waarborgen. 

Artikel 22 

Overgangsregelingen 

De rechten en verplichtingen vastgelegd in deze richtlijn zijn uiterlijk op 1 augustus 2022 van toepassing op alle 
arbeidsrelaties. De documenten als bedoeld in artikel 5, lid 1, en de artikelen 6 en 7, worden evenwel slechts door 
een werkgever verstrekt of aangevuld op verzoek van een werknemer die op die datum al in dienst is. Het ontbreken van 
een dergelijk verzoek heeft niet tot gevolg dat een werknemer geen aanspraak kan maken op de minimumrechten 
vastgelegd in de artikelen 8 tot en met 13. 

Artikel 23 

Evaluatie door de Commissie 

Uiterlijk op 1 augustus 2027 evalueert de Commissie, na raadpleging van de lidstaten en de sociale partners op het niveau 
van de Unie, en rekening houdend met de gevolgen voor kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, de uitvoering van 
deze richtlijn en komt zij indien nodig met voorstellen voor wijzigingen van de wetgeving. 

Artikel 24 

Intrekking 

Richtlijn 91/533/EEG wordt met ingang van 1 augustus 2022 ingetrokken. Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn 
gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn.

NL L 186/120 Publicatieblad van de Europese Unie 11.7.2019

M&D Seminars 40



 

Artikel 25 

Inwerkingtreding 

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. 

Artikel 26 

Adressaten 

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten. 

Gedaan te Brussel, 20 juni 2019. 

Voor het Europees Parlement 

De voorzitter 

A. TAJANI 

Voor de Raad 

De voorzitter 

G. CIAMBA
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RICHTLIJNEN 

RICHTLIJN (EU) 2018/957 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 28 juni 2018 

tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het 
oog op het verrichten van diensten 

(Voor de EER relevante tekst) 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 53, lid 1, en artikel 62, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité ( 1 ), 

Gezien het advies van het Comité van de Regio’s ( 2 ), 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure ( 3 ), 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Het vrije verkeer van werknemers, de vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverrichting zijn grondbegin
selen van de interne markt die zijn verankerd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU). De toepassing en handhaving van die beginselen worden door de Unie verder ontwikkeld en moeten 
waarborgen dat voor ondernemingen een gelijk speelveld geldt en dat de rechten van werknemers worden 
geëerbiedigd. 

(2) De vrijheid van dienstverrichting houdt onder meer in dat ondernemingen het recht hebben om diensten te 
verrichten op het grondgebied van een andere lidstaat en om hun eigen werknemers tijdelijk te mogen detacheren 
op het grondgebied van die lidstaat. Overeenkomstig artikel 56 VWEU zijn beperkingen op het vrij verrichten van 
diensten binnen de Unie verboden ten aanzien van onderdanen van lidstaten die zijn gevestigd in een andere 
lidstaat dan die waarin degene is gevestigd te wiens behoeve de dienst wordt verricht. 

(3) Volgens artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie dient de Unie sociale rechtvaardigheid en bescher
ming te bevorderen. Volgens artikel 9 VWEU dient de Unie bij het bepalen en uitvoeren van haar beleid en 
optreden rekening te houden met de eisen in verband met de bevordering van een hoog niveau van werk
gelegenheid, de waarborging van een adequate sociale bescherming, de bestrijding van sociale uitsluiting, alsmede 
een hoog niveau van onderwijs, opleiding en bescherming van de menselijke gezondheid. 

(4) Ruim twintig jaar na de vaststelling ervan is het noodzakelijk geworden na te gaan of Richtlijn 96/71/EG van het 
Europees Parlement en de Raad ( 4 ) nog steeds een goed evenwicht biedt tussen de noodzaak het vrij verrichten van 
diensten te bevorderen en voor een gelijk speelveld te zorgen, enerzijds, en de noodzaak de rechten van ter 
beschikking gestelde werknemers te beschermen, anderzijds. Voor het waarborgen van een uniforme toepassing 
van de regels en van een reële sociale convergentie moet naast de herziening van Richtlijn 96/71/EG prioriteit 
worden gegeven aan de uitvoering en handhaving van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de 
Raad ( 5 ).

NL L 173/16 Publicatieblad van de Europese Unie 9.7.2018 

( 1 ) PB C 75 van 10.3.2017, blz. 81. 
( 2 ) PB C 185 van 9.6.2017, blz. 75. 
( 3 ) Standpunt van het Europees Parlement van 29 mei 2018 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 

21 juni 2018. 
( 4 ) Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werk

nemers met het oog op het verrichten van diensten (PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1). 
( 5 ) Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG 

betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van Verordening 
(EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt („de IMI-verordening”) (PB 
L 159 van 28.5.2014, blz. 11).
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(5) Voldoende en nauwkeurige statistische gegevens in verband met ter beschikking gestelde werknemers zijn van 
fundamenteel belang, met name het aantal ter beschikking gestelde werknemers in bepaalde beroepssectoren en 
lidstaten. De lidstaten en de Commissie moeten die gegevens verzamelen en monitoren. 

(6) Het beginsel van gelijke behandeling en het verbod op elke discriminatie op grond van nationaliteit zijn sinds de 
oprichtingsverdragen in het Unierecht verankerd. Het beginsel van gelijke beloning is via secundair recht ingevoerd, 
niet alleen voor mannen en vrouwen, maar ook voor werknemers met een overeenkomst voor bepaalde tijd en 
vergelijkbare werknemers in vaste dienst, voor deeltijdse en voltijdse werknemers en voor uitzendkrachten en 
vergelijkbare werknemers van de inlenende onderneming. Die beginselen omvatten ook het verbod op maatregelen 
die direct of indirect discrimineren op grond van nationaliteit. Bij de toepassing van die beginselen moet rekening 
worden gehouden met de desbetreffende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

(7) De bevoegde autoriteiten en instanties moeten, in overeenstemming met het nationale recht en/of de nationale 
praktijk, kunnen controleren of de direct of indirect door werkgevers geboden huisvestingsvoorwaarden voor ter 
beschikking gestelde werknemers in overeenstemming zijn met de nationale regels in de lidstaat naar wiens 
grondgebied de werknemers gedetacheerd zijn (de ontvangende lidstaat) en die ook gelden voor ter beschikking 
gestelde werknemers. 

(8) Ter beschikking gestelde werknemers die van hun gewone werkplaats in de ontvangende lidstaat tijdelijk worden 
uitgezonden naar een andere werkplaats, moeten ten minste dezelfde toeslagen of kostenvergoedingen ontvangen 
voor de reis-, maaltijd-, en verblijfkosten voor werknemers die beroepshalve van huis zijn, als de lokale werk
nemers in die lidstaat. Hetzelfde geldt voor de kosten die ter beschikking gestelde werknemers maken bij het reizen 
naar en vanuit hun gewone werkplaats in de ontvangende lidstaat. Dubbele betaling van reis-, maaltijd-, en 
verblijfskosten dient te worden vermeden. 

(9) Detachering is van tijdelijke aard. Ter beschikking gestelde werknemers keren na beëindiging van de werkzaam
heden waarvoor zij werden gedetacheerd, gewoonlijk terug naar de lidstaat van waaruit de werknemer was 
gedetacheerd. Gezien de lange duur van bepaalde detacheringen en gelet op het verband tussen de arbeidsmarkt 
van de ontvangende lidstaat en de voor zulke lange perioden ter beschikking gestelde werknemers, moeten de 
ontvangende lidstaten er bij detachering voor meer dan twaalf maanden op toezien dat ondernemingen die 
werknemers detacheren op hun grondgebied, een extra reeks arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden waarborgen 
die verplicht van toepassing zijn op werknemers in de lidstaat waar het werk wordt uitgevoerd. Die periode moet 
worden verlengd indien de dienstverlener een gemotiveerde kennisgeving verstrekt. 

(10) Betere bescherming van werknemers is nodig om de vrijheid van dienstverrichting op een eerlijke basis voor zowel 
de korte als de lange termijn veilig te stellen, met name door het voorkomen van misbruik van de door de 
verdragen gewaarborgde rechten. Regels die werknemers een dergelijke bescherming bieden, mogen echter geen 
afbreuk doen aan het recht van ondernemingen die werknemers op het grondgebied van een andere lidstaat 
detacheren, om de vrijheid van dienstverrichting in te roepen, ook indien een detachering langer duurt dan twaalf 
maanden of, in voorkomend geval, 18 maanden. Elke bepaling die van toepassing is op ter beschikking gestelde 
werknemers die voor meer dan twaalf maanden of, in voorkomend geval, 18 maanden worden gedetacheerd, moet 
derhalve verenigbaar zijn met die vrijheid. Volgens vaste jurisprudentie mag de vrijheid van dienstverlening slechts 
worden beperkt indien dat om dwingende redenen van algemeen belang gerechtvaardigd is en die beperking 
proportioneel en noodzakelijk is. 

(11) Indien een detachering langer duurt dan twaalf maanden of, in voorkomend geval, 18 maanden moeten de extra 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die moeten worden gewaarborgd door de onderneming die werknemers 
detacheert op het grondgebied van een andere lidstaat, ook gelden voor werknemers die zijn gedetacheerd ter 
vervanging van andere ter beschikking gestelde werknemers die dezelfde taak uitvoeren op dezelfde plaats, zulks 
om ervoor te zorgen dat dergelijke vervangingen niet worden aangewend om de anderszins toepasselijke regels te 
omzeilen. 

(12) Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 1 ) geeft uitdrukking aan het beginsel dat de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die voor uitzendkrachten gelden, ten minste dezelfde moeten zijn als 
die welke voor deze werknemers zouden gelden als zij door de inlenende onderneming voor dezelfde functie in 
dienst zouden worden genomen. Dat beginsel moet ook gelden voor uitzendkrachten die op het grondgebied van 
een andere lidstaat worden gedetacheerd. Waar dat beginsel van toepassing is, moet de inlenende onderneming de 
uitzendonderneming op de hoogte brengen van de arbeidsomstandigheden en beloning die gelden voor haar 
werknemers. De lidstaten kunnen in bepaalde gevallen voorzien in uitzonderingen op de beginselen van gelijke 
behandeling en van gelijke beloning op grond van artikel 5, leden 2 en 3, van Richtlijn 2008/104/EG. Indien een 
dergelijke uitzondering geldt, heeft het uitzendbureau de informatie over de arbeidsomstandigheden van de inle
nende onderneming niet nodig en is het voorschrift betreffende de verstrekking van deze gegevens niet van 
toepassing.

NL 9.7.2018 Publicatieblad van de Europese Unie L 173/17 

( 1 ) Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid (PB L 327 van 
5.12.2008, blz. 9).
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(13) De ervaring leert dat werknemers die door een uitzendbureau of een onderneming van herkomst worden uit
gezonden naar een inlenende onderneming soms naar het grondgebied van een andere lidstaat worden gezonden 
in het kader van het grensoverschrijdend verrichten van diensten. De bescherming van deze werknemers moet 
worden gewaarborgd. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de inlenende onderneming het uitzendbureau of de 
onderneming van herkomst informeert over de ter beschikking gestelde werknemers die tijdelijk op het grond
gebied van een andere lidstaat werken dan de lidstaat waar ze doorgaans werken voor het uitzendbureau of de 
onderneming van herkomst of de inlenende onderneming, om de werkgever in staat te stellen in voorkomend 
geval gunstiger arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden toe te passen voor de ter beschikking gestelde werknemer. 

(14) Deze richtlijn dient, op dezelfde wijze als Richtlijn 96/71/EG, de toepassing van Verordeningen (EG) 
nr. 883/2004 ( 1 ) en (EG) nr. 987/2009 ( 2 ) van het Europees Parlement en de Raad onverlet te laten. 

(15) Gezien de zeer mobiele aard van het werk in het internationaal wegvervoer doet de uitvoering van deze richtlijn in 
die sector bijzondere juridische vragen en moeilijkheden rijzen, die moeten worden aangepakt met specifieke regels 
voor het wegvervoer die tevens de strijd tegen fraude en misbruik in het kader van het mobiliteitspakket zullen 
versterken. 

(16) In een daadwerkelijk geïntegreerde en concurrerende interne markt concurreren ondernemingen op basis van 
factoren als productiviteit, efficiëntie en het opleidings- en vaardighedenniveau van de arbeidskrachten, alsmede 
de kwaliteit van goederen en diensten en de mate van innovatie daarvan. 

(17) Het behoort tot de bevoegdheden van de lidstaten om overeenkomstig het nationale recht en/of de nationale 
praktijk beloningsvoorschriften vast te stellen. De loonvorming valt onder de exclusieve bevoegdheid van de 
lidstaten en de sociale partners. Er moet nauw op worden toegezien dat de nationale loonvormingssystemen of 
de vrijheid van de betrokken partijen niet worden ondermijnd. 

(18) Bij het vergelijken van de aan een ter beschikking gestelde werknemer betaalde beloning en de beloning die 
verschuldigd is overeenkomstig het nationale recht en/of de nationale praktijk van de ontvangende lidstaat, 
moet het brutobedrag van de beloning in aanmerking worden genomen. De totale brutobedragen van de beloning 
moeten worden vergeleken, in plaats van de afzonderlijke beloningscomponenten die verplicht zijn zoals bepaald 
in deze richtlijn. Met het oog op de transparantie en als hulp voor de bevoegde autoriteiten en instanties bij het 
verrichten van controles, is het niettemin noodzakelijk dat de beloningscomponenten overeenkomstig het nationale 
recht en/of de nationale praktijk van de lidstaat van waaruit de werknemer was gedetacheerd, in voldoende detail 
kunnen worden onderscheiden. Toeslagen in verband met de detachering moeten worden beschouwd als een deel 
van de beloning; deze toeslagen moeten derhalve worden meegenomen in de vergelijking van de totale bruto
bedragen van de beloning, tenzij zij betrekking hebben op daadwerkelijk in verband met de detachering gemaakte 
kosten, zoals reis-, maaltijd- en verblijfkosten. 

(19) Toeslagen in verband met de detachering dienen vaak meerdere doelen. Voor zover zij bestemd zijn voor de 
terugbetaling van in verband met de detachering gemaakte onkosten, zoals reis-, maaltijd- en verblijfkosten, mogen 
zij niet worden beschouwd als deel van de beloning. Het is aan de lidstaten, in overeenstemming met hun 
nationale recht en/of praktijk, om regels vast te stellen betreffende de vergoeding van dergelijke kosten. De 
werkgever moet die kosten terugbetalen aan de ter beschikking gestelde werknemers volgens het voor het dienst
verband geldende nationaal recht en/of de voor het dienstverband geldende nationale praktijk. 

(20) Gelet op het belang van toeslagen in verband met de detachering, moet onduidelijkheid vermeden worden over 
welke onderdelen van deze toeslagen bestemd zijn voor de vergoeding van kosten in verband met de detachering. 
De volledige toeslag moet worden geacht te zijn betaald ter vergoeding van kosten, tenzij de arbeidsvoorwaarden 
die voortvloeien uit wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen, collectieve arbeidsovereenkomsten, scheidsrechter
lijke uitspraken of overeenkomsten die van toepassing zijn op het dienstverband, bepalen welke onderdelen van de 
toeslag bestemd zijn voor de vergoeding van kosten die verband houden met de detachering en die deel uitmaken 
van de beloning. 

(21) De componenten van de beloning en andere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die voortvloeien uit het 
nationaal recht of collectieve arbeidsovereenkomsten als bedoeld in deze richtlijn, moeten duidelijk en transparant 
zijn voor alle ondernemingen en ter beschikking gestelde werknemers. Aangezien transparantie van en toegang tot 
informatie essentieel zijn voor de rechtszekerheid en de rechtshandhaving, is het ten aanzien van artikel 5 van 
Richtlijn 2014/67/EU gerechtvaardigd om de lidstaten de verplichting op te leggen om op de enige officiële 
nationale website de informatie over de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, en de verplichte componenten 
van de beloning bekend te maken, alsmede de aanvullende voorwaarden en omstandigheden die van toepassing

NL L 173/18 Publicatieblad van de Europese Unie 9.7.2018 

( 1 ) Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels (PB L 166 van 30.4.2004, blz. 1). 

( 2 ) Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van 
toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PB L 284 van 30.10.2009, 
blz. 1).
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zijn op detachering langer dan twaalf maanden of, in voorkomend geval, 18 maanden, op grond van deze richtlijn. 
Elke lidstaat moet erop toezien dat de enige officiële nationale website juiste informatie bevat en regelmatig wordt 
geactualiseerd. Sancties tegen een dienstverrichter wegens niet-naleving van de arbeidsvoorwaarden en -omstandig
heden die ter beschikking gestelde werknemers moeten worden geboden, moeten proportioneel zijn, en bij de 
vaststelling moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de vraag of de informatie op de enige officiële 
nationale website over arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden is verstrekt in overeenstemming met artikel 5 van 
Richtlijn 2014/67/EU, met eerbiediging van de autonomie van de sociale partners. 

(22) In Richtlijn 2014/67/EU zijn een aantal bepalingen opgenomen die ervoor moeten zorgen dat de regels met 
betrekking tot de detachering van werknemers worden gehandhaafd en door alle ondernemingen worden geëer
biedigd. Artikel 4 van die richtlijn bevat feitelijke elementen waarmee rekening kan worden gehouden bij de 
algemene beoordeling van de specifieke situaties, teneinde daadwerkelijke detacheringssituaties te identificeren en 
misbruik en omzeiling van de regels te voorkomen. 

(23) Werkgevers moeten vóór het begin van een detachering passende maatregelen nemen om overeenkomstig Richtlijn 
91/533/EEG van de Raad ( 1 ) essentiële informatie aan de werknemer over de arbeidsvoorwaarden en -omstandig
heden wat betreft de detachering te verstrekken. 

(24) Deze richtlijn brengt een evenwichtig kader tot stand betreffende het vrij verrichten van diensten en de bescher
ming van ter beschikking gestelde werknemers, dat niet-discriminerend, transparant en evenredig is en tegelijk de 
diversiteit van de nationale arbeidsverhoudingen eerbiedigt. Deze richtlijn vormt geen beletsel voor de toepassing 
van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die gunstiger zijn voor ter beschikking gestelde werknemers. 

(25) Om misbruiken in situaties van onderaanneming tegen te gaan en om de rechten van ter beschikking gestelde 
werknemers te beschermen, dienen de lidstaten passende maatregelen overeenkomstig artikel 12 van Richtlijn 
2014/67/EU te nemen, opdat aansprakelijkheid in het geval van onderaanneming is gewaarborgd. 

(26) Opdat Richtlijn 96/71/EG correct wordt toegepast, moeten de coördinatie tussen de bevoegde instanties en/of 
organen van de lidstaten en de samenwerking op Unieniveau bij de bestrijding van fraude bij de detachering van 
werknemers worden versterkt. 

(27) Bij de bestrijding van fraude met betrekking tot de detachering van werknemers moet het bij Besluit (EU) 
2016/344 van het Europees Parlement en de Raad ( 2 ) opgerichte Europees platform voor de intensivering van 
de samenwerking bij de aanpak van zwartwerk („het platform”) binnen zijn mandaat deelnemen aan de monitoring 
en beoordeling van gevallen van fraude, de uitvoering en de doeltreffendheid van de administratieve samenwerking 
tussen de lidstaten verbeteren, waarschuwingsmechanismen ontwikkelen en bijstand en steun verlenen voor meer 
administratieve samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de bevoegde autoriteiten of instanties. Daarbij 
moet het platform nauw samenwerken met het Comité van deskundigen inzake de detachering van werknemers, 
dat bij Besluit 2009/17/EG van de Commissie ( 3 ) is opgericht. 

(28) Het transnationale karakter van bepaalde gevallen van fraude of misbruik in verband met de detachering van 
werknemers rechtvaardigt het nemen van concrete maatregelen ter versterking van de transnationale dimensie van 
inspecties, onderzoeken en informatie-uitwisseling tussen de bevoegde autoriteiten of instanties van de betrokken 
lidstaten. Daartoe moeten de nationale bevoegde autoriteiten of instanties in het kader van de administratieve 
samenwerking als bedoeld in Richtlijnen 96/71/EG en 2014/67/EU, in het bijzonder artikel 7, lid 4, van Richtlijn 
2014/67/EU beschikken over de nodige middelen om voor dergelijke situaties te waarschuwen en informatie uit te 
wisselen ter voorkoming en bestrijding van fraude en misbruiken. 

(29) Overeenkomstig de gezamenlijke politieke verklaring van de lidstaten en de Commissie van 28 september 2011 
over toelichtende stukken ( 4 ) hebben de lidstaten zich ertoe verbonden om indien gerechtvaardigd de kennisgeving 
van hun omzettingsmaatregelen vergezeld te doen gaan van één of meer stukken waarin het verband tussen de 
onderdelen van een richtlijn en de overeenkomstige delen van de nationale omzettingsinstrumenten wordt toege
licht. Met betrekking tot deze richtlijn acht de wetgever de toezending van dergelijke stukken gerechtvaardigd.

NL 9.7.2018 Publicatieblad van de Europese Unie L 173/19 

( 1 ) Richtlijn 91/533/EEG 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). 

( 2 ) Besluit (EU) 2016/344 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 tot oprichting van een Europees platform voor de 
intensivering van de samenwerking bij de aanpak van zwartwerk (PB L 65 van 11.3.2016, blz. 12). 

( 3 ) Besluit 2009/17/EG van de Commissie van 19 december 2008 tot instelling van een Comité van deskundigen inzake de detachering 
van werknemers (PB L 8 van 13.1.2009, blz. 26). 

( 4 ) PB C 369 van 17.12.2011, blz. 14.
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(30) Richtlijn 96/71/EG moet dienovereenkomstig worden gewijzigd, 

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Wijzigingen van Richtlijn 96/71/EG 

Richtlijn 96/71/EG wordt als volgt gewijzigd: 

1) Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 

a) de titel wordt vervangen door: „Onderwerp en toepassingsgebied”; 

b) de volgende leden worden ingevoegd: 

„-1. Deze richtlijn waarborgt de bescherming van ter beschikking gestelde werknemers tijdens hun detachering 
in verband met het vrij verrichten van diensten, door het vaststellen van bindende bepalingen inzake de arbeids
voorwaarden en bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers die moeten worden geëerbiedigd. 

-1 bis. Deze richtlijn doet geenszins afbreuk aan de uitoefening van de grondrechten zoals die in de lidstaten en 
op Unieniveau zijn erkend, met inbegrip van het stakingsrecht of de stakingsvrijheid dan wel het recht of de 
vrijheid om conform de in de lidstaten bestaande specifieke stelsels van arbeidsverhoudingen andere acties te 
voeren overeenkomstig het nationale recht en/of de nationale praktijk. Zij doet evenmin afbreuk aan het recht 
om over collectieve overeenkomsten te onderhandelen, deze te sluiten en naleving ervan af te dwingen, en om 
collectieve actie te voeren overeenkomstig het nationale recht en/of de nationale praktijk.”; 

c) lid 3 wordt als volgt gewijzigd: 

i) punt c) wordt vervangen door: 

„c) als uitzendbedrijf of als onderneming van herkomst, een werknemer detacheren bij een inlenende onder
neming die op het grondgebied van een lidstaat gevestigd is of actief is, voor zover er gedurende de periode 
van detachering een dienstverband tussen het uitzendbureau of de onderneming van herkomst en de 
werknemer bestaat.”; 

ii) de volgende alinea’s worden toegevoegd: 

„Indien een werknemer die ter beschikking is gesteld door een uitzendbedrijf of onderneming van herkomst aan 
een inlenende onderneming als bedoeld in punt c), werk moet uitvoeren in het kader van de transnationale 
dienstverrichting in de zin van punt a), b) of c), door de inlenende onderneming op het grondgebied van een 
andere lidstaat dan de lidstaat waar de werknemer gewoonlijk werkt voor hetzij het uitzendbedrijf of de 
onderneming van herkomst, hetzij de inlenende onderneming, wordt de werknemer geacht op het grondgebied 
van die lidstaat ter beschikking te zijn gesteld door het uitzendbedrijf of de onderneming van herkomst 
waarmee de werknemer een dienstverband heeft. Het uitzendbedrijf of de onderneming van herkomst wordt 
beschouwd als een onderneming als bedoeld in lid 1 en leeft de toepasselijke bepalingen van deze richtlijn en 
Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en van de Raad (*) onverkort na. 

De inlenende onderneming informeert het uitzendbureau of de onderneming van herkomst dat/die een werk
nemer ter beschikking heeft gesteld, tijdig en voor de aanvang van het in de tweede alinea, bedoelde werk. 

___________ 
(*) Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van 

Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van 
diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking 
via het Informatiesysteem interne markt („de IMI-verordening”) Voor de EER relevante tekst (PB L 159 van 
28.5.2014, blz. 11).”. 

2) Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: 

a) lid 1 wordt vervangen door: 

„1. De lidstaten zien er, ongeacht het recht dat van toepassing is op het dienstverband, op toe dat in artikel 1, 
lid 1, bedoelde ondernemingen voor de werknemers die op basis van een gelijke behandeling op hun grondgebied 
zijn gedetacheerd de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden waarborgen die verband houden met de volgende 
aangelegenheden en die, in de lidstaat waar het werk wordt uitgevoerd, zijn neergelegd in: 

— wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en/of
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— collectieve arbeidsovereenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken die algemeen verbindend zijn verklaard of 
anderszins van toepassing zijn overeenkomstig lid 8: 

a) maximale werk- en minimale rustperioden; 

b) minimumaantal betaalde jaarlijkse verlofdagen; 

c) beloning, inclusief vergoedingen voor overwerk; dit punt is niet van toepassing op aanvullende bedrijfs
pensioenregelingen; 

d) voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers, inzonderheid door uitzendbedrijven; 

e) gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk; 

f) beschermende maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van zwangere of 
onlangs bevallen vrouwen, van kinderen en jongeren; 

g) gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede andere bepalingen inzake niet-discriminatie; 

h) de voorwaarden van huisvesting van werknemers, indien de werkgever huisvesting ter beschikking stelt aan 
werknemers die zich niet op hun gewone werkplaats bevinden; 

i) toeslagen of vergoeding van uitgaven voor reis-, maaltijd- en verblijfkosten voor werknemers die beroeps
halve van huis zijn. 

Punt i) geldt uitsluitend voor de reis-, maaltijd-, en verblijfkosten die ter beschikking gestelde werknemers maken 
wanneer zij moeten reizen van en naar hun gewone werkplaats in de lidstaat op het grondgebied waarvan zij zijn 
gedetacheerd, of wanneer zij door hun werkgever tijdelijk vanuit die gewone werkplaats naar een andere werkplaats 
worden gezonden. 

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het begrip beloning vastgesteld overeenkomstig het nationale recht 
en/of de nationale praktijk van de lidstaat op wiens grondgebied de werknemer is gedetacheerd, en wordt eronder 
verstaan alle beloningscomponenten die verplicht zijn op grond van nationale wettelijke of bestuursrechtelijke 
bepalingen, of collectieve arbeidsovereenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken die in die lidstaat algemeen 
verbindend zijn verklaard of anderszins van toepassing zijn overeenkomstig lid 8. 

Onverminderd artikel 5 van Richtlijn 2014/67/EU, publiceren de lidstaten overeenkomstig het nationale recht en/of 
de nationale praktijk zonder onnodige vertraging en op transparante wijze op de in dat artikel bedoelde enige 
officiële nationale website informatie over de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, waaronder de componenten 
van de beloning als bedoeld in de derde alinea van dit lid, alsmede alle arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in 
overeenstemming met lid 1 bis van dit artikel. 

De lidstaten zien erop toe dat de op de enige officiële nationale website verstrekte informatie juist en actueel is. De 
Commissie publiceert de adressen van de enige officiële nationale websites op haar website. 

Wanneer, in strijd met artikel 5 van Richtlijn 2014/67/EU, de informatie op de enige officiële nationale website niet 
vermeldt welke arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden moeten worden toegepast, wordt bij het bepalen van 
sancties bij overtredingen van de krachtens deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen met deze omstandigheid 
overeenkomstig het nationaal recht en/of de nationale praktijk rekening gehouden, voor zover nodig ter waarbor
ging van de evenredigheid ervan.”; 

b) De volgende leden worden ingevoegd: 

„1 bis. Wanneer de daadwerkelijke duur van een detachering meer dan twaalf maanden bedraagt, zien de 
lidstaten er, ongeacht het recht dat van toepassing is op het dienstverband, op toe dat de in artikel 1, lid 1, 
bedoelde ondernemingen voor op hun grondgebied ter beschikking gestelde werknemers op basis van gelijke 
behandeling, naast de in lid 1 van dit artikel bedoelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, alle toepasselijke 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden waarborgen die in de lidstaat waar het werk wordt uitgevoerd, zijn 
neergelegd in: 

— wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en/of 

— collectieve arbeidsovereenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken die algemeen verbindend zijn verklaard of 
anderszins van toepassing zijn overeenkomstig lid 8.
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De eerste alinea van dit lid geldt niet voor: 

a) procedures, formaliteiten en voorwaarden van de sluiting en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, met 
inbegrip van concurrentiebedingen; 

b) aanvullende bedrijfspensioenregelingen. 

Indien de dienstverrichter een gemotiveerde kennisgeving verstrekt, verlengt de lidstaat waar de dienst wordt 
verleend, de in de eerste alinea bedoelde periode tot 18 maanden. 

Indien een onderneming als bedoeld in artikel 1, lid 1, een ter beschikking gestelde werknemer vervangt door een 
andere ter beschikking gestelde werknemer die op dezelfde plaats hetzelfde werk uitvoert, is de duur van de 
detachering voor de toepassing van dit lid de totale duur van de perioden van detachering van de afzonderlijke 
betrokken ter beschikking gestelde werknemers. 

Het begrip „op dezelfde plaats hetzelfde werk” als bedoeld in de vierde alinea van dit lid wordt bepaald met 
inachtneming van onder meer de aard van de te verlenen dienst, het uit te voeren werk en het adres of de adressen 
van de werkplaats. 

1 ter. De lidstaten bepalen dat de in artikel 1, lid 3, onder c), bedoelde ondernemingen de arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden die krachtens artikel 5 van Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en van de 
Raad (*) gelden voor uitzendkrachten die ter beschikking worden gesteld door uitzendbedrijven die zijn gevestigd in 
de lidstaat waar het werk wordt uitgevoerd, tevens garanderen voor ter beschikking gestelde werknemers. 

De inlenende onderneming stelt de in artikel 1, lid 3, onder c), bedoelde ondernemingen in kennis van de arbeids
voorwaarden die zij toepast wat betreft arbeidsomstandigheden en beloning overeenkomstig de eerste alinea van dit 
lid. 

___________ 
(*) Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzend

arbeid (PB L 327 van 5.12.2008, blz. 9).”; 

c) lid 7 wordt vervangen door: 

„7. De leden 1 tot en met 6 vormen geen beletsel voor de toepassing van arbeidsvoorwaarden en -omstandig
heden die gunstiger zijn voor de werknemers. 

Toeslagen in verband met de detachering worden als onderdeel van de beloning beschouwd, voor zover ze niet 
worden uitgekeerd als vergoeding van daadwerkelijk in verband met de detachering gemaakte kosten, zoals reis-, 
maaltijd-, en verblijfkosten. De werkgever vergoedt onverminderd lid 1, eerste alinea, onder h), ter beschikking 
gestelde werknemers voor die uitgaven volgens het voor het dienstverband van de ter beschikking gestelde werk
nemer geldende nationaal recht en/of de nationale praktijk. 

Indien niet uit de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die van toepassing zijn op het dienstverband blijkt of, 
en zo ja welke, onderdelen van een toeslag in verband met detachering worden uitgekeerd als vergoeding voor 
kosten die daadwerkelijk verband houden met de detachering of die onderdeel zijn van de beloning, dan wordt de 
volledige toeslag geacht te zijn betaald als vergoeding voor kosten.”; 

d) in lid 8 worden de tweede en derde alinea vervangen door: 

„Bij ontstentenis van, of in aanvulling op, een stelsel voor het algemeen verbindend verklaren van collectieve 
arbeidsovereenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken als bedoeld in de eerste alinea, kunnen de lidstaten be
sluiten zich te baseren op: 

— de collectieve arbeidsovereenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken die algemene rechtsgevolgen hebben 
voor alle gelijksoortige ondernemingen in het betrokken geografische gebied en in de betrokken beroepsgroep 
of bedrijfstak, en/of 

— de collectieve arbeidsovereenkomsten die gesloten zijn door de op nationaal niveau meest representatieve 
organisaties van de sociale partners, en die op het gehele nationale grondgebied worden toegepast, 

mits de toepassing daarvan op in artikel 1, lid 1, bedoelde ondernemingen een gelijke behandeling waarborgt wat 
betreft de aspecten vermeld onder lid 1, eerste alinea, van dit artikel en, in voorkomend geval, ten aanzien van de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die voor ter beschikking gestelde werknemers moeten worden gewaar
borgd overeenkomstig lid 1 bis van dit artikel, van die ondernemingen en de andere in deze alinea bedoelde 
ondernemingen die zich in een soortgelijke situatie bevinden.
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Er is sprake van gelijke behandeling in de zin van dit artikel wanneer nationale ondernemingen die zich in een 
soortgelijke situatie bevinden: 

— op de plaats van de activiteit of in de betrokken bedrijfstak ten aanzien van de in lid 1, eerste alinea, vermelde 
aangelegenheden onderworpen zijn aan dezelfde verplichtingen als de in lid 1, alinea 1, van dit artikel bedoelde 
ondernemingen en, in voorkomend geval, ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die aan 
ter beschikking gestelde werknemers moeten worden gewaarborgd overeenkomstig lid 1 bis van dit artikel, en 

— met dezelfde gevolgen aan deze verplichtingen moeten voldoen.”; 

e) leden 9 en 10 worden vervangen door: 

„9. De lidstaten kunnen voorschrijven dat de in artikel 1, lid 1, bedoelde ondernemingen aan in artikel 1, lid 3, 
onder c), bedoelde werknemers, naast de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden bedoeld in lid 1 ter van dit 
artikel, andere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden garanderen die voor uitzendkrachten gelden in de lidstaat 
waar het werk wordt uitgevoerd. 

10. Deze richtlijn belet niet dat de lidstaten, met inachtneming van de Verdragen, op grond van de gelijke 
behandeling, aan nationale ondernemingen en aan de ondernemingen van andere lidstaten arbeidsvoorwaarden en 
-omstandigheden voorschrijven die betrekking hebben op andere aspecten dan die vermeld in lid 1, eerste alinea, 
voor zover het gaat om bepalingen van openbare orde.”. 

3) In artikel 4, lid 2, wordt de eerste alinea vervangen door: 

„2. De lidstaten zorgen ervoor dat wordt samengewerkt tussen de bevoegde autoriteiten of instanties, met inbegrip 
van overheidsinstanties die overeenkomstig het nationale recht bevoegd zijn voor het toezicht op de arbeidsvoor
waarden en -omstandigheden als bedoeld in artikel 3, ook op Unieniveau. Deze samenwerking bestaat vooral in het 
beantwoorden van met redenen omklede verzoeken van die autoriteiten of instanties om nadere inlichtingen over de 
transnationale detachering van werknemers en in de bestrijding van kennelijke gevallen van misbruik of vermoedelijke 
gevallen van onwettige activiteiten, zoals transnationale gevallen van zwartwerk en schijnzelfstandigheid die verband 
houden met de detachering van werknemers. Indien de bevoegde autoriteit of instantie in de lidstaat van waaruit de 
werknemer wordt gedetacheerd, niet beschikt over de informatie die is gevraagd door de bevoegde autoriteit of 
instantie van de lidstaat op wiens grondgebied de werknemer is gedetacheerd, vraagt zij of deze bevoegde instantie 
die informatie op bij andere autoriteiten of instanties in die lidstaat. Indien de verstrekking van informatie aan de 
lidstaat op het grondgebied waarvan de werknemer is gedetacheerd aanhoudend vertraging oploopt, wordt de Com
missie hiervan in kennis gesteld en neemt zij passende maatregelen.”. 

4) Artikel 5 wordt vervangen door: 

„Artikel 5 

Monitoren, controle en handhaving 

De lidstaat op wiens grondgebied de werknemer wordt gedetacheerd en de lidstaat van waaruit de werknemer wordt 
gedetacheerd, zijn verantwoordelijk voor het monitoren, controleren en handhaven van de verplichtingen uit hoofde 
van deze richtlijn en Richtlijn 2014/67/EU en nemen passende maatregelen ingeval deze richtlijn niet wordt nageleefd. 

De lidstaten stellen de voorschriften vast ten aanzien van de sancties die van toepassing zijn op overtredingen van 
nationale bepalingen die zijn vastgesteld op grond van deze richtlijn en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat deze sancties worden uitgevoerd. De sancties waarin wordt voorzien, zijn doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. 

Lidstaten zorgen er met name voor dat de werknemers en/of hun vertegenwoordigers toegang hebben tot passende 
procedures om de naleving van de verplichtingen krachtens deze richtlijn af te dwingen. 

Wanneer na een overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2014/67/EU door een lidstaat verrichte algemene beoordeling 
wordt vastgesteld dat een onderneming ten onrechte of op bedrieglijke wijze de indruk wekt dat de situatie van een 
werknemer binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn valt, zorgt die lidstaat ervoor dat de werknemer onder de 
toepasselijke wetgeving en praktijk valt. 

De lidstaten zien erop toe dat dit artikel niet tot gevolg heeft dat de betrokken werknemer onderworpen wordt aan 
minder gunstige voorwaarden dan die welke gelden voor ter beschikking gestelde werknemers.”. 

5) De inleidende zin van de bijlage wordt vervangen door: 

„De in artikel 3, lid 2, bedoelde activiteiten omvatten alle activiteiten in de bouwsector die betrekking hebben op het 
oprichten, het herstellen, het onderhouden, het verbouwen of het slopen van bouwwerken, en met name de volgende 
activiteiten:”.
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Artikel 2 

Evaluatie 

1. De Commissie evalueert de toepassing en uitvoering van deze richtlijn. Uiterlijk op 30 juli 2023 dient de Commissie 
bij het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité een verslag in over de toepassing en 
uitvoering van deze richtlijn en stelt zij indien nodig noodzakelijke wijzigingen van aan deze richtlijn en Richtlijn 
96/71/EG voor. 

2. Het in lid 1 bedoelde verslag bevat een beoordeling van de vraag of er behoefte is aan verdere maatregelen om 
ervoor te zorgen dat dezelfde spelregels gelden voor iedereen en werknemers te beschermen: 

a) bij onderaanneming; 

b) in het licht van artikel 3, lid 3 van deze richtlijn, rekening houdend met de ontwikkelingen in verband met de 
wetgevingshandeling tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 1 ) betreffende 
de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 
2014/67/EU voor het detacheren van bestuurders in de wegvervoerssector. 

Artikel 3 

Omzetting en toepassing 

1. Uiterlijk op 30 juli 2020 stellen de lidstaten de voor het voldoen aan deze wijzigingsrichtlijn noodzakelijke 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast en maken deze bekend. Zij delen de Commissie de tekst van die 
bepalingen onverwijld mede. 

Zij passen die bepalingen toe met ingang van 30 juli 2020. Tot die datum blijft Richtlijn 96/71/EG van toepassing zoals 
die luidde vóór de bij deze richtlijn aangebrachte wijzigingen. 

Wanneer de lidstaten die bepalingen vaststellen, wordt in de bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar 
deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten. 

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder 
deze richtlijn vallende gebied vaststellen. 

3. Deze richtlijn is van toepassing op de sector wegvervoer vanaf de datum van toepassing van een wetgevings
handeling tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG betreffende handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke 
regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU voor het detacheren van bestuurders in de weg
vervoerssector. 

Artikel 4 

Inwerkingtreding 

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. 

Artikel 5 

Adressaten 

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten. 

Gedaan te Brussel, 28 juni 2018. 

Voor het Europees Parlement 

De voorzitter 

A. TAJANI 

Voor de Raad 

De voorzitster 

L. PAVLOVA

NL L 173/24 Publicatieblad van de Europese Unie 9.7.2018 

( 1 ) Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 inzake minimumvoorwaarden voor de uitvoering 
van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale aard voor het 
wegvervoer en tot intrekking van Richtlijn 88/599/EEG (PB L 102 van 11.4.2006, blz. 35).
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RICHTLIJN 2014/67/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 
van 15 mei 2014 inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG 

betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog 
op het verrichten van diensten en tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het 

Informatiesysteem interne markt („de IMI-verordening”) 
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RICHTLIJN 2014/67/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 15 mei 2014 

inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne 

markt („de IMI-verordening”) 

(Voor de EER relevante tekst) 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 53, lid 1, en artikel 62, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1), 

Gezien het advies van het Comité van de Regio's (2), 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (3), 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1)  Het vrije verkeer van werknemers, de vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverrichting zijn in het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) neergelegde grondbeginselen van de interne markt 
van de Unie. Die beginselen worden verder ten uitvoer gelegd door de Unie die garandeert dat de mededingings
voorwaarden voor alle ondernemingen gelijk zijn en dat de rechten van de werknemers worden geëerbiedigd. 

(2)  De vrijheid van dienstverrichting geeft ondernemingen onder meer het recht om in een andere lidstaat diensten te 
verrichten en daarheen tijdelijk eigen werknemers te detacheren voor het aldaar verrichten van die diensten. Voor 
de detachering van werknemers moet een onderscheid worden gemaakt tussen deze vrijheid en het vrije verkeer 
van werknemers, dat alle burgers het recht geeft naar een andere lidstaat te reizen om er te wonen en te werken, 
en waarborgt dat zij in vergelijking met onderdanen van die lidstaat niet het slachtoffer worden van discriminatie 
op het gebied van werkgelegenheid, beloning en andere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. 

(3)  Wat betreft werknemers die tijdelijk worden gedetacheerd voor werkzaamheden met het oog op het verrichten 
van diensten in een andere lidstaat dan de staat waar zij gewoonlijk werkzaam zijn, legt Richtlijn 96/71/EG van 
het Europees Parlement en de Raad (4) duidelijk omschreven basisarbeidsvoorwaarden en -omstandigheden vast 
die de dienstverrichter in de lidstaat waar de detachering plaatsvindt in acht moet nemen om een minimumniveau 
van bescherming van de betrokken gedetacheerde werknemers te garanderen. 

(4)  Alle bij de richtlijn ingevoerde maatregelen moeten gerechtvaardigd en evenredig zijn, zodat ze niet leiden tot 
administratieve belasting en tot blokkering van het potentieel van bedrijven, met name kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's), om nieuwe banen te creëren, terwijl de gedetacheerde werknemers ermee worden 
beschermd. 

(5) Om de naleving van Richtlijn 96/71/EG te waarborgen, zonder onnodige administratieve lasten voor de dienstver
richters, moeten de feitelijke elementen in de bepalingen over de identificatie van een daadwerkelijke detachering 
en over het voorkomen van misbruik en omzeiling in de richtlijn als indicatief en niet-uitputtend worden 
beschouwd. In het bijzonder moet het niet verplicht zijn bij elke detachering aan elk element te voldoen. 
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(6)  Onverminderd het feit dat de beoordeling van de indicatieve feitelijke elementen aan elke specifieke situatie moet 
zijn aangepast en dat bij deze beoordeling rekening moet worden gehouden met de specifieke kenmerken van de 
situatie, mogen situaties met dezelfde feitelijke elementen niet leiden tot een verschillende juridische inschatting of 
beoordeling door bevoegde instanties in verschillende lidstaten. 

(7)  Teneinde omzeiling en misbruik van de toepasselijke regels door ondernemingen die onrechtmatig of frauduleus 
gebruikmaken van de in het VWEU neergelegde vrijheid van dienstverrichting en/of van Richtlijn 96/71/EG te 
voorkomen, te vermijden en te bestrijden, moet de toepassing van en het toezicht op het begrip detachering 
worden verbeterd, en moeten op Unieniveau meer uniforme criteria, die een gemeenschappelijke interpretatie van 
het begrip bevorderen, worden ingevoerd. 

(8)  Daarvoor moeten de feitelijke componenten die kenmerkend zijn voor het tijdelijk karakter dat inherent is aan 
het begrip detachering, en de inachtneming van de voorwaarde dat de werkgever daadwerkelijk is gevestigd in de 
lidstaat van waaruit de detachering plaatsvindt, worden onderzocht door de bevoegde instantie van de lidstaat 
van ontvangst, indien van toepassing in nauwe samenwerking met de lidstaat van vestiging. 

(9)  Bij het beoordelen van de grootte van de omzet van een onderneming in de lidstaat van vestiging om uit te 
maken of een onderneming daadwerkelijk substantiële werkzaamheden verricht die verder gaan dan louter intern 
beheer en/of administratie, moeten de bevoegde instanties rekening houden met de verschillen in koopkracht van 
munteenheden. 

(10)  De elementen in deze richtlijn met betrekking tot de uitvoering van detachering en het toezicht daarop kunnen 
de bevoegde instanties ook helpen bij het identificeren van schijnzelfstandigen. Krachtens Richtlijn 96/71/EG is de 
toepasselijke definitie van „werknemer” die van het recht van de lidstaat waar de werknemer is gedetacheerd. Een 
verdere verduidelijking van en verbeterd toezicht op detachering door de relevante bevoegde instanties leidt tot 
meer juridische zekerheid en vormt een nuttig instrument dat bijdraagt tot een doeltreffende bestrijding van het 
verschijnsel „schijnzelfstandigheid”, en waarborgt dat gedetacheerde werknemers niet ten onrechte als zelfstan
digen worden opgevoerd, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het voorkomen, vermijden en bestrijden van 
het omzeilen van de toepasselijke regels. 

(11)  Wanneer er geen sprake is van een daadwerkelijke detachering en sprake is van conflicterende wetgevingen, moet 
terdege rekening worden gehouden met de bepalingen van Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad („Rome I”) (1) of het Verdrag van Rome (2), die beogen te waarborgen dat werknemers de 
bescherming blijven genieten die hen wordt geboden door bepalingen waarvan niet kan worden afgeweken op 
grond van een overeenkomst of waarvan alleen kan worden afgeweken in hun voordeel. De lidstaten moeten er 
zorg voor dragen dat bepalingen worden vastgesteld die een adequate bescherming bieden aan werknemers die 
niet daadwerkelijk worden gedetacheerd. 

(12) Het ontbreken van het certificaat betreffende de toepasselijke socialezekerheidswetgeving zoals bedoeld in Veror
dening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad (3) kan erop duiden dat de situatie niet moet 
worden beschouwd als een tijdelijke detachering naar een andere lidstaat dan die waar de betrokken werknemer 
gewoonlijk zijn of haar arbeid verricht met het oog op het verrichten van diensten. 

(13)  Evenmin als Richtlijn 96/71/EG doet deze richtlijn af aan de toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 en 
Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad (4). 

(14)  Het VWEU erkent uitdrukkelijk dat de verschillen tussen de nationale stelsels van arbeidsverhoudingen en de 
autonomie van de sociale partners moeten worden geëerbiedigd. 

(15)  Bij de detachering van werknemers voor het verrichten van diensten spelen in veel lidstaten de sociale partners 
een belangrijke rol, daar zij overeenkomstig het nationale recht en/of de nationale praktijk, alternatief of simul
taan, de verschillende niveaus van de toepasselijke minimumlonen mogen vaststellen. De sociale partners moeten 
deze lonen bekendmaken en toelichten. 
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(16)  Een adequate en effectieve tenuitvoerlegging en handhaving spelen een sleutelrol bij de bescherming van de 
rechten van gedetacheerde werknemers en het garanderen van gelijke randvoorwaarden voor de dienstverrichters, 
terwijl een zwakke handhaving de doeltreffendheid van de op dit gebied geldende regels van de Unie ondermijnt. 
Nauwe samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten, en, indien van toepassing, de regionale en plaatselijke 
autoriteiten, is daarom van wezenlijk belang, zonder dat daarbij de belangrijke rol van de arbeidsinspecties en de 
sociale partners in dit verband uit het oog wordt verloren. Wederzijds vertrouwen, een geest van samenwerking, 
een voortdurende dialoog en wederzijds begrip zijn in dat verband van wezenlijk belang. 

(17)  Doeltreffende toezichtsprocedures in de lidstaten zijn van essentieel belang voor de handhaving van Richtlijn 
96/71/EG en deze richtlijn en dienen derhalve in heel de Unie te worden vastgesteld. 

(18)  Problemen bij de toegang tot informatie over arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden zijn vaak de reden dat 
bestaande regels door dienstverrichters niet worden toegepast. De lidstaten moeten er derhalve voor zorgen dat 
dergelijke informatie algemeen en gratis beschikbaar wordt gesteld, en daadwerkelijk toegankelijk is, niet alleen 
voor dienstverrichters uit andere lidstaten, maar ook voor de betrokken gedetacheerde werknemers. 

(19)  Als de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden zijn vastgesteld in collectieve overeenkomsten die algemeen 
toepasselijk zijn verklaard, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat deze collectieve overeenkomsten op toeganke
lijke en transparante wijze algemeen beschikbaar worden gesteld, met inachtneming van de autonomie van de 
sociale partners. 

(20)  Om de toegankelijkheid van informatie te verbeteren, dient in de lidstaten een centraal informatiepunt te worden 
ingevoerd. De lidstaten moeten één officiële nationale website creëren, conform de webtoegankelijkheidsnormen, 
alsook andere geschikte communicatiemiddelen. Deze ene officiële nationale website moet in ieder geval de vorm 
hebben van een websiteportal en als toegangspoort of belangrijkste punt van binnenkomst fungeren, en op duide
lijke en nauwkeurige wijze links aanbieden naar de relevante bronnen van informatie, alsmede informatie 
verschaffen over de inhoud van de website en de aangeboden links. Tot die websites moeten inzonderheid 
websites behoren die zijn opgezet overeenkomstig Uniewetgeving ter bevordering van het ondernemerschap en/of 
de ontwikkeling van grensoverschrijdende verrichting van diensten. De lidstaten van ontvangst moeten informatie 
verstrekken over hoe lang dienstverrichters — krachtens hun nationaal recht — na afloop van de detachering 
documenten moeten bewaren. 

(21)  Gedetacheerde werknemers moeten het recht hebben om van de lidstaat van ontvangst algemene informatie te 
krijgen over het op hen toepasselijke nationaal recht en nationale praktijk. 

(22)  Administratieve samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de lidstaten moet in overeenstemming zijn met de 
voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens zoals neergelegd in Richtlijn 95/46/EG van het Euro
pees Parlement en de Raad (1), en met de met het oog op de tenuitvoerlegging van de Uniewetgeving vastgestelde 
nationale gegevensbeschermingsregels. Wat administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne 
markt (IMI) betreft, moet het ook in overeenstemming zijn met Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad (2), en met Verordening (EU) nr. 1024/2012 van het Europees Parlement en de Raad (3). 

(23)  Om een juiste toepassing en toezicht op de naleving van de materiële regels inzake de arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden voor gedetacheerde werknemers mogelijk te maken, mogen de lidstaten op ondernemingen 
die werknemers detacheren om diensten te verrichten slechts bepaalde administratieve formaliteiten en controle
maatregelen opleggen. In overeenstemming met de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie 
kunnen dergelijke formaliteiten en maatregelen gerechtvaardigd zijn op grond van zwaarwegende redenen van 
algemeen belang, waaronder de doeltreffende bescherming van de rechten van werknemers, op voorwaarde dat 
zij geëigend zijn voor het bereiken van de beoogde doelstelling en niet verdergaan dan hetgeen nodig is om de 
doelstelling te bereiken. Dergelijke formaliteiten en maatregelen mogen slechts worden opgelegd indien de 
bevoegde instanties zonder de gevraagde informatie hun controletaak niet doeltreffend kunnen uitvoeren en/of 
minder restrictieve maatregelen niet kunnen waarborgen dat de doelstellingen van de noodzakelijk geachte natio
nale controlemaatregelen worden bereikt. 
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(24)  Een dienstverrichter moet ervoor zorgen dat de identiteit van de gedetacheerde werknemers zoals vermeld in de 
verklaring van de dienstverrichter met het oog op feitelijke controles op de arbeidsplaats, gedurende de hele deta
cheringsperiode door de bevoegde instanties kan worden geverifieerd. 

(25)  Een in een andere lidstaat gevestigde dienstverrichter stelt de bevoegde instanties in de lidstaat van ontvangst 
onverwijld in kennis van elke significante wijziging in de informatie in de verklaring van de dienstverrichter, 
teneinde feitelijke controles op de arbeidsplaats mogelijk te maken. 

(26)  De verplichting om administratieve formaliteiten en controlemaatregelen aan de Commissie mee te delen, vormt 
geen goedkeuringsproces ex ante. 

(27)  Met het oog op een betere en meer eenvormige toepassing van Richtlijn 96/71/EG en de handhaving daarvan in 
de praktijk, en om verschillen in de mate van toepassing en handhaving in de Unie zoveel mogelijk te vermin
deren, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat op hun grondgebied doeltreffende en adequate inspecties worden 
verricht, waarmee, onder andere, een bijdrage wordt geleverd aan de bestrijding van zwartwerk in het kader van 
detacheringen, mede rekening houdend met andere wetgevingsinitiatieven om dit probleem doeltreffender aan te 
pakken. 

(28)  De lidstaten moeten, in voorkomend geval, de geïnspecteerde onderneming in overeenstemming met hun 
nationaal recht en/of de nationale praktijk een inspectie- of controledocument doen toekomen met alle relevante 
informatie. 

(29)  De lidstaten dienen zorg te dragen voor voldoende personeel dat beschikt over de vaardigheden en kwalificaties 
die waarborgen dat de controles doeltreffend zijn en dat ze zonder vertraging kunnen reageren op verzoeken om 
informatie zoals bedoeld in deze richtlijn van de lidstaat van ontvangst of de lidstaat van vestiging. 

(30)  De arbeidsinspectiediensten, de sociale partners en andere toezichthoudende organen zijn in dat verband van 
essentieel belang en moeten een centrale rol blijven spelen. 

(31) Om flexibel te kunnen omgaan met de verschillen tussen de nationale arbeidsmarkten en stelsels van arbeidsver
houdingen, mogen het management en de werknemers, en/of andere actoren en/of organen bij wijze van uitzon
dering toezicht houden op de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van gedetacheerde werknemers, mits deze 
de betrokkenen een evenwaardige bescherming bieden en hun toezicht op niet-discriminerende en objectieve 
wijze uitoefenen. 

(32) De inspectiediensten en andere toezichts- en handhavingsorganen van de lidstaten maken gebruik van de samen
werking en informatie-uitwisseling waarin het toepasselijke recht voorziet, teneinde na te gaan of de voor gedeta
cheerde werknemers geldende regels in acht zijn genomen. 

(33)  De lidstaten worden inzonderheid aangemoedigd om een meer geïntegreerde benadering van de arbeidsinspectie 
in te voeren. Ook moet worden onderzocht of er behoefte is aan de ontwikkeling van gemeenschappelijke 
normen, teneinde op het niveau van de Unie vergelijkbare methoden, praktijken en minimumnormen in te 
voeren. De ontwikkeling van gemeenschappelijke normen mag er overigens niet toe leiden dat de lidstaten belem
merd worden bij de doeltreffende bestrijding van zwartwerk. 

(34)  Om de handhaving van Richtlijn 96/71/EG te vergemakkelijken en een meer doeltreffende toepassing ervan te 
garanderen, moeten er doeltreffende klachtenmechanismen bestaan waardoor gedetacheerde werknemers zelf of, 
met hun goedkeuring, via aangewezen derden, zoals vakbonden of andere verenigingen en gezamenlijke instel
lingen van de sociale partners, klachten kunnen indienen of procedures kunnen inleiden. Dit mag niets afdoen 
aan de nationale procesregels inzake vertegenwoordiging en verweer bij de rechter en aan de bevoegdheden en 
andere rechten van vakbonden en andere werknemersvertegenwoordigers overeenkomstig het nationale recht 
en/of de nationale praktijk. 

(35) Opdat een gedetacheerd werknemer zijn juiste loon ontvangt, mogen toeslagen, mits zij in verband met de deta
chering als een onderdeel van het minimumloon kunnen worden beschouwd, slechts van het loon worden afge
trokken indien het nationale recht, collectieve arbeidsovereenkomsten en/of de praktijk van de ontvangende 
lidstaat daarin voorzien. 
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(36)  Naleving van de toepasselijke regels op het gebied van terbeschikkingstelling in de praktijk en de doeltreffende 
bescherming van rechten van werknemers in dit verband is van bijzonder belang in onderaannemingsketens, en 
moet worden gewaarborgd door middel van passende maatregelen in overeenstemming met het nationale recht 
en/of de nationale praktijk alsook met het recht van de Unie. Tot die maatregelen kunnen behoren de invoering, 
op vrijwillige basis en na raadpleging van de betrokken sociale partners, van een mechanisme van directe aanspra
kelijkheid in het geval van onderaanneming, samen met of in plaats van de aansprakelijkheid van de werkgever, 
met betrekking tot achterstallig nettoloon dat met het minimumloon overeenkomt en/of de aan gemeenschappe
lijke fondsen of instellingen van sociale partners verschuldigde bijdragen die bij wet of collectieve overeenkomsten 
zijn geregeld, voor zover deze onder artikel 3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG vallen. Het staat de lidstaten evenwel 
vrij in hun nationaal recht strengere aansprakelijkheidsregels vast te stellen of op niet-discriminerende en evenre
dige basis verder te gaan. 

(37) Lidstaten die maatregelen hebben ingevoerd om te voldoen aan de toepasselijke voorschriften in onderaanne
mingsketens, moeten de mogelijkheid hebben te bepalen dat een (onder)aannemer in specifieke omstandigheden 
niet aansprakelijk is of dat diens aansprakelijkheid kan worden beperkt in gevallen waarin die onderaannemer op 
zorgvuldigheid gerichte maatregelen neemt. Deze maatregelen moeten door het nationale recht worden voorge
schreven en aangepast zijn aan de specifieke omstandigheden van de lidstaat in kwestie, en kunnen onder meer 
maatregelen zijn die de aannemer neemt inzake het documenteren van de naleving van de administratieve eisen 
en controlemaatregelen voor een doeltreffend toezicht op de naleving van de toepasselijke voorschriften inzake 
het detacheren van werknemers. 

(38)  Het is zorgelijk dat de lidstaten nog altijd veel problemen ondervinden bij het grensoverschrijdend innen van 
administratieve sancties en/of boeten, en derhalve moet de wederzijdse erkenning van administratieve sancties 
en/of boeten worden geregeld. 

(39) De verschillen tussen de stelsels van de lidstaten met betrekking tot de tenuitvoerlegging van in grensoverschrij
dende situaties opgelegde administratieve sancties en/of boeten belemmeren de goede werking van de interne 
markt en kunnen het uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk maken om te garanderen dat gedetacheerde werknemers 
in de hele Unie dezelfde mate van bescherming genieten. 

(40)  De doeltreffende handhaving van de materiële regels inzake de detachering van werknemers voor het verrichten 
van diensten moet worden gewaarborgd door een specifiek optreden dat is toegespitst op de grensoverschrijdende 
tenuitvoerlegging van financiële administratieve sancties en/of boeten. Onderlinge toenadering van de wetgeving 
van de lidstaten op dit gebied is derhalve een wezenlijke vereiste voor een hoger, gelijkwaardiger en vergelijk
baarder beschermingsniveau dat voor de goede werking van de interne markt noodzakelijk is. 

(41) De vaststelling van gemeenschappelijke regels voor de verstrekking van wederzijdse bijstand en hulp voor handha
vingsmaatregelen en de daaraan verbonden kosten, alsmede de vaststelling van uniforme vereisten voor de kennis
geving van beslissingen inzake administratieve sancties en/of boeten in verband met de niet-naleving van Richtlijn 
96/71/EG en deze richtlijn, moet een oplossing bieden voor een aantal problemen bij de grensoverschrijdende 
handhaving en moet zorgen voor een betere communicatie en betere handhaving van dergelijke beslissingen uit 
andere lidstaten. 

(42)  Wanneer blijkt dat de dienstverrichter inderdaad niet is gevestigd in de als lidstaat van vestiging opgegeven 
lidstaat, ofwel dat de adres- of bedrijfsgegevens onjuist zijn, zullen de bevoegde instanties de procedure niet om 
formele redenen beëindigen, maar de zaak verder onderzoeken teneinde de identiteit van de voor de detachering 
verantwoordelijke natuurlijke of rechtspersoon vast te stellen. 

(43) De erkenning van beslissingen tot oplegging van een administratieve sanctie en/of boete en verzoeken tot invorde
ring van een dergelijke sanctie en/of boete dient gebaseerd te zijn op het beginsel van wederzijds vertrouwen. De 
gronden voor niet-erkenning of weigering om een administratieve sanctie en/of boete te innen dienen derhalve 
tot het noodzakelijke minimum te worden beperkt. 

(44) Ondanks de vaststelling van meer uniforme regels voor de grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van administra
tieve sancties en/of boeten en de behoefte aan meer gemeenschappelijke criteria voor doeltreffender follow-uppro
cedures in geval van niet-betaling daarvan, mogen zij niet afdoen aan de bevoegdheid van de lidstaten om hun 
stelsel van sancties, straffen en boeten of de invorderingsmaatregelen die naar hun nationale recht beschikbaar 
zijn, te regelen. Bijgevolg mag het instrument dat de handhaving of tenuitvoerlegging van zulke sancties en/of 
boeten toelaat, waar nodig en rekening houdend met het nationale recht en/of de nationale praktijk in de aange
zochte lidstaat, aangevuld worden met, vergezeld gaan van of vervangen worden door een titel die de handhaving 
of tenuitvoerlegging in de aangezochte lidstaat toelaat. 
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(45)  De meer uniforme regels mogen geen wijziging of aanpassing inhouden van de verplichte naleving van de in 
artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) neergelegde grondrechten en vrijheden van verweer
ders en op hen toepasselijke fundamentele rechtsbeginselen, zoals het recht te worden gehoord, het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte, het recht op een eerlijk proces en het „ne bis in idem”-beginsel. 

(46) Deze richtlijn heeft niet ten doel geharmoniseerde regels betreffende justitiële samenwerking, rechterlijke bevoegd
heid of erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken vast te stellen, noch het 
toepasselijke recht te behandelen. 

(47)  Voor het geval de in deze richtlijn neergelegde verplichtingen niet worden nagekomen, moeten de lidstaten 
passende maatregelen nemen, inclusief administratieve en gerechtelijke procedures, en voorzien in doeltreffende, 
afschrikkende en evenredige sancties voor schending van de uit deze richtlijn voortvloeiende verplichtingen. 

(48)  Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die in het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie worden erkend, in het bijzonder de bescherming van persoonsgegevens (artikel 8), de vrij
heid van beroep en het recht te werken (artikel 15), de vrijheid van ondernemerschap (artikel 16), het recht op 
collectieve onderhandelingen en op collectieve actie (artikel 28), het recht op rechtvaardige en billijke arbeidsom
standigheden en -voorwaarden (artikel 31), het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpar
tijdig gerecht (artikel 47), het vermoeden van onschuld en de rechten van de verdediging (artikel 48) en het recht 
om niet tweemaal voor hetzelfde delict te worden berecht (ne bis in idem) (artikel 50), en moet worden toegepast 
in overeenstemming met deze rechten en beginselen. 

(49)  Om een betere en meer uniforme toepassing van Richtlijn 96/71/EG te bevorderen, moet worden voorzien in een 
elektronisch systeem voor de uitwisseling van informatie dat administratieve samenwerking vergemakkelijkt, en 
moeten de bevoegde instanties zo veel mogelijk gebruikmaken van het IMI. Dit mag een toepassing van bestaande 
en toekomstige bilaterale overeenkomsten en regelingen inzake administratieve samenwerking en wederzijdse 
bijstand evenwel niet in de weg staan. 

(50)  Aangezien de doelstelling van deze richtlijn, namelijk de vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor een 
pakket passende bepalingen, maatregelen en controlemechanismen voor een betere en meer uniforme uitvoering, 
toepassing en handhaving van Richtlijn 96/71/EG in de praktijk, niet voldoende door de lidstaten kan worden 
verwezenlijkt, maar vanwege de strekking en de gevolgen van de richtlijn, beter op het niveau van de Unie kan 
worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 VEU neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maat
regelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet 
verder dan wat nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken. 

(51)  De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming werd geraadpleegd overeenkomstig artikel 28, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en heeft op 19 juli 2012 (1) advies uitgebracht, 

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: 

HOOFDSTUK I 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 

Onderwerp 

1. Deze richtlijn stelt een gemeenschappelijk kader voor een pakket passende bepalingen, maatregelen en controleme
chanismen vast voor een betere en meer uniforme uitvoering, toepassing en handhaving van Richtlijn 96/71/EG in de 
praktijk, met inbegrip van maatregelen om elk misbruik en elke omzeiling van de toepasselijke regels te voorkomen en 
te bestraffen, onverminderd de werkingssfeer van Richtlijn 96/71/EG. 
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Deze richtlijn wil garanderen dat het passende niveau van bescherming van de rechten van voor het verrichten van 
grensoverschrijdende diensten gedetacheerde werknemers wordt geëerbiedigd, in het bijzonder de naleving van de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die toepasselijk zijn in de lidstaat waar de diensten worden verricht, overeen
komstig artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG, en bijdragen aan de werking van de interne markt, en tegelijkertijd de uitoefe
ning van de vrijheid van dienstverrichting voor dienstverrichters vergemakkelijken en eerlijke concurrentie tussen dienst
verrichters bevorderen. 

2. Deze richtlijn mag niet aldus worden uitgelegd dat zij op enigerlei wijze afbreuk doet aan de uitoefening van de 
grondrechten zoals die in de lidstaten en op het niveau van de Unie zijn erkend, met inbegrip van het stakingsrecht of 
de stakingsvrijheid dan wel het recht of de vrijheid om in het kader van de in de lidstaten bestaande bijzondere stelsels 
van arbeidsverhoudingen andere acties te voeren overeenkomstig het nationaal recht en/of de nationale praktijk. Zij doet 
evenmin afbreuk aan het recht om over collectieve overeenkomsten te onderhandelen, deze te sluiten en naleving ervan 
af te dwingen, en om collectieve actie te voeren overeenkomstig het nationaal recht en/of de nationale praktijk. 

Artikel 2 

Definities 

Voor de toepassing van deze richtlijn gelden de volgende definities: 

a) „bevoegde instantie”: een instantie of orgaan, waaronder de verbindingsbureaus zoals bedoeld in artikel 4 van Richt
lijn 96/71/EG kunnen worden begrepen, die door een lidstaat is aangewezen om de uit hoofde van Richtlijn 
96/71/EG en deze richtlijn te vervullen taken te verrichten; 

b)  „verzoekende instantie”: de bevoegde instantie van een lidstaat die verzoekt om bijstand, informatie, kennisgeving of 
invordering van een in hoofdstuk VI bedoelde sanctie of boete; 

c)  „aangezochte instantie”: de bevoegde instantie van een lidstaat die om bijstand, informatie, mededeling of invordering 
van een in hoofdstuk VI bedoelde sanctie of boete wordt verzocht. 

Artikel 3 

Bevoegde instanties en verbindingsbureaus 

Voor de toepassing van deze richtlijn wijzen de lidstaten overeenkomstig het nationale recht en/of de nationale praktijk 
een of meer bevoegde instanties aan, waartoe ook de in artikel 4 van Richtlijn 96/71/EG bedoelde verbindingsbureaus 
kunnen behoren. De lidstaten houden er bij het aanwijzen van hun bevoegde instanties rekening mee dat de bescherming 
van de uitgewisselde informatie en van de wettelijke rechten van natuurlijke en rechtspersonen die geschonden kunnen 
worden, wordt gegarandeerd. De lidstaten blijven in laatste instantie verantwoordelijk voor het garanderen van de gege
vensbescherming en de wettelijke rechten van betrokkenen en stellen daarvoor passende mechanismen in. 

Lidstaten delen de contactgegevens van de bevoegde instanties aan de Commissie en de andere lidstaten mede. De 
Commissie publiceert de lijst van bevoegde instanties en verbindingsbureaus en werkt die op gezette tijden bij. 

De andere lidstaten en de instellingen van de Unie respecteren de door iedere lidstaat gemaakte keuze van bevoegde 
instantie(s). 

Artikel 4 

Identificatie van een daadwerkelijke detachering en voorkoming van misbruik en omzeiling 

1. Met het oog op de uitvoering, toepassing en handhaving van Richtlijn 96/71/EG voeren de bevoegde instanties een 
algemene beoordeling uit van alle feitelijke elementen die noodzakelijk worden geacht, inclusief in het bijzonder die zoals 
bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel. Deze elementen zijn bedoeld als hulp voor de bevoegde instanties bij het 
verrichten van controles en in het geval zij redenen hebben om te vermoeden dat een werknemer niet in aanmerking 
komt voor de status van gedetacheerd werknemer zoals bedoeld in Richtlijn 96/71/EG. Deze elementen zijn aanwij
zingen voor de algemene beoordeling die moet worden verricht, en kunnen derhalve niet los van elkaar worden bezien. 
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2. Om vast te stellen of een onderneming daadwerkelijk substantiële activiteiten verricht, andere dan uitsluitend intern 
beheer en/of administratieve activiteiten, voeren de bevoegde instanties een algemene beoordeling uit van alle feitelijke 
elementen die, gedurende een langere periode, kenmerkend zijn voor de activiteiten die een onderneming verricht in de 
lidstaat waar zij is gevestigd en, zo nodig, in de lidstaat van ontvangst. Deze elementen kunnen met name omvatten: 

a)  de plaats waar de onderneming haar statutaire zetel heeft en haar administratie wordt verricht, waar zij kantoren 
heeft, belasting en socialezekerheidspremies betaalt, en waar zij, indien van toepassing, overeenkomstig het nationaal 
recht een vergunning voor de uitoefening van een beroep heeft of is ingeschreven bij kamers van koophandel of 
beroepsorganisaties; 

b)  de plaats waar gedetacheerde werknemers worden aangeworven en van waaruit ze worden gedetacheerd; 

c)  het recht dat van toepassing is op de overeenkomsten van de onderneming met haar werknemers, enerzijds, en haar 
klanten, anderzijds; 

d)  de plaats waar de onderneming haar belangrijkste ondernemingsactiviteiten ontplooit en waar zij administratief 
personeel heeft; 

e)  het aantal overeenkomsten en/of de grootte van de omzet in de lidstaat van vestiging, rekening houdend met onder 
andere de specifieke situatie van nieuwe ondernemingen en kmo's. 

3. Om te beoordelen of een gedetacheerd werknemer tijdelijk zijn of haar werkzaamheden verricht in een andere 
lidstaat dan die waar hij of zij gewoonlijk werkt, moeten alle feitelijke elementen die voor dat werk kenmerkend zijn, 
alsmede de situatie van de werknemer worden onderzocht. Deze elementen kunnen met name omvatten: 

a)  het werk wordt voor een bepaalde periode verricht in een andere lidstaat; 

b)  de datum waarop de detachering begint; 

c) de detachering vindt plaats in een andere lidstaat dan die waar of van waaruit de gedetacheerde werknemer gewoon
lijk zijn of haar arbeid verricht in de zin van Verordening (EG) nr. 593/2008 (Rome I) en/of het Verdrag van Rome; 

d)  de gedetacheerde werknemer keert na de beëindiging van de werkzaamheden of de dienstverrichting waarvoor hij of 
zij was gedetacheerd, terug naar de lidstaat van waar hij of zij is gedetacheerd, of waar hij of zij wordt geacht weer te 
gaan werken; 

e)  de aard van de activiteiten; 

f)  de werkgever die de werknemer detacheert, zorgt voor het vervoer, de kost en inwoon of accommodatie of dat deze 
door hem wordt terugbetaald en waar dit het geval is, op welke wijze hierin is voorzien of op welke manier dit wordt 
terugbetaald; 

g)  alle eerdere tijdvakken waarin dezelfde of een andere (gedetacheerde) werknemer de betrokken werkzaamheden heeft 
verricht. 

4. Het niet naleven van één of meerdere van deze in de leden 2 en 3 bedoelde feitelijke elementen betekent niet auto
matisch dat er geen sprake is van een detachering. De beoordeling van deze elementen wordt aangepast aan elk specifiek 
geval, rekening houdend met de specificiteit van de situatie. 

5. De in dit artikel bedoelde elementen die de bevoegde instanties gebruiken om uit te maken of sprake is van een 
daadwerkelijke detachering, kunnen ook worden gebruikt om vast te stellen of een persoon onder de definitie van werk
nemer zoals bedoeld in artikel 2, lid 2, van Richtlijn 96/71/EG valt. De lidstaten moeten onder andere kijken naar 
elementen in verband met de verrichting van arbeid, gezagsverhoudingen de beloning van de werknemer, ongeacht de 
wijze waarop de betrekking in een mogelijkerwijs tussen de partijen gesloten overeenkomst, van contractuele aard of 
anderszins, wordt gekenmerkt. 

28.5.2014 L 159/18 Publicatieblad van de Europese Unie NL    

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 10-03-2022

M&D Seminars 64



HOOFDSTUK II 

TOEGANG TOT INFORMATIE 

Artikel 5 

Betere toegang tot informatie 

1. De lidstaten nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie over de in artikel 3 van Richtlijn 
96/71/EG genoemde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die door dienstverrichters moeten worden toegepast en 
waaraan zij moeten voldoen, vanop afstand en met elektronische middelen duidelijk, transparant, begrijpelijk, volledig en 
op gemakkelijk toegankelijke wijze algemeen gratis beschikbaar is gemaakt in een opmaak en in overeenstemming met 
de webtoegankelijkheidsnormen die de toegang voor personen met een handicap waarborgen, en dat de in artikel 4 van 
Richtlijn 96/71/EG bedoelde verbindingsbureaus of andere bevoegde nationale instanties in staat zijn hun taak doeltref
fend te verrichten. 

2. Met het oog op een verdere verbetering van de toegang tot informatie moeten de lidstaten: 

a)  op één officiële nationale website en via andere passende kanalen gedetailleerd, op gebruiksvriendelijke wijze en in 
een toegankelijk formaat duidelijk vermelden welke arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden en/of welk deel van 
hun nationaal en/of regionaal recht moet worden toegepast op naar hun grondgebied gedetacheerde werknemers; 

b)  de nodige maatregelen treffen om op de enige officiële nationale website en via andere passende middelen informatie 
ter beschikking te stellen over de collectieve arbeidsovereenkomsten die van toepassing zijn en op wie zij van toepas
sing zijn en de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die krachtens Richtlijn 96/71/EG door dienstverrichters uit 
andere lidstaten moeten worden toegepast, met inbegrip van voor zover mogelijk links naar bestaande websites en 
andere contactpunten, zoals de betrokken sociale partners; 

c)  de informatie aan werknemers en dienstverrichters gratis ter beschikking stellen in de officiële taal/talen van de 
lidstaat van ontvangst en in de talen die naar het oordeel van de lidstaat van ontvangst voor zijn arbeidsmarkt het 
meest relevant zijn. Die informatie wordt voor zover mogelijk beschikbaar gesteld in de vorm van een beknopte 
brochure waarin de belangrijkste arbeidsvoorwaarden worden vermeld, met inbegrip van een beschrijving van de 
klachtenprocedure, en op verzoek in een opmaak die toegankelijk is voor personen met een handicap; aanvullende 
gedetailleerde informatie over de op gedetacheerde werknemers toepasselijke arbeids- en sociale voorwaarden, met 
inbegrip van gezondheid en veiligheid op het werk, wordt gratis, via diverse gemakkelijk toegankelijke kanalen ter 
beschikking gesteld; 

d)  de toegankelijkheid en duidelijkheid van de relevante informatie, met name die op de enige officiële nationale website 
zoals bedoeld onder a) verbeteren; 

e)  binnen het verbindingsbureau een contactpersoon aanwijzen die belast is met de behandeling van verzoeken om 
informatie; 

f)  de informatie in de landenfiches voortdurend bijwerken. 

3. De Commissie zal de lidstaten blijven bijstaan op het gebied van de toegang tot informatie. 

4. Wanneer overeenkomstig de nationale wetgevingen, tradities en praktijken, en met inachtneming van de onafhan
kelijkheid van de sociale partners, de in artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG bedoelde arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden zijn neergelegd in collectieve overeenkomsten in de zin van artikel 3, leden 1 en 8, van die richtlijn, 
zorgen de lidstaten ervoor dat die voorwaarden en omstandigheden op een toegankelijke en transparante wijze beschik
baar worden gesteld voor dienstverrichters uit andere lidstaten en gedetacheerde werknemers, en schakelen zij hierbij de 
sociale partners in. De relevante informatie dient met name de verschillende minimumlonen en de componenten 
daarvan, de wijze waarop het verschuldigde loon wordt berekend en, in voorkomend geval, de criteria voor indeling in 
de verschillende salarisschalen te bevatten. 

5. De lidstaten wijzen de organen en autoriteiten aan waar werknemers en ondernemingen algemene informatie 
kunnen krijgen over het toepasselijke nationaal recht en de toepasselijke nationale praktijk betreffende hun rechten en 
verplichtingen op hun grondgebied. 
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HOOFDSTUK III 

ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING 

Artikel 6 

Wederzijdse bijstand — algemene beginselen 

1. De lidstaten werken nauw samen en verlenen elkaar onverwijld wederzijdse bijstand om de uitvoering, de toepas
sing en de handhaving van deze richtlijn en Richtlijn 96/71/EG te vergemakkelijken. 

2. De samenwerking tussen de lidstaten bestaat in het bijzonder uit het gehoor geven aan met redenen omklede 
verzoeken van bevoegde instanties om informatie en uit het uitvoeren van controles, inspecties en onderzoeken met 
betrekking tot de in artikel 1, lid 3, van Richtlijn 96/71/EG vermelde detacheringsomstandigheden, met inbegrip van het 
onderzoek naar inbreuken op en misbruiken van de geldende regels inzake de detachering van werknemers. In het 
verzoek om informatie wordt informatie verstrekt over de eventuele invordering van een administratieve sanctie en/of 
boete of de kennisgeving van een beslissing tot oplegging van een sanctie en/of boete als bedoeld in hoofdstuk VI. 

3. De samenwerking tussen de lidstaten kan ook het toezenden en betekenen van stukken omvatten. 

4. Om gehoor te kunnen geven aan een verzoek om bijstand van bevoegde instanties in een andere lidstaat zien de 
lidstaten erop toe dat op hun grondgebied gevestigde dienstverrichters hun bevoegde instanties alle informatie 
verstrekken die nodig is om hun activiteiten met inachtneming van hun nationale wetgeving te controleren. De lidstaten 
nemen adequate maatregelen in het geval dat deze informatie niet wordt verstrekt. 

5. Wanneer er zich problemen voordoen om aan een verzoek om informatie te voldoen of om controles, inspecties 
of onderzoeken uit te voeren, stelt de lidstaat in kwestie de verzoekende lidstaat daarvan onverwijld in kennis, zodat een 
oplossing kan worden gevonden. 

Wanneer er sprake is van aanhoudende problemen bij de uitwisseling van informatie, of wanneer men blijft weigeren 
informatie te verstrekken, wordt de Commissie hiervan op de hoogte gesteld, in voorkomend geval via het IMI, en neemt 
zij passende maatregelen. 

6. Voor het door de lidstaten langs elektronische weg verstrekken van informatie waar andere lidstaten of de 
Commissie om hebben verzocht, gelden de volgende termijnen: 

a) urgente gevallen, zoals die waarin de btw-registers moeten worden gecontroleerd voor het controleren van een onder
neming in een andere lidstaat: zo snel mogelijk, maar ten laatste twee werkdagen na ontvangst van het verzoek. 

De reden van de urgentie wordt duidelijk vermeld in het verzoek en er worden gegevens verstrekt om deze urgentie 
te funderen. 

b)  Voor alle overige verzoeken om informatie: niet meer dan 25 werkdagen na ontvangst van het verzoek tenzij de 
lidstaten onderling een kortere termijn afspreken. 

7. De lidstaten zien erop toe dat de registers waarin de dienstverrichters zijn ingeschreven en die door de bevoegde 
instanties op hun grondgebied kunnen worden geraadpleegd, voor de toepassing van deze richtlijn en Richtlijn 
96/71/EG en voor zover deze registers door de lidstaat in het IMI zijn opgenomen, onder dezelfde voorwaarden toegan
kelijk zijn voor de overeenkomstige bevoegde instanties van de andere lidstaten. 

8. De lidstaten zien erop toe dat de informatie die door de in artikel 2, onder a), bedoelde organen wordt uitgewisseld 
of de informatie die aan hen wordt verstrekt alleen wordt gebruikt voor de zaak of zaken waarvoor daarom verzocht is. 

9. Wederzijdse administratieve samenwerking en bijstand is kosteloos. 

10. Een verzoek om informatie belemmert de bevoegde instanties niet om in overeenstemming met de relevante 
nationale en Uniewetgeving onderzoeken in te stellen naar vermeende inbreuken op Richtlijn 96/71/EG of deze richtlijn, 
of om maatregelen te nemen om dergelijke inbreuken te voorkomen. 
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Artikel 7 

Rol van de lidstaten in het kader van administratieve samenwerking 

1. Overeenkomstig de beginselen van de artikelen 4 en 5 van Richtlijn 96/71/EG valt tijdens de detacheringsperiode 
van een werknemer naar een andere lidstaat de inspectie van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden waaraan over
eenkomstig Richtlijn 96/71/EG moet zijn voldaan, onder de verantwoordelijkheid van de instanties van de lidstaat van 
ontvangst, indien nodig in samenwerking met de lidstaat van vestiging. 

2. De lidstaat van vestiging van de dienstverrichter blijft — in overeenstemming met het nationaal recht, de nationale 
praktijk en administratieve procedures — controle en toezicht uitoefenen en de nodige controle- en handhavingsmaatre
gelen nemen met betrekking tot naar een andere lidstaat gedetacheerde werknemers. 

3. De lidstaat van vestiging van de dienstverrichter verleent bijstand aan de lidstaat van detachering om de naleving 
van de voorwaarden van Richtlijn 96/71/EG en deze richtlijn te waarborgen. Die verantwoordelijkheid doet geen afbreuk 
aan de mogelijkheid van de lidstaat van detachering om toezicht te houden, controles uit te voeren, of de nodige handha
vingsmaatregelen te nemen overeenkomstig deze richtlijn en Richtlijn 96/71/EG. 

4. Wanneer de feiten op mogelijke onregelmatigheden duiden, verstrekt een lidstaat de betrokken lidstaat op eigen 
initiatief onverwijld alle relevante informatie. 

5. Voorts kunnen de bevoegde instanties van de ontvangende lidstaat de bevoegde instanties van de lidstaat van vesti
ging voor iedere dienstverrichting of dienstverrichter om informatie verzoeken over de rechtmatigheid van de vestiging 
van de dienstverrichter, het goede gedrag van de dienstverrichter en het ontbreken van eventuele inbreuken op de 
geldende regels. De bevoegde instanties van de lidstaat van vestiging verstrekken deze informatie overeenkomstig 
artikel 6. 

6. De in dit artikel vermelde verplichting impliceert niet dat de lidstaat van vestiging daadwerkelijke verificaties en 
controles moet verrichten op het grondgebied van de ontvangende lidstaat waar de dienst wordt verricht. Dergelijke veri
ficaties en controles kunnen eventueel door de instanties van de ontvangende lidstaat uit eigen beweging of op verzoek 
van de bevoegde instanties van de lidstaat van vestiging verricht worden overeenkomstig artikel 10 en in overeenstem
ming met de controlebevoegdheden waarin de nationale wetgeving, gebruiken en administratieve procedures van de 
ontvangende lidstaat voorzien en waarbij het recht van de Unie wordt nageleefd. 

Artikel 8 

Begeleidende maatregelen 

1. De lidstaten nemen met de hulp van de Commissie begeleidende maatregelen om de uitwisseling tussen ambte
naren die belast zijn met de uitvoering van de administratieve samenwerking en de wederzijdse bijstand en met het 
toezicht op de naleving en de handhaving van de toepasselijke regels, te ontwikkelen, te vergemakkelijken en te bevor
deren. De lidstaten kunnen ook begeleidende maatregelen nemen ter ondersteuning van organisaties die informatie 
verstrekken aan gedetacheerde werknemers. 

2. De Commissie gaat de noodzaak na van financiële steun om de administratieve samenwerking verder te verbeteren 
en het wederzijds vertrouwen via projecten — onder meer projecten ter bevordering van uitwisselingen van ambtenaren 
en opleidingen — te vergroten, evenals om initiatieven van onder meer Europese sociale partners inzake beste praktijken 
— zoals de ontwikkeling en de updating van databases of gezamenlijke websites met algemene of sectorspecifieke infor
matie over de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die nageleefd moeten worden, en het verzamelen en beoordelen 
van alomvattende gegevens over het detacheringsproces — te ontwikkelen, te vergemakkelijken en te bevorderen. 

Wanneer de Commissie concludeert dat dit inderdaad het geval is, gebruikt ze, onverminderd de bevoegdheden van het 
Europees Parlement en de Raad in de begrotingsprocedure, de beschikbare financiële middelen om de administratieve 
samenwerking te versterken. 

3. De Commissie en de lidstaten kunnen — met inachtneming van de autonomie van de sociale partners — adequate 
steun verlenen aan relevante initiatieven van de sociale partners op Unie- en nationaal niveau die erop gericht zijn om 
bedrijven en werknemers te informeren over de toepasselijke in deze richtlijn en Richtlijn 96/71/EG neergelegde arbeids
voorwaarden en -omstandigheden. 

28.5.2014 L 159/21 Publicatieblad van de Europese Unie NL    

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 10-03-2022

M&D Seminars 67



HOOFDSTUK IV 

TOEZICHT OP NALEVING 

Artikel 9 

Administratieve eisen en controlemaatregelen 

1. De lidstaten mogen alleen administratieve eisen en controlemaatregelen opleggen die noodzakelijk zijn om te 
zorgen voor een doeltreffend toezicht op de naleving van de bij deze richtlijn en bij Richtlijn 96/71/EG opgelegde 
verplichtingen, op voorwaarde dat de eisen en maatregelen gerechtvaardigd en evenredig zijn overeenkomstig het recht 
van de Unie. 

Daartoe kunnen zij in het bijzonder de volgende maatregelen opleggen: 

a)  de verplichting dat een in een andere lidstaat gevestigde dienstverrichter uiterlijk bij aanvang van de dienstverrichting 
een eenvoudige verklaring aan de verantwoordelijke nationale bevoegde instanties doet toekomen, in (een van) de 
officiële taal/talen van de lidstaat van ontvangst, of in (een) andere taal/talen die door de ontvangende lidstaat 
wordt/worden geaccepteerd, met de voor het uitvoeren van daadwerkelijke controles op de werkplek noodzakelijke 
informatie, waaronder: 

i)  de identiteit van de dienstverrichter; 

ii)  het verwachte aantal duidelijk identificeerbare gedetacheerde werknemers; 

iii)  de onder e) en f) bedoelde personen; 

iv)  de verwachte duur, de voorgenomen begin- en de einddatum van de detachering; 

v)  het adres of de adressen van de werkplek, en tevens 

vi)  de aard van de diensten die de detachering rechtvaardigt; 

b) de verplichting om tijdens de periode van detachering kopieën op papier of in elektronische vorm van de arbeids
overeenkomst of een gelijkwaardig document in de zin van Richtlijn 91/533/EEG van de Raad (1), met inbegrip — 
waar nodig of relevant — van de in artikel 4 van die richtlijn vermelde aanvullende gegevens, loonstrookjes, arbeids
tijdenoverzichten die begin, einde en duur van de dagelijkse arbeidstijd aangeven en betalingsbewijzen van lonen of 
kopieën van gelijkwaardige documenten te bewaren of ter beschikking te stellen en/of te bewaren op een toeganke
lijke en duidelijk geïdentificeerde plaats op zijn grondgebied, zoals de werkplek of het bouwterrein, of — voor 
mobiele werknemers in de transportsector — de operationele basis of het voertuig waarmee de dienst wordt verricht; 

c)  de verplichting de onder b) vermelde documenten na de periode van detachering op verzoek van de instanties van de 
ontvangende lidstaat binnen een redelijke termijn te verstrekken; 

d)  de verplichting een vertaling te verstrekken van de onder b) vermelde documenten in de officiële taal of een van de 
officiële talen van de lidstaat van ontvangst, of in (een) andere door de ontvangende lidstaat aanvaarde taal of talen; 

e)  de verplichting een contactpersoon aan te wijzen voor de contacten met de bevoegde instanties van de ontvangende 
lidstaat waar de diensten worden verricht en om, indien nodig, documenten en/of kennisgevingen te verzenden of in 
ontvangst te nemen; 

f)  de verplichting om — zo nodig — een contactpersoon aan te wijzen met wie de dienstverrichter, op aansporing van 
de relevante sociale partners, tijdens de periode waarin de diensten worden verricht, collectieve onderhandelingen in 
de lidstaat van ontvangst kan voeren overeenkomstig het nationaal recht en/of de nationale praktijk. Het kan daarbij 
gaan om een andere dan de onder e) genoemde persoon en de betrokkene hoeft niet aanwezig te zijn in de lidstaat 
van ontvangst, maar hij moet beschikbaar zijn in het geval daartoe een redelijk en gerechtvaardigd verzoek wordt 
ingediend. 

2. De lidstaten kunnen aanvullende administratieve eisen en controlemaatregelen opleggen indien in bepaalde situaties 
of bij nieuwe ontwikkelingen de bestaande administratieve eisen en controlemaatregelen niet lijken te volstaan of onvol
doende efficiënt lijken te zijn om zorg te dragen voor het effectieve toezicht op de naleving van de bij Richtlijn 
96/71/EG en deze richtlijn opgelegde verplichtingen, mits deze gerechtvaardigd en evenredig zijn. 
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3. Dit artikel doet geen afbreuk aan andere verplichtingen krachtens de Uniewetgeving, met inbegrip van de verplich
tingen uit hoofde van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad (1) en Verordening (EG) nr. 883/2004, en/of die op grond van 
het nationaal recht betreffende de bescherming van werknemers en toegang tot de arbeidsmarkt, op voorwaarde dat zij 
eveneens gelden voor de in de betrokken lidstaat gevestigde ondernemingen en zij gerechtvaardigd en evenredig zijn. 

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de uit hoofde van dit artikel voorgeschreven procedures en formaliteiten met betrek
king tot de detachering van werknemers gebruiksvriendelijk, op afstand en zoveel mogelijk elektronisch door de onder
nemingen kunnen worden afgehandeld. 

5. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van en informeren de dienstverrichters over alle in de leden 1 en 2 
bedoelde maatregelen die zij toepassen of hebben toegepast. De Commissie deelt die maatregelen aan de andere lidstaten 
mede. De informatie voor de dienstverrichters wordt op één nationale website algemeen beschikbaar gesteld in de meest 
relevante taal of talen, zoals bepaald door de lidstaat. 

Overeenkomstig haar bevoegdheden uit hoofde van het VWEU ziet de Commissie toe op de toepassing van de in de 
leden 1 en 2 bedoelde maatregelen, gaat zij na of deze in overeenstemming zijn met het recht van de Unie en neemt zij 
waar nodig de vereiste maatregelen. 

De Commissie brengt regelmatig aan de Raad verslag uit over de door de lidstaten meegedeelde maatregelen en, in voor
komend geval, over de stand van zaken bij haar beoordeling en/of analyse. 

Artikel 10 

Inspecties 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat adequate en doeltreffende controles en toezichtsmechanismen conform het natio
naal recht en de nationale praktijk worden ingesteld en dat de krachtens het nationaal recht aangewezen instanties doel
treffende en adequate inspecties op hun grondgebied uitvoeren om te controleren en erop toe te zien dat de bepalingen 
en regels van Richtlijn 96/71/EG worden nageleefd, met inachtneming van de relevante bepalingen van deze richtlijn, en 
derhalve de correcte toepassing en handhaving ervan te waarborgen. Onverminderd de mogelijkheid van het verrichten 
van steekproefsgewijze controles, worden de inspecties voornamelijk gebaseerd op een risicobeoordeling die door de 
bevoegde instanties wordt opgesteld. Bij de risicobeoordeling kan worden nagegaan in welke sectoren de voor het 
verrichten van diensten gedetacheerde werknemers op hun grondgebied zijn geconcentreerd. Bij de risicobeoordeling kan 
met name rekening worden gehouden met factoren als de verwezenlijking van grote infrastructuurprojecten, het bestaan 
van lange onderaannemingsketens, geografische nabijheid, de speciale problemen en behoeften van specifieke sectoren, 
de inbreuken in het verleden en de kwetsbaarheid van bepaalde groepen werknemers. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de inspecties en de controles van de naleving in het kader van dit artikel, rekening 
houdend met de relevante bepalingen van deze richtlijn, noch discriminerend noch onevenredig zijn. 

3. Als er tijdens de inspecties en in het licht van artikel 4 behoefte is aan informatie, handelen de lidstaat van 
ontvangst en de lidstaat van vestiging overeenkomstig de regels inzake administratieve samenwerking. Dat betekent in 
het bijzonder dat de bevoegde instanties overeenkomstig de regels en beginselen van de artikelen 6 en 7 samenwerken. 

4. In lidstaten waar in overeenstemming met de nationale wetgeving en/of gebruiken de vaststelling van de in artikel 3 
van Richtlijn 96/71/EG vermelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van gedetacheerde werknemers — en met 
name de minimumlonen en de arbeidstijd — aan het management en de werknemers wordt overgelaten, mogen zij — 
op het daartoe geëigende niveau en afhankelijk van de door de lidstaten vastgestelde voorwaarden — ook toezicht uitoe
fenen op de toepassing van de desbetreffende arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van gedetacheerde werknemers, 
op voorwaarde dat een adequaat niveau van bescherming wordt gewaarborgd dat gelijkwaardig is aan het uit Richtlijn 
96/71/EG en deze richtlijn voortvloeiende niveau van bescherming. 

5. Lidstaten waar de arbeidsinspectiediensten geen bevoegdheden hebben met betrekking tot de controle van en het 
toezicht op de werkomstandigheden en/of arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van gedetacheerde werknemers, 
kunnen, overeenkomstig het nationaal recht en/of de nationale praktijken, regelingen, procedures en mechanismen intro
duceren, wijzigen of handhaven die de naleving van deze arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden waarborgen, op voor
waarde dat de regelingen de betrokken personen een adequaat niveau van bescherming bieden dat gelijkwaardig is aan 
het uit Richtlijn 96/71/EG en deze richtlijn voortvloeiende niveau van bescherming. 
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HOOFDSTUK V 

HANDHAVING 

Artikel 11 

Verdediging van rechten — facilitering van klachten — nabetalingen 

1. Voor de handhaving van de verplichtingen uit hoofde van Richtlijn 71/6/EG, met name artikel 6 daarvan, en deze 
richtlijn waarborgen de lidstaten doeltreffende mechanismen op basis waarvan gedetacheerde werknemers direct een 
klacht tegen hun werkgevers kunnen indienen, evenals het recht om gerechtelijke of administratieve procedures op te 
starten — ook in de lidstaat waar de werknemers gedetacheerd zijn of waren — wanneer werknemers van oordeel zijn 
dat zij verlies of schade hebben geleden doordat de geldende regels niet werden toegepast, zelfs nadat de arbeidsverhou
ding in het kader waarvan de regels niet zouden zijn nageleefd, al is beëindigd. 

2. Lid 1 geldt onverminderd de jurisdictie van de rechtbanken in de lidstaten zoals vastgesteld in met name de rele
vante rechtsinstrumenten van de Unie en/of internationale conventies. 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat vakbonden en andere derde partijen zoals verenigingen, organisaties en andere 
rechtspersonen die er, overeenkomstig de in het nationaal recht vastgestelde criteria, een rechtmatig belang bij hebben 
dat deze richtlijn en Richtlijn 96/71/EG worden nageleefd, namens of ter ondersteuning van de gedetacheerde werkne
mers of hun werkgevers, en, met hun toestemming, gerechtelijke of administratieve procedures kunnen aanspannen met 
het oog op de uitvoering van deze richtlijn en Richtlijn 96/71/EG en/of de handhaving van de uit deze richtlijn en Richt
lijn 96/71/EG voortvloeiende verplichtingen. 

4. De leden 1 en 3 zijn van toepassing onverminderd: 

a)  nationale regels inzake verjaring of termijnen voor het aanhangig maken van soortgelijke zaken, op voorwaarde dat 
zij de uitoefening van die rechten niet feitelijk onmogelijk of buitengewoon moeilijk maken; 

b) andere bevoegdheden en collectieve rechten van de sociale partners en de werknemers- en werkgeversvertegenwoordi
gers overeenkomstig het nationaal recht en/of de nationale praktijk, indien van toepassing; 

c)  nationale procesregels inzake vertegenwoordiging en verweer bij de rechter. 

5. Gedetacheerde werknemers die gerechtelijke of administratieve procedures starten zoals bedoeld in lid 1 worden 
beschermd tegen elke nadelige behandeling door hun werkgever. 

6. De lidstaten zorgen ervoor dat de werkgever van een gedetacheerde werknemer aansprakelijk is voor aanspraken 
die voortvloeien uit de contractuele relaties tussen de werkgever en de gedetacheerde werknemer. 

De lidstaten zorgen met name voor de nodige mechanismen om te waarborgen dat de gedetacheerde werknemers het 
volgende kunnen ontvangen: 

a)  achterstallig nettoloon dat hun uit hoofde van de geldende arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in artikel 3 van 
Richtlijn 96/71/EG verschuldigd is; 

b) nabetalingen of terugbetalingen van onrechtmatig op zijn of haar loon ingehouden belastingen of socialezekerheids
bijdragen; 

c)  terugbetaling van buitensporige kosten in verhouding tot het nettoloon of de kwaliteit van de accommodatie die van 
het loon worden ingehouden of afgetrokken in ruil voor door de werkgever ter beschikking gestelde accommodatie; 

d)  in voorkomend geval, onrechtmatig ingehouden werkgeversbijdragen die verschuldigd zijn aan gemeenschappelijke 
fondsen of instellingen van sociale partners. 
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Dit lid geldt ook wanneer de gedetacheerde werknemers zijn teruggekeerd uit de lidstaat van detachering. 

Artikel 12 

Aansprakelijkheid in het geval van onderaanneming 

1. Teneinde fraude en misbruik aan te pakken, kunnen de lidstaten na raadpleging van de relevante sociale partners 
overeenkomstig het nationale recht en/of de nationale praktijk aanvullende maatregelen nemen op niet-discriminerende 
en evenredige basis teneinde ervoor te zorgen dat in onderaannemingsketens de contractant van wie de werkgever- 
dienstverrichter die onder artikel 1, lid 3, van Richtlijn 96/71/EG valt een directe onderaannemer is, door de gedeta
cheerde werknemers naast of in plaats van de werkgever aansprakelijk kan worden gesteld met betrekking tot het achter
stallige nettoloon dat met het minimumloon overeenkomt, en/of de aan gemeenschappelijke fondsen of instellingen van 
sociale partners verschuldigde bijdragen die onder artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG vallen. 

2. Wat de in de bijlage bij Richtlijn 96/71/EG genoemde werkzaamheden betreft, voorzien de lidstaten in maatregelen 
die waarborgen dat, in onderaannemingsketens, gedetacheerde werknemers de aannemer waarvan de werkgever een 
directe onderaannemer is, naast of in plaats van de werkgever, aansprakelijk kunnen houden voor de naleving van de in 
lid 1 van dit artikel vermelde rechten. 

3. De in de leden 1 en 2 vermelde aansprakelijkheid is beperkt tot de door de werknemers verworven rechten in het 
kader van de contractuele relaties tussen de contractant en zijn of haar onderaannemer. 

4. Overeenkomstig het recht van de Unie kunnen de lidstaten met betrekking tot de reikwijdte van de aansprakelijk
heid in het geval van onderaanneming uit hoofde van het nationaal recht op niet-discriminerende en evenredige basis 
tevens strengere aansprakelijkheidsregels vaststellen. Overeenkomstig het recht van de Unie kunnen de lidstaten dergelijke 
aansprakelijkheidsregels ook vaststellen voor andere sectoren dan de in de bijlage bij Richtlijn 96/71/EG genoemde 
sectoren. 

5. De lidstaten kunnen in de in de leden 1, 2 en 4 bedoelde gevallen bepalen dat een contractant die zich aan de door 
het nationale recht voorgeschreven zorgvuldigheidseisen heeft gehouden, niet aansprakelijk is. 

6. In plaats van de in lid 2 vermelde aansprakelijkheidsregels kunnen de lidstaten overeenkomstig het recht van de 
Unie en het nationaal recht en/of de nationale praktijk andere passende handhavingsmaatregelen treffen die het in een 
directe onderaannemingsrelatie mogelijk maken effectieve en evenredige sancties tegen de aannemer te treffen en fraude 
en misbruik aan te pakken in situaties waarin werknemers problemen hebben om hun rechten te doen gelden. 

7. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de maatregelen die zij overeenkomstig dit artikel hebben genomen 
en stellen de informatie algemeen beschikbaar in de meest relevante taal of talen, waarvan de keuze aan de lidstaten 
wordt gelaten. 

In het geval van lid 2 omvat de aan de Commissie verstrekte informatie gegevens over de aansprakelijkheid in onderaan
nemingsketens. 

In het geval van lid 6 omvat de aan de Commissie verstrekte informatie gegevens over de doeltreffendheid van de alter
natieve nationale maatregelen met betrekking tot de in lid 2 genoemde aansprakelijkheidsregels. 

De Commissie stelt deze informatie beschikbaar aan de andere lidstaten. 

8. De Commissie ziet nauw toe op de toepassing van dit artikel. 
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HOOFDSTUK VI 

GRENSOVERSCHRIJDENDE HANDHAVING VAN FINANCIELE ADMINISTRATIEVE SANCTIES EN/OF BOETEN 

Artikel 13 

Toepassingsgebied 

1. Onverminderd de middelen waarin andere wetgeving van de Unie voorziet of kan voorzien, zijn de beginselen van 
wederzijdse bijstand en wederzijdse erkenning, evenals de in dit hoofdstuk vastgestelde maatregelen en procedures van 
toepassing op de grensoverschrijdende handhaving van financiële administratieve sancties en/of boeten die in een lidstaat 
worden opgelegd aan een in een andere lidstaat gevestigde dienstverrichter wegens het niet-naleven van de geldende 
regels inzake detachering van werknemers in een andere lidstaat. 

2. Dit hoofdstuk is van toepassing op financiële administratieve sancties en/of boeten, met inbegrip van heffingen en 
toeslagen, die worden opgelegd door bevoegde instanties of worden bevestigd door administratieve of gerechtelijke 
organen of, indien van toepassing, die het resultaat zijn van procedures voor arbeidsgerechten, in verband met de niet- 
naleving van de bepalingen van Richtlijn 96/71/EG of van deze richtlijn. 

Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de handhaving van sancties die onder het toepassingsgebied vallen van Kaderbe
sluit 2005/214/JBZ van de Raad (1), Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad (2) of Besluit 2006/325/EG van de 
Raad (3). 

Artikel 14 

Aanwijzing van de bevoegde instanties 

Elke lidstaat stelt de Commissie via het IMI in kennis van de instantie of instanties die overeenkomstig zijn wetgeving 
bevoegd is of zijn voor de toepassing van dit hoofdstuk. Indien hun interne organisatie zulks vereist, kunnen de lidstaten 
een of meer centrale autoriteiten aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor het administratief toezenden en in ontvangst 
nemen van verzoeken en die de bevoegde instanties bijstaan. 

Artikel 15 

Algemene beginselen — wederzijdse bijstand en erkenning 

1. Onverminderd de artikelen 16 en 17 is de aangezochte instantie ertoe gehouden, op verzoek van de verzoekende 
instantie: 

a)  een administratieve sanctie en/of boete te innen, die overeenkomstig de wetten en procedures van de verzoekende 
lidstaat door een bevoegde instantie is opgelegd of door een administratieve of gerechtelijke instantie of, in voorko
mend geval, door arbeidsgerechten bevestigd is en waartegen geen beroep meer kan worden ingesteld; of 

b)  kennisgeving te doen van een beslissing tot oplegging van een sanctie en/of boete. 

Bovendien doet de aangezochte instantie kennisgeving van enig ander relevant document in verband met de invordering 
van een dergelijke sanctie en/of boete, met inbegrip van de gerechtelijke uitspraak of de (onherroepelijke) beslissing, of 
een gewaarmerkt afschrift daarvan, die de wettelijke basis en titel vormt voor de tenuitvoerlegging van het invorderings
verzoek. 
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2. De verzoekende instantie zorgt ervoor dat het verzoek om invordering van een administratieve sanctie en/of boete 
of de kennisgeving van een beslissing tot oplegging van een sanctie en/of boete wordt ingediend overeenkomstig de 
geldende wettelijke, bestuursrechtelijke bepalingen en administratieve gebruiken in die lidstaat. 

Een dergelijk verzoek wordt alleen gedaan indien de verzoekende instantie niet in staat is de invordering of kennisgeving 
overeenkomstig de geldende nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en administratieve gebruiken te 
verrichten. 

De verzoekende instantie dient geen verzoek om invordering van een administratieve sanctie en/of boete of om kennisge
ving van een beslissing tot oplegging van een zodanige sanctie en/of boete in, indien en zo lang als de sanctie en/of 
boete, evenals de onderliggende vordering en/of het instrument dat de handhaving in de verzoekende lidstaat toelaat, in 
die lidstaat worden betwist of aangevochten. 

3. De bevoegde instantie die aangezocht is om een administratieve sanctie en/of boete te innen of kennisgeving te 
doen van een beslissing tot oplegging van zo'n sanctie en/of boete die overeenkomstig dit hoofdstuk en artikel 21 is 
doorgestuurd, erkent deze zonder verdere formaliteiten en neemt onverwijld de nodige maatregelen voor de tenuitvoer
legging ervan, tenzij die aangezochte instantie besluit een van de weigeringsgronden van artikel 17 in te roepen. 

4. Bij de invordering van een administratieve sanctie en/of boete of bij de kennisgeving van een beslissing tot opleg
ging van een dergelijke sanctie en/of boete handelt de aangezochte instantie overeenkomstig de wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen en administratieve gebruiken die in de aangezochte lidstaat van toepassing zijn op dezelfde of, bij 
gebreke daarvan, op vergelijkbare inbreuken of beslissingen. 

De kennisgeving van een beslissing tot oplegging van een administratieve sanctie en/of boete door de aangezochte 
instantie en het verzoek tot invordering worden, overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en admi
nistratieve gebruiken die in de aangezochte lidstaat van toepassing zijn, geacht hetzelfde effect te sorteren als wanneer zij 
door de verzoekende lidstaat waren gedaan. 

Artikel 16 

Verzoek om invordering of kennisgeving 

1. De verzoekende instantie doet zonder onnodige vertraging haar verzoek om invordering van een administratieve 
sanctie en/of boete en de tot kennisgeving van een beslissing tot oplegging van een dergelijke sanctie en/of boete door 
middel van een uniform instrument en verstrekt daarin ten minste de volgende gegevens: 

a) de naam en het bekende adres van de geadresseerde en alle andere relevante gegevens of informatie voor de identifi
catie van de geadresseerde; 

b)  een samenvatting van de feiten en de omstandigheden van de inbreuk, de aard van de inbreuk en de toepasselijke 
regelgeving; 

c)  het instrument dat de handhaving in de verzoekende lidstaat toelaat en alle andere relevante gegevens of documenten 
— met inbegrip van gegevens of documenten van juridische aard — met betrekking tot de onderliggende vordering 
en de administratieve sanctie en/of boete, en 

d)  de naam, het adres en andere contactgegevens van de voor de beoordeling van de administratieve sanctie en/of boete 
bevoegde instantie en van de bevoegde instantie — als die van de eerstgenoemde instantie verschilt — waar nadere 
informatie kan worden verkregen over de sanctie en/of boete of over de mogelijkheden om de betalingsverplichting 
of de beslissing tot betalingsverplichting te betwisten. 

2. In aanvulling op hetgeen is bepaald in lid 1, vermeldt het verzoek: 

a)  voor kennisgevingen van een beslissing, het doel van de kennisgeving en de periode waarbinnen de kennisgeving 
moet worden gedaan; 

b)  voor invorderingsverzoeken, de datum waarop de gerechtelijke uitspraak of de beslissing voor tenuitvoerlegging 
vatbaar en onherroepelijk is geworden, een beschrijving van de aard en het bedrag van de administratieve sanctie 
en/of boete, alle data die voor het handhavingsproces relevant zijn (met inbegrip van het feit of de gerechtelijke 
uitspraak of de beslissing aan de verweerder(s) betekend is en/of bij verstek is gewezen, alsmede een bevestiging van 
de verzoekende instantie dat tegen de sanctie en/of boete geen beroep meer kan worden aangetekend) evenals de 
onderliggende vordering op basis waarvan het verzoek wordt ingediend, en de verschillende componenten ervan. 
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3. De aangezochte instantie neemt alle nodige maatregelen om de dienstverrichter zo spoedig mogelijk en uiterlijk 
een maand na ontvangst ervan, overeenkomstig haar nationale recht en/of praktijk kennisgeving te doen van het verzoek 
tot invordering of de beslissing tot oplegging van een administratieve sanctie en/of een boete, alsmede van de desbetref
fende documenten. 

De aangezochte instantie stelt de verzoekende instantie zo snel mogelijk in kennis van: 

a)  de maatregelen die zij naar aanleiding van het verzoek tot invordering en de kennisgeving heeft genomen en, meer in 
het bijzonder, de datum van waarop de geadresseerde in kennis werd gebracht; 

b) de weigeringsgronden, in het geval dat zij de uitvoering weigert van een verzoek tot invordering van een administra
tieve sanctie en/of boete of de kennisgeving weigert van de beslissing tot oplegging van een administratieve sanctie 
en/of boete in overeenstemming met artikel 17. 

Artikel 17 

Weigeringsgronden 

De aangezochte instanties zijn niet verplicht een invorderingsverzoek of een verzoek tot kennisgeving in te willigen 
indien dit verzoek de in artikel 16, leden 1 en 2, vermelde gegevens niet bevat, dan wel onvolledig is of onmiskenbaar 
niet strookt met de onderliggende beslissing. 

Voorts kunnen de aangezochte instanties in de volgende gevallen weigeren gevolg te geven aan een invorderingsverzoek: 

a)  uit onderzoek van de aangezochte instantie blijkt duidelijk dat de verwachte kosten of middelen van de invordering 
van de sanctie en/of boete niet in verhouding staan tot het in te vorderen bedrag of grote moeilijkheden zouden ople
veren; 

b)  de geldelijke sanctie en/of boete in totaal bedraagt minder dan 350 EUR of het equivalent van dat bedrag; 

c) de in de grondwet van de aangezochte lidstaat neergelegde grondrechten en vrijheden van verweerders en de rechts
beginselen die op hen van toepassing zijn, worden niet nageleefd. 

Artikel 18 

Schorsing van de procedure 

1. Indien de betrokken dienstverrichter of een belanghebbende partij in de loop van de invorderings- of kennisge
vingsprocedure de administratieve sanctie en/of boete en/of de onderliggende vordering aanvecht of er beroep tegen 
instelt, wordt de grensoverschrijdende handhavingsprocedure van de sanctie en/of boete geschorst in afwachting van een 
beslissing van het bevoegde orgaan of instantie ter zake in de verzoekende lidstaat. 

Het aanvechten of het instellen van beroep dient te geschieden bij de bevoegde instantie of autoriteit ter zake in de 
verzoekende lidstaat. 

De verzoekende instantie stelt de aangezochte instantie onmiddellijk van de betwisting in kennis. 

2. Geschillen met betrekking tot de in de aangezochte lidstaat genomen handhavingsmaatregelen of de geldigheid van 
een kennisgeving door een aangezochte instantie worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde instantie of rechterlijke 
autoriteit van die lidstaat overeenkomstig de daar geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen. 

Artikel 19 

Kosten 

1. De naar aanleiding van de in dit hoofdstuk vermelde sancties en/of boeten ingevorderde bedragen komen toe aan 
de aangezochte instantie. 

De verschuldigde bedragen worden door de aangezochte instantie in de munteenheid van haar lidstaat ingevorderd over
eenkomstig de ten aanzien van soortgelijke vorderingen geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en admini
stratieve procedures of gebruiken in die lidstaat. 

28.5.2014 L 159/28 Publicatieblad van de Europese Unie NL    

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 10-03-2022

M&D Seminars 74



In voorkomend geval zet de aangezochte instantie overeenkomstig haar nationaal recht en nationale praktijk de sanctie 
en/of boete om in de munteenheid van de aangezochte staat volgens de wisselkoers die op de datum van het opleggen 
van de sanctie en/of boete van toepassing was. 

2. De lidstaten zien wederzijds af van de vergoeding van de kosten die voortvloeien uit de wederzijdse bijstand die zij 
elkaar overeenkomstig deze richtlijn verlenen, of die het gevolg zijn van de toepassing van deze richtlijn. 

HOOFDSTUK VII 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 20 

Sancties 

De lidstaten stellen regels vast om inbreuken op de nationale bepalingen uit hoofde van deze richtlijn te bestraffen en 
nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze regels worden toegepast en nageleefd. De vastgestelde sanc
ties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 18 juni 2016 van 
deze bepalingen in kennis. Zij delen eventuele latere wijzigingen van de bepalingen onmiddellijk mee. 

Artikel 21 

Informatiesysteem interne markt 

1. De in de artikelen 6 en 7, artikel 10, lid 3, en de artikelen 14 tot en met 18 vastgestelde administratieve samenwer
king en wederzijdse bijstand tussen de bevoegde instanties van de lidstaten gebeurt via het bij Verordening (EU) 
nr. 1024/2012 opgezette Informatiesysteem interne markt. 

2. De lidstaten mogen bilaterale overeenkomsten of regelingen inzake administratieve samenwerking en wederzijdse 
bijstand tussen hun bevoegde instanties bij de toepassing en monitoring van de in artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG 
vermelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden op gedetacheerde werknemers toepassen, mits deze overeenkomsten 
of regelingen de rechten en verplichtingen van de betrokken werknemers en ondernemingen niet negatief beïnvloeden. 

De lidstaten brengen de bilaterale overeenkomsten en/of regelingen die zij toepassen ter kennis van de Commissie en 
stellen de tekst van die bilaterale algemeen beschikbaar. 

3. In het kader van de in lid 2 vermelde bilaterale overeenkomsten of regelingen maken de bevoegde instanties van de 
lidstaten zoveel mogelijk gebruik van het IMI. Als een bevoegde instantie in een van de betrokken lidstaten van het IMI 
heeft gebruikgemaakt, wordt het, indien mogelijk, voor elke vereiste follow-up gebruikt. 

Artikel 22 

Wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 

Aan de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1024/2012 worden de volgende punten toegevoegd: 

„6. Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschik
kingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (*): artikel 4. 

7.  Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van 
Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van 
diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via 
het Informatiesysteem interne markt („de IMI-verordening”) (**): de artikelen 6 en 7, artikel 10, lid 3, en de arti
kelen 14 tot en met 18.  

(*) PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1. 
(**) PB L 159 van 28.5.2014, blz. 11”. 
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Artikel 23 

Omzetting 

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 18 juni 
2016 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis. 

Wanneer de lidstaten die bepalingen vaststellen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar 
deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten. 

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het 
onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen. 

Artikel 24 

Evaluatie 

1. De Commissie evalueert de toepassing en tenuitvoerlegging van deze richtlijn. 

Uiterlijk op 18 juni 2019 brengt de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité verslag uit over de toepassing en tenuitvoerlegging van deze richtlijn, zo nodig vergezeld van passende 
voorstellen voor aanpassingen en wijzigingen. 

2. In het kader van deze evaluatie beoordeelt de Commissie, na raadpleging van de lidstaten en, in voorkomend geval, 
de sociale partners op het niveau van de Unie, met name het volgende: 

a)  de noodzaak en de geëigendheid van de feitelijke elementen voor de identificatie van een daadwerkelijke detachering, 
met inbegrip van de mogelijkheden om bestaande elementen te wijzigen of nieuwe elementen vast te stellen om te 
bepalen of er sprake is van een daadwerkelijke detachering en of een gedetacheerde werknemer zijn of haar arbeid 
tijdelijk verricht zoals bedoeld in artikel 4; 

b)  de toereikendheid van de beschikbare gegevens met betrekking tot het proces van detachering; 

c) de geëigendheid en de toereikendheid van de toepassing van nationale controlemaatregelen in het licht van de erva
ringen met en de doeltreffendheid van het systeem voor administratieve samenwerking en uitwisseling van informatie, 
de ontwikkeling van meer uniforme, gestandaardiseerde documenten, de vaststelling van gemeenschappelijke begin
selen of normen voor inspecties ter plaatse met betrekking tot de detachering van werknemers, alsook technologische 
ontwikkelingen zoals bedoeld in artikel 9; 

d)  aansprakelijkheids- en/of handhavingsmaatregelen die genomen worden om de inachtneming van de toepasselijke 
regels te waarborgen, alsook de bescherming van de rechten van werknemers in onderaannemingsketens zoals 
bedoeld in artikel 12; 

e)  de toepassing van de bepalingen inzake grensoverschrijdende handhaving van financiële administratieve sancties en 
boeten, met name in het licht van de ervaringen met en de doeltreffendheid van het systeem zoals bedoeld in hoofd
stuk VI; 

f)  het gebruik van bilaterale overeenkomsten of regelingen met betrekking tot IMI, met inachtneming, in voorkomend 
geval, van het in artikel 25, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1024/2012 bedoelde verslag; 

g)  de mogelijkheid om de in artikel 6, lid 6, bedoelde termijnen voor het verstrekken van door de lidstaten of de 
Commissie gevraagde informatie aan te passen, teneinde die termijnen te reduceren, met inachtneming van de voor
uitgang die is gerealiseerd met de werking en het gebruik van IMI. 

Artikel 25 

Inwerkingtreding 

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. 
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Artikel 26 

Adressaten 

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten. 

Gedaan te Brussel, 15 mei 2014. 

Voor het Europees Parlement 

De voorzitter 
M. SCHULZ  

Voor de Raad 

De voorzitter 
D. KOURKOULAS    

Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over artikel 4, lid 3 

„Het feit dat een werkzaamheid die tijdelijk is toegewezen aan de gedetacheerde werknemer om zijn werk te verrichten 
met het oog op het verrichten van diensten al dan niet in eerdere tijdvakken is verricht door dezelfde of een andere 
(gedetacheerde) werknemer vormt slechts één van de mogelijke elementen waarmee in geval van twijfel rekening 
gehouden moet worden bij een algemene beoordeling van de feitelijke situatie. 

Het loutere feit dat het één van die elementen kan zijn, mag op geen enkele wijze geïnterpreteerd worden als een verbod 
op een mogelijke vervanging van de gedetacheerde werknemer door een andere gedetacheerde werknemer of als beletsel 
voor een dergelijke vervanging, welke, met name, inherent kan zijn aan diensten die seizoens- of cyclusgebonden of van 
repetitieve aard zijn.”.  
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I 

(Wetgevingshandelingen) 

VERORDENINGEN 

VERORDENING (EU) Nr. 1215/2012 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 12 december 2012 

betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken 

(herschikking) 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, met name artikel 67, lid 4, en artikel 81, lid 2, onder 
a), c) en e), 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan 
de nationale parlementen, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal 
Comité ( 1 ), 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure ( 2 ), 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Op 21 april 2009 heeft de Commissie een verslag vast
gesteld over de toepassing van Verordening (EG) 
nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betref
fende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en han
delszaken ( 3 ). In het verslag is geconcludeerd dat in het 
algemeen de werking van deze verordening bevredigend 
is, maar dat het wenselijk is de toepassing van bepaalde 
bepalingen te verbeteren, het vrije verkeer van beslissin
gen verder te vergemakkelijken en de toegang tot de 
rechter verder te verbeteren. Aangezien die verordening 

op een aantal punten gewijzigd dient te worden, moet zij 
voor de duidelijkheid worden herschikt. 

(2) Tijdens zijn bijeenkomst van 10 en 11 december 2009 te 
Brussel heeft de Europese Raad een nieuw meerjarenpro
gramma aangenomen, getiteld „Het programma van 
Stockholm — Een open en veilig Europa ten dienste 
en ter bescherming van de burger” ( 4 ). In het programma 
van Stockholm is de Europese Raad van oordeel dat de 
afschaffing van alle intermediaire maatregelen (exequatur) 
tijdens de looptijd van dat programma moet worden 
voortgezet. Tegelijkertijd moet de afschaffing van het 
exequatur vergezeld gaan van een aantal waarborgen. 

(3) De Unie heeft zich ten doel gesteld een ruimte van vrij
heid, veiligheid en recht te handhaven en te ontwikkelen 
en de toegang tot de rechter te vergemakkelijken, onder 
meer door het beginsel van wederzijdse erkenning van 
gerechtelijke en buitengerechtelijke beslissingen in bur
gerlijke zaken. Met het oog op de geleidelijke totstand
brenging van die ruimte dient de Unie maatregelen te 
nemen op het gebied van de justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken met grensoverschrijdende gevolgen, 
met name wanneer dat nodig is voor de goede werking 
van de interne markt. 

(4) Sommige verschillen in de nationale regels inzake de 
rechterlijke bevoegdheid en de erkenning van beslissingen 
bemoeilijken de goede werking van de interne markt. 
Bepalingen die de eenvormigheid van de regels inzake 
jurisdictiegeschillen in burgerlijke en handelszaken moge
lijk maken alsook zorgen voor een snelle en eenvoudige 
erkenning en tenuitvoerlegging van in een lidstaat gege
ven beslissing, zijn onontbeerlijk. 

(5) Dergelijke bepalingen behoren tot het gebied van de jus
titiële samenwerking in burgerlijke zaken in de zin van 
artikel 81 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU).

NL 20.12.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 351/1 

( 1 ) PB C 218 van 23.7.2011, blz. 78. 
( 2 ) Standpunt van het Europees Parlement van 20 november 2012 (nog 

niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 
6 december 2012. 

( 3 ) PB L 12 van 16.1.2001, blz. 1. ( 4 ) PB C 115 van 4.5.2010, blz. 1.
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(6) Met het oog op het vrije verkeer van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken is het nodig en passend de 
regels inzake de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning 
en de tenuitvoerlegging van beslissingen in een verbin
dend en rechtsreeks toepasselijk besluit van de Unie neer 
te leggen. 

(7) Op 27 september 1968 hebben de toenmalige lidstaten 
van de Europese Gemeenschappen op grond van arti
kel 220, vierde streepje, van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Economische Gemeenschap het Verdrag 
van Brussel betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en han
delszaken gesloten, dat nadien is gewijzigd bij de ver
dragen inzake de toetreding van nieuwe lidstaten tot 
dit verdrag ( 1 ) („het Verdrag van Brussel van 1968”). Op 
16 september 1988 hebben de toenmalige lidstaten van 
de Europese Gemeenschappen en enkele EVA-staten het 
Verdrag van Lugano betreffende de rechterlijke bevoegd
heid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burger
lijke en handelszaken ( 2 ) („het Verdrag van Lugano van 
1988”) gesloten, dat een nevenverdrag is van het Verdrag 
van Brussel van 1968. Het Verdrag van Lugano van 
1988 werd in Polen op 1 februari 2000 van kracht. 

(8) Op 22 december 2000 heeft de Raad Verordening (EG) 
nr. 44/2001 vastgesteld, die in de plaats is gekomen van 
het Verdrag van Brussel van 1968, voor wat betreft het 
grondgebied van de lidstaten zoals bestreken door het 
VWEU, met uitzondering van Denemarken. Bij Besluit 
2006/325/EG van de Raad ( 3 ), heeft de Gemeenschap 
een overeenkomst met Denemarken gesloten, die de toe
passing van Verordening (EG) nr. 44/2001 in Denemar
ken verzekert. Het Verdrag van Lugano van 1988 werd 
herzien door het Verdrag betreffende de rechterlijke be
voegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van be
slissingen in burgerlijke en handelszaken ( 4 ), op 30 okto
ber 2007 ondertekend te Lugano door de Gemeenschap, 
Denemarken, IJsland, Noorwegen en Zwitserland („het 
Verdrag van Lugano van 2007”). 

(9) Het Verdrag van Brussel van 1968 blijft van toepassing 
op de grondgebieden van de lidstaten die onder de ter
ritoriale werkingssfeer van dat verdrag vallen en die 
krachtens artikel 355 VWEU van deze verordening uit
gesloten zijn. 

(10) Het is van belang dat alle belangrijke burgerlijke en han
delszaken onder de werkingssfeer van deze verordening 
worden gebracht, met uitzondering van bepaalde duide
lijk omschreven aangelegenheden, met name onder
houdsverplichtingen, die moeten worden uitgesloten 
van het toepassingsgebied van deze verordening gezien 

de vaststelling van Verordening (EG) nr. 4/2009 van de 
Raad van 18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, 
het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerleg
ging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied 
van onderhoudsverplichtingen ( 5 ). 

(11) Onder gerecht van een lidstaat in de zin van deze ver
ordening moet ook worden begrepen, een gerecht dat 
aan verscheidene lidstaten gemeenschappelijk is, zoals 
het Benelux-Gerechtshof voor zover dit bevoegd is voor 
binnen het toepassingsgebied van deze verordening val
lende zaken. Een door een dergelijk gerecht gegeven be
slissing moet derhalve overeenkomstig deze verordening 
worden erkend en ten uitvoer gelegd. 

(12) Deze verordening dient niet van toepassing te zijn op 
arbitrage. Niets in deze verordening belet de gerechten 
van een lidstaat, wanneer aangezocht in een zaak waarin 
partijen een arbitragebeding zijn overeengekomen, de 
zaak te verwijzen voor arbitrage, het geding aan te hou
den dan wel te beëindigen, of om te onderzoeken of het 
arbitragebeding vervallen is, niet van kracht is of niet kan 
worden toegepast, een en ander in overeenstemming met 
zijn nationale recht. 

De beslissing van de rechter van een lidstaat over de 
vraag of een arbitragebeding vervallen is, niet van kracht 
is of niet kan worden toegepast, dient niet onderworpen 
te zijn aan de bij deze verordening bepaalde regels inzake 
erkenning en tenuitvoerlegging, ongeacht of de rechter 
ten gronde of op een incidentele vordering uitspraak 
doet. 

Indien evenwel een op grond van deze verordening of 
van het nationale recht bevoegde rechter van een lidstaat 
heeft beslist dat een arbitrageovereenkomst vervallen is, 
niet van kracht is of niet kan worden toegepast, mag dit 
er niet aan in de weg staan dat de ten gronde gegeven 
beslissing, naargelang van het geval, in overeenstemming 
met deze verordening wordt erkend of ten uitvoer wordt 
gelegd, onverminderd de bevoegdheid van de gerechten 
van de lidstaten om over de erkenning en tenuitvoerleg
ging van scheidsrechterlijke uitspraken te beslissen, in 
overeenstemming met het Verdrag van New York van 
10 juni 1958 over de erkenning en tenuitvoerlegging 
van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken („het Ver
drag van New York van 1958”), dat voorrang heeft bo
ven deze verordening. 

Deze verordening dient niet van toepassing te zijn op 
vorderingen of accessoire procedures die in het bijzonder 
betrekking hebben op de instelling van een scheids
gerecht, de bevoegdheden van arbiters, het verloop van 
een arbitrageprocedure, of elk ander aspect van deze 
procedure, noch op enige vordering of beslissing inzake 
nietigverklaring, herziening, hoger beroep, erkenning en 
tenuitvoerlegging met betrekking tot een scheidsrechter
lijke uitspraak.
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(13) Er moet een band bestaan tussen de procedures waarop 
deze verordening van toepassing is en het grondgebied 
van de lidstaten. De gemeenschappelijke regels inzake 
rechterlijke bevoegdheid moeten derhalve in beginsel 
van toepassing zijn wanneer de verweerder woonplaats 
in een van die lidstaten heeft. 

(14) Ten aanzien van verweerders die geen woonplaats heb
ben op het grondgebied van een lidstaat, gelden als regel 
de nationale bevoegdheidsregels die worden toegepast op 
het grondgebied van de lidstaat van het gerecht waarbij 
de zaak is aangebracht. 

Met het oog op de bescherming van consumenten en 
werknemers, en teneinde de bevoegdheid van de gerech
ten van de lidstaten in gevallen waarin deze exclusieve 
bevoegdheid hebben, zeker te stellen en de autonomie 
van de partijen te eerbiedigen, dienen bepaalde bevoegd
heidsregels in deze verordening te gelden, ongeacht de 
woonplaats van de verweerder. 

(15) De bevoegdheidsregels moeten in hoge mate voorspel
baar zijn, waarbij als beginsel geldt dat de bevoegdheid 
in het algemeen gegrond wordt op de woonplaats van de 
verweerder. De bevoegdheid moet altijd op die grond 
kunnen worden gevestigd, behalve in een gering aantal 
duidelijk omschreven gevallen waarin het voorwerp van 
het geschil of de autonomie van de partijen een ander 
aanknopingspunt wettigt. Voor rechtspersonen moet de 
woonplaats autonoom worden bepaald om de gemeen
schappelijke regels doorzichtiger te maken en jurisdictie
geschillen te voorkomen. 

(16) Naast de woonplaats van de verweerder moeten er alter
natieve bevoegdheidsgronden mogelijk zijn, gebaseerd op 
de nauwe band tussen het gerecht en de vordering of de 
noodzaak een goede rechtsbedeling te vergemakkelijken. 
Het bestaan van een nauwe band moet zorgen voor 
rechtszekerheid en de mogelijkheid vermijden dat de ver
weerder wordt opgeroepen voor een gerecht van een 
lidstaat dat door hem redelijkerwijs niet voorzienbaar 
was. Dat is met name belangrijk bij geschillen betreffende 
niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit een 
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer of op de persoon
lijkheidsrechten, met inbegrip van smaad. 

(17) De eigenaar van een cultuurgoed in de zin van artikel 1, 
punt 1, van Richtlijn 93/7/EEG van de Raad van 15 maart 
1993 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die 
op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een 
lidstaat zijn gebracht ( 1 ) moet uit hoofde van deze ver
ordening de mogelijkheid hebben om zijn op eigendom 
gebaseerde vordering tot teruggave van een zodanig goed 
aanhangig te maken voor het gerecht van de plaats waar 
de goederen zich bevinden op het tijdstip dat de zaak bij 
het gerecht aanhangig wordt gemaakt. Een dergelijke vor
dering laat onverlet een procedure die ingevolge Richtlijn 
93/7/EEG kan worden ingesteld. 

(18) In het geval van verzekerings-, consumenten- en arbeids
overeenkomsten moet de zwakke partij worden be
schermd door bevoegdheidsregels die gunstiger zijn 
voor haar belangen dan de algemene regels. 

(19) De autonomie van de partijen bij een andere overeen
komst dan een verzekerings-, consumenten- of arbeids
overeenkomst, waarvoor slechts een beperkte autonomie 
geldt met betrekking tot de keuze van het bevoegde ge
recht, moet worden geëerbiedigd, behoudens de exclu
sieve bevoegdheidsgronden die in deze verordening zijn 
neergelegd. 

(20) Of een forumkeuzebeding ten gunste van het gerecht of 
de gerechten van een bepaalde lidstaat nietig is wat haar 
materiële geldigheid betreft, dient te worden bepaald 
door het recht van die lidstaat, met inbegrip van het 
conflictenrecht van die lidstaat. 

(21) Met het oog op een harmonische rechtsbedeling moeten 
parallel lopende processen zoveel mogelijk worden be
perkt en moet worden voorkomen dat in verschillende 
lidstaten onverenigbare beslissingen worden gegeven. Er 
moet een duidelijke en afdoende regeling zijn om pro
blemen op het gebied van aanhangigheid en samenhang 
op te lossen, alsook om problemen te verhelpen die 
voortvloeien uit de tussen de lidstaten bestaande verschil
len ten aanzien van de datum waarop een zaak als aan
hangig wordt beschouwd. Voor de toepassing van deze 
verordening moet die datum autonoom worden bepaald. 

(22) Om evenwel de doeltreffendheid van overeenkomsten 
inzake exclusieve forumkeuze te verbeteren en misbruik 
van procesrecht te voorkomen, moet een uitzondering 
op de algemene litispendentieregel worden getroffen 
met het oog op een bevredigende oplossing voor be
paalde situaties waarin zich een samenloop van procedu
res kan voordoen. Dat is het geval wanneer een ander 
dan het bij exclusieve forumkeuze aangewezen gerecht is 
aangezocht, en vervolgens tussen dezelfde partijen vorde
ringen voor het aangewezen gerecht worden aangebracht 
die hetzelfde onderwerp betreffen en op dezelfde oorzaak 
berusten. In een dergelijk geval moet het eerst aange
zochte gerecht de procedure aanhouden zodra het aange
wezen gerecht wordt aangezocht, en wel totdat dit laatste 
gerecht verklaart geen bevoegdheid te ontlenen aan de 
exclusieve forumkeuze. Dit dient om ervoor te zorgen 
dat het aangewezen gerecht in een dergelijke situatie 
voorrang krijgt om te beslissen over de geldigheid van 
het forumkeuzebeding en de mate waarin het beding 
geldt voor het voor hem dienende geschil. Het aange
wezen gerecht moet aan de behandeling van de zaak 
kunnen beginnen, ongeacht of het niet-aangewezen ge
recht al heeft besloten over aanhouding van de zaak.
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Deze uitzondering dient niet te gelden voor situaties 
waarin partijen tegenstrijdige forumkeuzebedingen zijn 
overeengekomen, of waarin een in een forumkeuzebe
ding aangewezen rechter het eerst is benaderd. In die 
gevallen geldt de litispendentieregel van deze verorde
ning. 

(23) Deze verordening moet een flexibel mechanisme bieden 
dat de gerechten van de lidstaten in staat stelt rekening te 
houden met procedures die aanhangig zijn voor de ge
rechten van derde landen, waarbij in het bijzonder wordt 
overwogen of een in een derde land gegeven beslissing in 
de desbetreffende lidstaat, en volgens het recht van die 
lidstaat en naar de goede rechtsbedeling vatbaar zal zijn 
voor erkenning en tenuitvoerlegging. 

(24) Het gerecht van de betrokken lidstaat dat beoordeelt of er 
sprake is van goede rechtsbedeling, moet alle omstandig
heden in overweging nemen. Dergelijke omstandigheden 
kunnen omvatten de verbanden tussen de feiten van de 
zaak en de partijen en de derde staat in kwestie, de stand 
waarin de procedure in de derde staat zich bevindt op 
het tijdstip waarop de procedure bij het gerecht in de 
lidstaat wordt ingeleid, en de vraag of van het gerecht 
in de derde staat kan worden verwacht dat het binnen 
een redelijke termijn uitspraak doet. 

Die beoordeling kan tevens een overweging van de vraag 
omvatten of het gerecht van de derde staat in een be
paalde zaak exclusief bevoegd is in omstandigheden 
waarin een gerecht van een lidstaat exclusief bevoegd 
zou zijn. 

(25) Onder het begrip van voorlopige en bewarende maat
regelen dient bijvoorbeeld te worden begrepen conserva
toire bevelen ter verkrijging van informatie of ter be
scherming van bewijsmateriaal zoals bedoeld in de arti
kelen 6 en 7 van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de 
handhaving van intellectuele-eigendomsrechten ( 1 ). Onder 
dit begrip mogen niet worden begrepen maatregelen die 
geen conservatoir karakter hebben, zoals maatregelen 
waarbij het verhoor van een getuige wordt gelast. Dit 
laat de toepassing onverlet van Verordening (EG) 
nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betref
fende de samenwerking tussen de gerechten van de lid
staten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke 
en handelszaken ( 2 ). 

(26) Op grond van het wederzijdse vertrouwen in de rechts
bedeling in de Unie is het in beginsel gerechtvaardigd dat 
in een lidstaat gegeven beslissingen worden erkend in alle 

lidstaten zonder dat daarvoor een speciale procedure no
dig is. Bovendien rechtvaardigt het doel, namelijk de 
grensoverschrijdende geschillenbeslechting minder tijd
rovend en goedkoper te maken, dat de verklaring van 
uitvoerbaarheid die vóór de tenuitvoerlegging in de aan
gezochte lidstaat moet worden gevraagd, wordt afge
schaft. Bijgevolg moet een beslissing die door de gerech
ten van een lidstaat is gegeven, op dezelfde manier wor
den behandeld als een beslissing die in de aangezochte 
lidstaat is gegeven. 

(27) Met het oog op het vrije verkeer van rechterlijke beslis
singen moet een beslissing die door een gerecht van een 
lidstaat is gegeven, in een andere lidstaat worden erkend 
en ten uitvoer gelegd, ook indien het is gewezen tegen 
een verweerder die geen woonplaats heeft in een lidstaat. 

(28) Indien een beslissing maatregelen of bevelen bevat die in 
het recht van de aangezochte lidstaat onbekend zijn, 
wordt de maatregel of het bevel, inclusief een eventueel 
daarin vervat recht, zoveel als mogelijk in overeenstem
ming gebracht met een maatregel die of bevel dat wel in 
dat rechtsstelsel bestaat, gelijkwaardige gevolgen heeft en 
dezelfde doelstellingen en belangen beoogt. Hoe en door 
wie de aanpassing dient te geschieden wordt door elke 
lidstaat zelf bepaald. 

(29) De rechtstreekse tenuitvoerlegging in de aangezochte lid
staat van een in een andere lidstaat gegeven beslissing 
zonder verklaring van uitvoerbaarheid mag de eerbiedi
ging van het recht van verweer niet in gevaar brengen. 
Daarom moet de partij tegen wie de tenuitvoerlegging 
wordt gevorderd, in staat worden gesteld om weigering 
van erkenning of tenuitvoerlegging van een vonnis te 
verzoeken als hij meent dat er een grond voor weigering 
van erkenning aanwezig is. Een van die gronden is dat hij 
geen gelegenheid heeft gehad zijn verweer voor te berei
den ingeval van een bij verstek gewezen beslissing op een 
civiele vordering in verband met een strafzaak. Ook be
horen hiertoe de gronden waarop een beroep kan wor
den gedaan krachtens een overeenkomst ex artikel 59 
van het Verdrag van Brussel van 1968 tussen de aange
zochte lidstaat en een derde staat. 

(30) De partij die zich verzet tegen de tenuitvoerlegging van 
een in een andere lidstaat gegeven beslissing, moet zich, 
zoveel mogelijk en overeenkomstig het rechtsstelsel van 
de aangezochte lidstaat, in dezelfde procedure, naast op 
de in deze verordening bepaalde gronden voor weigering, 
ook kunnen beroepen op de gronden voor weigering die 
bij het nationale recht zijn bepaald en binnen de in dat 
recht gestelde termijnen. 

De erkenning van een beslissing moet echter alleen ge
weigerd kunnen worden op een van de in deze verorde
ning bepaalde gronden voor weigering.
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(31) Hangende het verzet tegen tenuitvoerlegging van een be
slissing, moet het voor het gerecht van de aangezochte 
lidstaat mogelijk zijn, gedurende de gehele procedure in
clusief eventueel hoger beroep, de tenuitvoerlegging te 
laten doorgaan op voorwaarde van een beperking op 
die tenuitvoerlegging of van een zekerheidsstelling. 

(32) Om de persoon tegen wie om tenuitvoerlegging wordt 
verzocht, in kennis te stellen van de tenuitvoerlegging 
van een in een andere lidstaat gegeven beslissing, moet 
het op grond van deze verordening opgestelde certificaat, 
indien nodig vergezeld van de beslissing, een redelijke 
termijn vóór de eerste tenuitvoerleggingsmaatregel aan 
de betrokkene worden betekend. De eerste tenuitvoerleg
gingsmaatregel betekent in dit verband de eerste tenuit
voerleggingsmaatregel na de betekening. 

(33) Wanneer voorlopige en bewarende maatregelen zijn ge
last door een gerecht dat bevoegd is om van het bodem
geschil kennis te nemen, moet het vrije verkeer ervan 
worden gewaarborgd krachtens deze verordening. Voor
lopige en bewarende maatregelen die door een gerecht 
als hierboven bedoeld zijn gelast zonder dat verweerder 
is gedaagd te verschijnen, mogen evenwel niet worden 
erkend en ten uitvoer gelegd, tenzij de beslissing waarin 
de maatregel is vervat, vóór de tenuitvoerlegging aan de 
verweerder is betekend. Dit laat de erkenning en tenuit
voerlegging van dergelijke maatregelen krachtens natio
naal recht onverlet. Wanneer voorlopige en bewarende 
maatregelen zijn gelast door een gerecht van een lidstaat 
dat niet bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te 
nemen, moeten de gevolgen van de maatregelen krach
tens deze verordening worden beperkt tot het grond
gebied van die lidstaat. 

(34) De continuïteit tussen het Verdrag van Brussel van 1968, 
Verordening (EG) nr. 44/2001 en deze verordening moet 
gewaarborgd worden; daartoe zijn overgangsbepalingen 
nodig. Deze continuïteit moet ook gelden voor de uitleg 
door het Hof van Justitie van de Europese Unie van het 
Verdrag van Brussel van 1968 en de verordeningen ter 
vervanging daarvan. 

(35) De eerbiediging van de internationale verplichtingen van 
de lidstaten houdt in dat deze verordening de verdragen 
en internationale overeenkomsten waarbij de lidstaten 
partij zijn en die bijzondere onderwerpen bestrijken, on
verlet laat. 

(36) Onverminderd de verplichtingen van de lidstaten op 
grond van de Verdragen, moet de toepassing van bilate
rale verdragen en overeenkomsten die vóór de datum van 
inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 44/2001 tus
sen een derde staat en een lidstaat zijn gesloten en be
trekking hebben op de bij deze verordening geregelde 
onderwerpen, door deze verordening onverlet worden 
gelaten. 

(37) Om erop toe te zien dat de in verband met de erkenning 
of tenuitvoerlegging van beslissingen, authentieke akten 
en gerechtelijke schikkingen in de zin van deze verorde
ning te gebruiken certificaten, steeds worden bijgehou
den, moet de bevoegdheid om handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 VWEU aan de Commissie 
worden gedelegeerd ten aanzien van de wijzigingen in 
de bijlagen I en II bij deze verordening. Het is van bij
zonder belang dat de Commissie tijdens haar voorberei
dende werkzaamheden passend overleg pleegt, ook op 
deskundigenniveau. De Commissie moet bij de voorberei
ding en het opstellen van gedelegeerde handelingen er
voor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig, 
gelijktijdig en op passende wijze aan het Europees Parle
ment en aan de Raad worden toegezonden. 

(38) Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt 
de beginselen in acht die in het Handvest van de grond
rechten van de Europese Unie zijn erkend, met name het 
recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op 
een onpartijdig gerecht zoals gewaarborgd in artikel 47 
van het Handvest. 

(39) Aangezien de doelstelling van deze verordening niet vol
doende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en 
beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de 
Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) neergelegde subsidia
riteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel 
gaat deze verordening niet verder dan nodig is om de 
doelstelling ervan te verwezenlijken. 

(40) Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de 
positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, gehecht 
aan het VEU en aan het toenmalige Verdrag tot oprich
ting van de Europese Gemeenschap, nemen het Verenigd 
Koninkrijk en Ierland deel aan de aanneming en toepas
sing van Verordening (EG) nr. 44/2001. Het Verenigd 
Koninkrijk en Ierland hebben, overeenkomstig artikel 3 
van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Ver
enigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte 
van vrijheid, veiligheid en recht, gehecht aan het VEU en 
het VWEU, kennis gegeven van hun wens deel te nemen 
aan de aanneming en toepassing van deze verordening. 

(41) Denemarken neemt, overeenkomstig de artikelen 1 en 2 
van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemar
ken, gehecht aan het VEU en het VWEU, niet deel aan de 
aanneming van deze verordening en deze verordening is 
derhalve niet verbindend voor, noch van toepassing in 
Denemarken, onverminderd de mogelijkheid voor Dene
marken om, overeenkomstig artikel 3 van de Overeen
komst van 19 oktober 2005 tussen de Europese Ge
meenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende 
de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuit
voerlegging van beslissingen in burgerlijke en handels
zaken ( 1 ), de wijzigingen in Verordening (EG) 
nr. 44/2001 toe te passen,
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HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

HOOFDSTUK I 

TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES 

Artikel 1 

1. Deze verordening wordt toegepast in burgerlijke en han
delszaken, ongeacht de aard van het gerecht. Zij heeft met name 
geen betrekking op fiscale zaken, douanezaken en administra
tiefrechtelijke zaken, noch op de aansprakelijkheid van de staat 
wegens een handeling of nalaten in de uitoefening van het 
openbaar gezag (acta jure imperii). 

2. Deze verordening is niet van toepassing op: 

a) de staat en de bevoegdheid van natuurlijke personen, het 
huwelijkvermogensrecht of het vermogensrecht ter zake 
van relatievormen waaraan volgens het hierop toepasselijke 
recht gevolgen worden verbonden welke vergelijkbaar zijn 
met die van het huwelijk; 

b) het faillissement, akkoorden en andere soortgelijke procedu
res; 

c) de sociale zekerheid; 

d) arbitrage; 

e) onderhoudsverplichtingen die voortvloeien uit familiebetrek
kingen, bloedverwantschap, huwelijk of aanverwantschap; 

f) testamenten en erfenissen, met inbegrip van onderhoudsver
plichtingen die ontstaan als gevolg van overlijden. 

Artikel 2 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a) „beslissing”, elke door een gerecht van een lidstaat gegeven 
beslissing, ongeacht de daaraan gegeven benaming, zoals 
arrest, vonnis, beschikking of rechterlijk dwangbevel, als
mede de vaststelling van het bedrag van de proceskosten 
door de griffier. 

Voor de toepassing van hoofdstuk III omvat het begrip „be
slissing” voorlopige en bewarende maatregelen die zijn gelast 
door een gerecht dat overeenkomstig deze verordening be
voegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen. Het 

omvat niet een voorlopige of een bewarende maatregel die 
door een dergelijk gerecht wordt bevolen zonder dat de ver
weerder is opgeroepen te verschijnen, tenzij de beslissing die 
de maatregel bevat vóór de tenuitvoerlegging aan de ver
weerder is betekend; 

b) „gerechtelijke schikking”, een schikking die door een gerecht 
van een lidstaat is goedgekeurd of tijdens een procedure voor 
een gerecht van een lidstaat is getroffen; 

c) „authentieke akte”, een akte die als authentieke akte is ver
leden of geregistreerd in de lidstaat van herkomst en waar
van de authenticiteit: 

i) betrekking heeft op de ondertekening en de inhoud van 
de akte, en 

ii) is vastgesteld door een overheidsinstantie of een andere 
daartoe bevoegd verklaarde autoriteit; 

d) „lidstaat van herkomst”, de lidstaat waar, naargelang van het 
geval, de beslissing is gegeven, de gerechtelijke schikking is 
goedgekeurd of getroffen, of de authentieke akte is verleden 
of geregistreerd; 

e) „aangezochte lidstaat”, de lidstaat waar de erkenning van de 
beslissing wordt ingeroepen of waar de tenuitvoerlegging van 
de beslissing, de gerechtelijke schikking of de authentieke 
akte wordt gevorderd; 

f) „gerecht van herkomst”, het gerecht dat de beslissing heeft 
gegeven waarvan de erkenning wordt ingeroepen of de ten
uitvoerlegging wordt gevorderd. 

Artikel 3 

Voor de toepassing van deze verordening omvat „gerecht” de 
volgende autoriteiten, voor zover zij bevoegd zijn voor binnen 
het toepassingsgebied van deze verordening vallende zaken: 

a) in Hongarije, in het kader van een summiere procedure 
betreffende een aanmaning tot betaling („fizetési meghagyá
sos eljárás”): notarissen („közjegyző”); 

b) in Zweden, in het kader van een summiere procedure be
treffende een aanmaning tot betaling („betalningsföreläggan
de”) en bijstandszaken („handräckning”): gerechtsdeurwaar
derinstanties („Kronofogdemyndigheten”).
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HOOFDSTUK II 

BEVOEGDHEID 

AFDELING 1 

Algemene bepalingen 

Artikel 4 

1. Onverminderd deze verordening worden zij die woon
plaats hebben op het grondgebied van een lidstaat, ongeacht 
hun nationaliteit, opgeroepen voor de gerechten van die lidstaat. 

2. Voor degenen die niet de nationaliteit bezitten van de 
lidstaat waar zij woonplaats hebben, gelden de regels voor de 
rechterlijke bevoegdheid die op de eigen onderdanen van die 
lidstaat van toepassing zijn. 

Artikel 5 

1. Degenen die op het grondgebied van een lidstaat woon
plaats hebben, kunnen slechts voor het gerecht van een andere 
lidstaat worden opgeroepen krachtens de in de afdelingen 2 tot 
en met 7 van dit hoofdstuk gegeven regels. 

2. In het bijzonder zijn de nationale bevoegdheidsregels 
waarvan de lidstaten de Commissie krachtens artikel 76, lid 1, 
onder a), in kennis hebben gesteld, niet van toepassing op per
sonen als bedoeld in lid 1 van dit artikel. 

Artikel 6 

1. Indien de verweerder geen woonplaats heeft op het grond
gebied van een lidstaat, wordt de bevoegdheid in elke lidstaat 
geregeld door de wetgeving van die lidstaat, onverminderd ar
tikel 18, lid 1, artikel 21, lid 2, en de artikelen 24 en 25. 

2. Tegen een dergelijke verweerder kan eenieder, ongeacht 
zijn nationaliteit, die op het grondgebied van een lidstaat woon
plaats heeft, zich aldaar op gelijke voet met de onderdanen van 
die staat, beroepen op de aldaar geldende nationale bevoegd
heidsregels, en in het bijzonder de regels waarvan de lidstaten 
de Commissie krachtens artikel 76, lid 1, onder a), in kennis 
hebben gesteld. 

AFDELING 2 

Bijzondere bevoegdheid 

Artikel 7 

Een persoon die woonplaats heeft op het grondgebied van een 
lidstaat, kan in een andere lidstaat voor de volgende gerechten 
worden opgeroepen: 

1. a) ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst, voor 
het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan 
de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden 
uitgevoerd; 

b) voor de toepassing van deze bepaling is, tenzij anders is 
overeengekomen, de plaats van uitvoering van de verbin
tenis die aan de eis ten grondslag ligt: 

— voor de koop en verkoop van roerende lichamelijke 
zaken, de plaats in een lidstaat waar de zaken volgens 
de overeenkomst geleverd werden of geleverd hadden 
moeten worden; 

— voor de verstrekking van diensten, de plaats in een 
lidstaat waar de diensten volgens de overeenkomst 
verstrekt werden of verstrekt hadden moeten worden; 

c) punt a) is van toepassing indien punt b) niet van toepas
sing is; 

2. ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad, voor 
het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich 
heeft voorgedaan of zich kan voordoen; 

3. ten aanzien van een op een strafbaar feit gegronde rechts
vordering tot schadevergoeding of tot teruggave, voor het 
gerecht waarbij de strafvervolging is ingesteld, voor zover 
dit gerecht volgens de interne wetgeving van de burgerlijke 
vordering kennis kan nemen; 

4. ten aanzien van een op eigendom gebaseerde vordering tot 
teruggave van een cultuurgoed in de zin van artikel 1, punt 
1, van Richtlijn 93/7/EEG, ingesteld door degene die een 
eigendomsrecht op een zodanig goed stelt te hebben, voor 
het gerecht van de plaats waar het goed zich bevindt op het 
tijdstip dat de zaak bij het gerecht aanhangig wordt gemaakt; 

5. ten aanzien van een geschil betreffende de exploitatie van 
een filiaal, van een agentschap of enige andere vestiging, 
voor het gerecht van de plaats waar het filiaal, het agent
schap of andere vestiging gelegen zijn; 

6. ten aanzien van een geschil dat aanhangig wordt gemaakt 
tegen een oprichter, trustee of begunstigde van een trust die 
in het leven is geroepen op grond van de wet of bij ge
schrifte dan wel bij een schriftelijk bevestigde mondelinge 
overeenkomst, voor de gerechten van de lidstaat op het 
grondgebied waarvan de trust woonplaats heeft; 

7. ten aanzien van een geschil betreffende de betaling van de 
beloning wegens de hulp en berging die aan een lading of 
vracht ten goede is gekomen, voor het gerecht in het rechts
gebied waarvan op deze lading of de daarop betrekking 
hebbende vracht: 

a) beslag is gelegd tot zekerheid van deze betaling, of 

b) daartoe beslag had kunnen worden gelegd, maar borg
tocht of andere zekerheid is gesteld, 

met dien verstande dat bepaling slechts van toepassing is 
indien wordt beweerd dat de verweerder een recht heeft 
op de lading of de vracht, of dat hij daarop een zodanig 
recht had op het tijdstip van deze hulp of berging.
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Artikel 8 

Een persoon die op het grondgebied van een lidstaat woon
plaats heeft, kan ook worden opgeroepen: 

1. indien er meer dan één verweerder is: voor het gerecht van 
de woonplaats van een hunner, op voorwaarde dat er tussen 
de vorderingen een zo nauwe band bestaat dat een goede 
rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en 
berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke be
rechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden 
gegeven; 

2. bij een vordering tot vrijwaring of bij een vordering tot 
voeging of tussenkomst: voor het gerecht waarvoor de oor
spronkelijke vordering aanhangig is gemaakt, tenzij de vor
deringen slechts zijn ingesteld om hem te onttrekken aan de 
bevoegdheid van de rechter die bevoegd zou zijn in zijn 
zaak; 

3. ten aanzien van een tegenvordering die voortspruit uit de 
overeenkomst of uit het rechtsfeit waarop de oorspronkelijke 
vordering gegrond is: voor het gerecht waar deze laatste 
aanhangig is; 

4. ten aanzien van een verbintenis uit overeenkomst, indien de 
vordering vergezeld kan gaan van een zakelijke vordering 
betreffende een onroerend goed tegen dezelfde verweerder: 
voor de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waar
van het onroerend goed gelegen is. 

Artikel 9 

Indien een gerecht van een lidstaat krachtens deze verordening 
bevoegd is kennis te nemen van vorderingen ter zake van aan
sprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik of de exploitatie van 
een schip, neemt dit gerecht, of elk ander gerecht dat volgens 
het interne recht van deze lidstaat in zijn plaats treedt, tevens 
kennis van de vorderingen tot beperking van dergelijke aan
sprakelijkheid. 

AFDELING 3 

Bevoegdheid in verzekeringszaken 

Artikel 10 

De bevoegdheid in verzekeringszaken is in deze afdeling ge
regeld, onverminderd artikel 6 en artikel 7, punt 5. 

Artikel 11 

1. De verzekeraar met woonplaats op het grondgebied van 
een lidstaat, kan worden opgeroepen: 

a) voor de gerechten van de lidstaat waar hij zijn woonplaats 
heeft; 

b) in een andere lidstaat, indien het een vordering van de ver
zekeringnemer, de verzekerde of een begunstigde betreft, 
voor het gerecht van de woonplaats van de eiser, of 

c) indien het een medeverzekeraar betreft, voor het gerecht van 
een lidstaat waar de vordering tegen de eerste verzekeraar is 
ingesteld. 

2. Wanneer de verzekeraar geen woonplaats heeft op het 
grondgebied van een lidstaat, maar in een lidstaat een filiaal, 
een agentschap of enige andere vestiging heeft, wordt hij voor 
de geschillen betreffende de exploitatie daarvan geacht woon
plaats te hebben op het grondgebied van die lidstaat. 

Artikel 12 

De verzekeraar kan bovendien worden opgeroepen voor het 
gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft 
voorgedaan, indien het geschil een aansprakelijkheidsverzekering 
of een verzekering van onroerend goed betreft. Hetzelfde geldt 
voor het geval dat de verzekering zowel betrekking heeft op 
roerende als op onroerende goederen die door eenzelfde polis 
gedekt zijn en door hetzelfde onheil getroffen zijn. 

Artikel 13 

1. Ter zake van aansprakelijkheidsverzekering kan de ver
zekeraar ook in vrijwaring worden opgeroepen voor het gerecht 
waar de rechtsvordering van de getroffene tegen de verzekerde 
aanhangig is, indien de voor dit gerecht geldende wetgeving het 
toelaat. 

2. De artikelen 10, 11 en 12 zijn van toepassing op de 
vordering die door de getroffene rechtstreeks tegen de verzeke
raar wordt ingesteld, indien de rechtstreekse vordering mogelijk 
is. 

3. Indien de wettelijke bepalingen betreffende deze recht
streekse vordering het in het geding roepen van de verzekering
nemer of de verzekerde regelen, is hetzelfde gerecht ook te 
hunnen opzichte bevoegd. 

Artikel 14 

1. Onverminderd artikel 13, lid 3, kan de vordering van de 
verzekeraar slechts worden gebracht voor de gerechten van de 
lidstaat op het grondgebied waarvan de verweerder woonplaats 
heeft, ongeacht of deze laatste verzekeringnemer, verzekerde of 
begunstigde is. 

2. Deze afdeling laat het recht om een tegenvordering in te 
stellen bij het gerecht waarvoor met inachtneming van deze 
afdeling de oorspronkelijke vordering is gebracht, onverlet. 

Artikel 15 

Van deze afdeling kan slechts worden afgeweken door overeen
komsten: 

1. gesloten na het ontstaan van het geschil; 

2. die aan de verzekeringnemer, de verzekerde of de begun
stigde de mogelijkheid geven de zaak bij andere gerechten 
dan de in deze afdeling genoemde aanhangig te maken; 

3. waarbij een verzekeringnemer en een verzekeraar die op het 
tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten, hun woon
plaats of hun gewone verblijfplaats in dezelfde lidstaat heb
ben, zelfs als het schadebrengende feit zich in het buitenland 
heeft voorgedaan, de gerechten van die lidstaat bevoegd ver
klaren, tenzij de wetgeving van die lidstaat dergelijke over
eenkomsten verbiedt;
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4. gesloten door een verzekeringnemer die zijn woonplaats niet 
in een lidstaat heeft, behalve wanneer het gaat om een ver
plichte verzekering of een verzekering van een in een lidstaat 
gelegen onroerend goed, of 

5. betreffende een verzekeringsovereenkomst, voor zover daar
mee een of meer van de risico’s bedoeld in artikel 16 worden 
gedekt. 

Artikel 16 

De in artikel 15, punt 5, bedoelde risico’s zijn de volgende: 

1. elk verlies van of elke schade aan: 

a) zeeschepen, vaste installaties in de kustwateren of in volle 
zee, of luchtvaartuigen, die wordt veroorzaakt door ge
beurtenissen in verband met het gebruik daarvan voor 
handelsdoeleinden; 

b) andere goederen dan de bagage van passagiers, toe
gebracht tijdens het vervoer met deze schepen of lucht
vaartuigen of tijdens gemengd vervoer waarbij mede met 
deze schepen of luchtvaartuigen wordt vervoerd; 

2. elke aansprakelijkheid, met uitzondering van die voor licha
melijk letsel van passagiers of schade aan hun bagage: 

a) voortvloeiend uit het gebruik of de exploitatie van de 
schepen, installaties of luchtvaartuigen overeenkomstig 
punt 1, onder a), voor zover, wat luchtvaartuigen betreft, 
voor de verzekering van zulke risico’s overeenkomsten tot 
aanwijzing van een bevoegd gerecht niet verboden zijn bij 
de wet van de lidstaat waar de luchtvaartuigen zijn in
geschreven; 

b) veroorzaakt door de goederen gedurende vervoer als be
doeld in punt 1, onder b); 

3. de geldelijke verliezen in verband met het gebruik of de 
exploitatie van de schepen, installaties of luchtvaartuigen 
overeenkomstig punt 1, onder a), met name verlies van 
vracht of verlies van opbrengst van vervrachting; 

4. elk risico of belang dat komt bij een van de in punt 1 tot en 
met punt 3 genoemde risico’s; 

5. behoudens de punten 1 tot en met 4, alle „grote risico’s” 
zoals omschreven in Richtlijn 2009/138/EG van het Euro
pees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betref
fende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en 
het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) ( 1 ). 

AFDELING 4 

Bevoegdheid voor door consumenten gesloten overeenkomsten 

Artikel 17 

1. Voor overeenkomsten gesloten door een persoon, de con
sument, voor een gebruik dat als niet bedrijfs- of beroepsmatig 
kan worden beschouwd, wordt de bevoegdheid geregeld door 
deze afdeling, onverminderd artikel 6 en artikel 5, punt 7, 
wanneer: 

a) het gaat om koop en verkoop op afbetaling van roerende 
lichamelijke zaken; 

b) het gaat om leningen op afbetaling of andere krediettrans
acties ter financiering van de verkoop van zulke zaken, of 

c) in alle andere gevallen, de overeenkomst is gesloten met een 
persoon die commerciële of beroepsactiviteiten ontplooit in 
de lidstaat waar de consument woonplaats heeft, of derge
lijke activiteiten met ongeacht welke middelen richt op die 
lidstaat, of op meerdere staten met inbegrip van die lidstaat, 
en de overeenkomst onder die activiteiten valt. 

2. Wanneer de wederpartij van de consument geen woon
plaats heeft op het grondgebied van die lidstaat maar in een 
lidstaat een filiaal, een agentschap of enige andere vestiging 
heeft, wordt hij voor de geschillen betreffende de exploitatie 
daarvan geacht woonplaats te hebben op het grondgebied van 
die lidstaat. 

3. Deze afdeling is niet van toepassing op vervoerovereen
komsten, behoudens overeenkomsten waarbij voor één enkele 
prijs zowel vervoer als verblijf worden aangeboden. 

Artikel 18 

1. De rechtsvordering die door een consument wordt in
gesteld tegen de wederpartij bij de overeenkomst, kan worden 
gebracht hetzij voor de gerechten van de lidstaat op het grond
gebied waarvan die partij woonplaats heeft, hetzij, ongeacht de 
woonplaats van de wederpartij, voor het gerecht van de plaats 
waar de consument woonplaats heeft. 

2. De rechtsvordering die tegen de consument wordt in
gesteld door de wederpartij bij de overeenkomst kan slechts 
worden gebracht voor de gerechten van de lidstaat op het 
grondgebied waarvan de consument woonplaats heeft. 

3. Dit artikel laat het recht om een tegenvordering in te 
stellen bij het gerecht waarvoor met inachtneming van deze 
afdeling de oorspronkelijke vordering is gebracht, onverlet.
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Artikel 19 

Van deze afdeling kan slechts worden afgeweken door overeen
komsten: 

1. gesloten na het ontstaan van het geschil; 

2. die aan de consument de mogelijkheid geven de zaak bij 
andere gerechten dan de in deze afdeling genoemde aanhan
gig te maken, of 

3. waarbij een consument en zijn wederpartij, die op het tijdstip 
waarop de overeenkomst wordt gesloten woonplaats of hun 
gewone verblijfplaats in dezelfde lidstaat hebben, de gerech
ten van die lidstaat bevoegd verklaren, tenzij het recht van 
die lidstaat dergelijke overeenkomsten verbiedt. 

AFDELING 5 

Bevoegdheid voor individuele verbintenissen uit arbeidsover
eenkomst 

Artikel 20 

1. Voor individuele verbintenissen uit arbeidsovereenkomst 
wordt de bevoegdheid geregeld door deze afdeling, onvermin
derd artikel 6, artikel 7, punt 5, en in het geval van een tegen 
de werkgever ingestelde vordering, artikel 8, punt 1. 

2. Wanneer een werknemer een individuele arbeidsovereen
komst aangaat met een werkgever die geen woonplaats heeft op 
het grondgebied van een lidstaat, maar in een lidstaat een filiaal, 
agentschap of andere vestiging heeft, wordt de werkgever voor 
geschillen betreffende de exploitatie daarvan geacht zijn woon
plaats te hebben op het grondgebied van die lidstaat. 

Artikel 21 

1. De werkgever met woonplaats op het grondgebied van 
een lidstaat kan voor de volgende gerechten worden opgeroe
pen: 

a) voor de gerechten van de lidstaat waar hij zijn woonplaats 
heeft, of 

b) in een andere lidstaat: 

i) voor het gerecht van de plaats waar of van waaruit de 
werknemer gewoonlijk werkt of voor het gerecht van de 
laatste plaats waar of van waaruit hij gewoonlijk heeft 
gewerkt, of 

ii) wanneer de werknemer niet in eenzelfde land gewoonlijk 
werkt of heeft gewerkt, voor het gerecht van de plaats 
waar zich de vestiging bevindt of bevond die de werk
nemer in dienst heeft genomen. 

2. Een werkgever die geen woonplaats heeft op het grond
gebied van een lidstaat kan in overeenstemming met lid 1, 
onder b), worden opgeroepen voor het gerecht van een lidstaat. 

Artikel 22 

1. De vordering van de werkgever kan slechts worden ge
bracht voor de gerechten van de lidstaat op het grondgebied 
waarvan de werknemer woonplaats heeft. 

2. Deze afdeling laat het recht om een tegenvordering in te 
stellen bij het gerecht waarvoor met inachtneming van deze 
afdeling de oorspronkelijke vordering is gebracht, onverlet. 

Artikel 23 

Van deze afdeling kan slechts worden afgeweken door overeen
komsten: 

1. gesloten na het ontstaan van het geschil, of 

2. die aan de werknemer de mogelijkheid geven de zaak bij 
andere gerechten dan de in deze afdeling genoemde aanhan
gig te maken. 

AFDELING 6 

Exclusieve bevoegdheid 

Artikel 24 

Ongeacht de woonplaats van partijen zijn bij uitsluiting be
voegd: 

1. voor zakelijke rechten op en huur en verhuur, pacht en 
verpachting van onroerende goederen: de gerechten van de 
lidstaat waar het onroerend goed gelegen is. 

Voor huur en verhuur, pacht en verpachting van onroerende 
goederen voor tijdelijk particulier gebruik voor ten hoogste 
zes opeenvolgende maanden zijn evenwel ook bevoegd de 
gerechten van de lidstaat waar de verweerder woonplaats 
heeft, mits de huurder of pachter een natuurlijke persoon 
is en de eigenaar en de huurder of pachter woonplaats in 
dezelfde lidstaat hebben; 

2. voor de geldigheid, de nietigheid of de ontbinding van ven
nootschappen of rechtspersonen met een plaats van vestiging 
in een lidstaat, dan wel van de besluiten van hun organen: de 
gerechten van die lidstaat. Om deze plaats van vestiging vast 
te stellen, past het gerecht de regels van het voor hem gel
dende internationaal privaatrecht toe; 

3. voor de geldigheid van inschrijvingen in openbare registers: 
de gerechten van de lidstaat waar deze registers worden 
gehouden;
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4. voor de registratie of de geldigheid van octrooien, merken, 
tekeningen en modellen van nijverheid, en andere soortge
lijke rechten die aanleiding geven tot deponering of regis
tratie, ongeacht of de kwestie bij wege van rechtsvordering 
dan wel exceptie wordt opgeworpen: de gerechten van de 
lidstaat op het grondgebied waarvan de deponering of regis
tratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te heb
ben plaatsgehad in de zin van een besluit van de Unie of een 
internationale overeenkomst. 

Onverminderd de bevoegdheid van het Europees octrooibu
reau krachtens het Verdrag inzake de verlening van Europese 
octrooien, ondertekend te München op 5 oktober 1973, zijn 
de gerechten van elke lidstaat bij uitsluiting bevoegd voor de 
registratie of de geldigheid van een voor die lidstaat verleend 
Europees octrooi; 

5. voor de tenuitvoerlegging van beslissingen: de gerechten van 
de lidstaat van de plaats van tenuitvoerlegging. 

AFDELING 7 

Door partijen aangewezen bevoegd gerecht 

Artikel 25 

1. Indien de partijen, ongeacht hun woonplaats, een gerecht 
of de gerechten van een lidstaat hebben aangewezen voor de 
kennisneming van geschillen die naar aanleiding van een be
paalde rechtsbetrekking zijn ontstaan of zullen ontstaan, is dit 
gerecht of zijn de gerechten van die lidstaat bevoegd, tenzij de 
overeenkomst krachtens het recht van die lidstaat nietig is wat 
haar materiële geldigheid betreft. Deze bevoegdheid is exclusief, 
tenzij de partijen anders zijn overeengekomen. De overeen
komst tot aanwijzing van een bevoegd gerecht wordt gesloten: 

a) hetzij bij een schriftelijke overeenkomst of bij een schriftelijk 
bevestigde mondelinge overeenkomst; 

b) hetzij in een vorm die wordt toegelaten door de handelwij
zen die tussen de partijen gebruikelijk zijn geworden; 

c) hetzij, in de internationale handel, in een vorm die overeen
stemt met een gewoonte waarvan de partijen op de hoogte 
zijn of hadden behoren te zijn en die in de internationale 
handel algemeen bekend is en door partijen bij dergelijke 
overeenkomsten in de betrokken handelsbranche doorgaans 
in acht wordt genomen. 

2. Als „schriftelijk” wordt tevens elke elektronische medede
ling aangemerkt, waardoor de overeenkomst duurzaam geregis
treerd wordt. 

3. Het gerecht of de gerechten van een lidstaat waaraan in de 
akte tot oprichting van een trust bevoegdheid is toegekend, is of 
zijn bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van een vordering 

tegen een oprichter, een trustee of een begunstigde van een 
trust, als het gaat om de betrekkingen tussen die personen of 
om hun rechten of verplichtingen in het kader van de trust. 

4. Overeenkomsten tot aanwijzing van een bevoegd gerecht 
en soortgelijke bedingen in akten tot oprichting van een trust 
hebben geen rechtsgevolg indien zij strijdig zijn met de artikelen 
15, 19 of 23, of indien de gerechten op welker bevoegdheid 
inbreuk wordt gemaakt, krachtens artikel 24 bij uitsluiting be
voegd zijn. 

5. Een beding tot aanwijzing van een bevoegd gerecht dat 
deel uitmaakt van een overeenkomst, wordt aangemerkt als een 
beding dat los staat van de overige bepalingen van de overeen
komst. 

De geldigheid van het beding tot aanwijzing van een bevoegd 
gerecht kan niet worden bestreden op grond van het enkele feit 
dat de overeenkomst niet geldig is. 

Artikel 26 

1. Buiten de gevallen waarin zijn bevoegdheid voortvloeit uit 
andere bepalingen van deze verordening, is het gerecht van een 
lidstaat waarvoor de verweerder verschijnt bevoegd. Dit voor
schrift is niet van toepassing indien de verschijning ten doel 
heeft de bevoegdheid te betwisten, of indien er een ander ge
recht bestaat dat krachtens artikel 24 bij uitsluiting bevoegd is. 

2. In aangelegenheden als bedoeld in afdelingen 3, 4 of 5, 
waarin de polishouder, de verzekerde, een begunstigde van een 
verzekeringsovereenkomst, de benadeelde partij, de consument 
of de werknemer verweerder is, vergewist het gerecht zich er
van, alvorens bevoegdheid op grond van lid 1 te aanvaarden, 
dat de verweerder op de hoogte is gebracht van zijn recht de 
bevoegdheid van het gerecht te betwisten en van de gevolgen 
van verschijnen of niet-verschijnen. 

AFDELING 8 

Toetsing van de bevoegdheid en de ontvankelijkheid 

Artikel 27 

Het gerecht van een lidstaat waarbij een geschil aanhangig is 
gemaakt met als inzet een vordering waarvoor krachtens arti
kel 24 een gerecht van een andere lidstaat bij uitsluiting be
voegd is, verklaart zich ambtshalve onbevoegd. 

Artikel 28 

1. Wanneer de verweerder die op het grondgebied van een 
lidstaat woonplaats heeft, voor een gerecht van een andere lid
staat wordt opgeroepen en niet verschijnt, verklaart het gerecht 
zich ambtshalve onbevoegd indien zijn bevoegdheid niet berust 
op de bepalingen van deze verordening.
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2. Het gerecht is verplicht zijn uitspraak aan te houden zo
lang niet vaststaat dat de verweerder in de gelegenheid is gesteld 
het stuk dat het geding inleidt of een gelijkwaardig stuk, zo 
tijdig als met het oog op zijn verdediging nodig was, te ont
vangen, of dat daartoe al het nodige is gedaan. 

3. Artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake 
de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechte
lijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handels
zaken („de betekening en de kennisgeving van stukken”) ( 1 ) is 
van toepassing in plaats van lid 2 van dit artikel, indien de 
toezending van een lidstaat naar een andere lidstaat van het 
stuk dat het geding inleidt of een gelijkwaardig stuk, overeen
komstig die verordening moest plaatsvinden. 

4. Indien Verordening (EG) nr. 1393/2007 niet van toepas
sing is, is artikel 15 van het Verdrag van ’s-Gravenhage van 
15 november 1965 inzake de betekening en de kennisgeving 
in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stuk
ken in burgerlijke of handelszaken van toepassing, indien de 
toezending naar het buitenland van het stuk dat het geding 
inleidt of een gelijkwaardig stuk, overeenkomstig dat verdrag 
moest plaatsvinden. 

AFDELING 9 

Aanhangigheid en samenhang 

Artikel 29 

1. Wanneer voor gerechten van verschillende lidstaten tussen 
dezelfde partijen vorderingen aanhangig zijn, die hetzelfde on
derwerp betreffen en op dezelfde oorzaak berusten, houdt het 
gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht, onverminderd 
artikel 31, lid 2, zijn uitspraak ambtshalve aan totdat de be
voegdheid van het gerecht waarbij de zaak het eerst is aange
bracht, vaststaat. 

2. In de in lid 1 bedoelde gevallen wordt op verzoek van een 
gerecht waarbij de zaak is aangebracht door een ander aange
zocht gerecht onverwijld aan het eerstbedoelde gerecht mee
gedeeld op welke datum het in overeenstemming met artikel 32 
is aangezocht. 

3. Wanneer de bevoegdheid van het gerecht waarbij de zaak 
het eerst is aangebracht, vaststaat, verklaart het gerecht waarbij 
de zaak het laatst is aangebracht, zich onbevoegd. 

Artikel 30 

1. Wanneer samenhangende vorderingen aanhangig zijn 
voor gerechten van verschillende lidstaten, kan het gerecht 
waarbij de zaak het laatst is aangebracht, zijn uitspraak aan
houden. 

2. Indien de vordering bij het gerecht waarbij de zaak het 
eerst is aangebracht in eerste aanleg aanhangig is, kan elk ander 
gerecht, op verzoek van een der partijen, ook tot verwijzing 

overgaan mits het gerecht waarbij de zaak het eerst is aange
bracht bevoegd is van de betreffende vorderingen kennis te 
nemen en zijn wetgeving de voeging ervan toestaat. 

3. Samenhangend in de zin van dit artikel zijn vorderingen 
waartussen een zo nauwe band bestaat dat een goede rechts
bedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, 
teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de 
zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven. 

Artikel 31 

1. Wanneer voor de vorderingen meer dan één gerecht bij 
uitsluiting bevoegd is, worden partijen verwezen naar het ge
recht waarbij de zaak het eerst aanhangig is gemaakt. 

2. Wanneer een zaak aanhangig wordt gemaakt bij een ge
recht van een lidstaat dat op grond van een in artikel 25 be
doelde overeenkomst bij uitsluiting bevoegd is, houdt elk ge
recht van de andere lidstaten, onverminderd artikel 26, de uit
spraak aan totdat het krachtens de overeenkomst aangezochte 
gerecht verklaart geen bevoegdheid aan de overeenkomst te 
ontlenen. 

3. Indien het in de overeenkomst aangewezen gerecht zijn 
bevoegdheid in overeenstemming met de overeenkomst heeft 
vastgesteld, verklaart elk gerecht van de overige lidstaten zich 
onbevoegd ten gunste van dat gerecht. 

4. De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing op aangelegen
heden als bedoeld in de afdelingen 3, 4 of 5, indien een polis
houder, een verzekerde, een begunstigde van de verzekerings
overeenkomst, een benadeelde partij, een consument of een 
werknemer de eiser is en de overeenkomst niet geldig is krach
tens deze afdelingen. 

Artikel 32 

1. Voor de toepassing van deze afdeling wordt een zaak 
geacht te zijn aangebracht bij een gerecht: 

a) op het tijdstip waarop het stuk dat het geding inleidt of een 
gelijkwaardig stuk bij het gerecht wordt ingediend, mits de 
eiser vervolgens niet heeft nagelaten te doen wat hij met het 
oog op de betekening of de kennisgeving van het stuk aan 
de verweerder moest doen, of 

b) indien het stuk betekend of meegedeeld moet worden voor
dat het bij het gerecht wordt ingediend, op het tijdstip 
waarop de autoriteit die verantwoordelijk is voor de beteke
ning of de kennisgeving het stuk ontvangt, mits de eiser 
vervolgens niet heeft nagelaten te doen wat hij met het 
oog op de indiening van het stuk bij het gerecht moest doen. 

De onder b) bedoelde autoriteit die verantwoordelijk is voor de 
betekening of de kennisgeving is de eerste autoriteit die de te 
betekenen of mee te delen stukken ontvangt.
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2. Het gerecht dat, of de autoriteit die belast is met de be
tekening als bedoeld in lid 1, noteert, respectievelijk, de datum 
van indiening van het gedinginleidende stuk of het gelijkwaar
dige stuk, of de datum van ontvangst van de te betekenen of 
mee te delen stukken. 

Artikel 33 

1. Wanneer bevoegdheid voortvloeit uit artikel 4 of de ar
tikelen 7, 8 of 9, en op het moment dat een vordering wordt 
aangebracht bij een gerecht in een lidstaat tussen dezelfde par
tijen een vordering aanhangig is voor een gerecht van een derde 
land die op dezelfde oorzaak berust en hetzelfde onderwerp 
betreft, kan het gerecht van de lidstaat de uitspraak aanhouden 
indien: 

a) wordt verwacht dat het gerecht van het derde land een 
beslissing zal geven die kan worden erkend en, in voor
komend geval, ten uitvoer kan worden gelegd in die lidstaat, 
en tevens 

b) het gerecht van de lidstaat ervan overtuigd is dat aanhouding 
nodig is voor een goede rechtsbedeling. 

2. Het gerecht van de lidstaat kan de procedure op elk mo
ment voortzetten indien: 

a) de procedure voor het gerecht van het derde land zelf wordt 
aangehouden of beëindigd; 

b) het volgens het gerecht van de lidstaat niet waarschijnlijk is 
dat de procedure bij het gerecht van het derde land binnen 
een redelijke termijn zal worden afgerond, of 

c) de voortzetting van de procedure vereist is voor een goede 
rechtsbedeling. 

3. Het gerecht van de lidstaat beëindigt het geding indien de 
procedure bij het gerecht van het derde land is afgerond en 
heeft geleid tot een beslissing die kan worden erkend en, in 
voorkomend geval, ten uitvoer gelegd in die lidstaat. 

4. Het gerecht van de lidstaat past dit artikel op verzoek van 
een der partijen of, indien het nationale recht dit toestaat, 
ambtshalve toe. 

Artikel 34 

1. Wanneer de bevoegdheid voortvloeit uit artikel 4 of de 
artikelen 7, 8 of 9, en op het moment dat een vordering wordt 

aangebracht voor een gerecht van een lidstaat een samenhan
gende vordering aanhangig is voor een gerecht van een derde 
land, kan het gerecht van de lidstaat de uitspraak aanhouden 
indien: 

a) gezamenlijke behandeling van en beslissing op de samen
hangende vorderingen passend is, teneinde te vermijden 
dat bij afzonderlijke behandeling van de zaken onverenigbare 
beslissingen worden gegeven; 

b) te verwachten is dat het gerecht van het derde land een 
beslissing zal geven die kan worden erkend en, in voor
komend geval, ten uitvoer gelegd in die lidstaat, en 

c) het gerecht van de lidstaat van mening is dat het aanhouden 
nodig is voor een goede rechtsbedeling. 

2. Het gerecht van de lidstaat kan het geding op elk moment 
voortzetten indien: 

a) het gerecht van de lidstaat blijkt dat het risico op onver
enigbare beslissingen zich niet langer voordoet; 

b) de procedure bij het gerecht van het derde land zelf wordt 
aangehouden of beëindigd; 

c) het volgens het gerecht van de lidstaat niet waarschijnlijk is 
dat de procedure bij het gerecht van het derde land binnen 
een redelijke termijn zal worden afgerond, of 

d) de voortzetting van de procedure vereist is voor een goede 
rechtsbedeling. 

3. Het gerecht van de lidstaat kan het geding beëindigen 
indien de procedure bij het gerecht van het derde land is af
gerond en heeft geleid tot een beslissing die kan worden erkend 
en, in voorkomend geval, ten uitvoer gelegd in die lidstaat. 

4. Het gerecht van de lidstaat past dit artikel op verzoek van 
een der partijen of, indien het nationale recht dit toestaat, 
ambtshalve toe. 

AFDELING 10 

Voorlopige maatregelen en bewarende maatregelen 

Artikel 35 

In de wetgeving van een lidstaat vastgestelde voorlopige of 
bewarende maatregelen kunnen bij de gerechten van die staat 
worden aangevraagd, zelfs indien een gerecht van een andere 
lidstaat bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen.
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HOOFDSTUK III 

ERKENNING EN TENUITVOERLEGGING 

AFDELING 1 

Erkenning 

Artikel 36 

1. Een in een lidstaat gegeven beslissing wordt in de overige 
lidstaten erkend zonder vorm van proces. 

2. Iedere belanghebbende partij kan overeenkomstig de pro
cedure als voorzien in afdeling 3, onderafdeling 2, om een 
beslissing verzoeken, dat er geen gronden voor weigering van 
de erkenning als bedoeld in artikel 45 zijn. 

3. Wordt voor een gerecht van een lidstaat de weigering van 
erkenning bij wege van tussenvordering gevraagd, dan is dit 
gerecht bevoegd om van de vordering kennis te nemen. 

Artikel 37 

1. Een partij die in een lidstaat een in een andere lidstaat 
gegeven beslissing wenst in te roepen, legt de volgende stukken 
over: 

a) een afschrift van de beslissing dat aan de voorwaarden vol
doet om de echtheid ervan te kunnen vaststellen, en 

b) het krachtens artikel 53 afgegeven certificaat. 

2. In voorkomend geval kan het gerecht of de autoriteit 
waarvoor een in een andere lidstaat gegeven beslissing wordt 
ingeroepen, de partij die de beslissing inroept, verzoeken een 
vertaling of een transliteratie van de inhoud van het in lid 1, 
onder b), bedoelde certificaat te verstrekken, in overeenstem
ming met artikel 57. Het gerecht of de autoriteit kan de partij 
verzoeken om in plaats van een vertaling van de inhoud van het 
certificaat een vertaling van de beslissing te verstrekken, indien 
het gerecht of de autoriteit de procedure niet kan voortzetten 
zonder een dergelijke vertaling. 

Artikel 38 

Het gerecht of de autoriteit waarvoor een in een andere lidstaat 
gegeven beslissing wordt ingeroepen, kan de procedure geheel 
of gedeeltelijk schorsen indien: 

a) de beslissing in de lidstaat van herkomst wordt aangevoch
ten, of 

b) om een beslissing is verzocht dat er geen gronden voor 
weigering van erkenning in de zin van artikel 45 zijn, dan 
wel om een beslissing dat de erkenning op een van die 
gronden geweigerd moet worden. 

AFDELING 2 

Tenuitvoerlegging 

Artikel 39 

Een in een lidstaat gegeven beslissing die in die lidstaat uitvoer
baar is, is in andere lidstaten uitvoerbaar zonder dat een ver
klaring van uitvoerbaarheid is vereist. 

Artikel 40 

Een uitvoerbare beslissing houdt van rechtswege de bevoegdheid 
in bewarende maatregelen te treffen die zijn voorzien in het 
recht van de aangezochte lidstaat. 

Artikel 41 

1. Onder voorbehoud van het bepaalde in deze afdeling, 
wordt de procedure voor tenuitvoerlegging van in een andere 
lidstaat gegeven beslissingen beheerst door het recht van de 
aangezochte lidstaat. Een in een lidstaat gegeven beslissing die 
in de aangezochte lidstaat uitvoerbaar is, wordt er onder de
zelfde voorwaarden ten uitvoer gelegd als een in de aangezochte 
lidstaat gegeven beslissing. 

2. Niettegenstaande het bepaalde in lid 1, zijn de in de aan
gezochte lidstaat wettelijk vastgestelde gronden voor weigering 
of voor schorsing van de tenuitvoerlegging van toepassing voor 
zover zij niet onverenigbaar zijn met de in artikel 45 genoemde 
gronden. 

3. De partij die om de tenuitvoerlegging van een in een 
andere lidstaat gegeven beslissing verzoekt, behoeft in de aange
zochte lidstaat niet te beschikken over een postadres. Zij be
hoeft evenmin over een gemachtigde vertegenwoordiger in de 
aangezochte lidstaat te beschikken tenzij een dergelijke ver
tegenwoordiger ongeacht de nationaliteit of de woonplaats 
van de partijen verplicht is. 

Artikel 42 

1. Met het oog op de tenuitvoerlegging in een lidstaat van 
een in een andere lidstaat gegeven beslissing, verstrekt de ver
zoeker aan de voor de tenuitvoerlegging bevoegde autoriteit: 

a) een afschrift van de beslissing dat aan de voorwaarden vol
doet om de echtheid ervan te kunnen vaststellen, en 

b) het in overeenstemming met artikel 53 afgegeven certificaat, 
waaruit blijkt dat de beslissing uitvoerbaar is en dat een 
uittreksel van de beslissing bevat, alsook, in voorkomend 
geval, relevante informatie over de invorderbare kosten van 
de procedure en de berekening van rente.
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2. Met het oog op de tenuitvoerlegging in een lidstaat van 
een in een andere lidstaat gegeven beslissing waarbij voorlopige 
en bewarende maatregelen zijn gelast, verstrekt de verzoeker 
aan de voor de tenuitvoerlegging bevoegde autoriteit: 

a) een afschrift van de beslissing dat aan de voorwaarden vol
doet om de echtheid ervan te kunnen vaststellen; 

b) het overeenkomstig artikel 53 afgegeven certificaat, dat een 
beschrijving van de maatregel bevat en waaruit blijkt dat: 

i) het gerecht bevoegd is om van het bodemgeschil kennis 
te nemen; 

ii) de beslissing in de lidstaat van herkomst uitvoerbaar is, 
en 

c) indien de maatregel werd gelast zonder dat de verweerder 
was opgeroepen, het bewijs dat de beslissing hem is bete
kend. 

3. Indien nodig kan de voor de tenuitvoerlegging bevoegde 
autoriteit, overeenkomstig artikel 57, van de verzoeker een ver
taling of een transliteratie van de inhoud van het certificaat 
verlangen. 

4. De voor de tenuitvoerlegging bevoegde autoriteit kan van 
de verzoeker alleen een vertaling van de beslissing verlangen 
indien deze autoriteit de procedure niet kan voortzetten zonder 
een dergelijke vertaling. 

Artikel 43 

1. Indien wordt verzocht om tenuitvoerlegging van een be
slissing die in een andere lidstaat is gegeven, moet het krachtens 
artikel 53 afgegeven certificaat, voorafgaand aan de eerste uit
voeringsmaatregel, worden betekend aan de persoon jegens wie 
om de tenuitvoerlegging wordt verzocht. Het certificaat wordt 
vergezeld van de beslissing, indien de betekening aan die per
soon nog niet heeft plaatsgevonden. 

2. Indien de persoon jegens wie om tenuitvoerlegging wordt 
verzocht zijn woonplaats heeft in een andere lidstaat dan de 
lidstaat van herkomst, kan hij, teneinde de tenuitvoerlegging aan 
te vechten, om een vertaling van de beslissing verzoeken indien 
de beslissing niet luidt in, noch vergezeld gaat van een vertaling 
in een van de volgende talen: 

a) een taal die hij begrijpt, of 

b) de officiële taal van de lidstaat waar hij zijn woonplaats heeft 
of, indien er in die lidstaat verscheidene officiële talen zijn, 
de officiële taal of een van de officiële talen van de plaats 
waar hij woonachtig is. 

Indien op grond van de eerste alinea om vertaling van de 
beslissing wordt verzocht, mogen geen andere tenuitvoerleg
gingsmaatregelen dan bewarende maatregelen worden genomen 

totdat de vertaling beschikbaar is gesteld aan de persoon jegens 
wie tenuitvoerlegging is verzocht. 

Dit lid is niet van toepassing indien de beslissing reeds in een 
van de in de eerste alinea bedoelde talen is betekend aan de 
persoon jegens wie om tenuitvoerlegging wordt verzocht, of 
vergezeld gaat van een vertaling in een van die talen. 

3. Dit artikel is niet van toepassing op de tenuitvoerlegging 
van een in een beslissing vervatte bewarende maatregel of in
dien degene die om de tenuitvoerlegging verzoekt, een bewa
rende maatregel in overeenstemming met artikel 40 vordert. 

Artikel 44 

1. In het geval van een verzoek om weigering van tenuit
voerlegging van een beslissing op grond van afdeling 3, onder
afdeling 2, kan het gerecht in de aangezochte lidstaat, op ver
zoek van de persoon jegens wie om tenuitvoerlegging wordt 
verzocht: 

a) de tenuitvoerleggingsprocedure tot bewarende maatregelen 
beperken; 

b) de tenuitvoerlegging afhankelijk maken van een door dat 
gerecht te bepalen zekerheid, of 

c) de tenuitvoerleggingsprocedure geheel of gedeeltelijk schor
sen. 

2. De voor de tenuitvoerlegging bevoegde autoriteit in de 
aangezochte lidstaat schorst op verzoek van de persoon tegen 
wie om tenuitvoerlegging wordt verzocht, de tenuitvoerleggings
procedure indien de uitvoerbaarheid van de beslissing in de 
lidstaat van herkomst is geschorst. 

AFDELING 3 

Weigering van erkenning en tenuitvoerlegging 

O n d e r a f d e l i n g 1 

W e i g e r i n g v a n e r k e n n i n g 

Artikel 45 

1. De erkenning van een beslissing wordt op verzoek van 
een belanghebbende partij geweigerd indien: 

a) de erkenning kennelijk strijdig is met de openbare orde (or
dre public) van de aangezochte lidstaat; 

b) het stuk dat het geding inleidt of een gelijkwaardig stuk niet 
zo tijdig en op zodanige wijze is betekend aan de verweerder 
tegen wie verstek werd verleend, als met het oog op zijn 
verdediging nodig was, tenzij de verweerder tegen de beslis
sing geen rechtsmiddel heeft aangewend terwijl hij daartoe in 
staat was;
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c) de beslissing onverenigbaar is met een tussen dezelfde par
tijen in de aangezochte lidstaat gegeven beslissing; 

d) de beslissing onverenigbaar is met een eerdere beslissing die 
in een andere lidstaat of in een derde land tussen dezelfde 
partijen is gegeven in een geschil dat hetzelfde onderwerp 
betreft en op dezelfde oorzaak berust, mits de eerdere be
slissing voldoet aan de voorwaarden voor erkenning in de 
aangezochte lidstaat; 

e) de beslissing in strijd is met: 

i) afdelingen 3, 4 of 5 van hoofdstuk II, in het geval dat de 
verweerder in de zaak de polishouder, de verzekerde, een 
begunstigde van de verzekeringsovereenkomst, de bena
deelde partij, de consument of de werknemer is, of 

ii) afdeling 6 van hoofdstuk II. 

2. Bij de toetsing aan de in lid 1, onder e), genoemde be
voegdheidsregels is het aangezochte gerecht gebonden aan de 
feitelijke overwegingen op grond waarvan het gerecht van her
komst zijn bevoegdheid heeft aangenomen. 

3. Onverminderd lid 1, onder e), mag de bevoegdheid van 
het gerecht van herkomst niet worden getoetst. De bevoegd
heidsregels betreffen niet de openbare orde als bedoeld in lid 
1, onder a). 

4. Het verzoek tot weigering van erkenning wordt gedaan 
overeenkomstig de procedures van onderafdeling 2, en, waar 
passend, afdeling 4. 

O n d e r a f d e l i n g 2 

W e i g e r i n g v a n t e n u i t v o e r l e g g i n g 

Artikel 46 

Op verzoek van de persoon jegens wie om tenuitvoerlegging 
wordt verzocht, wordt de tenuitvoerlegging van een beslissing 
geweigerd wanneer een van de in artikel 45 genoemde gronden 
zich voordoet. 

Artikel 47 

1. Het verzoek tot weigering van de tenuitvoerlegging wordt 
ingediend bij het gerecht dat de desbetreffende lidstaat overeen
komstig artikel 75, onder a), aan de Commissie heeft mee
gedeeld als het gerecht waar het verzoek dient te worden in
gediend. 

2. De procedure inzake de weigering van tenuitvoerlegging 
wordt, voor zover deze niet onder de onderhavige verordening 
valt, beheerst door het recht van de aangezochte lidstaat. 

3. De verzoeker legt aan het gerecht een afschrift van de 
beslissing en, indien nodig, een vertaling of transliteratie ervan 
over. 

Indien het gerecht daar reeds over beschikt of het onredelijk 
acht dit van de verzoeker te verlangen, kan het afzien van het 
doen overleggen van de in de eerste alinea vermelde documen
ten door de verzoeker. In dat geval kan het gerecht de andere 
partij gelasten de documenten over te leggen. 

4. De partij die om de weigering van tenuitvoerlegging van 
een in een andere lidstaat gegeven beslissing verzoekt, behoeft 
in de aangezochte lidstaat niet over een postadres te beschikken. 
Zij behoeft evenmin over een gemachtigde vertegenwoordiger in 
de aangezochte lidstaat te beschikken tenzij een dergelijke ver
tegenwoordiger ongeacht de nationaliteit of de woonplaats van 
de partijen verplicht is. 

Artikel 48 

Het gerecht neemt onverwijld een besluit over het verzoek tot 
weigering van de tenuitvoerlegging. 

Artikel 49 

1. Elke partij kan een rechtsmiddel instellen tegen de beslis
sing op het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging. 

2. Het rechtsmiddel wordt ingesteld bij het gerecht dat de 
desbetreffende lidstaat overeenkomstig artikel 75, onder b), aan 
de Commissie heeft meegedeeld als het gerecht waar dit rechts
middel dient te worden ingediend. 

Artikel 50 

Tegen de op het rechtsmiddel gegeven beslissing kan slechts een 
rechtsmiddel worden ingesteld als de betrokken lidstaat de 
Commissie overeenkomstig artikel 75, onder c), in kennis heeft 
gesteld van de gerechten waar een volgend rechtsmiddel moet 
worden ingesteld. 

Artikel 51 

1. Het gerecht waar een verzoek tot weigering van tenuit
voerlegging is ingediend of een gerecht waarbij een rechtsmiddel 
in de zin van de artikelen 49 en 50 is ingesteld, kan de uit
spraak aanhouden indien in de lidstaat van herkomst een ge
woon rechtsmiddel tegen de beslissing is ingesteld of indien de 
termijn daarvoor nog niet is verstreken. In het laatste geval kan 
het gerecht een termijn stellen, waarbinnen het rechtsmiddel 
moet worden ingesteld. 

2. Indien de beslissing in Cyprus, Ierland of het Verenigd 
Koninkrijk is gegeven, wordt elk rechtsmiddel dat in de lidstaat 
van oorsprong kan worden ingesteld, voor de toepassing van lid 
1 beschouwd als een gewoon rechtsmiddel.
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AFDELING 4 

Gemeenschappelijke bepalingen 

Artikel 52 

In geen geval wordt in de aangezochte lidstaat overgegaan tot 
een onderzoek van de juistheid van de in een lidstaat gegeven 
beslissing. 

Artikel 53 

Het gerecht van oorsprong geeft op verzoek van een belang
hebbende partij het certificaat af en gebruikt daarvoor het for
mulier in bijlage I. 

Artikel 54 

1. Indien een beslissing maatregelen of bevelen bevat die in 
het recht van de aangezochte lidstaat onbekend zijn, wordt de 
maatregel of het bevel zoveel als mogelijk in overeenstemming 
gebracht met een maatregel die of een bevel dat in het rechts
stelsel van die lidstaat bestaat, gelijkwaardige gevolgen heeft en 
dezelfde doelstellingen en belangen beoogt. 

Een dergelijke aanpassing heeft geen rechtsgevolgen die verder 
gaan dan die waarin het recht van de lidstaat van oorsprong 
voorziet. 

2. Elke partij kan de aanpassing van de maatregel of bevel 
voor het gerecht aanvechten. 

3. Indien nodig, kan van de partij die de beslissing inroept of 
om de tenuitvoerlegging ervan verzoekt een vertaling of een 
transliteratie van de beslissing worden verlangd. 

Artikel 55 

De in een lidstaat gegeven beslissingen die een veroordeling tot 
betaling van een dwangsom inhouden, kunnen in de aange
zochte lidstaat slechts ten uitvoer worden gelegd wanneer het 
bedrag ervan door het gerecht van herkomst definitief is be
paald. 

Artikel 56 

Aan de partij die in een lidstaat de tenuitvoerlegging vraagt van 
een in een andere lidstaat gegeven beslissing, kan geen enkele 
zekerheid of depot, onder welke benaming ook, worden opge
legd wegens de hoedanigheid van vreemdeling dan wel wegens 
het ontbreken van een woonplaats of verblijfplaats in de aange
zochte lidstaat. 

Artikel 57 

1. Indien op grond van deze verordening een vertaling of 
een transliteratie is vereist, wordt deze vertaling of transliteratie 
gesteld in de officiële taal van de betrokken lidstaat, of, als er in 
die lidstaat meerdere officiële talen bestaan, in de officiële taal of 
een der officiële talen van het gerecht van de plaats waar de in 

een andere lidstaat gegeven beslissing wordt ingeroepen of het 
verzoek wordt ingediend, in overeenstemming met het recht 
van die lidstaat. 

2. Wat de in de artikelen 53 en 60 bedoelde formulieren 
betreft, kunnen vertalingen of transliteraties ook worden gesteld 
in een van de andere officiële talen van de instellingen van de 
Unie die de betrokken lidstaat heeft aangegeven te aanvaarden. 

3. Elke vertaling op grond van deze verordening wordt ge
maakt door een persoon die in een van de lidstaten daartoe 
gemachtigd is. 

HOOFDSTUK IV 

AUTHENTIEKE AKTEN EN GERECHTELIJKE SCHIKKINGEN 

Artikel 58 

1. Authentieke akten die uitvoerbaar zijn in de lidstaat van 
herkomst, zijn uitvoerbaar in de andere lidstaten, zonder dat 
enige verklaring van uitvoerbaarheid is vereist. De tenuitvoerleg
ging van een authentieke akte kan slechts worden geweigerd 
indien de tenuitvoerlegging kennelijk strijdig is met de openbare 
orde (ordre public) van de aangezochte lidstaat. 

Het bepaalde in afdeling 2, onderafdeling 2 van afdeling 3, en 
afdeling 4 van hoofdstuk III is op authentieke akten van over
eenkomstige toepassing. 

2. De overgelegde authentieke akte moet voldoen aan de 
voorwaarden om de echtheid in de lidstaat van herkomst te 
kunnen vaststellen. 

Artikel 59 

Gerechtelijke schikkingen die uitvoerbaar zijn in de lidstaat van 
herkomst, worden onder dezelfde voorwaarden als authentieke 
akten ten uitvoer gelegd in de andere lidstaten. 

Artikel 60 

De bevoegde autoriteit of het gerecht van de lidstaat van oor
sprong verstrekt op verzoek van een belanghebbende partij het 
certificaat waarvoor zij het formulier in bijlage II gebruikt; het 
certificaat bevat een samenvatting van de in de authentieke akte 
opgenomen verplichting die ten uitvoer kan worden gelegd of 
van de overeenkomst tussen de partijen als vervat in de gerech
telijke schikking. 

HOOFDSTUK V 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 61 

Geen enkele legalisatie of soortgelijke formaliteit mag worden 
geëist ten aanzien van de in het kader van deze verordening in 
een lidstaat afgegeven documenten.
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Artikel 62 

1. Om vast te stellen of een partij woonplaats heeft op het 
grondgebied van de lidstaat bij een van welks gerechten een 
zaak aanhangig is, past het gerecht zijn intern recht toe. 

2. Indien een partij geen woonplaats heeft in de lidstaat bij 
een van welks gerechten een zaak aanhangig is, past het gerecht 
voor de vaststelling of zij een woonplaats heeft in een andere 
lidstaat, het recht van die lidstaat toe. 

Artikel 63 

1. Voor de toepassing van deze verordening hebben ven
nootschappen en rechtspersonen woonplaats op de plaats van: 

a) hun statutaire zetel, 

b) hun hoofdbestuur, of 

c) hun hoofdvestiging. 

2. In Cyprus, Ierland en het Verenigd Koninkrijk wordt on
der het „registered office” de statutaire zetel verstaan of, indien 
dat nergens bestaat, de „place of incorporation” (plaats van 
oprichting) of, indien die nergens bestaat, de plaats krachtens 
het recht waarvan de „formation” (vorming) is geschied. 

3. Om vast te stellen of een trust woonplaats heeft op het 
grondgebied van de lidstaat bij welks gerechten de zaak aan
hangig is gemaakt, past het gerecht de regels van het voor hem 
geldende internationaal privaatrecht toe. 

Artikel 64 

Zij die woonplaats hebben op het grondgebied van een lidstaat 
en wegens een onopzettelijk gepleegd strafbaar feit vervolgd 
worden voor de gerechten van een andere lidstaat, waarvan 
zij geen onderdaan zijn, zijn, onverminderd aldaar geldende 
gunstigere bepalingen, bevoegd zich te doen verdedigen door 
daartoe bevoegde personen, zelfs indien zij niet persoonlijk 
verschijnen. Het gerecht dat de zaak berecht, kan echter de 
persoonlijke verschijning bevelen; indien deze niet heeft plaats
gevonden, behoeft de beslissing, op de burgerlijke rechtsvorde
ring gewezen zonder dat de betrokkene de gelegenheid heeft 
gehad zich te doen verdedigen, in de overige lidstaten niet te 
worden erkend, noch ten uitvoer te worden gelegd. 

Artikel 65 

1. De rechterlijke bevoegdheid, bepaald in artikel 8, punt 2, 
en artikel 13 ten aanzien van de vordering tot vrijwaring of de 
vordering tot voeging of tussenkomst kan worden ingeroepen 

in de lidstaten die zijn opgenomen op de lijst die door de 
Commissie uit hoofde van artikel 76, lid 1, en artikel 76, lid 
2, is opgesteld, doch slechts voor zover het nationale recht dit 
toestaat. Een persoon die woonplaats heeft in een andere lid
staat, kan worden verzocht deel te nemen aan de procedures 
voor gerechten van deze lidstaten overeenkomstig de in die lijst 
vermelde regels betreffende het in het geding roepen van een 
derde. 

2. In een lidstaat krachtens artikel 8, punt 2, en artikel 13 
gegeven beslissingen worden in overeenstemming met hoofd
stuk III in alle andere lidstaten erkend en ten uitvoer gelegd. 
Wanneer beslissingen die gegeven worden in de lidstaten die 
opgenomen zijn op de in lid 1 bedoelde lijst, in overeenstem
ming met het recht van die lidstaten gevolgen teweegbrengen 
voor derden bij toepassing van lid 1, worden deze gevolgen in 
alle lidstaten erkend. 

3. De lidstaten die zijn opgenomen in de lijst als bedoeld in 
lid 1, verschaffen, in het kader van het Europees justitieel net
werk in burgerlijke en handelszaken, zoals opgericht bij Be
schikking 2001/470/EG van de Raad ( 1 ) („het Europese justitiële 
netwerk”), informatie over de wijze waarop overeenkomstig hun 
nationale recht de gevolgen van de in de tweede volzin van lid 
2 genoemde beslissingen worden vastgesteld. 

HOOFDSTUK VI 

OVERGANGSBEPALINGEN 

Artikel 66 

1. Deze verordening is slechts van toepassing op rechtsvor
deringen die zijn ingesteld, authentieke akten die zijn verleden 
of geregistreerd, en gerechtelijke schikkingen die zijn goedge
keurd of getroffen op of na 10 januari 2015. 

2. Niettegenstaande artikel 80 blijft Verordening (EG) 
nr. 44/2001 van toepassing op beslissingen gegeven inzake 
rechtsvorderingen die zijn ingesteld, op authentieke akten die 
zijn verleden of geregistreerd, en op gerechtelijke schikkingen 
die zijn goedgekeurd of getroffen vóór 10 januari 2015 en die 
onder die verordening vallen. 

HOOFDSTUK VII 

VERHOUDING TOT ANDERE REGELGEVING 

Artikel 67 

Deze verordening laat onverlet de toepassing van de bepalingen 
die, voor bijzondere onderwerpen, de rechterlijke bevoegdheid, 
de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen regelen 
en die opgenomen zijn of zullen worden in de besluiten van de 
Unie of in de nationale wetgevingen die ter uitvoering van deze 
besluiten geharmoniseerd zijn.
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Artikel 68 

1. Deze verordening komt, in de betrekkingen tussen de lid
staten, in de plaats van het Verdrag van Brussel van 1968, 
uitgezonderd ten aanzien van de grondgebieden van de lidstaten 
die onder de territoriale werkingssfeer van dat verdrag vallen en 
die krachtens artikel 355 VWEU van deze verordening uitgeslo
ten zijn. 

2. Voor zover deze verordening in de betrekkingen tussen de 
lidstaten in de plaats komt van het Verdrag van Brussel van 
1968, geldt elke verwijzing naar dat verdrag als een verwijzing 
naar deze verordening. 

Artikel 69 

Onder voorbehoud van de artikelen 70 en 71 komt deze ver
ordening in de betrekkingen tussen de lidstaten in de plaats van 
de verdragen die hetzelfde onderwerp bestrijken als deze ver
ordening. In het bijzonder worden de verdragen vervangen die 
zijn opgenomen op de door de Commissie uit hoofde van 
artikel 76, lid 1, onder c), en artikel 76, lid 2, vastgestelde lijst. 

Artikel 70 

1. De in artikel 69 bedoelde verdragen blijven van kracht 
voor aangelegenheden waarop deze verordening niet van toe
passing is. 

2. Zij blijven voorts van kracht met betrekking tot beslissin
gen die zijn gegeven, authentieke akten die zijn verleden of 
geregistreerd en gerechtelijke schikkingen die zijn goedgekeurd 
of gesloten vóór de datum van inwerkingtreding van Verorde
ning (EG) nr. 44/2001. 

Artikel 71 

1. Deze verordening laat onverlet verdragen waarbij de lid
staten partij zijn en die, voor bijzondere onderwerpen, de rech
terlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen regelen. 

2. Teneinde de eenvormige uitlegging van lid 1 te waarbor
gen wordt dat lid als volgt toegepast: 

a) deze verordening belet niet dat een gerecht van een lidstaat 
die partij is bij een verdrag of overeenkomst over een bij
zonder onderwerp, overeenkomstig dat verdrag of die over
eenkomst kennisneemt van een zaak, ook indien de verweer
der zijn woonplaats heeft op het grondgebied van een lid
staat die geen partij is bij dat verdrag of die overeenkomst. 
Het gerecht past in ieder geval artikel 28 van deze verorde
ning toe; 

b) beslissingen die een gerecht van een lidstaat heeft gegeven uit 
hoofde van rechterlijke bevoegdheid die ontleend wordt aan 
een verdrag of overeenkomst over een bijzonder onderwerp, 

worden in de andere lidstaten overeenkomstig de onder
havige verordening erkend en ten uitvoer gelegd. 

Indien een verdrag of overeenkomst over een bijzonder onder
werp, waarbij zowel de lidstaat van herkomst als de aange
zochte lidstaat partij is, voorwaarden vaststelt voor de erkenning 
of de tenuitvoerlegging van beslissingen vinden die voorwaarden 
toepassing. In elk geval kunnen de bepalingen van deze ver
ordening betreffende erkenning en tenuitvoerlegging van beslis
singen worden toegepast. 

Artikel 72 

Deze verordening laat onverlet de overeenkomsten waarbij de 
lidstaten zich krachtens artikel 59 van het Verdrag van Brussel 
van 1968 vóór de inwerkingtreding van Verordening (EG) 
nr. 44/2001 ertoe hebben verbonden om beslissingen die, met 
name in een andere staat die partij is bij dat verdrag, zijn 
gegeven tegen een verweerder met woonplaats of gewone ver
blijfplaats in een derde staat, niet te erkennen indien in een 
geval bedoeld in artikel 4 van genoemd verdrag de beslissing 
slechts gegrond kon worden op een bevoegdheid in de zin van 
artikel 3, tweede alinea, van dat verdrag. 

Artikel 73 

1. Deze verordening laat onverlet de toepassing van het Ver
drag van Lugano van 2007. 

2. Deze verordening laat onverlet de toepassing van het Ver
drag van New York van 1958. 

3. Deze verordening laat onverlet de toepassing van bilaterale 
verdragen en overeenkomsten tussen een derde land en een 
lidstaat, die zijn gesloten vóór de datum van inwerkingtreding 
van Verordening (EG) nr. 44/2001 en die betrekking hebben op 
door de onderhavige verordening geregelde aangelegenheden. 

HOOFDSTUK VIII 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 74 

De lidstaten verstrekken in het kader van het Europees justitieel 
netwerk en teneinde deze gegevens openbaar te maken, een 
beschrijving van de nationale voorschriften en procedures be
treffende tenuitvoerlegging, met inbegrip van informatie over de 
voor tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten en over de op dat 
gebied geldende beperkingen, met name de voorschriften ter 
bescherming van de schuldenaar en informatie over verval- en 
verjaringstermijnen. 

Deze informatie wordt door de lidstaten voortdurend bij
gewerkt.
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Artikel 75 

Uiterlijk op 10 januari 2014 delen de lidstaten de Commissie 
mee: 

a) bij welke gerechten overeenkomstig artikel 47, lid 1, het 
verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging moet worden 
ingesteld; 

b) bij welke gerechten overeenkomstig artikel 49, lid 2, een 
rechtsmiddel tegen de beslissing op het verzoek om een 
weigering van tenuitvoerlegging moet worden ingesteld; 

c) bij welke gerechten eventuele hogere voorziening overeen
komstig artikel 50 moet worden ingesteld, en 

d) welke talen worden aanvaard voor de vertaling van de for
mulieren, conform artikel 57, lid 2. 

De Commissie maakt de informatie met alle passende middelen 
openbaar, met name via het Europees justitieel netwerk. 

Artikel 76 

1. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van: 

a) de in artikel 5, lid 2, en artikel 6, lid 2, vermelde bevoegd
heidsregels; 

b) de in artikel 65 vermelde regels ten aanzien van het in het 
geding roepen van een derde, en 

c) de in artikel 69 vermelde overeenkomsten. 

2. De Commissie stelt op basis van de door de lidstaten 
gegeven mededelingen als bedoeld in lid 1 de desbetreffende 
lijsten op. 

3. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van elke daar
opvolgende wijziging die in deze lijsten moet worden doorge
voerd. De Commissie wijzigt deze lijsten dienovereenkomstig. 

4. De Commissie maakt de lijsten en elke daaropvolgende 
doorgevoerde wijziging, bekend in het Publicatieblad van de Euro
pese Unie. 

5. De Commissie maakt alle krachtens lid 1 en lid 3 mede
gedeelde informatie met andere passende middelen openbaar, in 
het bijzonder via het Europees justitieel netwerk. 

Artikel 77 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 78 gedele
geerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijzi
ging van bijlagen I en II. 

Artikel 78 

1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stel
len, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel 
neergelegde voorwaarden. 

2. De in artikel 77 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend 
voor onbepaalde tijd met ingang van 9 januari 2013. 

3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 77 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het be
sluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die 
van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese 
Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelin
gen onverlet. 

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft 
vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad. 

5. Een overeenkomstig artikel 77 vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parle
ment noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees 
Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel 
het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van 
deze termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daar
tegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initia
tief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden 
verlengd. 

Artikel 79 

Uiterlijk op 11 januari 2022 dient de Commissie bij het Euro
pees Parlement, bij de Raad en bij het Europees Economisch en 
Sociaal Comité een verslag in over de toepassing van deze ver
ordening. In haar verslag beoordeelt de Commissie onder meer 
of de bevoegdheidsregels ook moeten worden uitgebreid tot 
verweerders die geen woonplaats hebben op het grondgebied 
van een lidstaat, rekening houdend met de tenuitvoerlegging 
van deze verordening en mogelijke internationale ontwikkelin
gen. Het verslag gaat zo nodig vergezeld van een voorstel tot 
wijziging van deze verordening. 

Artikel 80 

Verordening (EG) nr. 44/2001 wordt ingetrokken bij deze ver
ordening. Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden 
als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden 
gelezen volgens de concordantietabel in bijlage III.
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Artikel 81 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. 

Zij is van toepassing met ingang van 10 januari 2015, met uitzondering van de artikelen 75 en 76 die van 
toepassing zijn met ingang van 10 januari 2014. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de 
lidstaten overeenkomstig de Verdragen. 

Gedaan te Straatsburg, 12 december 2012. 

Voor het Europees Parlement 
De voorzitter 

M. SCHULZ 

Voor de Raad 
De voorzitter 

A. D. MAVROYIANNIS
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BIJLAGE I
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BIJLAGE II
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BIJLAGE III 

CONCORDANTIETABEL 

Verordening (EG) nr. 44/2001 Deze verordening 

Artikel 1, lid 1 Artikel 1, lid 1 

Artikel 1, lid 2, inleidende formule Artikel 1, lid 2, inleidende formule 

Artikel 1, lid 2, onder a) Artikel 1, lid 2, onder a) en f) 

Artikel 1, lid 2, onder b) tot en met d) Artikel 1, lid 2, onder b) tot en met d) 

— Artikel 1, lid 2, onder e) 

Artikel 1, lid 3 — 

— Artikel 2 

Artikel 2 Artikel 4 

Artikel 3 Artikel 5 

Artikel 4 Artikel 6 

Artikel 5, inleidende formule Artikel 7, inleidende formule 

Artikel 5, punt 1 Artikel 7, punt 1 

Artikel 5, punt 2 — 

Artikel 5, punten 3 en 4 Artikel 7, punten 2 en 3 

— Artikel 7, punt 4 

Artikel 5, punten 5 tot en met 7 Artikel 7, punten 5 tot en met 7 

Artikel 6 Artikel 8 

Artikel 7 Artikel 9 

Artikel 8 Artikel 10 

Artikel 9 Artikel 11 

Artikel 10 Artikel 12 

Artikel 11 Artikel 13 

Artikel 12 Artikel 14 

Artikel 13 Artikel 15 

Artikel 14 Artikel 16 

Artikel 15 Artikel 17 

Artikel 16 Artikel 18 

Artikel 17 Artikel 19 

Artikel 18 Artikel 20 

Artikel 19, punten 1 en 2 Artikel 21, lid 1 

— Artikel 21, lid 2 

Artikel 20 Artikel 22 

Artikel 21 Artikel 23 

Artikel 22 Artikel 24 

Artikel 23, leden 1 en 2 Artikel 25, leden 1 en 2
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Verordening (EG) nr. 44/2001 Deze verordening 

Artikel 23, lid 3 — 

Artikel 23, leden 4 en 5 Artikel 25, leden 3 en 4 

— Artikel 25, lid 5 

Artikel 24 Artikel 26, lid 1 

— Artikel 26, lid 2 

Artikel 25 Artikel 27 

Artikel 26 Artikel 28 

Artikel 27, lid 1 Artikel 29, lid 1 

— Artikel 29, lid 2 

Artikel 27, lid 2 Artikel 29, lid 3 

Artikel 28 Artikel 30 

Artikel 29 Artikel 31, lid 1 

— Artikel 31, lid 2 

— Artikel 31, lid 3 

— Artikel 31, lid 4 

Artikel 30 Artikel 32, lid 1, onder a) en b) 

— Artikel 32, lid 1, tweede alinea 

— Artikel 32, lid 2 

— Artikel 33 

— Artikel 34 

Artikel 31 Artikel 35 

Artikel 32 Artikel 2, onder a) 

Artikel 33 Artikel 36 

— Artikel 37 

— Artikel 39 

— Artikel 40 

— Artikel 41 

— Artikel 42 

— Artikel 43 

— Artikel 44 

Artikel 34 Artikel 45, lid 1, onder a) tot en met d) 

Artikel 35, lid 1 Artikel 45, lid 1, onder e) 

Artikel 35, lid 2 Artikel 45, lid 2 

Artikel 35, lid 3 Artikel 45, lid 3 

Artikel 45, lid 4 

Artikel 36 Artikel 52 

Artikel 37, lid 1 Artikel 38, onder a) 

Artikel 38 —
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Verordening (EG) nr. 44/2001 Deze verordening 

Artikel 39 — 

Artikel 40 — 

Artikel 41 — 

Artikel 42 — 

Artikel 43 — 

Artikel 44 — 

Artikel 45 — 

Artikel 46 — 

Artikel 47 — 

Artikel 48 — 

— Artikel 46 

— Artikel 47 

— Artikel 48 

— Artikel 49 

— Artikel 50 

— Artikel 51 

— Artikel 54 

Artikel 49 Artikel 55 

Artikel 50 — 

Artikel 51 Artikel 56 

Artikel 52 — 

Artikel 53 — 

Artikel 54 Artikel 53 

Artikel 55, lid 1 — 

Artikel 55, lid 2 Artikel 37, lid 2, artikel 47, lid 3, en artikel 57 

Artikel 56 Artikel 61 

Artikel 57, lid 1 Artikel 58, lid 1 

Artikel 57, lid 2 — 

Artikel 57, lid 3 Artikel 58, lid 2 

Artikel 57, lid 4 Artikel 60 

Artikel 58 Artikel 59 en artikel 60 

Artikel 59 Artikel 62 

Artikel 60 Artikel 63 

Artikel 61 Artikel 64 

Artikel 62 Artikel 3 

Artikel 63 — 

Artikel 64 — 

Artikel 65 Artikel 65, leden 1 en 2
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Verordening (EG) nr. 44/2001 Deze verordening 

— Artikel 65, lid 3 

Artikel 66 Artikel 66 

Artikel 67 Artikel 67 

Artikel 68 Artikel 68 

Artikel 69 Artikel 69 

Artikel 70 Artikel 70 

Artikel 71 Artikel 71 

Artikel 72 Artikel 72 

— Artikel 73 

Artikel 73 Artikel 79 

Artikel 74, lid 1 Artikel 75, lid 1, onder a), b) en c) en artikel 76, lid 1, 
onder a) 

Artikel 74, lid 2 Artikel 77 

— Artikel 78 

— Artikel 80 

Artikel 75 — 

Artikel 76 Artikel 81 

Bijlage I Artikel 76, lid 1, onder a) 

Bijlage II Artikel 75, onder a) 

Bijlage III Artikel 75, onder b) 

Bijlage IV Artikel 75, onder c) 

Bijlage V Bijlage I en bijlage II 

Bijlage VI Bijlage II 

— Bijlage III
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VERORDENING (EG) Nr. 593/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 17 juni 2008

inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, en met name op artikel 61, onder c), en artikel 67, lid 5,
tweede streepje,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het
Verdrag (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Gemeenschap heeft zich ten doel gesteld een ruimte van
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid te handhaven en te
ontwikkelen. Met het oog op de geleidelijke invoering van
zo’n ruimte moet de Gemeenschap met name maatregelen
nemen op het gebied van de justitiële samenwerking in
burgerlijke zaken met grensoverschrijdende gevolgen, voor
zover dit nodig is voor de goede werking van de interne
markt.

(2) Overeenkomstig artikel 65, onder b), van het Verdrag
moeten deze maatregelen ook regels behelzen ter bevorde-
ring van de verenigbaarheid van de in de lidstaten geldende
regels voor collisie en jurisdictiegeschillen.

(3) Op zijn bijeenkomst in Tampere op 15 en 16 oktober 1999
heeft de Europese Raad de stelling onderschreven dat het
beginsel van wederzijdse erkenning van rechterlijke beslis-
singen de hoeksteen vormt van de justitiële samenwerking
in burgerlijke zaken en de Raad en de Commissie verzocht
een programma van maatregelen aan te nemen ter uitvoe-
ring van dat beginsel.

(4) Op 30 november 2000 heeft de Raad een gezamenlijk
programma van maatregelen voor de uitvoering van het
beginsel van wederzijdse erkenning van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken (3) aangenomen. In het pro-
gramma wordt vastgesteld dat maatregelen voor de
harmonisatie van collisieregels de wederzijdse erkenning
van judiciële beslissingen vergemakkelijken.

(5) In het Haags programma (4), dat op 5 november 2004 door
de Europese Raad werd aangenomen, wordt erop aange-
drongen voortvarend te werken aan de collisieregels op het
vlak van het verbintenissen uit overeenkomst („Rome I”).

(6) De goede werking van de interne markt vereist, om de
voorspelbaarheid van de uitslag van rechtsgedingen, de
rechtszekerheid en de wederzijdse erkenning van beslissin-
gen te bevorderen, dat de in de lidstaten geldende
collisieregels hetzelfde nationale recht aanwijzen, ongeacht
bij welke rechter het geding aanhangig is gemaakt.

(7) Het materiële toepassingsgebied en de bepalingen van deze
verordening moeten stroken met Verordening (EG) nr. 44/
2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerleg-
ging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (5)
(„Brussel I”) en 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”) (6).

(8) Familierechtelijke betrekkingen omvatten afstamming,
huwelijk en aanverwantschap en verwantschap in de zijlijn.
De verwijzing in lid 2 van artikel 1 naar relatievormen die
met het huwelijk en andere familierechtelijke betrekkingen
vergelijkbare gevolgen hebben, dient te worden uitgelegd
overeenkomstig het recht van de lidstaat waar de zaak
aanhangig wordt gemaakt.

(9) Verbintenissen uit wisselbrieven, cheques, orderbriefjes
alsmede andere verhandelbare waardepapieren omvatten
ook cognossementen, voor zover de verbintenissen uit
cognossementen het gevolg zijn van hun verhandelbaar-
heid.

(10) Verbintenissen die voortvloeien uit onderhandelingen
voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst vallen
onder artikel 12 van Verordening (EG) nr. 864/2007.
Daarom dienen deze verbintenissen buiten de werkingssfeer
van deze verordening te vallen.

(11) De vrijheid van de partijen om het toepasselijke recht te
kiezen, moet de hoeksteen van het systeem van collisie-
regels op het gebied van verbintenissen uit overeenkomst
zijn.

(12) Een overeenkomst tussen partijen om exclusieve jurisdictie
te verlenen aan één of meer gerechten of tribunalen van een
lidstaat om kennis te nemen van geschillen in het kader van
de overeenkomst dient een van de factoren te zijn waarmee
rekening moet worden gehouden om vast te stellen of een
duidelijke rechtskeuze is gemaakt.

(13) Deze verordening laat onverlet dat partijen in hun
overeenkomst een niet-statelijk recht of een internationale
overeenkomst kunnen opnemen, door verwijzing ernaar.

L 177/6 NL Publicatieblad van de Europese Unie 4.7.2008

(1) PB C 318 van 23.12.2006, blz. 56.
(2) Advies van het Europees Parlement van 29 november 2007 (nog niet

bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van
5 juni 2008.

(3) PB C 12 van 15.1.2001, blz. 1.
(4) PB C 53 van 3.3.2005, blz. 1.

(5) PB L 12 van 16.1.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1791/2006 (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 1).

(6) PB L 199 van 31.7.2007, blz. 40.
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(14) In een besluit waarbij de Gemeenschap regels van materieel
verbintenissenrecht, waaronder standaardvoorwaarden,
vaststelt, kan worden bepaald dat de partijen ervoor mogen
kiezen deze regels toe te passen.

(15) Indien een rechtskeuze is gemaakt en alle andere aankno-
pingspunten zich in een ander land bevinden dan dat
waarvan het recht is gekozen, laat de rechtskeuze de
toepassing van de rechtsregels van dat andere land waarvan
niet bij overeenkomst kan worden afgeweken, onverlet.
Deze regel dient van toepassing te zijn ongeacht of de
rechtskeuze al dan niet gepaard ging met de keuze van een
gerecht. Aangezien geen inhoudelijke wijziging wordt
beoogd ten opzichte van artikel 3, lid 3, van het Verdrag
uit 1980 inzake het recht dat van toepassing is op
verbintenissen uit overeenkomst (1) („Verdrag van Rome”),
dient de formulering van deze verordening zoveel mogelijk
te worden aangepast aan artikel 14 van Verordening (EG)
nr. 864/2007.

(16) Teneinde bij te dragen aan de algemene doelstelling van
deze verordening, namelijk zorgen voor rechtszekerheid in
de Europese rechtsruimte, moeten de collisieregels in hoge
mate voorspelbaar zijn. De rechter moet echter over een
beoordelingsmarge beschikken om vast te stellen welk recht
het nauwst verbonden is met het betrokken geval.

(17) Wat het toepasselijke recht bij ontstentenis van een
rechtskeuze betreft, dient het concept „verrichten van
diensten” en „verkoop van goederen” op dezelfde wijze te
worden geïnterpreteerd als bij de toepassing van artikel 5
van Verordening (EG) nr. 44/2001, voor zover de verkoop
van goederen en de verrichting van diensten onder die
verordening vallen. Hoewel franchise- en distributieover-
eenkomsten overeenkomsten inzake het verrichten van
diensten zijn, zijn deze aan specifieke regels onderworpen.

(18) Voor de vaststelling van het toepasselijke recht bij gebreke
aan een rechtskeuze dienen de multilaterale systemen die
systemen te zijn waarbinnen de handel plaatsvindt, zoals
gereglementeerde markten en multilaterale handelsfacilitei-
ten in de zin van artikel 4 van Richtlijn 2004/39/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004
betreffende markten voor financiële instrumenten (2),
ongeacht of zij al dan niet berusten op een centrale
tegenpartij.

(19) Bij ontstentenis van een rechtskeuze moet het toepasselijke
recht worden vastgesteld in overeenstemming met de regel
die is gespecificeerd voor het bijzondere type overeen-
komst. Indien de overeenkomst niet kan worden ingedeeld
bij een van de gespecificeerde types of indien de elementen
ervan onder meer dan één van de gespecificeerde types
vallen, wordt de overeenkomst beheerst door het recht van
het land waar de partij die de kenmerkende prestatie van de
overeenkomst moet verrichten, haar gewoonlijke verblijf-
plaats heeft. Indien een overeenkomst bestaat uit een
verzameling rechten en plichten die kunnen worden
ingedeeld bij meer dan één van de gespecificeerde types
overeenkomsten, wordt de kenmerkende prestatie van de
overeenkomst vastgesteld op basis van het zwaartepunt van
de overeenkomst.

(20) Indien de overeenkomst een kennelijk nauwere band heeft
met een ander land dan bedoeld in artikel 4, leden 1 en 2,
bepaalt een ontsnappingsclausule bevat in deze bepalingen
dat het recht van dat andere land moet worden toegepast.
Om het betrokken land te kunnen aanwijzen, moet onder
meer acht worden geslagen op de vraag of de desbe-
treffende overeenkomst zeer nauw verbonden is met een
andere overeenkomst of overeenkomsten.

(21) Bij gebreke van een rechtskeuze dient, indien het toepasse-
lijke recht niet is vast te stellen op grond van het feit dat de
overeenkomst bij een van de omschreven types overeen-
komsten kan worden ingedeeld, noch als het recht van het
land waar de betrokken partij die de kenmerkende prestatie
van de overeenkomst moet leveren zijn gewoonlijke
verblijfplaats heeft, de overeenkomst beheerst te worden
door het recht van het land waarmee zij het nauwst
verbonden is. Om vast te stellen welk land dit is, moet
onder meer acht worden geslagen op de vraag of de
desbetreffende overeenkomst zeer nauw verbonden is met
een of meer andere overeenkomsten.

(22) Ten aanzien van de uitlegging van overeenkomsten voor het
vervoer van goederen worden geen inhoudelijke wijzigin-
gen overwogen met betrekking tot artikel 4, lid 4, derde
zin, van het Verdrag van Rome. Bijgevolg moeten bevrach-
ting voor een enkele reis en iedere andere overeenkomst,
die hoofdzakelijk het vervoer van goederen betreft, als
overeenkomsten voor het vervoer van goederen worden
behandeld. Voor de toepassing van deze verordening wordt
onder de term „afzender” iedere persoon verstaan die een
vervoersovereenkomst met de vervoerder aangaat en de
term „vervoerder” verwijst naar de partij in de overeen-
komst die belast is met het vervoer van de goederen,
ongeacht of hij het vervoer al dan niet zelf op zich neemt.

(23) Wat overeenkomsten met als zwakker beschouwde partijen
betreft, moeten deze partijen worden beschermd door
collisieregels die gunstiger zijn voor hun belangen dan de
algemene regels.

(24) Wat met name consumentenovereenkomsten betreft, moet
de collisieregel het mogelijk maken de kosten te drukken
voor de beslechting van consumentengeschillen, waarbij het
vaak gaat om geringe vorderingen, en rekening te houden
met de evolutie van de technieken voor verkoop op afstand.
Om consistent te zijn met Verordening (EG) nr. 44/2001
moet worden verwezen naar het criterium van „activiteiten
gericht op” als voorwaarde voor toepassing van de regel
inzake consumentenbescherming, en moet dit criterium in
Verordening (EG) nr. 44/2001 en deze verordening op
samenhangende wijze worden uitgelegd; daarbij moet
worden gepreciseerd dat de Raad en de Commissie in een
gezamenlijke verklaring over artikel 15 van Verordening
(EG) nr. 44/2001 hebben gesteld dat het voor de
toepasselijkheid van artikel 15, lid 1, onder c), „niet volstaat
dat een onderneming haar activiteiten richt op een lidstaat
waar de consument zijn woonplaats heeft, of op meerdere
lidstaten, met inbegrip van die lidstaat; daartoe dient in het
kader van die activiteiten daadwerkelijk een overeenkomst
gesloten te zijn”. In deze verklaring wordt er ook aan
herinnerd dat „het feit dat een internetsite toegankelijk is,
op zich niet voldoende is om artikel 15 toe te passen;
noodzakelijk is dat de consument op die site gevraagd
wordt overeenkomsten op afstand te sluiten en dat er
inderdaad een dergelijke overeenkomst gesloten is, onge-

4.7.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 177/7

(1) PB C 334 van 30.12.2005, blz. 1.
(2) PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
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acht de middelen die daartoe zijn gebruikt. De taal en de
munteenheid die op de internetsite worden gebruikt, doen
in dat opzicht niet ter zake”.

(25) De consumenten dienen te worden beschermd door die
rechtsregels van het land van hun gewone woonplaats
waarvan niet bij overeenkomst mag worden afgeweken,
mits de consumentenovereenkomst is gesloten als gevolg
van het feit dat de verkoper zijn commerciële of beroeps-
activiteiten in dat land ontplooit. Dezelfde bescherming
dient te worden gewaarborgd als de verkoper zijn
commerciële of beroepsactiviteiten weliswaar niet ontplooit
in het land waar de consument zijn gewone woonplaats
heeft, maar zijn activiteiten met ongeacht welke middelen
richt op dat land of op meerdere landen, met inbegrip van
dat land, en de overeenkomst als gevolg van die activiteiten
wordt gesloten.

(26) Voor de toepassing van deze verordening dienen financiële
diensten, zoals beleggingsdiensten en -activiteiten en
nevendiensten, die door een professional aan een con-
sument worden verleend, zoals bedoeld in de afdelingen A
en B van bijlage I bij Richtlijn 2004/39/EG en overeen-
komsten voor de verkoop van aandelen in instellingen voor
collectieve belegging, ongeacht of deze onder Richtlijn 85/
611/EEG van de Raad van 20 december 1985 tot
coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalin-
gen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve
belegging in effecten (icbe’s) (1) vallen, beheerst te worden
door artikel 6 van deze verordening. Wanneer verwezen
wordt naar de voorwaarden voor de emissie of de openbare
aanbieding van verhandelbare effecten, of naar de inschrij-
ving voor of terugkoop van aandelen in instellingen voor
collectieve belegging, dient die verwijzing daarom alle
aspecten te omvatten waardoor de emittent of de aanbieder
verplichtingen aangaat jegens de consument, maar niet de
aspecten betreffende de verlening van dergelijke financiële
diensten.

(27) Voor consumentenovereenkomsten moeten verschillende
uitzonderingen op de algemene collisieregel worden
voorzien. Een uitzondering is bijvoorbeeld de algemene
regel niet toe te passen op overeenkomsten betreffende
zakelijke rechten op en huur en verhuur van onroerend
goed, tenzij het een overeenkomst betreft die het recht van
deeltijds gebruik van onroerend goed in de zin van Richtlijn
94/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van
26 oktober 1994 betreffende de bescherming van de
verkrijger, voor wat bepaalde aspecten betreft van overeen-
komsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds
gebruik van onroerende goederen (2), tot onderwerp heeft.

(28) Er moet voor gezorgd worden dat rechten en verplichtingen
die een financieel instrument vormen niet onder de
algemene regel voor consumentenovereenkomsten vallen,
aangezien zulks ertoe kan leiden dat op een enkel
uitgegeven instrument verschillende wetgevingen van
toepassing zijn, hetgeen de aard ervan wijzigt en handel
en aanbod minder vervangbaar maakt. Evenzo dient bij de
uitgifte of het aanbod van dergelijke instrumenten de
contractuele verbintenis tussen de uitgevende instelling of

de aanbieder en de consument niet noodzakelijkerwijze
dwingend te worden onderworpen aan het recht van het
land van de gewoonlijke verblijfplaats van de consument,
omdat de uniformiteit van de voorwaarden voor de uitgifte
of het aanbod moet worden gewaarborgd. Dezelfde
beginselen dienen te gelden met betrekking tot de multi-
laterale systemen die vallen onder artikel 4, lid 1, onder h),
met betrekking waartoe ervoor gezorgd moet worden dat
het recht van het land van de gewoonlijke verblijfplaats van
de consument niet botst met de regels die van toepassing
zijn op de overeenkomsten die in het kader van deze
systemen of met de exploitant daarvan gesloten zijn.

(29) Wanneer in deze verordening de rechten en verplichtingen
waardoor de voorwaarden voor de emissie, de openbare
aanbieding of een overnamebod met betrekking tot
verhandelbare effecten worden vastgelegd, of de inschrij-
ving voor of terugkoop van aandelen in instellingen voor
collectieve belegging worden vermeld, moeten daarin ook
de voorwaarden voor de toewijzing van effecten of van
aandelen, voor de rechten in geval van overtekening,
intrekking en soortgelijke gevallen in verband met het
aanbod, alsmede de onderwerpen van de artikelen 10, 11,
12 en 13 worden vermeld, zodat gewaarborgd wordt dat
alle relevante contractuele aspecten van een aanbod
waardoor de emittent of de aanbieder verplichtingen
aangaat jegens de consument, onder een enkel recht vallen.

(30) Voor de toepassing van deze richtlijn zijn financiële
instrumenten en verhandelbare effecten de instrumenten
in de zin van artikel 4 van Richtlijn 2004/39/EG.

(31) Niets in deze verordening mag afbreuk doen aan het
functioneren van een formele afspraak die wordt aange-
merkt als systeem in de zin van artikel 2, onder a), van
Richtlijn 98/26/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van
de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in
betalings- en afwikkelingssystemen (3).

(32) Wegens het bijzondere karakter van vervoers- en verzeke-
ringsovereenkomsten dienen specifieke bepalingen een
adequaat beschermingsniveau voor de passagiers en polis-
houders te waarborgen. Derhalve dient artikel 6 niet te
gelden in verband met deze bijzondere overeenkomsten.

(33) Wanneer een verzekeringsovereenkomst die geen groot
risico dekt, meer dan één risico dekt waarvan er tenminste
één in een lidstaat is gelegen en tenminste één in een derde
land, zijn de bijzondere bepalingen in deze verordening
inzake verzekeringsovereenkomsten alleen van toepassing
op het risico of de risico’s die in de betrokken lidstaat of
lidstaten gelegen is/zijn.

(34) De bepaling inzake individuele arbeidsovereenkomsten mag
geen afbreuk doen aan de toepassing van de bepalingen van
bijzonder dwingend recht van het land van terbeschikking-
stelling overeenkomstig Richtlijn 96/71/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 16 december 1996
betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met
het oog op het verrichten van diensten (4).
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(35) De werknemer mag de bescherming die hem wordt
geboden door bepalingen waarvan niet, of slechts in zijn
voordeel, bij overeenkomst kan worden afgeweken, niet
worden ontnomen.

(36) Met betrekking tot individuele arbeidsovereenkomsten
dient het verrichten van arbeid in een ander land als
tijdelijk aangemerkt te worden wanneer van de werknemer
wordt verwacht dat hij na de voltooiing van zijn taak in het
buitenland opnieuw arbeid in het land van herkomst
verricht. Het sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst
met de oorspronkelijke werkgever of met een werkgever die
tot dezelfde groep van bedrijven behoort als de oorspron-
kelijke werkgever, mag niet beletten dat de werknemer
geacht wordt zijn arbeid tijdelijk in een ander land te
verrichten.

(37) Overwegingen van algemeen belang rechtvaardigen dat de
rechters van de lidstaten zich in uitzonderlijke omstandig-
heden kunnen beroepen op rechtsfiguren zoals de exceptie
van openbare orde en op bepalingen van bijzonder
dwingend recht. Het begrip „bepalingen van bijzonder
dwingend recht” moet worden onderscheiden van de
uitdrukking „bepalingen waarvan niet bij overeenkomst
kan worden afgeweken”, en dient met meer terughouding te
worden gebezigd.

(38) Ten aanzien van de cessie van schuldvorderingen dient door
het gebruik van de term „betrekkingen” te worden
verduidelijkt dat artikel 14, lid 1, ook van toepassing is
op de goederenrechtelijke aspecten van een cessie tussen de
cedent en de cessionaris in de rechtsordes waarin deze
aspecten los van de aspecten van het verbintenissenrecht
worden behandeld. De term „betrekkingen” dient echter
niet te worden opgevat betrekking hebbend op elke
eventueel bestaande betrekking tussen een cedent en een
cessionaris. De term wordt met name niet geacht betrek-
king te hebben op aangelegenheden die aan een cessie van
vorderingen of contractuele subrogatie voorafgaan. De
betekenis van de term dient strikt beperkt te blijven tot de
aspecten die rechtstreeks de betrokken cessie van vorde-
ringen of contractuele subrogatie betreffen.

(39) De rechtszekerheid vereist een duidelijke definitie van het
begrip „gewone verblijfplaats”, met name voor vennoot-
schappen, verenigingen en rechtspersonen. Anders dan
artikel 60, lid 1, van Verordening (EG) nr. 44/2001, dat in
dit verband drie criteria bevat, moet de collisieregel beperkt
zijn tot een enkel criterium; anders zouden de partijen
onmogelijk kunnen voorspellen welk recht op hun geval
van toepassing is.

(40) Voorkomen dient te worden dat collisieregels over
verschillende besluiten worden verspreid en dat deze regels
onderling afwijken. Deze verordening belet echter niet dat
in bepalingen van Gemeenschapsrecht op bepaalde gebie-
den collisieregels betreffende verbintenissen uit overeen-
komst worden opgenomen.

Deze verordening laat de toepassing onverlet van andere
besluiten waarin voorschriften ten behoeve van de goede
werking van de interne markt zijn vervat, voor zover deze
voorschriften niet in combinatie met het door de regels van
deze verordening aangewezen recht kunnen worden
toegepast. De toepassing van bepalingen van het recht dat
door de voorschriften van deze verordening als toepasselijk

is aangewezen, mag niet in de weg staan van het vrije
verkeer van goederen en diensten neergelegd in Gemeen-
schapsbesluiten zoals Richtlijn 2000/31/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende
bepaalde juridische aspecten van de diensten van de
informatiemaatschappij, met name de elektronische handel,
in de interne markt (richtlijn inzake elektronische
handel) (1).

(41) De eerbiediging van de door de lidstaten aangegane
internationale verplichtingen vereist dat deze verordening
de internationale verdragen waarbij een of meer lidstaten
partij zijn, op het moment dat deze verordening wordt
vastgesteld, onverlet laat. Om de regels toegankelijker te
maken zou de Commissie aan de hand van de gegevens die
de lidstaten haar doorgeven, de lijst van de betrokken
verdragen moeten bekendmaken in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

(42) De Commissie zal het Europees Parlement en de Raad een
voorstel voorleggen over de procedures en voorwaarden
volgens welke de lidstaten het recht hebben om in
afzonderlijke en uitzonderlijke gevallen en met betrekking
tot sectorale aangelegenheden zelf met derde landen over
overeenkomsten te onderhandelen en overeenkomsten
houdende bepalingen betreffende het recht dat van toepas-
sing is op contractuele verbintenissen te sluiten.

(43) Aangezien de doelstelling van deze verordening niet
voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en
derhalve vanwege de omvang en de gevolgen van deze
verordening beter door de Gemeenschap kan worden
verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, overeenkomstig het
in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteits-
beginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in
hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat
deze verordening niet verder dan nodig is om de doelstel-
ling ervan te verwezenlijken.

(44) Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de
positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, dat aan het
Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap is gehecht,
heeft Ierland laten weten dat het wenst deel te nemen aan
de aanneming en de toepassing van deze verordening.

(45) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol
betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en
Ierland, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie
en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap is gehecht, en onverminderd artikel 4 van
dat protocol, neemt het Verenigd Koninkrijk niet deel aan
de aanneming van deze verordening, die derhalve niet
verbindend is voor, noch van toepassing op het Verenigd
Koninkrijk.

(46) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol
betreffende de positie van Denemarken, dat is gehecht aan
het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap, neemt Dene-
marken niet deel aan de aanneming van deze verordening,
die derhalve niet verbindend is voor, noch van toepassing
op Denemarken,
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HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

WERKINGSSFEER

Artikel 1

Materiële werkingssfeer

1. Deze verordening is, in gevallen waarin uit het recht van
verschillende landen moet worden gekozen, van toepassing op
verbintenissen uit overeenkomst in burgerlijke en handelszaken.

Zij is in het bijzonder niet van toepassing op fiscale zaken,
douanezaken en administratiefrechtelijke zaken.

2. Deze verordening is niet van toepassing op:

a) de staat en bevoegdheid van natuurlijke personen, behou-
dens artikel 13;

b) verbintenissen die voortvloeien uit familierechtelijke betrek-
kingen en uit betrekkingen die overeenkomstig het op die
betrekkingen toepasselijke recht geacht worden vergelijk-
bare gevolgen te hebben, met inbegrip van onderhouds-
verplichtingen;

c) verbintenissen die voortvloeien uit het huwelijksvermo-
gensrecht, uit vermogensrechtelijke regelingen voor betrek-
kingen die volgens het op die betrekkingen toepasselijke
recht met het huwelijk vergelijkbare gevolgen hebben, en
uit testamenten en erfenissen;

d) verbintenissen uit wissels, cheques, orderbriefjes, alsmede
andere verhandelbare waardepapieren, voor zover de
verbintenissen uit deze andere papieren het gevolg zijn
van hun verhandelbaarheid;

e) overeenkomsten tot arbitrage en tot aanwijzing van een
bevoegde rechter;

f) kwesties behorende tot het recht inzake vennootschappen,
verenigingen en rechtspersonen, zoals hun oprichting door
registratie of anderszins, hun rechts- en handelingsbe-
voegdheid, hun inwendig bestel en hun ontbinding, alsook
de persoonlijke aansprakelijkheid van de vennoten en de
organen voor de verbintenissen van de vennootschap,
vereniging of rechtspersoon;

g) de vraag of een vertegenwoordiger zijn principaal dan wel
of een orgaan van een vennootschap, vereniging of
rechtspersoon deze vennootschap, vereniging of rechts-
persoon jegens een derde kan binden;

h) de oprichting van „trusts”, alsmede de daardoor ontstane
rechtsbetrekkingen tussen oprichters, „trustees” en begun-
stigden;

i) verbintenissen die voortvloeien uit onderhandelingen
voorafgaand aan de sluiting van een overeenkomst;

j) verzekeringsovereenkomsten die voortvloeien uit de ver-
richtingen van andere instellingen dan de in artikel 2 van
Richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 5 november 2002 betreffende levensverzeke-
ring (1) bedoelde ondernemingen die ten doel hebben aan al
dan niet in loondienst werkzame personen, die in het kader
van een onderneming of van een groep van ondernemingen
of van een beroep of meerdere beroepen omvattende sector
zijn gegroepeerd, uitkeringen te verstrekken bij overlijden,
bij leven, bij beëindiging of vermindering van de werk-
zaamheid of bij met het werk verband houdende ziekte of
ongevallen op het werk.

3. Deze verordening is niet van toepassing op het bewijs en de
rechtspleging, behoudens artikel 18.

4. In deze verordening wordt onder „lidstaat” verstaan: de
lidstaten waarop deze verordening van toepassing is. In artikel 3,
lid 4, en artikel 7 worden er echter alle lidstaten onder verstaan.

Artikel 2

Universele toepassing

Het door deze verordening aangewezen recht is toepasselijk,
ongeacht de vraag of het het recht van een lidstaat is.

HOOFDSTUK II

EENVORMIGE REGELS

Artikel 3

Rechtskeuze door partijen

1. Een overeenkomst wordt beheerst door het recht dat de
partijen hebben gekozen. De rechtskeuze wordt uitdrukkelijk
gedaan of blijkt duidelijk uit de bepalingen van de overeenkomst
of de omstandigheden van het geval. Bij hun keuze kunnen de
partijen het toepasselijke recht aanwijzen voor de overeenkomst
in haar geheel of voor slechts een onderdeel daarvan.

2. De partijen kunnen te allen tijde overeenkomen de
overeenkomst aan een ander recht te onderwerpen dan het
recht dat deze voorheen, hetzij op grond van een vroegere
rechtskeuze overeenkomstig dit artikel, hetzij op grond van een
andere bepaling van deze verordening, beheerste. Een wijziging
in de rechtskeuze door de partijen na de sluiting van de
overeenkomst is niet van invloed op de formele geldigheid van de
overeenkomst in de zin van artikel 11 en doet geen afbreuk aan
rechten van derden.

3. Indien alle overige op het tijdstip van de keuze bestaande
aanknopingspunten zich bevinden in een ander land dan het
land waarvan het recht is gekozen, laat de door de partijen
gemaakte keuze de toepassing van de rechtsregels van dat andere
land waarvan niet bij overeenkomst mag worden afgeweken,
onverlet.

4. Indien alle overige op het tijdstip van de keuze bestaande
aanknopingspunten zich in een of meer lidstaten bevinden, laat
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de keuze door de partijen van het recht van een niet-lidstaat de
toepassing van de bepalingen van het Gemeenschapsrecht
waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken, in
voorkomend geval zoals deze in de lidstaat van de rechter zijn
geïmplementeerd, onverlet.

5. De kwestie of er overeenstemming tussen de partijen tot
stand is gekomen over de keuze van het toepasselijke recht en of
deze overeenstemming geldig is, wordt beheerst door de
artikelen 10, 11 en 13.

Artikel 4

Het recht, dat bij gebreke van een rechtskeuze door de
partijen toepasselijk is

1. Bij gebreke van een rechtskeuze overeenkomstig artikel 3 en
onverminderd de artikelen 5 tot en met 8, wordt het op de
overeenkomst toepasselijke recht als volgt vastgesteld:

a) de overeenkomst voor de verkoop van roerende zaken
wordt beheerst door het recht van het land waar de
verkoper zijn gewone verblijfplaats heeft;

b) de overeenkomst inzake dienstverlening wordt beheerst
door het recht van het land waar de dienstverlener zijn
gewone verblijfplaats heeft;

c) de overeenkomst die een zakelijk recht op een onroerend
goed of de huur van een onroerend goed tot onderwerp
heeft, wordt beheerst door het recht van het land waar het
onroerend goed is gelegen;

d) niettegenstaande punt c), wordt de huurovereenkomst van
een onroerend goed voor tijdelijk particulier gebruik met
een duur van ten hoogste zes opeenvolgende maanden
beheerst door het recht van het land waar de verhuurder
zijn gewone verblijfplaats heeft, mits de huurder een
natuurlijke persoon is en zijn gewone verblijfplaats heeft in
hetzelfde land;

e) de franchiseovereenkomst wordt beheerst door het recht
van het land waar de franchisenemer zijn gewone verblijf-
plaats heeft;

f) de distributieovereenkomst wordt beheerst door het recht
van het land waar de distributeur zijn gewone verblijfplaats
heeft;

g) een overeenkomst met betrekking tot de veiling van
goederen wordt beheerst door het recht van het land waar
de veiling plaatsvindt, indien die plaats kan worden bepaald;

h) een overeenkomst die overeenkomstig niet-discretionaire
regels is gesloten in het kader van een multilateraal systeem
dat meerdere koop- en verkoopintenties van derden met
betrekking tot financiële instrumenten in de zin van
artikel 4, lid 1, punt 17, van Richtlijn 2004/39/EG
samenbrengt of het samenbrengen daarvan vergemakke-
lijkt, en die wordt beheerst door één recht, wordt beheerst
door dat recht.

2. Indien de overeenkomst niet onder lid 1 valt of de
bestanddelen van de overeenkomst onder meer dan een van de

punten a) tot en met h) van lid 1 vallen, wordt de overeenkomst
beheerst door het recht van het land waar de partij die de
kenmerkende prestatie van de overeenkomst moet verrichten,
haar gewone verblijfplaats heeft.

3. Indien uit alle omstandigheden blijkt dat de overeenkomst
een kennelijk nauwere band heeft met een ander land dan het in
lid 1 of lid 2 bedoelde land, is het recht van dat andere land van
toepassing.

4. Indien het toepasselijke recht niet overeenkomstig lid 1 of
lid 2 kan worden vastgesteld, wordt de overeenkomst beheerst
door het recht van het land waarmee zij het nauwst verbonden is.

Artikel 5

Vervoerovereenkomsten

1. Indien de partijen voor de overeenkomst voor het vervoer
van goederen geen rechtskeuze overeenkomstig artikel 3 hebben
gemaakt, wordt de overeenkomst beheerst door het recht van het
land waar de vervoerder zijn gewone verblijfplaats heeft, mits de
plaats van ontvangst of de plaats van aflevering of de gewone
verblijfplaats van de verzender ook in dat land is gelegen. Indien
niet aan deze voorwaarden is voldaan, wordt de overeenkomst
beheerst door het recht van het land waar de plaats van
aflevering, als door de partijen overeengekomen, is gelegen.

2. Indien de partijen voor de overeenkomst voor het vervoer
van passagiers geen rechtskeuze overeenkomstig alinea 2 hebben
gemaakt, wordt de overeenkomst beheerst door het recht van het
land waar de passagier zijn gewone verblijfplaats heeft, mits de
plaats van vertrek of de plaats van bestemming in dat land is
gelegen. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, is het recht
van de plaats waar de vervoerder zijn gewone verblijfplaats heeft
van toepassing.

De partijen kunnen als het recht dat overeenkomstig artikel 3 van
toepassing is op een overeenkomst voor het vervoer van
passagiers, alleen het recht kiezen van het land waar:

a) de passagier zijn gewone verblijfplaats heeft, of

b) de vervoerder zijn gewone verblijfplaats heeft, of

c) de vervoerder zijn hoofdvestiging heeft, of

d) het vertrek plaatsvindt, of

e) de aankomst plaatsvindt.

3. Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de
overeenkomst, bij gebreke van een rechtskeuze, een kennelijk
nauwere band heeft met een ander dan het in lid 1 of lid 2
bedoelde land, is het recht van dat andere land van toepassing.

Artikel 6

Consumentenovereenkomsten

1. Onverminderd de artikelen 5 en 7 wordt de overeenkomst
gesloten door een natuurlijke persoon voor een gebruik dat als
niet bedrijfs- of beroepsmatig kan worden beschouwd („de
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consument”) met een andere persoon die handelt in de
uitoefening van zijn bedrijf of beroep („de verkoper”) beheerst
door het recht van het land waar de consument zijn gewone
verblijfplaats heeft, op voorwaarde dat:

a) de verkoper zijn commerciële of beroepsactiviteiten ont-
plooit in het land waar de consument woonplaats heeft, of

b) dergelijke activiteiten met ongeacht welke middelen richt op
dat land of op verscheidene landen, met inbegrip van dat
land,

en de overeenkomst onder die activiteiten valt.

2. Niettegenstaande lid 1 kunnen de partijen overeenkomstig
artikel 3 het recht kiezen dat van toepassing is op een
overeenkomst die voldoet aan de voorwaarden van lid 1. Deze
keuze mag er evenwel niet toe leiden dat de consument de
bescherming verliest welke hij geniet op grond van bepalingen
waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken volgens
het recht dat overeenkomstig lid 1 toepasselijk zou zijn geweest
bij gebreke van rechtskeuze.

3. Indien niet is voldaan aan de in lid 1, onder a) of b) gestelde
eisen, wordt het recht dat van toepassing is op een overeenkomst
gesloten tussen een consument en een verkoper vastgesteld op
basis van de artikelen 3 en 4.

4. Leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op:

a) overeenkomsten tot verstrekking van diensten, wanneer de
diensten aan de consument uitsluitend moeten worden
verstrekt in een ander land dan dat waar hij zijn gewone
verblijfplaats heeft;

b) vervoerovereenkomsten, met uitzondering van pakketreis-
overeenkomsten in de zin van Richtlijn 90/314/EEG van de
Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met
inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten (1);

c) overeenkomsten die een zakelijk recht op een onroerend
goed of de huur van een onroerend goed tot onderwerp
hebben, met uitzondering van de overeenkomsten die een
recht van deeltijds gebruik in de zin van Richtlijn 94/47/EG
tot onderwerp hebben;

d) rechten en verplichtingen die een financieel instrument
vormen en rechten en verplichtingen waardoor de voor-
waarden voor de emissie, de openbare aanbieding of een
overnamebod met betrekking tot verhandelbare effecten en
de inschrijving en terugkoop van rechten van deelneming in
instellingen voor collectieve beleggingen worden vastgelegd,
voor zover deze geen verrichting van een financiële dienst
vormen;

e) overeenkomsten die zijn gesloten binnen het type systeem
dat onder de werkingssfeer van artikel 4, lid 1, onder h),
valt.

Artikel 7

Verzekeringsovereenkomsten

1. Dit artikel is van toepassing op overeenkomsten als bedoeld
in lid 2, ongeacht of het gedekte risico al dan niet is gelegen in
een lidstaat, en voor alle andere verzekeringsovereenkomsten ter
dekking van risico’s die zijn gelegen op het grondgebied van de
lidstaten. Dit artikel is niet van toepassing op herverzekerings-
overeenkomsten.

2. Een verzekeringsovereenkomst ter dekking van een groot
risico als omschreven in artikel 5, letter d), van Eerste Richtlijn
73/239/EEG van de Raad van 24 juli 1973 tot coördinatie van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de
toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering
van de levensverzekeringsbranche (2) wordt beheerst door het in
overeenstemming met artikel 3 van deze verordening door de
partijen gekozen recht.

Voor zover het toepasselijke recht niet door de partijen is
gekozen, wordt de verzekeringsovereenkomst beheerst door het
recht van het land waar de verzekeraar zijn gewone verblijfplaats
heeft. Indien uit alle omstandigheden van het geval blijkt dat de
overeenkomst kennelijk nauwer verbonden is met een ander
land, is het recht van dat andere land van toepassing.

3. In geval van een verzekeringsovereenkomst anders dan een
overeenkomst die valt onder lid 2 kan overeenkomstig artikel 3
alleen het volgende recht door de partijen worden gekozen:

a) het recht van het land waar het risico gelegen is op het
tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten;

b) het recht van het land waar de polishouder zijn gewone
verblijfplaats heeft;

c) in geval van een levensverzekering, het recht van de lidstaat
waarvan de polishouder onderdaan is;

d) voor verzekeringsovereenkomsten ter dekking van risico’s
die beperkt zijn tot gebeurtenissen in een lidstaat, anders
dan de lidstaat waar het risico is gelegen, het recht van die
lidstaat;

e) indien de polishouder van een overeenkomst die onder dit
lid valt een commerciële of industriële activiteit of een vrij
beroep uitoefent en de verzekeringsovereenkomst twee of
meer risico’s dekt die met deze activiteiten verband houden
en in verschillende lidstaten zijn gelegen, het recht van een
van de betrokken lidstaten of het recht van het land waar de
gewone verblijfplaats van de polishouder is gelegen.

Voor zover de lidstaten in de gevallen onder a), b) of e) een
grotere vrijheid verlenen voor de keuze van het toepasselijke
recht op de verzekeringsovereenkomst, kunnen de partijen van
die vrijheid gebruikmaken.
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Voor zover het toepasselijke recht overeenkomstig dit lid niet
door de partijen is gekozen, wordt deze overeenkomst beheerst
door het recht van de lidstaat waar het risico op het moment van
sluiting van de overeenkomst is gelegen.

4. De volgende aanvullende voorschriften zijn van toepassing
op verzekeringsovereenkomsten voor de dekking van risico’s
waarvoor een lidstaat een verplichting oplegt om een verzekering
af te sluiten:

a) de verzekeringsovereenkomst voldoet niet aan de verplich-
ting een verzekering af te sluiten, tenzij zij voldoet aan de
specifieke bepalingen in verband met die verzekering die
zijn vastgesteld door de lidstaat die de verplichting oplegt.
Indien het recht van de lidstaat waar het risico is gelegen en
het recht van de lidstaat die de verplichting oplegt om een
verzekering af te sluiten, met elkaar in tegenspraak zijn,
prevaleert laatstgenoemd recht;

b) in afwijking van de leden 2 en 3 kan een lidstaat bepalen
dat de verzekeringsovereenkomst wordt beheerst door het
recht van de lidstaat die de verplichting oplegt om een
verzekering af te sluiten.

5. Voor de toepassing van lid 3, derde alinea, en lid 4, indien de
overeenkomst in meer dan één lidstaat gelegen risico’s dekt,
wordt de overeenkomst beschouwd als bestaande uit verschei-
dene overeenkomsten die elk apart betrekking hebben op slechts
één lidstaat.

6. Voor de doeleinden van dit artikel wordt het land waar het
risico is gelegen vastgesteld in overeenstemming met artikel 2,
onder d), van de Tweede Richtlijn 88/357/EEG van de Raad van
22 juni 1988 tot coördinatie van de wettelijke en bestuurs-
rechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf,
met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en tot
vaststelling van de bepalingen ter vergemakkelijking van de
daadwerkelijke uitoefening van het vrij verrichten van dien-
sten (1) en, in geval van de levensverzekeringsbranche, is het land
waar het risico is gelegen het land van de verbintenis in de zin
van artikel 1, lid 1, onder g), van Richtlijn 2002/83/EG.

Artikel 8

Individuele arbeidsovereenkomsten

1. Een individuele arbeidsovereenkomst wordt beheerst door
het recht dat de partijen overeenkomstig artikel 3 hebben
gekozen. Deze keuze mag er evenwel niet toe leiden dat de
werknemer de bescherming verliest welke hij geniet op grond
van bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden
afgeweken op grond van het recht dat overeenkomstig de leden
2, 3 en 4 van dit artikel toepasselijk zou zijn geweest bij gebreke
van een rechtskeuze.

2. Voor zover het op een individuele arbeidsovereenkomst
toepasselijke recht niet door de partijen is gekozen, wordt de
overeenkomst beheerst door het recht van het land waar of, bij
gebreke daarvan, van waaruit de werknemer ter uitvoering van
de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht. Het land waar
de arbeid gewoonlijk wordt verricht wordt niet geacht te zijn

gewijzigd wanneer de werknemer zijn arbeid tijdelijk in een
ander land verricht.

3. Indien het toepasselijke recht niet overeenkomstig lid 2 kan
worden vastgesteld, wordt de overeenkomst beheerst door het
recht van het land waar zich de vestiging bevindt die de
werknemer in dienst heeft genomen.

4. Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de
overeenkomst een kennelijk nauwere band heeft met een ander
dan het in lid 2 of lid 3 bedoelde land, is het recht van dat andere
land van toepassing.

Artikel 9

Bepalingen van bijzonder dwingend recht

1. Bepalingen van bijzonder dwingend recht zijn bepalingen
aan de inachtneming waarvan een land zoveel belang hecht voor
de handhaving van zijn openbare belangen zoals zijn politieke,
sociale of economische organisatie, dat zij moet worden
toegepast op elk geval dat onder de werkingssfeer ervan valt,
ongeacht welk recht overeenkomstig deze verordening overigens
van toepassing is op de overeenkomst.

2. Niets in deze verordening beperkt de toepassing van de
bepalingen van bijzonder dwingend recht van de rechter bij wie
de zaak aanhangig is.

3. De rechter kan ook gevolg toekennen aan de bepalingen van
bijzonder dwingend recht van het land waar de verbintenissen
krachtens de overeenkomst moeten worden nagekomen of zijn
nagekomen, voor zover die bepalingen van bijzonder dwingend
recht de tenuitvoerlegging van de overeenkomst onwettig maken.
Bij de beslissing of aan deze bepalingen gevolg moet worden
toegekend, wordt rekening gehouden met hun aard en doel
alsmede met de gevolgen die de toepassing of niet-toepassing van
deze bepalingen zou kunnen hebben.

Artikel 10

Bestaan en materiële geldigheid

1. Het bestaan en de geldigheid van de overeenkomst of van
een bepaling daarvan worden beheerst door het recht dat
ingevolge deze verordening toepasselijk zou zijn, indien de
overeenkomst of de bepaling geldig zou zijn.

2. Niettemin kan een partij zich, voor het bewijs dat zij haar
toestemming niet heeft verleend, beroepen op het recht van het
land waar zij haar gewone verblijfplaats heeft, indien uit de
omstandigheden blijkt dat het niet redelijk zou zijn de gevolgen
van haar gedrag te bepalen overeenkomstig het in het lid 1
bedoelde recht.

Artikel 11

Formele geldigheid van overeenkomsten

1. Een overeenkomst tussen personen die of personen wier
vertegenwoordigers zich bij het sluiten van de overeenkomst in
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hetzelfde land bevinden, is naar de vorm geldig indien zij voldoet
aan de vormvereisten van het recht dat ingevolge deze verorde-
ning de overeenkomst zelve beheerst, of van het recht van het
land waar de overeenkomst wordt gesloten.

2. Een overeenkomst tussen personen die of personen wier
vertegenwoordigers zich bij het sluiten van de overeenkomst in
verschillende landen bevinden, is naar de vorm geldig indien zij
voldoet aan de vormvereisten van het recht dat ingevolge deze
verordening de overeenkomst zelve beheerst, of van het recht
van het land waar een van de partijen of haar vertegenwoordiger
zich op het moment van de sluiting bevindt, of van het recht van
het land waar een van de partijen op dat moment haar gewone
verblijfplaats heeft.

3. Een eenzijdige rechtshandeling die betrekking heeft op een
reeds gesloten of nog te sluiten overeenkomst, is wat de vorm
betreft geldig indien zij voldoet aan de vormvereisten van het
recht dat de overeenkomst zelve ingevolge deze verordening
beheerst of zou beheersen, of van het recht van het land waar die
rechtshandeling is verricht, of van het recht van het land waar de
persoon die ze heeft verricht op dat ogenblik zijn gewone
verblijfplaats had.

4. De leden 1, 2 en 3 van dit artikel zijn niet van toepassing op
overeenkomsten waarop artikel 6 van toepassing is. Deze
overeenkomsten worden wat de vorm betreft beheerst door het
recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats
heeft.

5. In afwijking van de leden 1 tot en met 4 wordt de
overeenkomst die een zakelijk recht op, of de huur van, een
onroerend goed tot voorwerp heeft, beheerst door de vorm-
voorschriften van het recht van het land waar het onroerend
goed is gelegen, voor zover:

a) deze voorschriften gelden ongeacht het land waar de
overeenkomst wordt gesloten en ongeacht het recht dat de
overeenkomst beheerst, en

b) van deze voorschriften niet bij overeenkomst kan worden
afgeweken.

Artikel 12

De onderwerpen die het toepasselijke recht beheerst

1. Het recht dat ingevolge deze verordening op de overeen-
komst van toepassing is, beheerst met name:

a) de uitlegging ervan;

b) de nakoming ervan;

c) de gevolgen van gehele of gedeeltelijke tekortkoming,
daaronder begrepen de vaststelling van de schade voor
zover hiervoor rechtsregels gelden, een en ander binnen de
grenzen welke het procesrecht van de rechter aan diens
bevoegdheden stelt;

d) de verschillende wijzen waarop verbintenissen tenietgaan,
alsmede de verjaring en het verval van rechten als gevolg
van het verstrijken van een termijn;

e) de gevolgen van de nietigheid van de overeenkomst.

2. Ten aanzien van de wijze van nakoming en de door de
schuldeiser in geval van tekortkoming te nemen maatregelen,
wordt rekening gehouden met het recht van het land waar de
overeenkomst wordt nagekomen.

Artikel 13

Handelingsonbekwaamheid en handelingsonbevoegdheid

Bij een overeenkomst die is gesloten tussen personen die zich in
eenzelfde land bevinden, kan een natuurlijke persoon die volgens
het recht van dat land handelingsbekwaam en handelingsbe-
voegd is, zich slechts beroepen op het feit dat hij volgens het
recht van een ander land handelingsonbekwaam en handelings-
onbevoegd is, indien de wederpartij ten tijde van de sluiting van
de overeenkomst deze onbekwaamheid of onbevoegdheid kende
of door nalatigheid niet kende.

Artikel 14

Cessie van vorderingen en contractuele subrogatie

1. De betrekkingen tussen cedent en cessionaris of tussen
subrogant en gesubrogeerde uit hoofde van een contractuele
subrogatie van een vordering op een andere persoon („de
schuldenaar”) worden beheerst door het recht dat ingevolge deze
verordening op de tussen hen bestaande overeenkomst van
toepassing is.

2. Het recht dat de gecedeerde of gesubrogeerde vordering
beheerst, bepaalt de vraag of de vordering voor cessie of
subrogatie vatbaar is alsmede de betrekkingen tussen cessionaris
of subrogant en schuldenaar, de voorwaarden waaronder de
cessie of subrogatie aan de schuldenaar kan worden tegen-
geworpen en of de schuldenaar door betaling is bevrijd.

3. Het concept cessie in dit artikel omvat daadwerkelijke
overdrachten van vorderingen, overdrachten van vorderingen tot
zekerheid alsmede verpandingen en andere zekerheidsrechten op
vorderingen.

Artikel 15

Wettelijke subrogatie

Indien een persoon („de schuldeiser”) een vordering uit overeen-
komst heeft jegens een andere persoon („de schuldenaar”) en een
derde verplicht is de schuldeiser te voldoen, dan wel deze reeds
door de derde op grond van deze verplichting is voldaan, bepaalt
het recht dat op de verplichting van de derde van toepassing is, of
en in welke mate de derde jegens de schuldenaar de rechten kan
uitoefenen die de schuldeiser jegens de schuldenaar had
overeenkomstig het recht dat hun betrekkingen beheerst.

Artikel 16

Hoofdelijke schuldenaars

Indien een schuldeiser een vordering heeft op verscheidene, voor
dezelfde schuldvordering aansprakelijke schuldenaren, van wie er
één de vordering reeds geheel of ten dele heeft voldaan, dan
beheerst het recht dat op de verbintenis van deze schuldenaar
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jegens de schuldeiser van toepassing is, het recht van regres van
deze schuldenaar op de andere schuldenaren. De andere
schuldenaren kunnen zich beroepen op de weren die zij tegen
de schuldeiser zouden kunnen aanvoeren op grond van het recht
dat hun verbintenissen jegens de schuldeiser beheerst.

Artikel 17

Verrekening

Indien de bevoegdheid tot verrekening niet op een overeenkomst
tussen de partijen berust, wordt de verrekening beheerst door het
recht dat toepasselijk is op de vordering ten aanzien waarvan
men zich op verrekening beroept.

Artikel 18

Bewijs

1. Het recht dat ingevolge deze verordening de verbintenis uit
overeenkomst beheerst, is van toepassing voor zover het ter zake
van verbintenissen uit overeenkomst wettelijke vermoedens
vestigt of de bewijslast regelt.

2. Rechtshandelingen kunnen worden bewezen door elk
middel dat is toegelaten door het recht van de rechter of door
een van de in artikel 11 bedoelde rechtsstelsels volgens hetwelk
de rechtshandeling wat haar vorm betreft geldig is, voor zover
het bewijs op deze wijze kan worden geleverd voor de rechter bij
wie de zaak aanhangig is.

HOOFDSTUK III

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 19

De gewone verblijfplaats

1. Voor de toepassing van deze verordening is de gewone
verblijfplaats van vennootschappen, verenigingen of rechts-
personen de plaats van hun hoofdbestuur.

In deze verordening wordt onder de gewone verblijfplaats van
een natuurlijk persoon bij de uitoefening van zijn bedrijfs-
activiteit verstaan, de hoofdvestiging.

2. Indien de overeenkomst is gesloten in het kader van de
uitoefening van de activiteiten van een filiaal, agentschap of
andere vestiging of indien het filiaal, het agentschap of de
vestiging volgens de overeenkomst verantwoordelijk is voor de
uitvoering, wordt de plaats waar het filiaal, het agentschap of een
vestiging zich bevindt, als de gewone verblijfplaats beschouwd.

3. Het tijdstip van sluiting van de overeenkomst is bepalend
voor de vaststelling van de gewone verblijfplaats.

Artikel 20

Uitsluiting van herverwijzing

Wanneer deze verordening de toepassing van het recht van een
land voorschrijft, worden daaronder verstaan de rechtsregels die

in dat land gelden met uitsluiting van het internationaal
privaatrecht, tenzij in deze verordening anders wordt bepaald.

Artikel 21

Openbare orde van het forum

De toepassing van een bepaling van het door deze verordening
aangewezen recht kan slechts terzijde worden gesteld indien deze
toepassing kennelijk onverenigbaar is met de openbare orde van
het land van de rechter.

Artikel 22

Staten met meer dan een rechtssysteem

1. In het geval van een staat die meerdere territoriale eenheden
telt welke ieder hun eigen rechtsregels inzake verbintenissen uit
overeenkomst bezitten, wordt voor het bepalen van het
overeenkomstig deze verordening toe te passen recht elke
territoriale eenheid als een land beschouwd.

2. Een lidstaat die verschillende territoriale eenheden met eigen
rechtsregels inzake verbintenissen uit overeenkomst telt, is niet
verplicht deze verordening toe te passen op gevallen waarin
uitsluitend rechtsregels van deze territoriale eenheden voor
toepassing in aanmerking komen.

Artikel 23

Verhouding tot andere bepalingen van Gemeenschapsrecht

Met uitzondering van artikel 7 laat deze verordening onverlet de
toepassing van de in de bepalingen van het Gemeenschapsrecht
vervatte en op bepaalde gebieden geldende regels inzake het
toepasselijk recht op verbintenissen uit overeenkomst.

Artikel 24

Verhouding tot het Verdrag van Rome

1. Deze verordening vervangt het Verdrag van Rome in de
lidstaten, uitgezonderd ten aanzien van de grondgebieden van de
lidstaten die onder de territoriale werkingssfeer van dat verdrag
vallen en waarop deze verordening niet van toepassing is
overeenkomstig artikel 299 van het Verdrag.

2. Voor zover deze verordening in de plaats komt van het
Verdrag van Rome, geldt elke verwijzing naar dat verdrag als een
verwijzing naar deze verordening.

Artikel 25

Verhouding tot bestaande internationale verdragen

1. Deze verordening laat onverlet de toepassing van interna-
tionale overeenkomsten waarbij een of meer lidstaten op het
tijdstip van de vaststelling van de verordening partij zijn en die
regels bevatten inzake het toepasselijk recht op verbintenissen uit
overeenkomst.
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2. Deze verordening heeft echter tussen de lidstaten voorrang
op uitsluitend tussen lidstaten gesloten overeenkomsten, voor
zover deze betrekking hebben op aangelegenheden waarop deze
verordening van toepassing is.

Artikel 26

Lijst van overeenkomsten

1. De lijst van de in artikel 25, lid 1, bedoelde overeenkomsten
wordt door de lidstaten uiterlijk op 17 juni 2009 aan de
Commissie bezorgd. De lidstaten delen aan de Commissie elke na
die datum gedane opzegging van een overeenkomst mee.

2. Binnen zes maanden na ontvangst van de in lid 1 bedoelde
lijst van overeenkomsten en opzeggingen geeft de Commissie in
het Publicatieblad van de Europese Unie kennis van:

a) een lijst van de in lid 1 bedoelde overeenkomsten;

b) de in lid 1 bedoelde opzeggingen.

Artikel 27

Herzieningsclausule

1. Uiterlijk op 17 juni 2013 brengt de Commissie aan het
Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en
Sociaal Comité verslag uit over de toepassing van deze
verordening. Het verslag gaat zo nodig vergezeld van voorstellen
tot wijziging van deze verordening. Het verslag omvat:

a) een studie over het recht dat van toepassing is op
verzekeringsovereenkomsten en een beoordeling van de
gevolgen van de eventueel in te voeren bepalingen, en

b) een evaluatie van de toepassing van artikel 6, met name wat
betreft de samenhang van het Gemeenschapsrecht op het
gebied van de consumentenbescherming.

2. Uiterlijk op 17 juni 2010 brengt de Commissie aan het
Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en
Sociaal Comité verslag uit over het vraagstuk van de werking van
een cessie of subrogatie van een vordering jegens derden en de
voorrang van de gecedeerde of gesubrogeerde vordering boven
een recht van een ander persoon. Het verslag gaat zo nodig
vergezeld van een voorstel tot wijziging van deze verordening en
een beoordeling van de gevolgen van de in te voeren bepalingen.

Artikel 28

Toepassing in de tijd

Deze verordening is van toepassing op overeenkomsten die na
17 december 2009 zijn gesloten.

HOOFDSTUK IV

SLOTBEPALINGEN

Artikel 29

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 17 december 2009 met
uitzondering van artikel 26 dat vanaf 17 juni 2009 van
toepassing is.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Gedaan te Straatsburg, 17 juni 2008.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

Voor de Raad

De voorzitter

J. LENARČIČ
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Collectieve arbeidsovereenkomst 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk

(B.S., 5 september 2006 (eerste uitg.))
Bekrachtiging/algemeenverbindendverklaring/goedkeuring/… (federaal)
Algemeen verbindend verklaard bij K.B. 13 juni 2006 (B.S., 5 september 2006 (eerste uitg.)).
Aanhef
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;
Gelet op de Europese raamovereenkomst over telewerk van 16 juli 2002;
Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
Overwegende dat telewerk enerzijds een manier is waarop ondernemingen en overheidsinstellingen de organisatie van de arbeid
kunnen moderniseren en anderzijds een manier waarop werknemers hun werk en hun privé-leven op elkaar kunnen afstemmen en die
hun een grotere autonomie verleent bij de vervulling van hun taken;
Overwegende dat, om ten volle profijt te trekken van de informatiemaatschappij, deze nieuwe vorm van arbeidsorganisatie op een
zodanige wijze dient te worden gestimuleerd dat flexibiliteit en zekerheid hand in hand gaan, de kwaliteit van banen wordt bevorderd en
de kansen van gehandicapten op de arbeidsmarkt worden vergroot;
Overwegende dat de voornoemde raamovereenkomst door de Europese sociale partners werd gesloten om op Europees niveau een
algemeen kader inzake telewerk tot stand te brengen dat door de leden van de ondertekenende partijen dient te worden
geïmplementeerd overeenkomstig de procedures en gebruiken die in de lidstaten eigen zijn aan de sociale partners;
Overwegende dat de implementatie van die overeenkomst geen reden mag zijn voor enigerlei verlaging van het algemene niveau van
bescherming dat aan de werknemers wordt geboden op het terrein dat door de genoemde overeenkomst wordt bestreken;
Overwegende dat bij de implementatie van die overeenkomst onnodige lasten voor de kleine en middelgrote ondernemingen moeten
worden vermeden;
Overwegende dat de sociale partners die deze collectieve arbeidsovereenkomst ondertekenen, de bedoeling hebben telewerk te
onderwerpen aan de algemene bepalingen van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, dat de in deze collectieve
arbeidsovereenkomst bedoelde schriftelijke overeenkomst wordt gezien als een arbeidsovereenkomst voor bedienden in de zin van die
wet en dat de specifieke regels die ingevolge deze collectieve arbeidsovereenkomst op de telewerkers van toepassing zijn, geen afbreuk
doen aan het feit dat de telewerkers zijn tewerkgesteld in ondergeschikt verband.
Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en van werknemers:
– het Verbond van Belgische Ondernemingen

– de nationale middenstandsorganisaties erkend overeenkomstig de wetten betreffende de organisatie van de Middenstand,
gecoördineerd op 28 mei 1979

– de Boerenbond

– “la Fédération wallonne de l'Agriculture”

– het Algemeen Christelijk Vakverbond van België

– het Algemeen Belgisch Vakverbond

– de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

op 9 november 2005 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten.
(...)

Trefwoorden:
Telewerk

Hoofdstuk I. Draagwijdte en doel van de overeenkomst

Art. 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel uitvoering te geven aan de Europese raamovereenkomst over
telewerk van 16 juli 2002 en de essentiële beginselen tot regeling van telewerk vast te stellen.
De nadere regels voor de toepassing van die beginselen kunnen eventueel worden verduidelijkt door collectieve
arbeidsovereenkomsten op sector- of ondernemingsniveau of door individuele overeenkomsten. De belanghebbende
partijen kunnen op die manier zo adequaat mogelijk rekening houden met de voorwaarden die eigen zijn aan de
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verschillende bedrijfssectoren en de ondernemingen.
Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de collectieve arbeidsovereenkomsten over hetzelfde onderwerp die voor
haar inwerkingtreding op sector- of ondernemingsniveau werden gesloten, voorzover ze een gelijkwaardig
beschermingsniveau bieden.

Hoofdstuk II. Definities

Art. 2

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:
– telewerk: een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarin, met gebruikmaking van

informatietechnologie, in het kader van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden die ook op de
bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, op regelmatige basis en niet incidenteel
buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd;

– telewerker: elke werknemer die telewerk verricht zoals hierboven is gedefinieerd.

Deze overeenkomst heeft geen betrekking op de zogenaamde mobiele telewerkers, d.w.z. wier mobiliteit noodzakelijk
deel uitmaakt van de wijze van uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

CAO Commentaar

Commentaar
Zogenaamde mobiele telewerkers zijn bijvoorbeeld: handelsvertegenwoordigers, handelsafgevaardigden, medisch afgevaardigden,
technici die naar klanten van de werkgever gaan, thuisverpleegsters.

Hoofdstuk III. Toepassingsgebied

Art. 3

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en de werkgevers die hen tewerkstellen.

Art. 4

Het telewerk kan worden verricht in de woning van de telewerker of in elke andere door hem gekozen plaats.
Het telewerk dat wordt verricht in een satellietkantoor van de werkgever, d.w.z. een gedecentraliseerd lokaal van de
werkgever of een lokaal dat de werkgever aan de werknemer ter beschikking stelt, valt buiten het toepassingsgebied
van deze overeenkomst.

Hoofdstuk IV. Vrijwillig karakter

Art. 5

Het telewerk vindt plaats op vrijwillige basis zowel voor de betrokken werknemer als voor de betrokken werkgever.
Het telewerk kan deel uitmaken van de oorspronkelijke functieomschrijving of kan tijdens de lopende
arbeidsovereenkomst op vrijwillige basis overeengekomen zijn door de betrokken werknemer en werkgever.
Indien het telewerk geen deel uitmaakt van de oorspronkelijke functieomschrijving en de werkgever de mogelijkheid
tot telewerk aanbiedt, kan de werknemer dat aanbod accepteren of afwijzen. Indien de werknemer de wens te kennen
geeft telewerk te willen verrichten, kan de werkgever dat verzoek inwilligen of weigeren.
Indien het telewerk geen deel uitmaakt van de oorspronkelijke functieomschrijving, kan de beslissing om telewerk te
verrichten ongedaan worden gemaakt door een individuele en/of collectieve overeenkomst.
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Hoofdstuk V. Schriftelijke overeenkomst

Art. 6

§ 1
Voor iedere telewerker afzonderlijk moet een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld uiterlijk op het ogenblik dat
de telewerker begint met de uitvoering van zijn overeenkomst. Voor de lopende arbeidsovereenkomst moet een
schriftelijk aanhangsel worden opgesteld.
§ 2
Dat geschrift moet minstens het volgende vermelden:
1° de frequentie van het telewerk en eventueel de dagen waarop telewerk wordt verricht en eventueel de dagen

en/of uren van aanwezigheid in de onderneming;

2° de ogenblikken waarop of de periodes tijdens welke de telewerker bereikbaar moet zijn en via welke
middelen;

3° de ogenblikken waarop de telewerker een beroep kan doen op technische ondersteuning;

4° de nadere regels volgens welke de werkgever de in de artikelen 9 en volgende van deze overeenkomst
bepaalde kosten vergoedt of betaalt;

5° de voorwaarden en nadere regels voor een terugkeer naar de bedrijfslocatie van de werkgever, zoals bedoeld
in artikel 5, derde alinea van deze overeenkomst en, in het geval van een terugkeer naar de bedrijfslocatie van
de werkgever, de notificatietermijn en/of de duur van het telewerk en de wijze van verlenging;

1[6° de plaats(en) die de telewerker heeft gekozen om zijn werk te verrichten.]1

1[§ 2bis
Dat geschrift kan bovendien de periode vermelden die is overeengekomen als periode tijdens welke het telewerk
kan worden verricht.]1
§ 3
Bij ontstentenis van een schriftelijke overeenkomst heeft de telewerker het recht zijn werkzaamheden op de
bedrijfslocatie van de werkgever te verrichten of terug te keren naar de bedrijfslocatie van de werkgever.

Wetshistoriek
§ 2, enig lid, 6° ingevoegd bij art. 1, 1° C.A.O. nr. 85bis, 27 februari 2008 (B.S., 14 april 2008 (eerste uitg.)).
§ 2bis ingevoegd bij art. 1, 2° C.A.O. nr. 85bis, 27 februari 2008 (B.S., 14 april 2008 (eerste uitg.)).
CAO Commentaar

1[ Commentaar
Artikel 7 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt dat als arbeidsongeval wordt aangezien, elk ongeval dat een
werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt. Het ongeval
overkomen tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt, behoudens tegenbewijs, geacht als overkomen door het feit van de
uitvoering van die overeenkomst.
Wat de telewerkers betreft, zou evenwel in artikel 7 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 met betrekking tot het bewijs een
vermoeden van uitvoering van de arbeidsovereenkomst, beperkt in ruimte en tijd, moeten worden opgenomen, rekening houdend met de
moeilijkheid om arbeidssituaties te onderscheiden van privésituaties, met name wanneer het telewerk wordt verricht in de woonplaats
van de telewerker of in een bewoond lokaal, en de noodzaak om oplossingen te vinden inzake het bewijs van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst.
Om die aanpassing van de wetgeving mogelijk te maken moet de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 van 9 november 2005
betreffende het telewerk voorafgaandelijk worden aangepast met betrekking tot die twee aspecten.
Wat de beperking in ruimte betreft, bepaalt die collectieve arbeidsovereenkomst niet dat de schriftelijke overeenkomst die moet worden
opgesteld “de plaats(en) die de telewerker heeft gekozen om zijn werk te verrichten” vermeldt. Artikel 6, § 2 dat bepaalt welke
vermeldingen in de schriftelijke overeenkomst moeten worden opgenomen, moet dan ook in die zin worden aangevuld. De door de
werknemer in het kader van het telewerk gekozen plaatsen zullen worden beschouwd als de lokalen die hij gewoonlijk gebruikt bij de
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uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst. De ongevallen overkomen buiten het of de in de schriftelijke overeenkomst bedoelde lokalen
kunnen worden geacht arbeidsongevallen te zijn, maar voor de bewijslast gelden dan de normale regels.
Met betrekking tot het criterium van tijd wordt eraan herinnerd dat artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 bepaalt dat
de telewerker binnen het kader van de in de onderneming geldende arbeidsduur zijn werk zelf organiseert. Om de toepassing van het
voornoemde vermoeden mogelijk te maken, kan de schriftelijke overeenkomst evenwel de periode vermelden die is overeengekomen
als periode tijdens welke het telewerk kan worden verricht. Daartoe wordt artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85
aangevuld met een § 2bis. Bij ontstentenis van een dergelijke vermelding in de schriftelijke overeenkomst, is het vermoeden van
toepassing tijdens de werkuren die de telewerker zou moeten presteren indien hij in de lokalen van de werkgever zou zijn
tewerkgesteld. Indien het ongeval plaatsvindt buiten de periode die is overeengekomen als periode tijdens welke het telewerk kan
worden verricht of bij ontstentenis van een dergelijke vermelding in de schriftelijke overeenkomst, buiten de werkuren die de telewerker
zou moeten presteren indien hij in de lokalen van de werkgever zou zijn tewerkgesteld, kan het ongeval worden geacht een

arbeidsongeval te zijn, maar voor de bewijslast gelden dan de normale regels.]1

CAO Commentaar, historiek
Ingevoegd bij C.A.O. nr. 85bis, 27 februari 2008 (B.S., 14 april 2008 (eerste uitg.)).

Hoofdstuk VI. Arbeidsvoorwaarden

Art. 7

Wat de arbeidsvoorwaarden betreft geniet de telewerker dezelfde rechten als vergelijkbare werknemers die op de
bedrijfslocatie van de werkgever werken.
Er kunnen specifieke aanvullende collectieve en/of individuele overeenkomsten worden gesloten om rekening te
houden met de bijzondere kenmerken van het telewerk.
De telewerker wordt geïnformeerd over de arbeidsvoorwaarden en in het bijzonder over de aanvullende
voorwaarden, met name:
1° de beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden in het kader van telewerk;

2° de afdeling van de onderneming waaraan hij verbonden is;

3° de identificatie van zijn directe meerdere of andere personen tot wie hij zich kan wenden met vragen van
beroepsmatige of persoonlijke aard;

4° de regelingen ten aanzien van rapportage.

CAO Commentaar

Commentaar
De schriftelijke overeenkomst of het aanhangsel bij de arbeidsovereenkomst moet alle arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op
het telewerk niet in extenso vermelden. Er kan worden verwezen naar een collectieve arbeidsovereenkomst inzake telewerk die op
sector- of ondernemingsniveau werd gesloten en naar het arbeidsreglement.

Hoofdstuk VII. Organisatie van het telewerk

Art. 8

§ 1
Binnen het kader van de in de onderneming geldende arbeidsduur organiseert de telewerker zelf zijn werk.
§ 2
Voor de telewerker gelden dezelfde werkbelasting en prestatienormen als voor vergelijkbare werknemers die hun
werkzaamheden op de bedrijfslocatie van de werkgever verrichten.
§ 3
De werkgever zorgt ervoor dat maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de telewerker geïsoleerd raakt
ten opzichte van de rest van de arbeidsgemeenschap in de onderneming, met name door de telewerker in de
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gelegenheid te stellen regelmatig collega's te ontmoeten en toegang te hebben tot informatie betreffende de
onderneming. Daartoe kan de werkgever de telewerker op precieze tijdstippen terugroepen in de onderneming.

Hoofdstuk VIII. Apparatuur en defecten

Art. 9

De werkgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen, het installeren en het onderhouden van de voor
telewerk benodigde apparatuur. De werkgever vergoedt of betaalt uitsluitend de kosten van de verbindingen en de
communicatie die verband houden met het telewerk.
Indien de telewerker zijn eigen apparatuur gebruikt, zijn de aan het telewerk verbonden kosten inzake installatie van
informaticaprogramma's, werking en onderhoud alsook de kosten inzake afschrijving van de apparatuur, voor
rekening van de werkgever.
De kosten voor rekening van de werkgever worden voor de aanvang van het telewerk berekend naar rata van de
prestaties van telewerk of volgens een door de partijen overeengekomen verdeelsleutel.

Art. 10

De werkgever stelt de telewerker behoorlijke faciliteiten beschikbaar inzake technische ondersteuning.

Art. 11

De kosten die voortvloeien uit verlies of beschadiging van de door de telewerker gebruikte apparatuur en gegevens in
het kader van het telewerk, zijn voor rekening van de werkgever.

Art. 12

De telewerker gaat zorgvuldig om met de hem ter beschikking gestelde apparatuur. Hij verzamelt of verspreidt via
internet geen materiaal dat buiten de beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden valt.

Art. 13

De telewerker is verplicht de werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van een defect aan de door hem
gebruikte apparatuur of van een geval van overmacht waardoor hij zijn werk niet kan verrichten. De werkgever is
verplicht het overeengekomen loon te betalen aan de telewerker.
Er kan worden voorzien in specifieke regels zoals vervangende taken of een tijdelijke terugkeer naar de
bedrijfslocatie van de werkgever.

Hoofdstuk IX. Bescherming van gegevens

Art. 14

De werkgever moet maatregelen nemen, in het bijzonder ten aanzien van de software, zodat de bescherming van de
gegevens die door de telewerker voor professionele doeleinden worden gebruikt en verwerkt, gewaarborgd is.
De werkgever informeert de telewerker omtrent de wetgevingen en de in de onderneming geldende regels inzake de
bescherming van gegevens. De telewerker moet die wetgevingen en regels naleven.
De werkgever informeert de telewerker in het bijzonder omtrent de beperkingen ten aanzien van het gebruik van IT-
apparatuur of -faciliteiten en de sancties ingeval de telewerker zich niet aan die beperkingen houdt. Daartoe is de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 81 van 26 april 2002 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de
werknemers ten opzichte van de controle op de elektronische on-linecommunicatiegegevens mutatis mutandis van
toepassing.
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Hoofdstuk X. Veiligheid en gezondheid

Trefwoorden:
Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën (welzijn op het werk), algemeen

Art. 15

De werkgever informeert de telewerker omtrent het ondernemingsbeleid ten aanzien van veiligheid en gezondheid op
de werkplek, in het bijzonder de eisen inzake beeldschermapparatuur.
De telewerker geeft uitvoering aan dat beleid.
De bevoegde interne preventiediensten hebben toegang tot de werkplek van de telewerker om te kunnen controleren
of de geldende regelingen inzake veiligheid en gezondheid op correcte wijze worden toegepast. Indien het telewerk
wordt verricht in een bewoond lokaal, moet een dergelijk bezoek van tevoren worden aangekondigd en moet de
telewerker ermee hebben ingestemd.
De telewerker kan een inspectiebezoek van diezelfde diensten aanvragen.

Hoofdstuk XI. Scholingsfaciliteiten en mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling

Art. 16

De telewerkers hebben dezelfde rechten op scholingsfaciliteiten en mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling als
vergelijkbare werknemers die hun werkzaamheden op de bedrijfslocatie van de werkgever verrichten, en genieten
hetzelfde beoordelingsbeleid als die andere werknemers.
De telewerkers ontvangen een adequate scholing die gericht is op de bediening van de technische apparatuur
waarover zij de beschikking hebben en op het omgaan met de specifieke kenmerken van deze wijze van organisatie
van het werk.
De hiërarchische meerdere en de directe collega's van de telewerkers kunnen ook worden opgeleid voor deze
werkvorm en het management ervan.

Hoofdstuk XII. Collectieve rechten

Art. 17

De telewerkers hebben dezelfde collectieve rechten als de werknemers die op de bedrijfslocatie van de werkgever
werken. De telewerkers hebben het recht te communiceren met de werknemersvertegenwoordigers en vice versa.
De werknemersvertegenwoordigers worden geïnformeerd en geraadpleegd over de invoering van het telewerk,
overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972 houdende ordening van de in de
Nationale Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de
ondernemingsraden en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 39 van 13 december 1983 betreffende de voorlichting
en het overleg inzake de sociale gevolgen van de invoering van nieuwe technologieën.

Hoofdstuk XIII. Slotbepalingen

Art. 18

Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd. Zij treedt in werking op dezelfde datum als de bepalingen tot
wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van de wet van 8 april 1965 tot
instelling van de arbeidsreglementen en op zijn laatst op 1 juli 2006.
De reeds bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten op sector- of ondernemingsniveau moeten uiterlijk een jaar
na de inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst voldoen aan wat in artikel 1, derde alinea is
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bepaald.
Deze overeenkomst kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij worden herzien of opgezegd, met
inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden.
De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt, moet de redenen ervan aangeven en
amendementsvoorstellen indienen. De andere organisaties verbinden zich ertoe deze binnen een maand na
ontvangst ervan in de Nationale Arbeidsraad te bespreken.

Over deze akte

Collectieve arbeidsovereenkomst 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk

Publicatiedatum 05/09/2006
Afkondigingsdatum 09/11/2005
Inwerkingtreding 01/07/2006
Kluwernummer 80746
Bron Belgisch Staatsblad
Trefwoorden:
Telewerk
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Wet van 5 maart 2002 [betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in
geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan]

(B.S., 13 maart 2002 (derde uitg.))
Wetshistoriek
Opschrift vervangen bij art. 5 Wet 11 december 2016 (BS 20 december 2016 (ed. 2)).
Parlementaire voorbereidingen
Parl.St., Kamer: 50-1441
Parl.St., Senaat: 2-977

Trefwoorden:
Gedetacheerde werknemer (sociale documenten) Detachering van werknemers in België, algemeen

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied

Art. 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

[Art. 1/1

Deze wet is de omzetting van:
1° de 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;

2° de richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van
Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van
diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking
via het informatiesysteem interne markt (“de IMI-verordening”);

3° 2[de richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van
richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van
diensten.]2

Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 6 Wet 11 december 2016 (BS 20 december 2016 (ed. 2)).
Enig lid, 3° ingevoegd bij art. 3 Wet 12 juni 2020 (BS 18 juni 2020), met ingang van 30 juli 2020 (art. 22).

[Art. 2

Voor de toepassing van deze wet moet worden begrepen onder:
1° werknemers: de personen die, op basis van een overeenkomst, arbeidsprestaties verrichten tegen loon en

onder het gezag van een andere persoon;

2° gedetacheerde werknemers: de personen bedoeld in de bepaling onder 1° die tijdelijk arbeidsprestaties
verrichten in België en die, hetzij gewoonlijk werken op het grondgebied van één of meer andere landen dan
België, hetzij zijn aangeworven in een ander land dan België.
Om te bepalen of deze personen tijdelijk arbeidsprestaties verrichten in België, moeten alle feitelijke
elementen die hun werk en situatie kenmerken, worden onderzocht. Deze feitelijke elementen kunnen met
name omvatten:
a) het werk dat voor een bepaalde periode wordt verricht in België;
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b) de datum waarop de detachering begint;

c) de situatie voor de werknemer die wordt tewerkgesteld in België en die op die manier wordt
gedetacheerd in een ander land dan die waar of van waaruit hij gewoonlijk zijn arbeid verricht in de zin
van Verordening (EG) nr. 593/2008 (Rome I) en/of de wet van 14 juli 1987 houdende goedkeuring van
het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, van het
Protocol en van twee Gemeenschappelijke Verklaringen, opgemaakt te Rome op 19 juni 1980;

d) het feit dat de werknemer die op die manier wordt tewerkgesteld in België, na de beëindiging van de
werkzaamheden of de dienstverrichting waarvoor hij was gedetacheerd naar België, terugkeert of
geacht wordt zijn activiteit te hernemen in het land van waaruit hij werd gedetacheerd;

e) de aard van de activiteiten;

f) de werkgever die de werknemer detacheert, zorgt voor het vervoer, de kost en inwoon of
accommodatie of dat deze door hem wordt terugbetaald en waar dit het geval is, op welke wijze hierin
is voorzien of op welke manier dit wordt terugbetaald;

g) alle eerdere tijdvakken waarin dezelfde of een andere gedetacheerde werknemer de betrokken
werkzaamheden heeft verricht.

De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de lijst van feitelijke elementen
bepaald in 2° aanvullen;

3° werkgevers: de natuurlijke personen of rechtspersonen die werknemers bedoeld in de bepaling onder 2°
tewerkstellen en van wie de onderneming in een ander land dan België daadwerkelijk substantiële activiteiten
verricht, namelijk activiteiten andere dan uitsluitend intern beheer of administratieve activiteiten.
Om vast te stellen of deze onderneming daadwerkelijk substantiële activiteiten verricht, wordt een algemene
beoordeling uitgevoerd van alle feitelijke elementen die, gedurende een langere periode, kenmerkend zijn
voor de activiteiten die deze onderneming verricht in de lidstaat waar zij is gevestigd en, zo nodig, in België.
Deze elementen kunnen met name omvatten:
a) de plaats waar de onderneming haar statutaire zetel heeft en haar administratie wordt verricht, waar zij

kantoren heeft, belastingen en socialezekerheidspremies betaalt, en waar zij, indien van toepassing,
overeenkomstig het nationale recht een vergunning voor de uitoefening van een beroep heeft of is
ingeschreven bij kamers van koophandel of beroepsorganisaties;

b) de plaats waar gedetacheerde werknemers worden aangeworven en van waaruit ze worden
gedetacheerd;

c) het recht dat van toepassing is op de overeenkomsten van de onderneming met haar werknemers,
enerzijds, en haar klanten, anderzijds;

d) de plaats waar de onderneming haar belangrijkste ondernemingsactiviteiten ontplooit en waar zij
administratief personeel heeft;

e) het aantal uitgevoerde overeenkomsten en/of de grootte van de omzet in het land van vestiging,
rekening houdend met onder andere de specifieke situatie van nieuwe ondernemingen en kleine en
middelgrote ondernemingen.

De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de lijst van feitelijke elementen
bepaald in 3° aanvullen.

4° verbindingspersoon: natuurlijke persoon die wordt aangewezen door de werkgever om, voor rekening van
deze laatste, het contact te verzekeren met de ambtenaren aangewezen door de Koning en met wie contact
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kan worden opgenomen door deze laatsten om elk document of advies te bezorgen of in ontvangst te nemen
dat betrekking heeft op de tewerkstelling van de werknemers gedetacheerd in België zoals bijvoorbeeld de
documenten bepaald bij of krachtens artikel 7/1, §§ 1 en 2, in artikel 6quinquies en 6sexies van het koninklijk
besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten en in artikel 15bis, §§ 2
en 3, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers;

5° 2[activiteiten in de sector van het wegvervoer: activiteiten van wegvervoer voor rekening van derden die
onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek. De Koning kan de
definitie bepaald in 5° aanpassen, na advies van de Nationale Arbeidsraad.]2

Wetshistoriek
Art. vervangen bij art. 7 Wet 11 december 2016 (BS 20 december 2016 (ed. 2)).
Enig lid, 5° ingevoegd bij art. 4 Wet 12 juni 2020 (BS 18 juni 2020), met ingang van 30 juli 2020 (art. 22).

Art. 3

§ 1
Deze wet is van toepassing op de werkgevers en op de 1[gedetacheerde]1 werknemers.
§ 2
De Koning kan de toepassing van deze wet geheel of gedeeltelijk uitbreiden tot andere personen die
arbeidsprestaties verrichten onder het gezag van een ander persoon.

Wetshistoriek
§ 1 gewijzigd bij art. 11 Wet 12 juni 2020 (BS 18 juni 2020), met ingang van 30 juli 2020 (art. 22).

Art. 4

Deze wet is niet van toepassing op het varend personeel van de koopvaardij en op hun werkgevers.

Hoofdstuk II. Toepasselijke regels in geval van 1[detachering]1 van werknemers in België

Wetshistoriek
Opschrift gewijzigd bij art. 5 Wet 12 juni 2020 (BS 18 juni 2020), met ingang van 30 juli 2020 (art. 22).

[Art. 5

§ 1
De werkgever die in België een gedetacheerde werknemer tewerkstelt, is ertoe gehouden, voor de arbeidsprestaties
die er worden verricht, de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden na te leven die bepaald worden door
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die strafrechtelijk beteugeld worden, alsook door conventionele
bepalingen die door de Koning algemeen verbindend verklaard zijn overeenkomstig de wet van 5 december 1968
betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.
In afwijking van het eerste lid worden de conventionele bepalingen die algemeen verbindend verklaard zijn door de
Koning overeenkomstig de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de
paritaire comités en die voorzien in de betaling van toeslagen of een vergoeding van uitgaven voor reis-, maaltijd- en
verblijfkosten voor werknemers die beroepshalve van huis zijn, slechts beschouwd als arbeids-, loon- en
tewerkstellingsvoorwaarden in zoverre zij betrekking hebben op de reis-, maaltijd- en verblijfkosten die
gedetacheerde werknemers maken wanneer zij moeten reizen van en naar hun gewone werkplaats in België, of
wanneer zij door hun werkgever tijdelijk vanuit die gewone werkplaats naar een andere werkplaats worden gezonden.
In afwijking van het eerste lid worden de conventionele bepalingen die door de Koning algemeen verbindend
verklaard zijn overeenkomstig de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de
paritaire comités en voorzien in bijdragen aan aanvullende pensioenregelingen, niet beschouwd als arbeids-, loon- en
tewerkstellingsvoorwaarden.
Onverminderd het tweede en derde lid kan de Koning andere maatregelen treffen met betrekking tot de in het eerste
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lid bedoelde arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden, voor zover het maatregelen van openbare orde betreft.
§ 2
Wanneer de daadwerkelijke duur van de detachering in België twaalf maanden overschrijdt, moet de werkgever, voor
wat de arbeidsprestaties betreft die na deze twaalf maanden worden gepresteerd, vanaf 30 juli 2020 de arbeids-,
loon- en tewerkstellingsvoorwaarden naleven die zijn neergelegd in:
– de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, met uitzondering van de bepalingen over de procedures,

formaliteiten en voorwaarden van de sluiting en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met inbegrip van
het concurrentiebeding, en

– de conventionele bepalingen die algemeen verbindend verklaard zijn door de Koning overeenkomstig de wet
van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, met
uitzondering van, enerzijds, de bepalingen over de procedures, de formaliteiten en de voorwaarden van de
sluiting en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, met inbegrip van het concurrentiebeding en,
anderzijds, de bepalingen die voorzien in bijdragen aan aanvullende pensioenregelingen.

Voor de toepassing van het eerste lid moet men, indien de werkgever een gedetacheerde werknemer vervangt door
een andere gedetacheerde werknemer, die op dezelfde plaats dezelfde taak uitvoert, voor de duur van de
tewerkstelling van de vervangende werknemer de tewerkstellingsperiodes in België van elke afzonderlijke, betrokken
gedetacheerde werknemer bij elkaar optellen.
Om te bepalen of de in het tweede lid bedoelde gedetacheerde werknemer daadwerkelijk dezelfde taak uitvoert op
dezelfde plaats als de gedetacheerde werknemer die hij vervangt, wordt er onder andere rekening gehouden met de
aard van de te verrichten diensten, de uit te voeren werkzaamheden en het adres of de adressen van de plaats van
tewerkstelling.
Het eerste lid is niet van toepassing op een bijkomende periode van zes maanden die begint te lopen op de eerste
dag van de dertiende maand van de detachering zoals bedoeld in het eerste lid, voor zover de werkgever van de
gedetacheerde werknemer of zijn lasthebber, binnen de termijnen voorzien in het vijfde lid, een gemotiveerde
kennisgeving verstrekt aan de door de koning aangewezen ambtenaren.
De kennisgeving, zoals bepaald in het vierde lid moet worden gedaan:
– voor het einde van de twaalfde maand van de tewerkstelling van de gedetacheerde werknemer, of

– op 30 juli 2020, in het geval dat de detachering op die datum reeds langer dan twaalf maanden duurt, maar
nog geen achttien maanden.

De Koning bepaalt de wijze van mededeling en de gegevens die moeten worden opgenomen in de kennisgeving,
zoals bedoeld in het vierde lid.
Deze paragraaf is slechts van toepassing op de activiteiten in de sector van het wegvervoer vanaf een door de
Koning vastgestelde datum.
§ 3
Onder loonvoorwaarden, zoals bedoeld in paragrafen 1 en 2 wordt verstaan: de lonen, voordelen en vergoedingen
die verschuldigd zijn krachtens wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die strafrechtelijk gesanctioneerd worden,
alsook door conventionele bepalingen die door de Koning overeenkomstig de wet van 5 december 1968 betreffende
de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités algemeen verbindend zijn verklaard, met uitzondering
van bijdragen aan aanvullende pensioenregelingen.

Wetshistoriek
Vervangen bij art. 6 Wet 12 juni 2020 (BS 18 juni 2020), met ingang van 30 juli 2020 (art. 22).

Art. 6

§ 1
In geval van werkzaamheden met het oog op de initiële assemblage en/of de eerste installatie van een goed, die een
wezenlijk bestanddeel uitmaken van een overeenkomst voor de levering van goederen, die noodzakelijk zijn voor het
in werking stellen van het geleverde goed en uitgevoerd worden door gekwalificeerde en/of gespecialiseerde
werknemers van de leverende onderneming, is artikel 5 niet van toepassing, voor wat de loonvoorwaarden en de
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reglementering inzake jaarlijkse vakantie betreft, wanneer de duur van de bedoelde werken niet meer dan acht dagen
bedraagt.
§ 2
Paragraaf 1 is niet van toepassing op de door de Koning bepaalde activiteiten in de bouwsector.

[Art. 6/1

§ 1
De toeslagen die rechtstreeks verbonden zijn aan de detachering, betaald door de werkgever aan de gedetacheerde
werknemer, worden gezien als een onderdeel van de loonvoorwaarden voor zover zij niet worden betaald ter
vergoeding van werkelijk in verband met de detachering gemaakte kosten, zoals reis-, maaltijd- of verblijfkosten.
Indien niet kan worden vastgesteld of de onderdelen van een toeslag die in verband met de detachering wordt
uitgekeerd door de werkgever overeenkomstig het eerste lid, gelden als vergoeding voor daadwerkelijk in verband
met de detachering gemaakte kosten of als elementen die deel uitmaken van het loon overeenkomstig het eerste lid,
wordt het volledige bedrag van de bovengenoemde toeslag beschouwd als vergoeding van kosten.
§ 2
Paragraaf 1, tweede lid, is slechts van toepassing op de activiteiten in de sector van het wegvervoer vanaf een door
de Koning vastgestelde datum.

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 7 Wet 12 juni 2020 (BS 18 juni 2020), met ingang van 30 juli 2020 (art. 22).

Art. 7

De bepalingen van deze wet vormen geen beletsel voor de toepassing van arbeids-, loon- en
tewerkstellingsvoorwaarden die gunstiger zijn voor de 1[gedetacheerde]1 werknemers.

Wetshistoriek
Gewijzigd bij art. 11 Wet 12 juni 2020 (BS 18 juni 2020), met ingang van 30 juli 2020 (art. 22).

[Art. 7/1

§ 1
De werkgevers moeten aan de ambtenaren aangewezen door de Koning, op hun verzoek, bezorgen:
1° een kopie van de arbeidsovereenkomst van de gedetacheerde werknemer of een gelijkwaardig document in

de zin van richtlijn 91/533/EEG 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;

2° de informatie met betrekking tot de vreemde valuta die dienst doet als betaling van het loon, de voordelen in
geld of in natura verbonden aan de tewerkstelling in het buitenland, de voorwaarden van de repatriëring van
de gedetacheerde werknemer;

3° de arbeidstijdenoverzichten die begin, einde en duur van de dagelijkse arbeidstijd van de gedetacheerde
werknemer aangeven;

4° de betalingsbewijzen van de lonen van de gedetacheerde werknemer.

De Koning kan de lijst vermeld in deze paragraaf aanvullen.
§ 2
In afwijking van artikel 36 van het Sociaal Strafwetboek, moeten de werkgevers aan de ambtenaren aangewezen
door de Koning, op hun verzoek, een vertaling bezorgen, hetzij in één van de landstalen, hetzij in het Engels, van de
documenten bepaald bij of krachtens paragraaf 1.
§ 3
De werkgevers kunnen door de Koning, volgens de voorwaarden die Hij bepaalt, rekening houdende met de beperkte
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duur van hun activiteiten in België of de bijzondere aard van deze activiteiten, worden vrijgesteld van de verplichting
om de documenten bedoeld in de paragrafen 1 en 2 te bezorgen.
§ 4
Na de tewerkstelling van de gedetacheerde werknemers in België zijn de werkgevers ertoe gehouden gedurende een
periode van één jaar aan de ambtenaren aangewezen door de Koning, op hun vraag, de documenten te bezorgen
bedoeld in de paragrafen 1 en 2.
§ 5
De documenten bedoeld in de paragrafen 1, 2 en 4 kunnen op papieren drager of in elektronische vorm worden
bezorgd.

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 8 Wet 11 december 2016 (BS 20 december 2016 (ed. 2)).

[Art. 7/2

Voorafgaandelijk aan de tewerkstelling van de in België gedetacheerde werknemers, moet de werkgever een
verbindingspersoon aanwijzen en, volgens de nadere regels bepaald door de Koning, deze aanwijzing meedelen aan
de ambtenaren die Hij aanwijst.

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 9 Wet 11 december 2016 (BS 20 december 2016 (ed. 2)).

Art. 8

1[De werkgever die de voorafgaande melding, bedoeld bij het artikel 139 van de programmawet (I) van 27 december
2006, heeft verricht, en de werkgever die ervan vrijgesteld is krachtens artikel 138, tweede lid, van dezelfde wet, zijn
niet gehouden gedurende een door de Koning vastgestelde periode tot het opstellen van het arbeidsreglement
bedoeld bij artikel 4 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.
Onder dezelfde voorwaarden zijn zij er niet toe gehouden de bepalingen opgenomen onder Titel II, Hoofdstuk IV,
afdeling 2, van de programmawet van 22 december 1989 na te leven.
3[...]

Wetshistoriek
Vervangen bij art. 142 W. 27 december 2006 (B.S., 28 december 2006 (derde uitg.)), met ingang van 1 april 2007 (art. 167) en gewijzigd
bij art. 10 Wet 11 december 2016 (BS 20 december 2016 (ed. 2)).
Voorgeschiedenis
Gewijzigd bij art. 65 W. 27 april 2007 (B.S., 8 mei 2007 (derde uitg.)).

[Art. 8bis

De werknemers die zijn of werden 2[gedetacheerd]2 in België kunnen in België een rechtsvordering instellen om de
rechten die Hoofdstuk II van deze wet hen toekent te doen gelden, onverminderd, in voorkomend geval, de
mogelijkheid om, conform de geldende internationale overeenkomsten inzake rechterlijke bevoegdheid, een
rechtsvordering in te stellen in een andere Staat.]1

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 2 W. 3 juni 2007 (B.S., 23 juli 2007 (eerste uitg.)) en gewijzigd bij art. 8 Wet 12 juni 2020 (BS 18 juni 2020), met ingang
van 30 juli 2020 (art. 22).

Trefwoorden:
Rechtstreekse vordering (detachering van werknemers in België)

[Art. 8ter

De representatieve werknemersorganisaties en de representatieve werkgeversorganisaties kunnen in alle geschillen
waartoe de toepassing van Hoofdstuk II aanleiding zou kunnen geven, in België in rechte optreden ter verdediging
van de rechten die in België 2[gedetacheerde]2 werknemers putten uit Hoofdstuk II van deze wet.
Het optreden van de organisaties laat het recht van de 2[gedetacheerde]2 werknemers onverkort om zelf op te treden,
zich bij een vordering aan te sluiten of in het geding tussen te komen.
Voormelde organisaties mogen optreden zonder over een vorm van machtiging te moeten beschikken van de
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betrokken werknemer.
Het optreden van de organisaties is afhankelijk van de machtiging van de interprofessionele organisatie van
werknemers of werkgevers, waarbij ze aangesloten zijn, zoals bedoeld in artikel 3, 1°, van de wet van 5 december
1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.
Op verzoek van de verwerende partij, brengt de organisatie door alle rechtsmiddelen het bewijs van deze machtiging.
Vooraleer een machtiging te verlenen dient de interprofessionele werknemers- of werkgeversorganisatie deze vraag
tot optreden ter kennis te brengen van de andere interprofessionele organisaties. Er kan geen machtiging worden
verleend door de interprofessionele organisatie die gevat werd, zolang zij de andere interprofessionele organisaties
niet op de hoogte heeft gebracht van haar beslissing.
De voornoemde kennisgeving van de andere betrokken interprofessionele organisaties heeft tot doel hen de
mogelijkheid te geven om, desgevallend, tussen te komen in de bedoelde procedure.
Tenzij de statuten het anders bepalen, worden de organisaties in rechte vertegenwoordigd door de persoon die met
het dagelijks beheer van de organisatie is belast.]1

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 3 W. 3 juni 2007 (B.S., 23 juli 2007 (eerste uitg.)) en gewijzigd bij art. 11 Wet 12 juni 2020 (BS 18 juni 2020), met
ingang van 30 juli 2020 (art. 22).

[Art. 8quater

De Koning bepaalt de nadere regels voor de betaling van de sommen waartoe de rechtsvordering vermeld in
artikel 8bis aanleiding kan geven indien de werknemers zich niet meer op het Belgische grondgebied bevinden.]1

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 4 W. 3 juni 2007 (B.S., 23 juli 2007 (eerste uitg.)).

Hoofdstuk III. Bijzondere bepalingen

Art. 9

In het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten wordt een
Hoofdstuk IIbis ingevoegd, luidend als volgt:
(...)

Hoofdstuk III/1. Toezicht

Wetshistoriek
Hoofdstuk III/1 (art. 9/1) ingevoegd bij art. 9 Wet 12 juni 2020 (BS 18 juni 2020), met ingang van 30 juli 2020 (art. 22).

[Art. 9/1

De inbreuken op artikelen 7/1 en 7/2 van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten worden opgespoord, vastgesteld en
bestraft overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek.

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 10 Wet 12 juni 2020 (BS 18 juni 2020), met ingang van 30 juli 2020 (art. 22).

Hoofdstuk IV. Inwerkingtreding

Art. 10

Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad.

Over deze akte
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Wet van 5 maart 2002 [betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in
geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan]

Publicatiedatum 13/03/2002
Afkondigingsdatum 05/03/2002
Inwerkingtreding 01/04/2002
Kluwernummer 51478
Bron Belgisch Staatsblad
Trefwoorden:
Gedetacheerde werknemer (sociale documenten) Detachering van werknemers in België, algemeen
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21 . 1 . 97 | NL [ Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Nr . L 18/ 1

I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

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

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE
EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 57, lid 2 , en
artikel 66 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Co
mité ( 2 ),

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Ver
drag ( ? ),

( 1 ) Overwegende dat, uit hoofde van artikel 3 ,
onder c ), van het Verdrag, de afschaffing tussen de
Lid-Staten van hinderpalen voor het vrije verkeer
van personen en diensten een van de doelstellingen
van de Gemeenschap vormt;

( 2 ) Overwegende dat alle beperkingen voor het verrich
ten van diensten op grond van nationaliteit of
plaats van vestiging krachtens het Verdrag sinds het
einde van de overgangsperiode verboden zijn ;

( 3 ) Overwegende dat de verwezenlijking van de interne
markt een dynamische omgeving biedt voor trans
nationale dienstverrichting, doordat steeds meer
ondernemingen ertoe worden aangezet werknemers
tijdelijk ter beschikking te stellen om werk te ver
richten op het grondgebied van een andere Lid
Staat dan de Staat waar deze werknemers gewoon
lijk werkzaam zijn ;

( 4 ) Overwegende dat het verrichten van diensten
geschiedt hetzij in de vorm van het voor rekening

en onder leiding van een onderneming uitvoeren
van werkzaamheden, in het kader van een tussen
die onderneming en de ontvanger van de dienst
gesloten overeenkomst, hetzij in de vorm van het
ter beschikking stellen van werknemers voor de
uitvoering van een overheids - of particuliere
opdracht door een onderneming;

( 5 ) Overwegende dat voor de bevordering van het
grensoverschrijdend verrichten van diensten eerlijke
mededinging alsook maatregelen die de eerbiediging
van de rechten van werknemers garanderen nood
zakelijk zijn ;

( 6 ) Overwegende dat de internationalisering van het
dienstverband problemen met zich meebrengt
inzake het recht dat van toepassing is op het
dienstverband en dat het in het belang van de
partijen is om de arbeidsvoorwaarden en -omstan
digheden vast te stellen die op het voorgenomen
dienstverband van toepassing zijn ;

( 7 ) Overwegende dat het Verdrag van Rome van
19 juni 1980 inzake het recht dat van toepassing is
op verbintenissen uit overeenkomst ( 4 ), dat is onder
tekend door twaalf Lid-Staten, op 1 april 1991 in
de meeste Lid-Staten van kracht is geworden;

( 8 ) Overwegende dat artikel 3 van dit Verdrag als
algemene regel de vrijheid van rechtskeuze door de
partijen vastlegt; dat de overeenkomst, bij gebreke
van een rechtskeuze , uit hoofde van artikel 6 , lid 2 ,
wordt beheerst door het recht van het land waar de
werknemer ter uitvoering van de overeenkomst
gewoonlijk zijn arbeid verricht, zelfs wanneer hij
tijdelijk in een ander land te werk is gesteld , of,
indien de werknemer zijn arbeid gewoonlijk niet in
een zelfde land verricht, door het recht van het land
waar zich de vestiging bevindt die hem in dienst
heeft genomen, tenzij uit het geheel der omstandig
heden blijkt dat de arbeidsovereenkomst nauwer

(') PB nr . C 225 van 30 . 8 . 1991 , blz . 6 , en
PB nr . C 187 van 9 . 7 . 1993 , blz . 5 .

( 2 ) PB nr . C 49 van 24 . 2 . 1992 , blz . 41 .
(') Advies van het Europees Parlement van 10 februari 1993 ( PB
nr . C 72 van 15 . 3 . 1993 , blz . 78 ), gemeenschappelijk
standpunt van de Raad van 3 juni 1996 (PB nr . C 220 van
29 . 7 . 1996 , blz . 1 ) en besluit van het Europees Parlement
van 18 september 1996 (PB nr . C 320 van 28 . 10 . 1996 ,
blz . 73 ). Besluit van de Raad van 24 september 1996 . ( 4 ) PB nr . L 266 van 9 . 10 . 1980, blz . 1 .
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tiedagen soepel moeten worden toegepast; dat,
wanneer de duur van de terbeschikkingstelling niet
meer dan één maand bedraagt, de Lid-Staten onder
bepaalde voorwaarden kunnen afwijken van de
bepalingen inzake minimumlonen , c.q . kunnen
voorzien in de mogelijkheid om via collectieve
arbeidsovereenkomsten van die bepalingen af te
wijken ; dat de Lid-Staten , wanneer het gaat om
werkzaamheden van geringe omvang, kunnen afwij
ken van de bepalingen inzake het minimumloon en
het minimumaantal betaalde vakantiedagen;

( 17 ) Overwegende dat de dwingende bepalingen inzake
minimale bescherming die in het ontvangende land
van kracht zijn , geen beletsel mogen zijn voor de
toepassing van arbeidsvoorwaarden en -omstandig
heden die gunstiger zijn voor de werknemers ;

( 18 ) Overwegende dat het beginsel dient te worden
nageleefd dat buiten de Europese Gemeenschap
gevestigde ondernemingen geen gunstiger behande
ling mogen krijgen dan op het grondgebied van een
Lid-Staat gevestigde ondernemingen ;

( 19 ) Overwegende dat deze richtlijn , onverminderd
andere bepalingen van het Gemeenschapsrecht, niet
de verplichting oplegt om het bestaan van uitzend
bureaus wettelijk te erkennen , noch afbreuk doet
aan de toepassing door de Lid-Staten van hun
wetgeving betreffende de beschikbaarstelling van
arbeidskrachten en uitzendbedrijven op bedrijven
die niet op hun grondgebied zijn gevestigd , maar
daar in het kader van een dienstverrichting werk
zaam zijn ;

( 20 ) Overwegende dat deze richtlijn zowel de door de
Gemeenschap met derde landen gesloten overeen
komsten als de wetgeving van de Lid-Staten met
betrekking tot de toegang tot hun grondgebied van
dienstverrichters uit derde landen onverlet laat ; dat
deze richtlijn eveneens de nationale wetgevingen
met betrekking tot toelating, verblijf en toegang tot
de arbeidsmarkt van werknemers uit derde landen
onverlet laat ;

( 21 ) Overwegende dat Verordening (EEG ) nr . 1408/71
van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de
toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op
loontrekkenden en hun gezinnen , die zich binnen de
Gemeenschap verplaatsen (') bepalingen vaststelt die
van toepassing zijn op het gebied van sociale-zeker
heidsuitkeringen en -bijdragen ;

( 22 ) Overwegende dat deze richtlijn geen afbreuk doet
aan het recht van de Lid-Staten om collectieve
maatregelen te nemen ter verdediging van de belan
gen van beroepsgroepen;

( 23 ) Overwegende dat de bevoegde instanties van de
Lid-Staten bij de toepassing van deze richtlijn moe
ten samenwerken; dat de Lid-Staten passende maat
regelen moeten nemen ingeval niet aan de bepalin
gen van deze richtlijn wordt voldaan;

met een ander land verbonden is , in welk geval het
recht van dat land toepasselijk is ;

( 9 ) Overwegende dat uit hoofde van artikel 6 , lid 1 ,
van voornoemd Verdrag de rechtskeuze van de
partijen er niet toe kan leiden dat de werknemer de
bescherming verliest welke hij geniet op grond van
de dwingende bepalingen van het recht dat uit
hoofde van lid 2 , bij gebreke van een rechtskeuze
op hem van toepassing zou zijn;

( 10 ) Overwegende dat artikel 7 van voornoemd Verdrag
bepaalt dat, onder bepaalde voorwaarden, behalve
aan het toepasselijk verklaarde recht tegelijk gevolg
kan worden toegekend aan de dwingende bepalin
gen van het recht van een ander land, met name dat
van de Lid-Staat op het grondgebied waarvan de
werknemer tijdelijk te werk is gesteld ;

( 11 ) Overwegende dat, overeenkomstig het in artikel 20
van genoemd Verdrag vervatte beginsel van voor
rang van het Gemeenschapsrecht, dit Verdrag de
toepassing onverlet laat van bepalingen die voor
bijzondere gebieden regels van internationaal pri
vaatrecht met betrekking tot verbintenissen uit
overeenkomst bevatten en die zijn of zullen worden
neergelegd in besluiten van de instellingen van de
Europese Gemeenschappen of in ter uitvoering van
deze besluiten geharmoniseerde nationale wetgevin
gen ;

( 12 ) Overwegende dat het Gemeenschapsrecht niet ver
hindert dat de Lid-Staten het toepassingsgebied van
hun wetgeving of de door de sociale partners geslo
ten collectieve arbeidsovereenkomsten uitbreiden
tot alle personen die , zelfs tijdelijk , op hun grond
gebied werkzaam zijn , ook al is de werkgever in een
andere Lid-Staat gevestigd; dat het Gemeenschaps
recht de Lid-Staten niet verbiedt de naleving van
deze bepalingen met passende middelen te waarbor
gen ;

( 13 ) Overwegende dat de wetgevingen van de Lid-Staten
moeten worden gecoördineerd , teneinde een kern
van dwingende bepalingen voor minimale bescher
ming vast te leggen , die in het ontvangende land in
acht moeten worden genomen door werkgevers die
werknemers ter beschikking stellen om tijdelijk
werk uit te voeren op het grondgebied van de
Lid-Staat waar de diensten worden verricht; dat een
dergelijke coördinatie alleen via communautaire
wetgeving tot stand kan worden gebracht;

( 14 ) Overwegende dat een „harde kern" van duidelijk
omschreven beschermende bepalingen in acht moet
worden genomen door de dienstverrichter , ongeacht
de duur van de terbeschikkingstelling van de werk
nemer;

( 15 ) Overwegende dat erin voorzien moet worden dat,
bij bepaalde welomschreven assemblage- of installa
tiewerkzaamheden inzake een geleverd goed, de
bepalingen inzake minimumlonen en het minimum
aantal betaalde vakantiedagen niet van toepassing
zijn;

( 16 ) Overwegende dat voorts de bepalingen inzake mini
mumlonen en het minimumaantal betaalde vakan

(') PB nr . L 149 van 5 . 7 . 1971 , blz . 2 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening ( EG ) nr . 3096/95 ( PB nr . L 335
van 30 . 12 . 1995 , blz . 10 ).
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werknemer die gedurende een bepaalde periode werkt op
het grondgebied van een Lid-Staat die niet de Staat is
waar die werknemer gewoonlijk werkt .

2 . Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het
begrip „werknemer" bepaald door het recht van de
Lid-Staat waar de werknemer ter beschikking is gesteld .

( 24 ) Overwegende dat de goede toepassing van deze
richtlijn dient te worden gegarandeerd en dat daar
toe in een nauwe samenwerking tussen de Commis
sie en de Lid-Staten moet worden voorzien ;

( 25 ) Overwegende dat de Commissie uiterlijk vijf jaar na
de aanneming van deze richtlijn de toepassingsre
gels van deze richtlijn opnieuw moet bezien,
teneinde in voorkomend geval de nodige wijzigin
gen voor te stellen,

Artikel 3

Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden

1 . De Lid-Staten zien erop toe dat de in artikel 1 ,
lid 1 , bedoelde ondernemingen — ongeacht het recht dat
van toepassing is op het dienstverband — voor de op hun
grondgebied ter beschikking gestelde werknemers wat de
hierna genoemde aangelegenheden betreft , de arbeids
voorwaarden en -omstandigheden garanderen die , in de
Lid-Staat waar het werk wordt uitgevoerd , zijn vastge
legd :

— in wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
en/of

— in collectieve arbeidsovereenkomsten of scheidsrech
terlijke uitspraken die algemeen verbindend zijn ver
klaard in de zin van lid 8 , voor zover deze betrekking
hebben op de in de bijlage genoemde activiteiten :

a ) maximale werk- en minimale rustperioden;

b ) minimumaantal betaalde vakantiedagen;

c ) minimumlonen, inclusief vergoedingen voor over
werk; dit punt is niet van toepassing op de aanvul
lende bedrijfspensioenregelingen;

d ) voorwaarden voor het ter beschikking stellen van
werknemers , inzonderheid door uitzendbedrijven ;

e ) gezondheid , veiligheid en hygiëne op het werk ;
f ) beschermende maatregelen met betrekking tot de
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van
zwangere of pas bevallen vrouwen , kinderen en
jongeren ;

g ) gelijke behandeling van mannen en vrouwen, als
mede andere bepalingen inzake niet-discriminatie .

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het begrip
„minimumlonen" als bedoeld in de eerste alinea , tweede
streepje , onder c ), bepaald door de nationale wetgeving
en/of praktijk van de Lid-Staat waar de werknemer ter
beschikking is gesteld .

2 . In het geval van werkzaamheden met het oog op de
initiële assemblage en/of de eerste installatie van een
goed , die een wezenlijk bestanddeel uitmaken van een
overeenkomst voor de levering van goederen , noodzake
lijk zijn voor het in werking stellen van het geleverde
goed en uitgevoerd worden door gekwalificeerde en/of
gespecialiseerde werknemers van de leverende onderne
ming, is lid 1 , eerste alinea , tweede streepje , onder b ) en
c ), niet van toepassing, wanneer de duur van de terbe
schikkingstelling niet meer dan acht dagen bedraagt .

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Toepassingsgebied

1 . Deze richtlijn is van toepassing op in een Lid-Staat
gevestigde ondernemingen die in het kader van transna
tionale dienstverrichtingen , overeenkomstig lid 3 , werkne
mers ter beschikking stellen op het grondgebied van een
Lid-Staat .

2 . Deze richtlijn is niet van toepassing op het zeeva
rend personeel van koopvaardijondernemingen .

3 . Deze richtlijn is van toepassing voor zover de in
lid 1 bedoelde ondernemingen een van de volgende trans
nationale maatregelen nemen :

a ) een werknemer voor hun rekening en onder hun
leiding op het grondgebied van een Lid-Staat ter
beschikking stellen , in het kader van een overeen
komst tussen de onderneming van herkomst en de
ontvanger van de dienst die in deze Lid-Staat werk
zaam is , voor zover er gedurende de periode van
terbeschikkingstelling een dienstverband tussen de
onderneming van herkomst en de werknemer bestaat,
of

b ) een werknemer op het grondgebied van een Lid-Staat
ter beschikking stellen van een vestiging of een tot
hetzelfde concern behorende onderneming, voor zover
er gedurende de periode van terbeschikkingstelling
een dienstverband tussen de onderneming van her
komst en de werknemer bestaat, of

c ) als uitzendbedrijf of als onderneming van herkomst,
een werknemer ter beschikking stellen van een ont
vangende onderneming die op het grondgebied van
een Lid-Staat gevestigd is of er werkzaamheden uit
voert, voor zover er gedurende de periode van terbe
schikkingstelling een dienstverband tussen het uit
zendbureau of de onderneming van herkomst en de
werknemer bestaat .

4 . Ondernemingen die gevestigd zijn in een land dat
geen Lid-Staat is , mogen geen gunstiger behandeling
krijgen dan in een Lid-Staat gevestigde ondernemingen .

Artikel 2

Definitie

1 . Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder
„ ter beschikking gestelde werknemer" verstaan, iedere
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De eerste alinea geldt niet voor de in de bijlage bedoelde
activiteiten in de bouwsector .

3 . De Lid-Staten kunnen, na raadpleging van de
sociale partners , overeenkomstig de in de onderscheiden
Lid-Staten geldende gebruiken en tradities, besluiten lid 1 ,
eerste alinea , tweede streepje , onder c ), niet toe te passen
in de in artikel 1 , lid 3 , onder a ) en b ), bedoelde gevallen ,
wanneer de duur van de terbeschikkingstelling niet meer
dan één maand bedraagt .

4 . De Lid-Staten kunnen, overeenkomstig hun natio
nale wetgeving en/of praktijk, bepalen dat door middel
van collectieve arbeidsovereenkomsten in de zin van lid 8 ,
voor een of meer bedrijfstakken kan worden afgeweken
van de bepalingen van lid 1 , eerste alinea , tweede
streepje , onder c ), in de in artikel 1 , lid 3 , onder a ) en b ),
bedoelde gevallen , alsmede van een besluit van de Lid
Staat in de zin van lid 3 , wanneer de duur van de
terbeschikkingstelling niet meer dan één maand be
draagt .

5 . De Lid-Staten kunnen voorzien in een afwijking van
lid 1 , eerste alinea , tweede streepje , onder b ) en c ), in de
in artikel 1 , lid 3 , onder a ) en b ), bedoelde gevallen ,
wanneer de te verrichten werkzaamheden van geringe
omvang zijn .

De Lid-Staten die gebruik maken van de in de eerste
alinea geboden mogelijkheid , stellen de criteria vast waar
aan de te verrichten werkzaamheden moeten voldoen om
als werkzaamheden „van geringe omvang" te worden
beschouwd .

6 . De duur van de terbeschikkingstelling wordt bere
kend over een referentieperiode van een jaar, aanvangend
met de terbeschikkingstelling.

Bij die berekening wordt de duur van een eventueel door
een te vervangen werknemer vervulde terbeschikkingstel
ling in aanmerking genomen .

7 . De leden 1 tot en met 6 vormen geen beletsel voor
de toepassing van arbeidsvoorwaarden en -omstandighe
den die gunstiger voor de werknemers zijn .

De toeslagen in verband met de terbeschikkingstelling
worden als een deel van het minimumloon beschouwd,
voor zover deze niet uitgekeerd worden als vergoeding
van daadwerkelijk in verband met de terbeschikkingstel
ling gemaakte onkosten, zoals reiskosten , verblijfkosten
en kosten voor voeding .

8 . Onder collectieve arbeidsovereenkomsten of scheids
rechterlijke uitspraken die algemeen verbindend zijn ver
klaard , worden verstaan de overeenkomsten of uitspra
ken die moeten worden nageleefd door alle ondernemin
gen die tot de betrokken beroepsgroep of bedrijfstak
behoren en onder het territoriale toepassingsgebied van
die overeenkomsten of uitspraken vallen .

Ontbreekt een stelsel voor het algemeen verbindend ver
klaren van collectieve arbeidsovereenkomsten of scheids
rechterlijke uitspraken als bedoeld in de eerste alinea , dan
kunnen de Lid-Staten besluiten zich te baseren op :
— de collectieve arbeidsovereenkomsten of scheidsrech
terlijke uitspraken die algemene rechtsgevolgen heb

ben voor alle gelijksoortige ondernemingen in het
betrokken geografische gebied en in de betrokken
beroepsgroep of bedrijfstak
en/of

— de collectieve arbeidsovereenkomsten die gesloten zijn
door de op nationaal niveau meest representatieve
organisaties van de sociale partners , en die op het
gehele nationale grondgebied worden toegepast,

mits de toepassing daarvan op de in artikel 1 , lid 1 ,
bedoelde ondernemingen wat de onder lid 1 , eerste
alinea , van dit artikel vermelde aangelegenheden betreft
een gelijke behandeling garandeert van die ondernemin
gen en de andere in deze alinea bedoelde ondernemingen
die zich in een soortgelijke situatie bevinden .

Er is sprake van gelijke behandeling in de zin van dit
artikel, wanneer de nationale ondernemingen die zich in
een soortgelijke situatie bevinden :

— op de plaats van de activiteit of in de betrokken
bedrijfstak ten aanzien van de in lid 1 , eerste alinea ,
vermelde aangelegenheden onderworpen zijn aan
dezelfde verplichtingen als de ondernemingen die bij
de terbeschikkingstellingen zijn betrokken
en

— met dezelfde gevolgen aan deze verplichtingen moeten
voldoen .

9 . De Lid-Staten mogen bepalen dat de in artikel 1 ,
lid 1 , bedoelde ondernemingen werknemers in de zin van
artikel 1 , lid 3 , onder c ), dezelfde voorwaarden moeten
garanderen als die welke voor uitzendkrachten gelden in
de Lid-Staat op het grondgebied waarvan de arbeid
wordt verricht .

10 . Deze richtlijn belet niet dat de Lid-Staten , met
inachtneming van het Verdrag, op gelijke wijze aan de
nationale ondernemingen en aan de ondernemingen van
andere Staten arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden
voorschrijven

— die betrekking hebben op andere aangelegenheden
dan bedoeld in lid 1 , eerste alinea , voor zover het gaat
om bepalingen van openbare orde ,

— die zijn vastgesteld in collectieve arbeidsovereenkom
sten of scheidsrechterlijke uitspraken als bedoeld in
lid 8 , met betrekking tot andere dan de in de bijlage
genoemde activiteiten .

Artikel 4

Samenwerking inzake informatie

1 . Met het oog op de tenuitvoerlegging van deze
richtlijn wijzen de Lid-Staten, overeenkomstig de natio
nale wetgevingen en/of praktijken, een of meer verbin
dingsbureaus of een of meer bevoegde nationale instanties
aan .

2 . De Lid-Staten zorgen ervoor dat samengewerkt
wordt tussen de overheidsinstanties die overeenkomstig

M&D Seminars 152



21 . 1 . 97 1 NL 1 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Nr . L 18/5

een rechtsvordering worden ingesteld in de Lid-Staat op
het grondgebied waarvan de werknemer ter beschikking
is (was ) gesteld, onverminderd, in voorkomend geval , de
mogelijkheid om, conform de bestaande internationale
overeenkomsten inzake rechterlijke bevoegdheid, een
rechtsvordering in een andere Staat in te stellen .

de nationale wetgeving bevoegd zijn voor het toezicht op
de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden als bedoeld
in artikel 3 . Deze samenwerking bestaat vooral in het
beantwoorden van gemotiveerde verzoeken van die over
heidsinstanties om nadere inlichtingen over de transnatio
nale terbeschikkingstelling van werknemers , inclusief over
kennelijke gevallen van misbruik of vermoedelijke geval
len van onwettige transnationale activiteiten .

De Commissie en de in de eerste alinea bedoelde over
heidsinstanties werken nauw samen teneinde de proble
men die bij de toepassing van artikel 3 , lid 10 , kunnen
rijzen , te onderzoeken .

De wederzijdse administratieve bijstand is kosteloos .

3 . Elke Lid-Staat neemt passende maatregelen, opdat
de informatie betreffende de in artikel 3 bedoelde
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden algemeen toe
gankelijk is .

4 . Elke Lid-Staat geeft de andere Lid-Staten en de
Commissie kennis van de verbindingsbureaus en/of
bevoegde instanties als bedoeld in lid 1 .

Artikel 7

Tenuitvoerlegging

De Lid-Staten stellen de nodige wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen vast om uiterlijk op 16 december
1999 aan deze richtlijn te voldoen . Zij stellen de Com
missie daarvan onverwijld in kennis .

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen vaststellen , wordt
in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen
of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking
van die bepalingen . De regels voor deze verwijzing wor
den vastgesteld door de Lid-Staten .

Artikel 8

Heronderzoek door de Commissie

Uiterlijk op 16 december 2001 onderwerpt de Commissie
de wijze van toepassing van de richtlijn aan een nieuw
onderzoek, teneinde zo nodig aan de Raad de vereiste
wijzigingen voor te stellen .

Artikel 5

Maatregelen

De Lid-Staten nemen adequate maatregelen ingeval niet
aan de bepalingen van deze richtlijn wordt voldaan .

Zij dragen er met name zorg voor dat de werknemers
en/of hun vertegenwoordigers over passende procedures
beschikken om de naleving van de verplichtingen uit
hoofde van deze richtlijn af te dwingen .

Artikel 9

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 16 december 1996 .
Artikel 6

Rechterlijke bevoegdheid

Om het recht op de in artikel 3 gegarandeerde arbeids
voorwaarden en -omstandigheden te doen gelden, kan

Voor het Europees Parlement Voor de Raad
De Voorzitter De Voorzitter

K. HANSCH I. YATES
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BIJLAGE

De in artikel 3 , lid 1 , tweede streepje, bedoelde activiteiten omvatten alle activiteiten in de bouwsector die
betrekking hebben op het oprichten, het herstellen, het onderhouden, het verbouwen of het slopen van
bouwwerken, en met name de volgende activiteiten :

1 . Graafwerkzaamheden

2 . Andere grondwerkzaamheden
3 . Bouw

4 . Monteren en demonteren van prefab-elementen

5 . Inrichting of uitrusting

6 . Verbouwing

7 . Restauratie

8 . Herstelwerkzaamheden

9 . Ontmanteling

10 . Sloop
11 . Groot onderhoud

12 . Klein onderhoud — schilderwerk en schoonmaak

13 . Sanering.

M&D Seminars 154



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de 
uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers            

ten behoeve van gebruikers (Uitzendarbeidswet) 

M&D Seminars 155



M&D Seminars 156



Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter
beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers

(B.S., 20 augustus 1987)
Parlementaire voorbereidingen
Parl.St., Kamer: Zitting 1986/1987, document 762
Parl.St., Senaat: Zitting 1986/1987, document 558

Hoofdstuk I. Reglementering van de tijdelijke arbeid en van de arbeidsovereenkomst
voor uitvoering van tijdelijke arbeid

Trefwoorden:
Tijdelijke arbeid, algemeen

Afdeling 1. De tijdelijke arbeid

Trefwoorden:
Begrip tijdelijke arbeid, algemeen

Art. 1 [Federale tekst]

§ 1
Tijdelijke arbeid in de zin van deze wet is de activiteit die op grond van een arbeidsovereenkomst wordt uitgeoefend
en tot doel heeft in de vervanging van een vaste werknemer te voorzien of te beantwoorden aan een 2[tijdelijke
vermeerdering van werk]2 of te zorgen voor de uitvoering van een uitzonderlijk werk.
6[ § 1bis
Tijdelijke arbeid is tevens de activiteit die op grond van een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid wordt
uitgeoefend en die tot doel heeft een uitzendkracht ter beschikking te stellen van een gebruiker voor de invulling van
een vacante betrekking, met de bedoeling om na afloop van de periode van terbeschikkingstelling de uitzendkracht
vast in dienst te laten nemen door de gebruiker voor diezelfde betrekking.
]6

§ 2
Onder vervanging van een vaste werknemer wordt verstaan:
1° de tijdelijke vervanging van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst in haar uitvoering is geschorst,

behoudens bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken of bij slechte weersomstandigheden;

2° de tijdelijke vervanging van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst is beëindigd;

3° 1[de tijdelijke vervanging van een persoon wiens rechtspositie eenzijdig door de overheid is geregeld en die
zijn functie niet of slechts deeltijds uitoefent;]1

4° 2[de tijdelijke vervanging van een werknemer die met toepassing van artikel 102 van de herstelwet van
22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, zijn arbeidsprestaties heeft verminderd voor zover de
wijziging van de arbeidsvoorwaarden niet voor een onbepaalde tijd werd gesloten.]2

§ 3
In geval van tijdelijke vervanging van een vaste werknemer dient de tijdelijke werknemer tot dezelfde

ln2884 1/36© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 8/03/2022

M&D Seminars 157

https://www.dekamer.be/doc/flwb/pdf/digidoc/ocr/k2041/k20413214/k20413214.pdf
https://www.senate.be/lexdocs/S0508/S05080815.pdf
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b7008&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b21792&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln2512&anchor=ln2512-88&bron=doc


beroepscategorie te behoren.
Voor de toepassing van deze wet wordt onder beroepscategorie enkel de categorie arbeiders en de categorie
bedienden bedoeld.
§ 4
3[Onder uitzonderlijk werk worden verstaan de werkzaamheden bepaald in een collectieve arbeidsovereenkomst
gesloten in de Nationale Arbeidsraad en door de Koning algemeen verbindend verklaard of bepaald door de Koning
wanneer de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités
niet van toepassing is.]3
§ 5
De na te leven procedure en de duur van de tijdelijke arbeid worden geregeld bij een door de Koning algemeen
verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, in de volgende
gevallen:
– de vervanging van een werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst beëindigd werd;

– bij 2[tijdelijke vermeerdering van werk]2;

– bij staking of lock-out bij de gebruiker bedoeld door de bepalingen vervat in de hoofdstukken II en III van deze
wet.

6[ § 5bis
In geval van terbeschikkingstelling van een uitzendkracht aan een gebruiker voor de invulling van een vacante
betrekking, met de bedoeling om na afloop van de periode van terbeschikkingstelling de uitzendkracht vast in dienst
te laten nemen door de gebruiker voor diezelfde betrekking, worden de na te leven procedure, de duur van de
tijdelijke arbeid, het maximaal aantal verschillende uitzendkrachten dat per vacante betrekking mag worden ter
beschikking gesteld van de gebruiker, de minimale duur van tewerkstelling door het uitzendbureau en de minimale
duur van elke arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid geregeld bij een door de Koning algemeen verbindend
verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad.
]6

4[ § 6
De artistieke prestaties die worden geleverd en/of de artistieke werken die worden geproduceerd tegen betaling van
een loon, ten bate van een occasionele werkgever of een occasionele gebruiker, kunnen tijdelijke arbeid uitmaken.
Voor de toepassing van het voorgaande lid wordt onder “het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren
van artistieke werken” verstaan de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele en
de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie.
De prestaties uitgevoerd door podiumtechnici kunnen ook beschouwd worden als artistieke prestaties, die tijdelijke
arbeid kunnen uitmaken.
De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad wat moet worden verstaan onder
occasionele werkgever en occasionele gebruiker.]4
5[ § 7
De tewerkstelling in het kader van een tewerkstellingstraject erkend door het gewest waar de vestiging ligt waarin de
werknemer tewerkgesteld wordt kan tijdelijke arbeid uitmaken voorzover zij met een arbeidsovereenkomst voor
uitzendarbeid wordt uitgevoerd en mits voorafgaandelijk wordt ter kennis gebracht volgens door de Koning bepaalde
procedure.
De duur van de tijdelijke arbeid is beperkt tot een periode van zes maand, verlenging met een totale duur van zes
maand is mogelijk mits volgens de procedure nader bepaald door de Koning.
De doelgroepen die in aanmerking komen voor de toepassing van een tewerkstellingstraject bepaald in het eerste
lid, betreffen de niet-werkende werkzoekende en de leefloontrekkers. De Koning kan de doelgroepen wijzigen na
overleg in de Ministerraad.]5

Wetshistoriek
§ 1 gewijzigd bij art. 46 W. 26 juli 1996 (B.S., 1 augustus 1996), met ingang van 1 mei 1997 (art. 51).
§ 1bis ingevoegd bij art. 2, 1° Wet 26 juni 2013 (BS 16 juli 2013 (ed. 1)), met ingang van 1 september 2013 (art. 7).
§ 2, enig lid:
– 3° ingevoegd bij art. 75 W. 30 maart 1994 (B.S., 31 maart 1994);
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– 4° ingevoegd bij art. 47 W. 26 juli 1996 (B.S., 1 augustus 1996), met ingang van 1 mei 1997 (art. 51).

§ 4 vervangen bij art. 19 W. 5 september 2001 (B.S., 15 september 2001), met ingang van 30 september 2000 (art. 39, 3°).
§ 5 gewijzigd bij art. 46 W. 26 juli 1996 (B.S., 1 augustus 1996), met ingang van 1 mei 1997 (art. 51).
§ 5bis ingevoegd bij art. 2, 2° Wet 26 juni 2013 (BS 16 juli 2013 (ed. 1)), met ingang van 1 september 2013 (art. 7).
§ 6 ingevoegd bij art. 182 W. 24 december 2002 (B.S., 31 december 2002 (eerste uitg.)), met ingang van 1 juli 2003 (art. 184).
§ 7 ingevoegd bij art. 56 W. 23 december 2005 (B.S., 30 december 2005 (tweede uitg.)), met ingang van 1 augustus 2006 (art. 4, 1°
K.B. 13 juni 2006 (B.S., 26 juni 2006)).

Trefwoorden:
Vervanging vaste werknemer (tijdelijke arbeid), algemeen
Vervanging werknemer wiens arbeidsovereenkomst is geschorst (tijdelijke arbeid)
Vervanging werknemer wiens arbeidsovereenkomst is beëindigd (tijdelijke arbeid)
Vervanging werknemer die zijn arbeidsprestaties heeft verminderd (tijdelijke arbeid)
Tijdelijke vermeerdering van werk (tijdelijke arbeid) Uitzonderlijk werk (tijdelijke arbeid)
Invulling vacante betrekking met het oog op vaste indienstneming (tijdelijke arbeid)
Staking of lock-out bij tijdelijke arbeid Artistieke prestatie en artistiek werk (tijdelijke arbeid)
Tijdelijke arbeid in kader van tewerkstellingstraject

Art. 1 [Duitstalige Gemeenschap]

§ 1
Tijdelijke arbeid in de zin van deze wet is de activiteit die op grond van een arbeidsovereenkomst wordt uitgeoefend
en tot doel heeft in de vervanging van een vaste werknemer te voorzien of te beantwoorden aan een 2[tijdelijke
vermeerdering van werk]2 of te zorgen voor de uitvoering van een uitzonderlijk werk.
6[ § 1bis
Tijdelijke arbeid is tevens de activiteit die op grond van een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid wordt
uitgeoefend en die tot doel heeft een uitzendkracht ter beschikking te stellen van een gebruiker voor de invulling van
een vacante betrekking, met de bedoeling om na afloop van de periode van terbeschikkingstelling de uitzendkracht
vast in dienst te laten nemen door de gebruiker voor diezelfde betrekking.
]6

§ 2
Onder vervanging van een vaste werknemer wordt verstaan:
1° de tijdelijke vervanging van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst in haar uitvoering is geschorst,

behoudens bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken of bij slechte weersomstandigheden;

2° de tijdelijke vervanging van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst is beëindigd;

3° 1[de tijdelijke vervanging van een persoon wiens rechtspositie eenzijdig door de overheid is geregeld en die
zijn functie niet of slechts deeltijds uitoefent;]1

4° 2[de tijdelijke vervanging van een werknemer die met toepassing van artikel 102 van de herstelwet van
22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, zijn arbeidsprestaties heeft verminderd voor zover de
wijziging van de arbeidsvoorwaarden niet voor een onbepaalde tijd werd gesloten.]2

§ 3
In geval van tijdelijke vervanging van een vaste werknemer dient de tijdelijke werknemer tot dezelfde
beroepscategorie te behoren.
Voor de toepassing van deze wet wordt onder beroepscategorie enkel de categorie arbeiders en de categorie
bedienden bedoeld.
§ 4
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3[Onder uitzonderlijk werk worden verstaan de werkzaamheden bepaald in een collectieve arbeidsovereenkomst
gesloten in de Nationale Arbeidsraad en door de Koning algemeen verbindend verklaard of bepaald door de Koning
wanneer de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités
niet van toepassing is.]3
§ 5
De na te leven procedure en de duur van de tijdelijke arbeid worden geregeld bij een door de Koning algemeen
verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, in de volgende
gevallen:
– de vervanging van een werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst beëindigd werd;

– bij 2[tijdelijke vermeerdering van werk]2;

– bij staking of lock-out bij de gebruiker bedoeld door de bepalingen vervat in de hoofdstukken II en III van deze
wet.

6[ § 5bis
In geval van terbeschikkingstelling van een uitzendkracht aan een gebruiker voor de invulling van een vacante
betrekking, met de bedoeling om na afloop van de periode van terbeschikkingstelling de uitzendkracht vast in dienst
te laten nemen door de gebruiker voor diezelfde betrekking, worden de na te leven procedure, de duur van de
tijdelijke arbeid, het maximaal aantal verschillende uitzendkrachten dat per vacante betrekking mag worden ter
beschikking gesteld van de gebruiker, de minimale duur van tewerkstelling door het uitzendbureau en de minimale
duur van elke arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid geregeld bij een door de Koning algemeen verbindend
verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad.
]6

4[ § 6
De artistieke prestaties die worden geleverd en/of de artistieke werken die worden geproduceerd tegen betaling van
een loon, ten bate van een occasionele werkgever of een occasionele gebruiker, kunnen tijdelijke arbeid uitmaken.
Voor de toepassing van het voorgaande lid wordt onder “het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren
van artistieke werken” verstaan de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele en
de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie.
De prestaties uitgevoerd door podiumtechnici kunnen ook beschouwd worden als artistieke prestaties, die tijdelijke
arbeid kunnen uitmaken.
De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad wat moet worden verstaan onder
occasionele werkgever en occasionele gebruiker.]4
5[ § 7
7[De tewerkstelling in het kader van een tewerkstellingstraject erkend door de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van
de Duitstalige Gemeenschap kan tijdelijke arbeid uitmaken voor zover zij met een arbeidsovereenkomst voor
uitzendarbeid wordt uitgevoerd en op voorwaarde dat zij voorafgaandelijk ter kennis wordt gebracht volgens de door
de Regering bepaalde procedure.]7
7[De duur van de tijdelijke arbeid is beperkt tot een periode van zes maanden; verlenging met een totale duur van
zes maanden is mogelijk volgens de door de Regering bepaalde procedure.]7
7[De doelgroepen die in aanmerking komen voor de toepassing van een tewerkstellingstraject bepaald in het eerste
lid, zijn de niet-werkende werkzoekenden en de leefloontrekkers. De Regering kan de doelgroepen wijzigen.]7

]5
Wetshistoriek
§ 1 gewijzigd bij art. 46 W. 26 juli 1996 (B.S., 1 augustus 1996), met ingang van 1 mei 1997 (art. 51).
§ 1bis ingevoegd bij art. 2, 1° Wet 26 juni 2013 (BS 16 juli 2013 (ed. 1)), met ingang van 1 september 2013 (art. 7).
§ 2, enig lid:
– 3° ingevoegd bij art. 75 W. 30 maart 1994 (B.S., 31 maart 1994);

– 4° ingevoegd bij art. 47 W. 26 juli 1996 (B.S., 1 augustus 1996), met ingang van 1 mei 1997 (art. 51).
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§ 4 vervangen bij art. 19 W. 5 september 2001 (B.S., 15 september 2001), met ingang van 30 september 2000 (art. 39, 3°).
§ 5 gewijzigd bij art. 46 W. 26 juli 1996 (B.S., 1 augustus 1996), met ingang van 1 mei 1997 (art. 51).
§ 5bis ingevoegd bij art. 2, 2° Wet 26 juni 2013 (BS 16 juli 2013 (ed. 1)), met ingang van 1 september 2013 (art. 7).
§ 6 ingevoegd bij art. 182 W. 24 december 2002 (B.S., 31 december 2002 (eerste uitg.)), met ingang van 1 juli 2003 (art. 184).
§ 7 ingevoegd bij art. 56 W. 23 december 2005 (B.S., 30 december 2005 (tweede uitg.)), met ingang van 1 augustus 2006 (art. 4, 1°
K.B. 13 juni 2006 (B.S., 26 juni 2006)) en vervangen bij art. 31, 1° tot 3° Decr.D. 25 april 2016 (BS 14 juni 2016), met ingang van
1 januari 2016 (art. 75).

Trefwoorden:
Vervanging vaste werknemer (tijdelijke arbeid), algemeen
Vervanging werknemer wiens arbeidsovereenkomst is geschorst (tijdelijke arbeid)
Vervanging werknemer wiens arbeidsovereenkomst is beëindigd (tijdelijke arbeid)
Vervanging werknemer die zijn arbeidsprestaties heeft verminderd (tijdelijke arbeid)
Tijdelijke vermeerdering van werk (tijdelijke arbeid) Uitzonderlijk werk (tijdelijke arbeid)
Invulling vacante betrekking met het oog op vaste indienstneming (tijdelijke arbeid)
Staking of lock-out bij tijdelijke arbeid Artistieke prestatie en artistiek werk (tijdelijke arbeid)
Tijdelijke arbeid in kader van tewerkstellingstraject

Afdeling 2. De arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid

Trefwoorden:
Arbeidsovereenkomst tijdelijke arbeid, algemeen

Art. 2

De arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid wordt gesloten hetzij voor een bepaalde tijd, hetzij voor
een duidelijk omschreven werk, hetzij ter vervanging van een vaste werknemer, onder de bij deze wet gestelde
voorwaarden.
Trefwoorden:
Duur arbeidsovereenkomst tijdelijke arbeid

Art. 3

Wanneer de partijen, met inachtneming van de bepalingen van dit hoofdstuk, opeenvolgende arbeidsovereenkomsten
sluiten voor de uitvoering van tijdelijke arbeid in de zin van deze wet, worden zij niet verondersteld een overeenkomst
voor onbepaalde tijd te hebben aangegaan.
Trefwoorden:
Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten tijdelijke arbeid

Art. 4

1[§ 1]1
Deze overeenkomst moet schriftelijk worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt.
De reden, alsmede in voorkomend geval, de duur van de overeenkomst en de reden van de vervanging moeten in de
bij het eerste lid bedoelde overeenkomst worden opgenomen.
Bij ontstentenis van een geschrift overeenkomstig het eerste en tweede lid, gelden voor deze overeenkomst
uitsluitend de regels inzake de voor onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomsten. In dat geval kan de werknemer
echter binnen zeven dagen na de indiensttreding zonder opzegging noch vergoeding een einde maken aan de
overeenkomst.
1[§ 2
De arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid ondertekend met behulp van de elektronische
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handtekening die wordt gecreëerd door de elektronische identiteitskaart of door middel van een elektronische
handtekening die voldoet aan dezelfde veiligheidswaarborgen als de elektronische handtekening die door de
elektronische identiteitskaart wordt gecreëerd, wordt gelijkgesteld met de papieren arbeidsovereenkomst voor
uitvoering van tijdelijke arbeid ondertekend door middel van een handgeschreven handtekening.
De Koning kan bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en na advies van de Nationale Arbeidsraad
bepalen aan welke veiligheidswaarborgen andere systemen van elektronische handtekening dan de elektronische
handtekening die door de elektronische identiteitskaart wordt gecreëerd dienen te voldoen.
Alle aanbieders van een systeem voor het gebruik van de elektronische handtekening kunnen door het
Beheerscomité van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid laten vaststellen dat hun systeem beantwoordt aan de
voorwaarden gesteld door het in het vorige lid genoemd koninklijk besluit. Een lijst van aanbieders van een systeem
voor het gebruik van de elektronische handtekening die hun vrijwillige aangifte voor een opname op deze lijst hebben
gedaan en wier aangifte aanvaard is wordt door het Beheerscomité van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid
opgemaakt en ter bekrachtiging doorgestuurd naar de minister die Werk onder zijn bevoegdheid heeft. Indien de
minister die Werk onder zijn bevoegdheid heeft, geen opmerkingen formuleert binnen een termijn van vijftien dagen
te rekenen vanaf de datum van het versturen van de lijst, wordt ze als bekrachtigd beschouwd. De lijst wordt
bekendgemaakt op de website van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid.
Voor de toepassing van deze paragraaf worden verstaan onder:
1° “aanbieder van een systeem voor het gebruik van een elektronische handtekening”: elke natuurlijke of

rechtspersoon die een systeem voor het gebruik van de elektronische handtekening aanbiedt, waarbij het
gebruik van de elektronische handtekening een essentieel element vormt van de aangeboden dienst;

2° “systeem voor het gebruik van een elektronische handtekening”: het geheel van middelen, gegevens,
processen en technieken aan de hand waarvan een elektronische handtekening kan worden aangemaakt en
geverifieerd.

De werkgever kan niet worden verplicht om het elektronisch afsluiten van arbeidsovereenkomsten voor uitvoering van
tijdelijke arbeid in te voeren.
De werknemer kan niet worden verplicht om een arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid door
middel van een elektronische handtekening aan te gaan.
Een exemplaar van de door middel van een elektronische handtekening aangegane arbeidsovereenkomst voor
uitvoering van tijdelijke arbeid wordt eveneens bij een verlener van een elektronische archiveringsdienst opgeslagen.
Deze elektronische opslag is kosteloos in hoofde van de werknemer en dient ten minste gewaarborgd te worden
totdat een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf het eindigen van de arbeidsovereenkomst voor uitvoering van
tijdelijke arbeid is verstreken. De toegang van de werknemer tot het bewaarde exemplaar is te allen tijde
gewaarborgd. Drie maanden voor het verstrijken van deze periode vraagt de verlener van de elektronische
archiveringsdienst aan de werknemer, via aangetekende zending, wat er dient te gebeuren met het bij hem bewaarde
exemplaar van de door middel van een elektronische handtekening aangegane arbeidsovereenkomst voor uitvoering
van tijdelijke arbeid. Wanneer de werknemer dit wenst, maakt de verlener van de elektronische archiveringsdienst dit
document, in een leesbare en gebruiksklare vorm, over aan de vzw SIGeDIS, opgericht overeenkomstig artikel 12 van
het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot uitvoering van Titel III, hoofdstuk II, van de wet van 23 december 2005
betreffende het generatiepact, met het oog op een overname van de elektronische archiveringsdienst.
Indien de door de Koning aangewezen ambtenaren erom verzoeken en de werkgever niet beschikt over een eigen
elektronisch opgeslagen exemplaar van dezelfde arbeidsovereenkomst dat onmiddellijk kan worden voorgelegd, dan
moet de werkgever onmiddellijk het exemplaar van de door middel van een elektronische handtekening aangegane
arbeidsovereenkomst aan de door de Koning aangewezen ambtenaren kunnen voorleggen dat opgeslagen wordt bij
de verlener van een elektronische archiveringsdienst die aangewezen is conform artikel 6, § 1, 17°, van de wet van
8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.
Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder “verlener van een elektronische archiveringsdienst” verstaan:
elke natuurlijke of rechtspersoon die, op verzoek van de werkgever, een dienst verleent in verband met het bewaren
van elektronische gegevens, waarbij het bewaren van die elektronische gegevens een essentieel element uitmaakt
van de aangeboden dienst.
De verlener van een elektronische archiveringsdienst dient te voldoen aan de voorwaarden inzake het verlenen van
diensten 2[van gekwalificeerde elektronische archivering die gesteld worden door boek XII, titel 2, van het
Wetboek van economisch recht]2.]1

Wetshistoriek
Oorspronkelijk art. vernummerd tot § 1 bij art. 8 W. 3 juni 2007 (B.S., 23 juli 2007 (eerste uitg.)).
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§ 2 ingevoegd bij art. 8 W. 3 juni 2007 (B.S., 23 juli 2007 (eerste uitg.)) en gewijzigd bij art. 38 Wet 21 juli 2016 (BS 28 september
2016), met ingang van 28 september 2016 (art. 1 KB 14 september 2016 (BS 28 september 2016, err., BS 6 oktober 2016)).

Toekomstig recht (federaal)
Artikel 4, § 2 wordt vervangen bij art. 13 Wet 15 januari 2018 (BS 5 februari 2018 (ed. 1)), in werking op dezelfde
datum als die bepaald door de Koning voor de inwerkingtreding van artikel XII.25, § 5, derde lid, van het Wetboek
van economisch recht (art. 24).

Art. 4

1[§ 1]1
Deze overeenkomst moet schriftelijk worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt.
De reden, alsmede in voorkomend geval, de duur van de overeenkomst en de reden van de vervanging moeten in de
bij het eerste lid bedoelde overeenkomst worden opgenomen.
Bij ontstentenis van een geschrift overeenkomstig het eerste en tweede lid, gelden voor deze overeenkomst
uitsluitend de regels inzake de voor onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomsten. In dat geval kan de werknemer
echter binnen zeven dagen na de indiensttreding zonder opzegging noch vergoeding een einde maken aan de
overeenkomst.
1[§ 23[
Een elektronisch ondertekende arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid wordt gelijkgesteld met een
papieren arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid ondertekend door middel van een
handgeschreven handtekening, op voorwaarde dat de elektronische ondertekening gebeurt:
– door een gekwalificeerde elektronische handtekening of een gekwalificeerd elektronisch zegel, bedoeld in

respectievelijk artikel 3.12 en 3.27 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de
Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische
transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG;

– of door een andere elektronische handtekening die toelaat de identiteit van de partijen, hun instemming met
de inhoud van de overeenkomst en het behoud van de integriteit van die overeenkomst te verzekeren. In
geval van betwisting is het aan de werkgever om aan te tonen dat deze elektronische handtekening
daadwerkelijk deze functies verzekert.

De werkgever kan er niet toe worden verplicht om de mogelijkheid van het elektronisch afsluiten van
arbeidsovereenkomsten voor uitvoering van tijdelijke arbeid in te voeren.
De werknemer kan er niet toe worden verplicht om een arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid door
middel van een elektronische handtekening aan te gaan.
Een exemplaar van de door middel van een elektronische handtekening aangegane arbeidsovereenkomst voor
uitvoering van tijdelijke arbeid wordt opgeslagen bij een verlener van een elektronische archiveringsdienst of, bij
ontstentenis hiervan, bij de werkgever die voor eigen rekening zulk een dienst uitbaat. Deze elektronische opslag is
kosteloos in hoofde van de werknemer en dient ten minste gewaarborgd te worden totdat een termijn van vijf jaar te
rekenen vanaf het einde van de arbeidsovereenkomst is verstreken. De toegang van de werknemer tot het bewaarde
exemplaar is te allen tijde gewaarborgd.
Na afloop van deze periode van vijf jaar maakt de verlener van de elektronische archiveringsdienst of, bij ontstentenis
hiervan, de werkgever die een dergelijke dienst voor eigen rekening uitbaat, die door middel van een elektronische
handtekening aangegane arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid, in een leesbare en gebruiksklare
vorm over aan de vzw SIGeDIS, opgericht overeenkomstig artikel 12 van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot
uitvoering van Titel III, hoofdstuk II, van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, met het oog op
een overname van de elektronische archiveringsdienst.
Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder “elektronische archiveringsdienst” verstaan: een dienst zoals
bepaald bij artikel I.18.17° en 18°, van het Wetboek van economisch recht.
De verlener van een elektronische archiveringsdienst of, bij ontstentenis hiervan, de werkgever die een dergelijke
dienst voor eigen rekening uitbaat, dient te voldoen aan de voorwaarden inzake het verlenen van diensten van
gekwalificeerde elektronische archivering die gesteld worden door boek XII, titel 2, van het Wetboek van economisch
recht.
]3]1

ln2884 7/36© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 8/03/2022

M&D Seminars 163

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln184415&anchor=ln184415-38&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln184436&anchor=ln184436-1&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln198571&anchor=ln198571-13&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln198571&anchor=ln198571-24&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln86174&anchor=ln86174-21&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln81815&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln140964&anchor=ln140964-694&bron=doc


Trefwoorden:
Geschrift (arbeidsovereenkomst tijdelijke arbeid), algemeen
Elektronische handtekening (arbeidsovereenkomst tijdelijke arbeid)

Art. 5

Behoudens strijdige overeenkomst worden de eerste drie arbeidsdagen als proeftijd beschouwd. Tot bij het
verstrijken van die tijdsduur mag ieder van de partijen de overeenkomst beëindigen, zonder opzegging noch
vergoeding.
1[Ingeval een uitzendkracht, via opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid, in dezelfde functie, op
dezelfde arbeidspost en bij dezelfde gebruiker tewerkgesteld wordt, zijn opeenvolgende proeftermijnen verboden.]1

Wetshistoriek
Gewijzigd bij art. 74 Wet 26 december 2013 (BS 31 december 2013 (ed. 3)), met ingang van 1 januari 2014 (art. 110) en van
toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering, zoals overeengekomen door de werkgever en de werknemer,
aanvangt vanaf 1 januari 2014 (art. 112).

Trefwoorden:
Proeftijd (arbeidsovereenkomst tijdelijke arbeid)

Art. 6

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op de arbeidsovereenkomst die de uitvoering van de bij
artikel 1 bedoelde tijdelijke arbeid tot doel heeft wanneer de partijen overeenkomen toepassing te maken van de
algemene regelingen ingesteld door andere wetten inzake arbeidsovereenkomsten.
Trefwoorden:
Toepassing van andere wetten inzake arbeidsovereenkomsten (tijdelijke arbeid)

Hoofdstuk II. Reglementering van de uitzendarbeid

Trefwoorden:
Uitzendarbeid, algemeen

Afdeling 1. Arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid

Trefwoorden:
Arbeidsovereenkomst uitzendarbeid, algemeen

Art. 7

Voor de toepassing van deze wet, wordt verstaan onder:
1° uitzendbureau: de onderneming waarvan de activiteit erin bestaat uitzendkrachten in dienst te nemen om hen

ter beschikking van gebruikers te stellen met het oog op de uitvoering van een bij of krachtens hoofdstuk I van
deze wet toegelaten tijdelijke arbeid;

2° arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid: de overeenkomst waarbij een uitzendkracht zich tegenover een
uitzendbureau verbindt om, tegen loon, een bij of krachtens hoofdstuk I van deze wet toegelaten tijdelijke
arbeid bij een gebruiker te verrichten;

3° uitzendkracht: de werknemer die zich door een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid verbindt om ter
beschikking van één of meer gebruikers te worden gesteld.
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Toepasselijkheid (federaal)
Artikel 7 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten
behoeve van gebruikers schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, in zoverre het aan de gebruiker van een uitzendkracht het
voordeel weigert van de immuniteit die de werkgever geniet die is bedoeld in artikel 46, § 1, van de arbeidsongevallenwet van 10 april
1971.
Artikel 7 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van
werknemers ten behoeve van gebruikers schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het aan de lasthebber
en de aangestelde van de gebruiker van een uitzendkracht het voordeel van de immuniteit weigert die de lasthebber en de
aangestelde van de werkgever genieten die zijn bedoeld in artikel 46, § 1, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (Arbitragehof
nr. 88/2005, 11 mei 2005 (prejudiciële vraag) (B.S., 20 juni 2005 (tweede uitg.))).

Trefwoorden:
Arbeidsovereenkomst uitzendarbeid, algemeen

[Art. 8

§ 1
Geen bewijs wordt toegelaten tegen het vermoeden dat de overeenkomst bedoeld onder artikel 7, 2°, een
arbeidsovereenkomst is.
De bepalingen van de artikelen 2, 3 en 5 zijn van toepassing op de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid.
§ 2
De bedoeling een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid te sluiten moet, voor iedere uitzendkracht afzonderlijk,
door beide partijen schriftelijk worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop de uitzendkracht voor de eerste maal
in dienst treedt van het uitzendbureau.
De arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid moet schriftelijk worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop de
uitzendkracht in dienst treedt.
Voor de toepassing van de vorige twee leden wordt de elektronisch ondertekende overeenkomst beschouwd als een
schriftelijke overeenkomst, op voorwaarde dat de elektronische ondertekening gebeurt:
− door een gekwalificeerde elektronische handtekening of een gekwalificeerd elektronisch zegel, bedoeld in

respectievelijk artikel 3.12. en 3.27. van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de
Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische
transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG,

− of door een andere elektronische handtekening die toelaat de identiteit van de partijen, hun instemming met
de inhoud van de overeenkomst en het behoud van de integriteit van die overeenkomst te verzekeren. In
geval van betwisting is het aan het uitzendbureau om aan te tonen dat deze elektronische handtekening
daadwerkelijk deze functies verzekert.

§ 3
Bij ontstentenis van een geschrift overeenkomstig de bepalingen van paragraaf 2 gelden voor de
arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid uitsluitend de regels inzake de voor onbepaalde tijd gesloten
arbeidsovereenkomsten. In dat geval kan de uitzendkracht echter binnen zeven dagen na de indiensttreding, zonder
opzegging noch vergoeding, een einde maken aan de overeenkomst.
Het vorige lid is evenwel niet van toepassing wanneer de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:
1° de bedoeling een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid te sluiten werd, in overeenstemming met de

bepalingen van § 2, door beide partijen schriftelijk vastgesteld;

2° het uitzendbureau heeft voorafgaand aan de indiensttreding een ontwerp van elektronische
arbeidsovereenkomst ter ondertekening toegezonden aan de uitzendkracht, doch de uitzendkracht heeft dat
ontwerp van elektronische arbeidsovereenkomst niet ondertekend uiterlijk op het tijdstip waarop hij in dienst
treedt;

3° de uitzendkracht heeft zijn arbeidsprestaties bij de gebruiker aangevat op het tijdstip zoals bepaald in het
ontwerp van arbeidsovereenkomst als bedoeld in de bepaling onder 2°;
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4° het uitzendbureau heeft de indiensttreding van de uitzendkracht aangegeven, in overeenstemming met het
koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling en met
toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, uiterlijk op het tijdstip waarop de
uitzendkracht zijn arbeidsprestaties bij de gebruiker heeft aangevat.

§ 4
Een exemplaar van de door middel van een elektronische handtekening aangegane arbeidsovereenkomst voor
uitzendarbeid wordt opgeslagen bij een verlener van een elektronische archiveringsdienst die of bij een
uitzendbureau dat voor eigen rekening dergelijke dienst verleent. Deze elektronische opslag is kosteloos in hoofde
van de uitzendkracht en dient ten minste gewaarborgd te worden totdat een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf het
einde van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid is verstreken. De toegang van de uitzendkracht tot het
bewaarde exemplaar wordt op elk moment gewaarborgd. Drie maanden voor het verstrijken van deze periode vraagt
de verlener van de elektronische archiveringsdienst of het uitzendbureau aan de uitzendkracht, via aangetekende
zending, wat er dient te gebeuren met het bij hem bewaarde exemplaar van de door middel van een elektronische
handtekening aangegane arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid.
Wanneer de uitzendkracht dit wenst, maakt de verlener van de elektronische archiveringsdienst of het uitzendbureau
dit document, in een leesbare en gebruiksklare vorm, over aan de vzw SIGeDIS, opgericht overeenkomstig artikel 12
van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot uitvoering van Titel III, hoofdstuk II, van de wet van 23 december 2005
betreffende het generatiepact, met het oog op een overname van de elektronische archiveringsdienst.
Indien de door de Koning aangewezen ambtenaren erom verzoeken, dan moet het uitzendbureau onmiddellijk het
exemplaar van de door middel van een elektronische handtekening aangegane arbeidsovereenkomst aan hen
kunnen voorleggen dat opgeslagen wordt bij de verlener van een elektronische archiveringsdienst die aangewezen is
conform artikel 6, § 1, 17°, van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, of bij haarzelf.
Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder “elektronische archiveringsdienst” verstaan: een dienst zoals
bepaald bij artikel I.18.17° en 18°, van het Wetboek van economisch recht.
De elektronische archiveringsdienst dient te voldoen aan de voorwaarden inzake gekwalificeerde elektronische
archivering die vastgesteld worden door boek XII, titel 2, van het Wetboek van economisch recht.

Wetshistoriek
Vervangen bij art. 2 Wet 30 augustus 2016 (BS 15 september 2016), met ingang van 1 oktober 2016 (art. 3).
Voorgeschiedenis
Oorspronkelijk art. vernummerd tot § 1 bij art. 9 W. 3 juni 2007 (B.S., 23 juli 2007 (eerste uitg.)).
§ 2 ingevoegd bij art. 9 W. 3 juni 2007 (B.S., 23 juli 2007 (eerste uitg.)).
§ 2, lid 3 gewijzigd bij art. 39 Wet 21 juli 2016 (BS 28 september 2016), met ingang van 28 september 2016 (art. 1 KB 14 september
2016 (BS 28 september 2016, err. BS 6 oktober 2016)).

Toekomstig recht (federaal)
Artikel 8, § 4 wordt vervangen bij art. 14 Wet 15 januari 2018 (BS 5 februari 2018 (ed. 1)), in werking op dezelfde
datum als die bepaald door de Koning voor de inwerkingtreding van artikel XII.25, § 5, derde lid, van het Wetboek
van economisch recht (art. 24).

[Art. 8

§ 1
Geen bewijs wordt toegelaten tegen het vermoeden dat de overeenkomst bedoeld onder artikel 7, 2°, een
arbeidsovereenkomst is.
De bepalingen van de artikelen 2, 3 en 5 zijn van toepassing op de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid.
§ 2
De bedoeling een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid te sluiten moet, voor iedere uitzendkracht afzonderlijk,
door beide partijen schriftelijk worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop de uitzendkracht voor de eerste maal
in dienst treedt van het uitzendbureau.
De arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid moet schriftelijk worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop de
uitzendkracht in dienst treedt.
Voor de toepassing van de vorige twee leden wordt de elektronisch ondertekende overeenkomst beschouwd als een
schriftelijke overeenkomst, op voorwaarde dat de elektronische ondertekening gebeurt:
− door een gekwalificeerde elektronische handtekening of een gekwalificeerd elektronisch zegel, bedoeld in
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respectievelijk artikel 3.12. en 3.27. van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de
Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische
transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG,

− of door een andere elektronische handtekening die toelaat de identiteit van de partijen, hun instemming met
de inhoud van de overeenkomst en het behoud van de integriteit van die overeenkomst te verzekeren. In
geval van betwisting is het aan het uitzendbureau om aan te tonen dat deze elektronische handtekening
daadwerkelijk deze functies verzekert.

§ 3
Bij ontstentenis van een geschrift overeenkomstig de bepalingen van paragraaf 2 gelden voor de
arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid uitsluitend de regels inzake de voor onbepaalde tijd gesloten
arbeidsovereenkomsten. In dat geval kan de uitzendkracht echter binnen zeven dagen na de indiensttreding, zonder
opzegging noch vergoeding, een einde maken aan de overeenkomst.
Het vorige lid is evenwel niet van toepassing wanneer de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:
1° de bedoeling een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid te sluiten werd, in overeenstemming met de

bepalingen van § 2, door beide partijen schriftelijk vastgesteld;

2° het uitzendbureau heeft voorafgaand aan de indiensttreding een ontwerp van elektronische
arbeidsovereenkomst ter ondertekening toegezonden aan de uitzendkracht, doch de uitzendkracht heeft dat
ontwerp van elektronische arbeidsovereenkomst niet ondertekend uiterlijk op het tijdstip waarop hij in dienst
treedt;

3° de uitzendkracht heeft zijn arbeidsprestaties bij de gebruiker aangevat op het tijdstip zoals bepaald in het
ontwerp van arbeidsovereenkomst als bedoeld in de bepaling onder 2°;

4° het uitzendbureau heeft de indiensttreding van de uitzendkracht aangegeven, in overeenstemming met het
koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling en met
toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, uiterlijk op het tijdstip waarop de
uitzendkracht zijn arbeidsprestaties bij de gebruiker heeft aangevat.

§ 44[
Een exemplaar van de door middel van een elektronische handtekening aangegane arbeidsovereenkomst voor
uitzendarbeid wordt opgeslagen bij een verlener van een elektronische archiveringsdienst of, bij ontstentenis hiervan,
bij het uitzendbureau dat voor eigen rekening zulk een dienst uitbaat. Deze elektronische opslag is kosteloos in
hoofde van de uitzendkracht en dient ten minste gewaarborgd te worden totdat een termijn van vijf jaar te rekenen
vanaf het einde van de arbeidsovereenkomst is verstreken. De toegang van de uitzendkracht tot het bewaarde
exemplaar is te allen tijde gewaarborgd.
Na afloop van deze periode van vijf jaar maakt de verlener van de elektronische archiveringsdienst of, bij ontstentenis
hiervan, het uitzendbureau dat een dergelijke dienst voor eigen rekening uitbaat, die door middel van een
elektronische handtekening aangegane arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid, in een leesbare en gebruiksklare
vorm over aan de vzw SIGeDIS, opgericht overeenkomstig artikel 12 van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot
uitvoering van Titel III, hoofdstuk II, van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, met het oog op
een overname van de elektronische archiveringsdienst.
Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder “elektronische archiveringsdienst” verstaan: een dienst zoals
bepaald bij artikel I.18.17° en 18°, van het Wetboek van economisch recht.
De verlener van een elektronische archiveringsdienst of, bij ontstentenis hiervan, het uitzendbureau dat een
dergelijke dienst voor eigen rekening uitbaat, dient te voldoen aan de voorwaarden inzake het verlenen van diensten
van gekwalificeerde elektronische archivering die gesteld worden door boek XII, titel 2, van het Wetboek van
economisch recht.
]4
Trefwoorden:
Geschrift (arbeidsovereenkomst uitzendarbeid), algemeen
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Elektronische handtekening (arbeidsovereenkomst uitzendarbeid)

[Art. 8bis

Opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid bij eenzelfde gebruiker zijn toegestaan voor zover de nood aan
flexibiliteit voor het gebruik van dergelijke opeenvolgende dagcontracten kan worden aangetoond door de gebruiker.
De nadere regels en voorwaarden waaronder de gebruiker de nood aan flexibiliteit kan aantonen worden bepaald bij
een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten in de Nationale
Arbeidsraad.
Wanneer de gebruiker de nood aan flexibiliteit niet kan aantonen overeenkomstig de bepalingen van de collectieve
arbeidsovereenkomst bedoeld in het eerste lid, is het uitzendbureau aan de uitzendkracht die werd tewerkgesteld met
opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid behalve het loon ook een vergoeding verschuldigd die
overeenstemt met het loon dat had moeten worden betaald indien een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid van
twee weken zou zijn gesloten.
Onder opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid wordt verstaan de arbeidsovereenkomsten voor
uitzendarbeid bij eenzelfde gebruiker die elk een looptijd van 24 uur niet overschrijden en die elkaar onmiddellijk
opvolgen of hooguit gescheiden worden door een feestdag of door de gewone inactiviteitsdagen die binnen de
onderneming van de gebruiker gelden voor de categorie van werknemers waartoe de uitzendkracht behoort.

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 3 Wet 26 juni 2013 (BS 16 juli 2013 (ed. 1)), met ingang van 1 september 2013 (art. 7).

Trefwoorden:
Opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid

[Art. 8ter

§ 1
Een uitzendbureau kan met een uitzendkracht een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd afsluiten met het oog
op het uitvoeren van opeenvolgende uitzendopdrachten bij een of meer gebruikers. Onder “uitzendopdrachten”
verstaat men de periodes gedurende dewelke de uitzendkracht door het uitzendbureau ter beschikking wordt gesteld
van een gebruiker met het oog op het uitvoeren van een bij of krachtens hoofdstuk I toegelaten tijdelijke arbeid.
De uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet melding maken van de algemene voorwaarden met
betrekking tot de uitvoering van de uitzendopdrachten en de arbeidsduur van de uitzendkracht, alsook een
beschrijving bevatten van de betrekkingen waarvoor de uitzendkracht kan worden ingezet en die in overeenstemming
zijn met zijn beroepskwalificatie.
Bij iedere uitzendopdracht die wordt uitgevoerd in het raam van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet:
1° de bij artikel 17 bedoelde overeenkomst worden afgesloten tussen het uitzendbureau en de gebruiker;

2° door het uitzendbureau aan de uitzendkracht een zendingsbrief worden overhandigd, die de vermeldingen
bevat die worden voorgeschreven door artikel 9 en, in voorkomend geval, door artikel 9bis. Deze
zendingsbrief moet uiterlijk bij de aanvang van de uitzendopdracht aan de uitzendkracht worden bezorgd.

§ 2
De in paragraaf 1 bedoelde arbeidsovereenkomst is onderworpen aan de regels inzake de voor onbepaalde tijd
gesloten arbeidsovereenkomsten, ingesteld door de algemene wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomsten,
onder voorbehoud van hetgeen waarin door dit artikel is voorzien.
Deze arbeidsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop de uitzendkracht in
dienst treedt van het uitzendbureau, volgens het model dat door het Paritair Comité voor de uitzendarbeid wordt
bepaald bij een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.
Voor de toepassing van het tweede lid wordt de elektronisch ondertekende arbeidsovereenkomst beschouwd als een
schriftelijke overeenkomst, onder dezelfde voorwaarden als bepaald bij artikel 8.
Een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst kan voor de uitzendkrachten
afwijkingen bepalen van de algemene regels inzake opzegging van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.
§ 3
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De in paragraaf 1 bedoelde arbeidsovereenkomst kan voorzien in periodes van onderbreking tussen twee
uitzendopdrachten, die “periodes zonder uitzendopdracht” worden genoemd. Deze periodes worden gelijkgesteld met
periodes van activiteit voor de vaststelling van de rechten inzake jaarlijkse vakantie, de berekening van de
ancienniteit en de toepassing van de bepalingen van de wetten en overeenkomsten die rekening houden met de
anciënniteit van de werknemer in de onderneming.
Tijdens periodes zonder uitzendopdracht heeft de uitzendkracht recht op een minimum gewaarborgd uurloon voor elk
uur van een voltijdse werkdag of -week dat hij niet wordt ter beschikking gesteld van een gebruiker. Het bedrag van
dit uurloon, alsook de voltijdse dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur die als referentie dient voor de berekening van
het gewaarborgd loon, wordt door het Paritair Comité voor de uitzendarbeid vastgesteld bij een door de Koning
algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.
Tijdens periodes zonder uitzendopdracht kan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet worden geschorst
omwille van gebrek aan werk wegens economische oorzaken.
Het Paritair Comité voor de uitzendarbeid legt in een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve
arbeidsovereenkomst de nadere regels vast met betrekking tot de wijze waarop de uitzendkracht wordt verwittigd van
iedere nieuwe uitzendopdracht die zich aandient op het einde van een periode zonder uitzendopdracht.
§ 4
Tijdens periodes waarin de uitzendkracht, die met het uitzendbureau is verbonden door een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd, wordt ter beschikking gesteld van een gebruiker gelden de bepalingen van dit hoofdstuk, met
dien verstande dat in artikel 9 en 9bis de woorden “arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid” worden begrepen als
“zendingsbrief”.
§ 5
De mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te sluiten, zoals bepaald bij dit artikel, kan slechts
worden toegepast voor zover de in de paragrafen 2 en 3 bedoelde en door de Koning algemeen verbindend
verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn vastgesteld.

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 32 Wet 5 maart 2017 (BS 15 maart 2017), met ingang van 1 februari 2017 (art. 80).

Trefwoorden:
Arbeidsovereenkomst uitzendarbeid voor onbepaalde tijd

Art. 9

De arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid moet melding maken van de naam van de gebruiker, de reden, alsmede
in voorkomend geval, de duur van de overeenkomst en de reden van de vervanging, de beroepskwalificatie van de
uitzendkracht, de plaats van tewerkstelling en de arbeidstijdregeling, het bedongen loon en de vergoedingen waarop
de uitzendkracht recht heeft.
Trefwoorden:
Inhoud arbeidsovereenkomst uitzendarbeid

[Art. 9bis

Indien de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid wordt aangegaan voor de reden bedoeld in artikel 1, § 1bis, deelt
de gebruiker aan het uitzendbureau het aantal uitzendkrachten mee, berekend overeenkomstig een in de Nationale
Arbeidsraad afgesloten en door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, die
voorheen reeds te zijner beschikking werden gesteld met het oog op de invulling van de betrokken vacante
betrekking. Deze informatie wordt door het uitzendbureau opgenomen in de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid.

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 4 Wet 26 juni 2013 (BS 16 juli 2013 (ed. 1)), met ingang van 1 september 2013 (art. 7).

Trefwoorden:
Inhoud arbeidsovereenkomst uitzendarbeid

Art. 10

Het loon van de uitzendkracht mag niet lager zijn dan datgene waarop hij recht zou hebben gehad, indien hij onder
dezelfde voorwaarden als vast werknemer door de gebruiker was in dienst genomen.
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Van het eerste lid kan worden afgeweken, indien gelijkwaardige voordelen worden toegekend door een collectieve
arbeidsovereenkomst gesloten in het paritair comité voor de uitzendarbeid en algemeen verbindend verklaard door
de Koning.
Trefwoorden:
Loon (arbeidsovereenkomst uitzendarbeid)

[Art. 10bis

Gedurende de periode waarin de uitzendkracht bij de gebruiker werkt, heeft hij, onder dezelfde voorwaarden als de
vaste werknemers van die gebruiker, recht op toegang tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten die in de onderneming
van de gebruiker aanwezig zijn, zoals kantines, kinderopvang- en vervoerfaciliteiten, tenzij het verschil in behandeling
om objectieve redenen gerechtvaardigd is.

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 3 Wet 9 juli 2012 (BS 26 juli 2012).

Trefwoorden:
Toegang tot bedrijfsvoorzieningen van de gebruiker (arbeidsovereenkomst uitzendarbeid)

Art. 11

Het uitzendbureau kan geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van de verplichtingen inzake het behoud van het
normale loon, zoals bepaald in geval van schorsing van de uitvoering der arbeidsovereenkomst, voor zover een
collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten in het paritair comité voor de uitzendarbeid en algemeen verbindend
verklaard door de Koning die verplichting ten laste heeft gelegd van het Fonds voor bestaanszekerheid voor de
uitzendkrachten.
Trefwoorden:
Loon (arbeidsovereenkomst uitzendarbeid)

Art. 12

Wanneer een uitzendbureau een uitzendkracht ter beschikking stelt van een gebruiker die onderworpen is aan een
fonds voor bestaanszekerheid, is het verplicht de aan dat fonds verschuldigde bijdragen te betalen, voor zover een
collectieve arbeidsovereenkomst van het paritair comité waaronder de gebruiker ressorteert, het toepassingsgebied
van dat fonds heeft uitgebreid tot de uitzendkrachten, tewerkgesteld door een onderworpen gebruiker.
Deze verplichting strekt zich evenwel niet uit tot de betaling van bijdragen die betrekking hebben op voordelen welke
reeds verleend worden door het fonds voor bestaanszekerheid waaronder het uitzendbureau ressorteert.
Trefwoorden:
Arbeidsovereenkomst uitzendarbeid, algemeen

Art. 13

Voor de toepassing van de bepalingen van de wetten en overeenkomsten die steunen op de anciënniteit van de
werknemer in de onderneming, dient rekening te worden gehouden met de periodes van activiteit van de
uitzendkracht bij het uitzendbureau die alleen zijn onderbroken:
1° ofwel door periode van schorsing van de uitvoering der overeenkomst waarvoor de uitzendkracht

onderworpen bleef aan de sociale zekerheid, voor zover hij tijdens die periodes niet bij een andere werkgever
tewerkgesteld is geweest;

2° ofwel door periodes van inactiviteit van één week of minder.

Trefwoorden:
Anciënniteit (arbeidsovereenkomst uitzendarbeid)
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Art. 14

Is de overeenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk aangegaan, dan is de partij die de
overeenkomst voor het verstrijken van de termijn en zonder dringende reden eenzijdig beëindigt, gehouden aan de
andere partij een vergoeding te betalen gelijk aan het bedrag van het loon dat verschuldigd bleef tot het bereiken van
die termijn, zonder evenwel het dubbel te mogen overtreffen van het loon dat overeenstemt met de duur van de
opzeggingstermijn welke had moeten in acht genomen worden indien een arbeidsovereenkomst zonder tijdsbepaling
was gesloten.
De in het eerste lid bedoelde vergoeding is niet verschuldigd ingeval de dienstverbintenis door toedoen van de
gebruiker niet wordt nagekomen totdat de termijn is bereikt, wanneer het uitzendbureau voor de nog te lopen periode
aan de uitzendkracht een vervangingswerk verschaft dat hem een zelfde loon en gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden
waarborgt.
Trefwoorden:
Opzegging arbeidsovereenkomst uitzendarbeid

Art. 15

Is de overeenkomst aangegaan om een vaste werknemer te vervangen voor een niet bepaalde tijd, dan is het
uitzendbureau dat de overeenkomst vóór het einde van de vervanging en zonder dringende reden eenzijdig
beëindigt, gehouden aan de uitzendkracht een vergoeding te betalen gelijk aan het brutoloon voor drie maanden.
De uitzendkracht kan evenwel, met inachtneming van een opzeggingstermijn van zeven dagen, een einde maken aan
de overeenkomst indien hij een dienstbetrekking heeft aangegaan.
De in het eerste lid bedoelde vergoeding is niet verschuldigd, ingeval de dienstverbintenis door toedoen van de
gebruiker niet wordt nagekomen tot het einde van de vervanging, wanneer het uitzendbureau voor een periode van
drie maanden aan de uitzendkracht een vervangingswerk verschaft, dat hem een zelfde loon en gelijkwaardige
arbeidsvoorwaarden waarborgt.
Trefwoorden:
Opzegging arbeidsovereenkomst uitzendarbeid

Art. 16

De contractuele bedingen waarbij het de uitzendkracht verboden is zich bij een gebruiker te verbinden, worden als
niet bestaande beschouwd.
Trefwoorden:
Verboden contractueel beding (arbeidsovereenkomst uitzendarbeid)

Afdeling 2. Overeenkomst gesloten tussen het uitzendbureau en de gebruiker

Trefwoorden:
Overeenkomst uitzendbureau-gebruiker

Art. 17

§ 1
De overeenkomst gesloten tussen het uitzendbureau en de gebruiker wordt schriftelijk vastgesteld binnen zeven
werkdagen te rekenen vanaf het tijdstip waarop de tewerkstelling van de uitzendkracht een aanvang neemt en bevat
ten minste de volgende vermeldingen:
1° zo de erkenning voorgeschreven is, het erkenningsnummer van het uitzendbureau;
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2° het inschrijvingsnummer van het uitzendbureau bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;

3° de benaming van het paritair comité of eventueel van het paritair subcomité waaronder de gebruiker
ressorteert;

4° de reden van de tewerkstelling van de uitzendkracht;

5° de plaats en de duur van de tewerkstelling;

6° de arbeidstijdregeling in de onderneming van de gebruiker;

7° de beroepskwalificatie van de uitzendkracht;

8° het loon van de vaste werknemer met dezelfde kwalificatie in de onderneming van de gebruiker;

9° de wijze van betaling van het loon;

10° 1[de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.]1

§ 2
De uitzendkracht moet ten laatste binnen twee werkdagen te rekenen vanaf het tijdstip waarop zijn tewerkstelling een
aanvang nam een geschreven mededeling ontvangen met de in § 1 bedoelde vermeldingen.
Indien de overeenkomst, gesloten tussen het uitzendbureau en de gebruiker, wijzigingen bevat ten aanzien van die
vermeldingen, dan moet de uitzendkracht uiterlijk binnen zeven werkdagen te rekenen vanaf het tijdstip waarop zijn
tewerkstelling een aanvang nam, een afschrift ontvangen van dat deel van de overeenkomst tussen het
uitzendbureau en de gebruiker waarin de in § 1 bedoelde vermeldingen zijn opgenomen.
In het onder het tweede lid bedoelde geval geniet de uitzendkracht de gunstigste bepalingen.

Wetshistoriek
§ 1, 10° ingevoegd bij art. 76 W. 30 maart 1994 (B.S., 31 maart 1994 (tweede uitg.)), met ingang van 1 mei 1994 en van toepassing op
de overeenkomsten gesloten vanaf 1 mei 1994.

Trefwoorden:
Overeenkomst uitzendbureau-gebruiker

[Art. 18

Wanneer de uitzendkracht vanuit een ander land ter beschikking wordt gesteld aan een gebruiker gevestigd in België,
informeert de gebruiker het uitzendkantoor, via geschrift op papier of op elektronische wijze, van de arbeids-, en
tewerkstellingsvoorwaarden die van toepassing zijn in zijn onderneming en die betrekking hebben op de arbeidstijd,
overwerk, pauze, rusttijden, nachtarbeid, vakantie, feestdagen, loon, bescherming van zwangere vrouwen en
moeders tijdens de lactatie, bescherming van kinderen en jongeren, gelijke behandeling van mannen en vrouwen en
alle maatregelen ter bestrijding van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.

Wetshistoriek
Opnieuw opgenomen bij art. 13 Wet 12 juni 2020 (BS 18 juni 2020), met ingang van 30 juli 2020 (art. 22).
Voorgeschiedenis
Opgeheven bij art. 20 W. 5 september 2001 (B.S., 15 september 2001), met ingang van 15 september 2001 (art. 39, inleidende
bepaling).

Trefwoorden:
Overeenkomst uitzendbureau-gebruiker

Afdeling 3. Verplichtingen van de gebruiker

Trefwoorden:
Uitzendarbeid, verplichtingen gebruikers, algemeen
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Art. 19

Gedurende de periode waarin de uitzendkracht bij de gebruiker werkt staat deze in voor de toepassing van de
bepalingen van de wetgeving inzake de reglementering en de bescherming van de arbeid welke gelden op de plaats
van het werk.
2[Voor de toepassing van het eerste lid, worden de bepalingen die betrekking hebben op de bestrijding van
discriminatie, de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, de arbeidsduur, de feestdagen, de zondagsrust, de
vrouwenarbeid, de moederschapsbescherming, de bescherming van zogende moeders, de arbeid van jeugdige
personen, de nachtarbeid, de arbeidsreglementen, de bepalingen inzake het toezicht op de prestaties van de
deeltijdse werknemers zoals bepaald in de artikelen 157 tot 169 van de programmawet van 22 december 1989, de
gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen,
beschouwd als bepalingen die gelden op de plaats van het werk.]2
De Koning kan, na advies van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en voor wat de bepalingen betreft inzake de
gezondheid en de veiligheid van de werknemers, evenals inzake de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen
na advies van de Hoge Raad voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen:
1° de in het tweede lid vermelde opsomming wijzigen of aanvullen;

2° bepalen welke de verplichtingen van genoemde wetgevingen zijn die respectievelijk op de gebruiker en op het
uitzendbureau rusten.

Wetshistoriek
Gewijzigd bij art. 4 Wet 9 juli 2012 (BS 26 juli 2012).
Voorgeschiedenis
Gewijzigd bij art. 143 W. 24 december 1999 (B.S., 31 december 1999 (derde uitg.)).
Tijdelijke maatregelen (federaal)
Maatregelen naar aanleiding van het COVID-19 virus tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie: art. 5 KB nr. 14, 27 april 2020 (BS
28 april 2020 (ed. 2)).

Trefwoorden:
Uitzendarbeid, verplichtingen gebruikers, algemeen

Art. 20

De gebruiker en de uitzendkracht worden beschouwd als verbonden door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd wanneer:
1° de gebruiker doorgaat met de tewerkstelling van een uitzendkracht terwijl het uitzendbureau hem kennis heeft

gegeven van zijn beslissing die werknemer terug te trekken;

2° de gebruiker een uitzendkracht tewerkstelt in strijd met de bepalingen van de artikelen 21 en 23.

3° 1[de gebruiker foutieve informatie doorgeeft aan het uitzendbureau omtrent het aantal verschillende
uitzendkrachten dat met toepassing van artikel 1, § 1bis te zijner beschikking werd gesteld voor de invulling
van eenzelfde vacante betrekking, waardoor het maximaal aantal verschillende uitzendkrachten wordt
overschreden dat krachtens artikel 1, § 5bis mag worden ter beschikking gesteld voor deze vacante
betrekking.]1

Wetshistoriek
Enig lid, 3° ingevoegd bij art. 5 Wet 26 juni 2013 (BS 16 juli 2013 (ed. 1)), met ingang van 1 september 2013 (art. 7).

Trefwoorden:
Kwalificatie als arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (uitzendarbeid)

[Art. 20bis

ln2884 17/36© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 8/03/2022

M&D Seminars 173

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln3215&anchor=ln3215-186&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln3215&anchor=ln3215-199&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln21938&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln135382&anchor=ln135382-4&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln221625&anchor=ln221625-5&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b21818&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln2884&anchor=ln2884-30&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln2884&anchor=ln2884-32&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln143725&anchor=ln143725-5&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln143725&anchor=ln143725-7&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b21820&view=resultview


De gebruiker licht de uitzendkracht die hem ter beschikking wordt gesteld in over de vacante dienstbetrekkingen in
zijn onderneming. Aan deze verplichting kan worden voldaan door middel van een algemene aankondiging op een
geschikte plaats in de onderneming.

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 5 Wet 9 juli 2012 (BS 26 juli 2012).

Trefwoorden:
Informatie over vacante dienstbetrekkingen in de onderneming (uitzendarbeid)

[Art. 20ter

De gebruiker die een uitzendkracht vast in dienst neemt die hem ter beschikking is gesteld met toepassing van
artikel 1, § 1bis, sluit met deze uitzendkracht een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd af. Hiervan kan worden
afgeweken in de gevallen bepaald door een bestaand gebruik dat bevestigd wordt door een akkoord afgesloten op
sectorniveau.
Wanneer een gebruiker een uitzendkracht die hem ter beschikking is gesteld met toepassing van artikel 1, § 1bis,
vast in dienst neemt, wordt voor de toepassing van de bepalingen van de wetten en overeenkomsten die steunen op
de anciënniteit van de werknemer in de onderneming rekening gehouden met alle periodes van activiteit die de
uitzendkracht met toepassing van dit artikel 1, § 1bis, bij de gebruiker heeft gepresteerd. Deze bepaling doet evenwel
geen afbreuk aan de toepassing van de bepalingen met betrekking tot het in aanmerking nemen van de
tewerkstelling als uitzendkracht voor de berekening van de opzeggingstermijn, die zijn bepaald in andere wetten
inzake arbeidsovereenkomsten.
Wanneer een gebruiker een uitzendkracht die hem ter beschikking is gesteld met toepassing van artikel 1, § 1bis, in
dienst neemt en een proeftijd wordt bedongen in de arbeidsovereenkomst die wordt afgesloten tussen de gebruiker
en de uitzendkracht, wordt de duur van deze proeftijd ingekort met de volledige duur van alle periodes van activiteit
die de uitzendkracht met toepassing van artikel 1, § 1bis, bij de gebruiker heeft gepresteerd.

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 6 Wet 26 juni 2013 (BS 16 juli 2013 (ed. 1)), met ingang van 1 september 2013 (art. 7).

Trefwoorden:
Vaste indienstneming uitzendkracht

[Art. 20quater

Wanneer arbeidsprestaties moeten worden verricht in Zwitserland of in een andere lidstaat van de Europese
Economische Ruimte dan België, door een uitzendkracht die ter beschikking gesteld wordt door een in België
gevestigde gebruiker, dan moet de gebruiker het uitzendbureau, voorafgaand aan de uitvoering van de
arbeidsprestaties, via geschrift op papier of op elektronische wijze meedelen in welke andere staat of staten dan
België deze arbeidsprestaties zullen worden verricht.
Het eerste lid is slechts vanaf een door de Koning vastgestelde datum van toepassing op de activiteiten in de sector
van het wegvervoer zoals gedefinieerd in artikel 2, 5°, van de wet van 5 maart 2002 betreffende de arbeids-, loon- en
tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan.

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 14 Wet 12 juni 2020 (BS 18 juni 2020), met ingang van 30 juli 2020 (art. 22).

Trefwoorden:
Melding Staat van arbeidsprestaties (uitzendarbeid)

Afdeling 4. Reglementering van de tewerkstelling van uitzendkrachten

Trefwoorden:
Reglementering uitzendkrachten

Art. 21
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De uitzendbureaus mogen alleen dan uitzendkrachten ter beschikking van gebruikers stellen en deze mogen alleen
dan uitzendkrachten tewerkstellen wanneer het gaat om de uitvoering van een in artikel 1 bedoelde of toegelaten
tijdelijke arbeid.
Trefwoorden:
Reglementering uitzendkrachten

Art. 22

De Koning kan, op voorstel van het paritair comité waaronder de gebruikende ondernemingen ressorteren of van de
Nationale Arbeidsraad indien geen paritair comité werd opgericht, indien het paritair comité niet werkt of indien het
gaat om verschillende bedrijfstakken, bepalen dat de prestaties van de door een gebruiker tewerkgestelde
uitzendkrachten vergeleken met de prestaties van het vast personeel van die gebruiker, niet hoger mogen liggen dan
een bepaald aantal, uitgedrukt in absolute cijfers, in een percentage of een combinatie van die twee formules.
Trefwoorden:
Reglementering uitzendkrachten

[Art. 23

Verboden zijn de bepalingen in collectieve arbeidsovereenkomsten die voor bepaalde bedrijfstakken een algemeen
verbod op de tewerkstelling van uitzendkrachten instellen.

Wetshistoriek
Vervangen bij art. 5 Wet 26 maart 2018 (BS 30 maart 2018 (ed. 2)).

Trefwoorden:
Reglementering uitzendkrachten

Art. 24

De Koning kan, na advies van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid of van de Nationale Arbeidsraad indien het
paritair comité niet werkt, het maximum bepalen van het tarief van de commissielonen of van enige andere
vergoeding die het uitzendbureau van de gebruiker mag vorderen.
In geen geval mag van de uitzendkracht direct of indirect een financiële bijdrage worden gevorderd.
Trefwoorden:
Reglementering uitzendkrachten

Afdeling 5. Bijzondere modaliteiten van de arbeidswetgeving

Trefwoorden:
Uitzendarbeid, bijzondere modaliteiten arbeidswetgeving, algemeen

Art. 25

Voor de toepassing van de bepalingen van de wetten en verordeningen die steunen op het aantal werknemers dat
door een onderneming wordt tewerkgesteld, komen de ter beschikking van een gebruikende onderneming gestelde
uitzendkrachten eveneens in aanmerking voor de berekening van de personeelssterkte, tewerkgesteld door die
onderneming.
Het eerste lid geldt niet voor de uitzendkrachten die vaste werknemers vervangen als bedoeld in artikel 1, § 2, 1°.
Wat de wetgeving op de ondernemingsraden en de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen betreft, bepaalt de Koning de wijze van berekening van het gemiddelde van de uitzendkrachten die door
een gebruiker worden tewerkgesteld.
Wat de wetgeving op de sluiting van ondernemingen betreft, bepaalt de Koning de wijze van berekening van het
gemiddeld aantal uitzendkrachten die gedurende een kalenderjaar ter beschikking van een gebruikende onderneming
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zijn gesteld.
Het eerste lid doet geen afbreuk aan de toepassing van de wettelijke bepalingen krachtens welke diezelfde
uitzendkrachten in aanmerking komen voor de berekening van de personeelssterkte van het uitzendbureau dat hen in
dienst heeft genomen.
De Koning kan evenwel van het vijfde lid afwijken op voorstel van het paritair comité voor de uitzendarbeid en voor
wat de bepalingen betreft inzake de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, evenals inzake de salubriteit
van het werk en van de werkplaatsen, na advies van de Hoge Raad voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen.
Trefwoorden:
Berekening personeelssterkte (uitzendarbeid)

Art. 26

De Koning kan, na advies van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid of van de Nationale Arbeidsraad indien het
paritair comité niet werkt, bijzondere modaliteiten vaststellen betreffende de toepassing op de uitzendkrachten van de
wetgeving inzake de reglementering en de bescherming van de arbeid en de feestdagen die de uitzendbureaus
moeten naleven.
De Koning kan, op voorstel van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, een instelling aanwijzen die belast is met
de jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld, alsmede de regeling voor de werklieden toepasselijk maken voor de
bedienden-uitzendkrachten.
Trefwoorden:
Uitzendarbeid, bijzondere modaliteiten arbeidswetgeving, algemeen

Afdeling 6. Paritair Comité voor de uitzendarbeid

Trefwoorden:
Paritair comité uitzendarbeid

Art. 27

Overeenkomstig de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire
comités wordt een Paritair Comité voor de uitzendarbeid opgericht.
Evenwel is de vertegenwoordiging van de werkgeversorganisaties bij dat comité samengesteld uit leden
voorgedragen door de representatieve organisaties van de uitzendbureaus en uit leden voorgedragen door de
representatieve organisaties van de gebruikers.
1[De Koning kan de bevoegdheid van het paritair comité voor de uitzendarbeid uitbreiden tot de erkende
ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren en hun werknemers met een arbeidsovereenkomst
dienstencheques en kan de samenstelling van dit paritair comité aanpassen in overeenstemming met zijn gewijzigde
bevoegdheid.
In afwijking van de artikelen 8 en 37 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités kan de Koning in het paritair comité voor de uitzendarbeid
autonome paritaire subcomités oprichten.]1

Wetshistoriek
Gewijzigd bij art. 83 W. 22 december 2003 (B.S., 31 december 2003 (eerste uitg.)), met ingang van 1 januari 2004 (art. 84).

Trefwoorden:
Paritair comité uitzendarbeid

Art. 28

Het Paritair Comité voor de uitzendarbeid heeft tot taak een Fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten
op te richten, in de vormen en onder de voorwaarden bepaald bij de wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen
voor bestaanszekerheid.

ln2884 20/36© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 8/03/2022

M&D Seminars 176

https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b21823&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln21938&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b21821&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b7017&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln1020&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln1020&anchor=ln1020-12&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln1020&anchor=ln1020-47&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b7017&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln541&bron=doc


Trefwoorden:
Paritair comité uitzendarbeid

Art. 29

Onverminderd de bevoegdheid van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen
ontslagen werknemers, is het Fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten ermede belast, wanneer het
uitzendbureau zijn geldelijke verplichtingen tegenover de uitzendkrachten niet nakomt, hun te betalen:
1° de lonen, verschuldigd krachtens de individuele of collectieve arbeidsovereenkomsten;

2° de vergoedingen en voordelen verschuldigd krachtens de wet of collectieve arbeidsovereenkomsten.

Het Fonds treedt van rechtswege in de rechten en vorderingen van de uitzendkracht tegenover het uitzendbureau-
schuldenaar voor de inning bij deze laatste van de lonen, vergoedingen en voordelen bedoeld in het eerste lid.
Trefwoorden:
Paritair comité uitzendarbeid

Art. 30

De beslissingen die in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid worden genomen en de overeenkomsten die er
worden gesloten moeten door de uitzendbureaus worden nageleefd, zelfs vooraleer ze personeel aanwerven.
Trefwoorden:
Paritair comité uitzendarbeid

Hoofdstuk III. Reglementering van het ter beschikking stellen van werknemers ten
behoeve van gebruikers

Trefwoorden:
Terbeschikkingstelling van werknemers

Art. 31

§ 1
Verboden is de activiteit die buiten de in de hoofdstukken I en II voorgeschreven regels, door een natuurlijke persoon
of een rechtspersoon wordt uitgeoefend om door hen in dienst genomen werknemers ter beschikking te stellen van
derden die deze werknemers gebruiken en over hen enig gedeelte van het gezag uitoefenen dat normaal aan de
werkgever toekomt 1[...].
3[Geldt voor de toepassing van dit artikel evenwel niet als de uitoefening van enig gedeelte van het
werkgeversgezag door de derde, het naleven door deze derde van de verplichtingen die op hem rusten inzake het
welzijn op het werk.]3
3[Geldt voor de toepassing van dit artikel evenmin als de uitoefening van enig gedeelte van het werkgeversgezag
door de derde, de instructies die door de derde worden gegeven aan de werknemers van de werkgever in uitvoering
van een geschreven overeenkomst tussen de derde en de werkgever, op voorwaarde dat in deze geschreven
overeenkomst uitdrukkelijk en gedetailleerd is bepaald welke instructies precies door de derde kunnen worden
gegeven aan de werknemers van de werkgever, dat dit instructierecht van de derde het werkgeversgezag van de
werkgever op geen enkele wijze uitholt en dat de feitelijke uitvoering van deze overeenkomst tussen de derde en de
werkgever volledig overeenstemt met de uitdrukkelijke bepalingen van voormelde geschreven overeenkomst.
Geldt voor de toepassing van dit artikel daarentegen wel als de uitoefening van enig gedeelte van het
werkgeversgezag door de derde, eender welke instructie, andere dan deze bepaald in het tweede lid, die gegeven
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wordt hetzij zonder dat er tussen de derde en de werkgever een geschreven overeenkomst bestaat, hetzij wanneer
de tussen de derde en de werkgever gesloten geschreven overeenkomst niet voldoet aan de in het voorgaande lid
bepaalde vereisten, hetzij wanneer de feitelijke uitvoering van de tussen de derde en de werkgever gesloten
geschreven overeenkomst niet overeenstemt met de in deze overeenkomst opgenomen uitdrukkelijke bepalingen.
Wanneer, overeenkomstig de bepalingen van het derde lid, tussen een derde en een werkgever een overeenkomst
wordt afgesloten waarin wordt bepaald welke instructies in uitvoering van die overeenkomst door de derde kunnen
worden gegeven aan de werknemers van de werkgever, brengt de derde onverwijld zijn ondernemingsraad op de
hoogte van het bestaan van deze overeenkomst. De derde bezorgt vervolgens aan de leden van zijn
ondernemingsraad die hierom verzoeken een afschrift van het gedeelte van de voormelde overeenkomst waarin de
instructies zijn bepaald die door de derde aan de werknemers van de werkgever kunnen worden gegeven. Wanneer
de derde, na hiertoe een verzoek te hebben ontvangen, weigert om het bedoelde afschrift van de overeenkomst
over te maken, wordt een geschreven overeenkomst voor de toepassing van dit artikel geacht niet te bestaan. Bij
ontstentenis van ondernemingsraad wordt de in dit lid bedoelde informatie verstrekt aan het comité voor preventie
en bescherming op het werk en, bij ontstentenis hiervan, aan de leden van de vakbondsafvaardiging. De Koning
bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de procedure volgens dewelke de in dit lid
bepaalde informatieverplichtingen worden nageleefd.]3
§ 2
De overeenkomst waarbij een werknemer in dienst werd genomen om ter beschikking te worden gesteld van een
gebruiker in strijd met de bepaling van § 1, is nietig vanaf het begin der uitvoering van de arbeid bij laatstgenoemde.
§ 3
Wanneer een gebruiker arbeid laat uitvoeren door werknemers die te zijner beschikking werden gesteld in strijd met
de bepaling van § 1, worden die gebruiker en die werknemers beschouwd als verbonden door een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vanaf het begin der uitvoering van de arbeid.
De werknemers kunnen evenwel de overeenkomst beëindigen zonder opzegging, noch vergoeding. Van dit recht
kunnen zij gebruik maken tot op de datum waarop zij normaal niet meer ter beschikking van de gebruiker zouden zijn
gesteld.
§ 4
De gebruiker en de persoon die werknemers ter beschikking stelt van de gebruiker in strijd met de bepaling van § 1,
zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die uit de bij
§ 3 bedoelde overeenkomst voortvloeien.

Wetshistoriek
§ 1 gewijzigd bij art. 71 W. 13 februari 1998 (B.S., 19 februari 1998) en bij art. 21, 1° en 2° Wet 27 december 2012 (BS 31 december
2012 (ed. 2)).
Voorgeschiedenis
§ 1 gewijzigd bij art. 181 W. 12 augustus 2000 (B.S., 31 augustus 2000) .
Tijdelijke maatregelen (federaal)
Maatregelen naar aanleiding van het COVID-19 virus tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie: art. 5 KB nr. 14, 27 april 2020 (BS
28 april 2020 (ed. 2)).
Tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie: art. 44 Wet 20 december 2020 (BS 30 december 2020
(ed. 1)).
Verwerping van beroep/niet-schending
Artikel 31 schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, in zoverre het wordt toegepast op publiekrechtelijke
rechtspersonen zoals gemeenten (Arbitragehof nr. 65/98, 10 juni 1998 (prejudiciële vraag) (B.S., 8 september 1998)).
Artikel 31, § 4 schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, in zoverre het, in geval van onwettige tewerkstelling van
werknemers, de personen die werknemers ter beschikking stellen ten behoeve van gebruikers, en de uitzendbedrijven,
alsook de andere personen die aansprakelijk zijn voor de daad van een ander, anders behandelt (Arbitragehof nr. 62/2001, 8 mei 2001
(prejudiciële vraag) (B.S., 28 juni 2001)).

Trefwoorden:
Terbeschikkingstelling van werknemers

Art. 32

§ 1
1[In afwijking van artikel 31 kan een werkgever, naast zijn gewone activiteit(en), zijn vaste werknemers voor een
beperkte tijd ter beschikking stellen van een gebruiker als hij vooraf de toestemming van de door de Koning
aangewezen ambtenaar heeft verkregen.]1 2[Een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de schoot van de

2
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Nationale Arbeidsraad kan het begrip beperkte tijd preciseren.]
De voorafgaande toestemming bedoeld in het eerste lid is echter niet vereist wanneer een vaste werknemer die met
zijn werkgever verbonden blijkt krachtens zijn oorspronkelijke arbeidsovereenkomst, uitzonderlijk ter beschikking
wordt gesteld van een gebruiker:
a) in het kader van de samenwerking tussen de ondernemingen van eenzelfde economische en financiële

entiteit;

b) met het oog op de kortstondige uitvoering van gespecialiseerde opdrachten die een bijzondere
beroepsbekwaamheid vereisen; 2[een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de schoot van de
Nationale Arbeidsraad kan de begrippen kortstondige uitvoering en gespecialiseerde opdrachten die een
bijzondere beroepsbekwaamheid vereisen, preciseren.]2

In die gevallen verwittigt de gebruiker minstens 24 uren vooraf de door de Koning aangewezen ambtenaar.
1[De beperkte duur van de terbeschikkingstelling van werknemers is niet vereist wanneer het mindervalide
werknemers betreft die zijn tewerkgesteld door een beschermde werkplaats die erkend is op grond van de
reglementering betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden.]1
§ 2
De voorwaarden en de duur van de periode van het in § 1 bedoelde ter beschikking stellen moeten worden
vastgelegd in een geschrift ondertekend door de werkgever, de gebruiker en de werknemer. Het geschreven akkoord
van de werknemer is evenwel niet vereist wanneer de stilzwijgende toestemming een gewoonte is in de bedrijfstak
waar de werknemer wordt tewerkgesteld.
Dit geschrift moet worden opgesteld vóór het begin van het ter beschikking stellen.
§ 3
De bij § 1 bedoelde toestemming wordt enkel verleend na akkoord tussen de gebruiker en de vakbondsafvaardiging
van het personeel van zijn onderneming of, bij ontstentenis van die afvaardiging, de werknemersorganisaties die zijn
vertegenwoordigd in het paritair comité waaronder zijn onderneming ressorteert. In geval van onenigheid bij de
vakbondsafvaardiging kan dit akkoord verleend worden door het bevoegd paritair comité.
§ 4
De overeenkomst die de werknemer met zijn werkgever verbindt, blijft gelden tijdens de periode van het in § 1
bedoelde ter beschikking stellen; de gebruiker wordt echter hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale
bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die daaruit volgen.
1[De verplichtingen bedoeld bij artikel 19, eerste en tweede lid, zijn eveneens van toepassing in geval van de
terbeschikkingstelling van een werknemer ten behoeve van een gebruiker.]1
In geen geval mogen die lonen, vergoedingen en voordelen lager zijn dan die welke de werknemers ontvangen die
dezelfde functies in de onderneming van de gebruiker uitoefenen.
Wanneer evenwel het vierde lid van § 1 wordt toegepast, stelt de door de Koning aangewezen ambtenaar de lonen,
vergoedingen en voordelen vast welke aan de betrokken minder-valide werknemers worden uitgekeerd; het loon mag
in geen geval minder bedragen dan het minimum dat is vastgesteld ter uitvoering van artikel 23 van de wet van
16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen.
3[ § 5
Wanneer arbeidsprestaties moeten worden verricht in Zwitserland of in een andere lidstaat van de Europese
Economische Ruimte dan België door een werknemer die, overeenkomstig paragraaf 1, ter beschikking werd gesteld
van een in België gevestigde gebruiker, dan moet de gebruiker de werkgever van de werknemer, voorafgaand aan de
uitvoering van de arbeidsprestaties, via geschrift op papier of op elektronische wijze, meedelen in welke andere staat
of staten dan België deze arbeidsprestaties zullen worden verricht.
Het eerste lid is slechts vanaf een door de Koning vastgestelde datum van toepassing op de activiteiten in de sector
van het wegvervoer zoals gedefinieerd in artikel 2, 5°, van de wet van 5 maart 2002 betreffende de arbeids-, loon- en
tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan.
]3

Wetshistoriek
§ 1, lid 1 gewijzigd bij art. 72 W. 13 februari 1998 (B.S., 19 februari 1998) en bij art. 182, 1° W. 12 augustus 2000 (B.S., 31 augustus
2000).
§ 1, lid 2, b) gewijzigd bij art. 182, 2° W. 12 augustus 2000 (B.S., 31 augustus 2000).
§ 1, lid 4 ingevoegd bij art. 72 W. 13 februari 1998 (B.S., 19 februari 1998).
§ 4 gewijzigd bij art. 72 W. 13 februari 1998 (B.S., 19 februari 1998).
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§ 5 ingevoegd bij art. 15 Wet 12 juni 2020 (BS 18 juni 2020), met ingang van 30 juli 2020 (art. 22).
Trefwoorden:
Terbeschikkingstelling van werknemers

[Art. 32bis [Federale tekst]

§ 1
In afwijking van artikel 31 kan een werkgever door hem tewerkgestelde werknemers voor een beperkte tijd ter
beschikking stellen van een gebruiker in het kader van een tewerkstellingstraject erkend door het gewest waar de
vestiging ligt waarin de werknemer tewerkgesteld wordt. De Koning kan het begrip beperkte tijd preciseren.
§ 2
De werknemers die in het kader van § 1 ter beschikking kunnen worden gesteld ten behoeve van gebruikers zijn niet-
werkende werkzoekenden of leefloontrekkers die in het kader van vermeld tewerkstellingstraject worden
aangeworven door de werkgever. De Koning kan de doelgroepen wijzigen na overleg in de Ministerraad. De
arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer die ter beschikking zal worden gesteld moet schriftelijk
worden vastgesteld voor het ogenblik waarop de uitvoering van deze overeenkomst een aanvang neemt. In de
overeenkomst moet worden verduidelijkt dat zij gesloten wordt met het oog op het ter beschikking stellen van de
werknemers ten behoeve van gebruikers.
§ 3
De gebruiker die arbeid laat uitvoeren door werknemers die te zijner beschikking worden gesteld, verwittigt minstens
24 uren voorafgaand aan de terbeschikkingstelling de door de Koning aangewezen ambtenaar en stelt tevens de
vakbondsafvaardiging hiervan in kennis. Bij ontstentenis van die afvaardiging stelt de gebruiker de
werknemersorganisaties in kennis die zijn vertegenwoordigd in het paritair comité waaronder zijn onderneming
ressorteert. De gebruiker mag de ter beschikking gestelde werknemers niet inschakelen ter vervanging van
werknemers die hij in dienst heeft.
§ 4
Gedurende de periode waarin de werknemer ter beschikking van de gebruiker wordt gesteld is de gebruiker
verantwoordelijk voor de toepassing van de bepalingen van de wetgeving inzake de reglementering en de
bescherming van de arbeid, die gelden op de plaats van het werk zoals bedoeld bij artikel 19.
§ 5
De voorwaarden en de duur van de terbeschikkingstelling evenals de aard van de opdracht moeten worden
vastgesteld in een geschrift, goedgekeurd door de gewestelijke bemiddelingsdienst en ondertekend door de
werkgever, de gebruiker en de werknemer nog voor het begin van de terbeschikkingstelling.
§ 6
De overeenkomst die de werknemer met zijn werkgever verbindt, blijft gelden, tijdens de periode van het in § 1
bedoelde ter beschikking stellen; de gebruiker wordt echter hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale
bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die daaruit volgen. In geen geval mogen die lonen, vergoedingen en
voordelen lager zijn dan die welke de werknemers ontvangen die dezelfde functies in de onderneming van de
gebruiker uitoefenen.
§ 7
Wanneer een gebruiker arbeid laat uitvoeren door werknemers die te zijner beschikking werden gesteld in strijd met
de bepalingen van dit artikel, worden die gebruiker en die werknemers beschouwd als verbonden door een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vanaf het begin der uitvoering van de arbeid. De werknemers kunnen
evenwel de overeenkomst beëindigen zonder opzegging, noch vergoeding. Van dit recht kunnen zij gebruik maken
tot op de datum waarop zij normaal niet meer ter beschikking van de gebruiker zouden zijn gesteld.
De gebruiker en de persoon die werknemers ter beschikking stelt van de gebruiker in strijd met de bepalingen van dit
artikel, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die
uit de in het eerste lid van deze paragraaf bedoelde overeenkomst voortvloeien.
2[ § 8
Wanneer arbeidsprestaties moeten worden verricht in Zwitserland of in een andere lidstaat van de Europese
Economische Ruimte dan België door een werknemer die, overeenkomstig paragraaf 1, ter beschikking werd gesteld
van een in België gevestigde gebruiker, dan moet de gebruiker de werkgever van de werknemer, voorafgaand aan de
uitvoering van de arbeidsprestaties, via geschrift op papier of op elektronische wijze, meedelen in welke andere staat
of staten dan België deze arbeidsprestaties zullen worden verricht.
Het eerste lid is slechts vanaf een door de Koning vastgelegde datum van toepassing op de activiteiten in de sector
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van het wegvervoer zoals gedefinieerd in artikel 2, 5°, van de wet van 5 maart 2002 betreffende de arbeids-, loon- en
tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan.
]2]1

Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 69 W. 23 december 2005 (B.S., 30 december 2005 (tweede uitg.)), met ingang van 1 augustus 2006 (art. 2, 1°
K.B. 13 juni 2006 (B.S., 26 juni 2006)).
§ 8 ingevoegd bij art. 16 Wet 12 juni 2020 (BS 18 juni 2020), met ingang van 30 juli 2020 (art. 22).

Trefwoorden:
Terbeschikkingstelling van werknemers

[Art. 32bis [Duitstalige Gemeenschap]

§ 12[
In afwijking van artikel 31 kan een werkgever door hem tewerkgestelde werknemers voor een beperkte tijd ter
beschikking stellen van een gebruiker in het kader van een tewerkstellingstraject erkend door de Dienst voor
Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap. De Regering kan het begrip “voor een beperkte tijd”
preciseren.
]2

§ 2
De werknemers die in het kader van § 1 ter beschikking kunnen worden gesteld ten behoeve van gebruikers zijn niet-
werkende werkzoekenden of leefloontrekkers die in het kader van vermeld tewerkstellingstraject worden
aangeworven door de werkgever. 2[De Regering kan de doelgroepen wijzigen.]2 De arbeidsovereenkomst tussen de
werkgever en de werknemer die ter beschikking zal worden gesteld moet schriftelijk worden vastgesteld voor het
ogenblik waarop de uitvoering van deze overeenkomst een aanvang neemt. In de overeenkomst moet worden
verduidelijkt dat zij gesloten wordt met het oog op het ter beschikking stellen van de werknemers ten behoeve van
gebruikers.
§ 3
De gebruiker die arbeid laat uitvoeren door werknemers die te zijner beschikking worden gesteld, verwittigt minstens
24 uren voorafgaand aan de terbeschikkingstelling de 2[door de Regering]2 aangewezen ambtenaar en stelt tevens
de vakbondsafvaardiging hiervan in kennis. Bij ontstentenis van die afvaardiging stelt de gebruiker de
werknemersorganisaties in kennis die zijn vertegenwoordigd in het paritair comité waaronder zijn onderneming
ressorteert. De gebruiker mag de ter beschikking gestelde werknemers niet inschakelen ter vervanging van
werknemers die hij in dienst heeft.
§ 4
Gedurende de periode waarin de werknemer ter beschikking van de gebruiker wordt gesteld is de gebruiker
verantwoordelijk voor de toepassing van de bepalingen van de wetgeving inzake de reglementering en de
bescherming van de arbeid, die gelden op de plaats van het werk zoals bedoeld bij artikel 19.
§ 5
De voorwaarden en de duur van de terbeschikkingstelling evenals de aard van de opdracht moeten worden
vastgesteld in een geschrift, goedgekeurd door 2[de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige
Gemeenschap]2 en ondertekend door de werkgever, de gebruiker en de werknemer nog voor het begin van de
terbeschikkingstelling.
§ 6
De overeenkomst die de werknemer met zijn werkgever verbindt, blijft gelden, tijdens de periode van het in § 1
bedoelde ter beschikking stellen; de gebruiker wordt echter hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale
bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die daaruit volgen. In geen geval mogen die lonen, vergoedingen en
voordelen lager zijn dan die welke de werknemers ontvangen die dezelfde functies in de onderneming van de
gebruiker uitoefenen.
§ 7
Wanneer een gebruiker arbeid laat uitvoeren door werknemers die te zijner beschikking werden gesteld in strijd met
de bepalingen van dit artikel, worden die gebruiker en die werknemers beschouwd als verbonden door een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vanaf het begin der uitvoering van de arbeid. De werknemers kunnen
evenwel de overeenkomst beëindigen zonder opzegging, noch vergoeding. Van dit recht kunnen zij gebruik maken
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tot op de datum waarop zij normaal niet meer ter beschikking van de gebruiker zouden zijn gesteld.
De gebruiker en de persoon die werknemers ter beschikking stelt van de gebruiker in strijd met de bepalingen van dit
artikel, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die
uit de in het eerste lid van deze paragraaf bedoelde overeenkomst voortvloeien.
3[ § 8
Wanneer arbeidsprestaties moeten worden verricht in Zwitserland of in een andere lidstaat van de Europese
Economische Ruimte dan België door een werknemer die, overeenkomstig paragraaf 1, ter beschikking werd gesteld
van een in België gevestigde gebruiker, dan moet de gebruiker de werkgever van de werknemer, voorafgaand aan de
uitvoering van de arbeidsprestaties, via geschrift op papier of op elektronische wijze, meedelen in welke andere staat
of staten dan België deze arbeidsprestaties zullen worden verricht.
Het eerste lid is slechts vanaf een door de Koning vastgelegde datum van toepassing op de activiteiten in de sector
van het wegvervoer zoals gedefinieerd in artikel 2, 5°, van de wet van 5 maart 2002 betreffende de arbeids-, loon- en
tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan.
]3]1

Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 69 W. 23 december 2005 (B.S., 30 december 2005 (tweede uitg.)), met ingang van 1 augustus 2006 (art. 2, 1°
K.B. 13 juni 2006 (B.S., 26 juni 2006)).
§ 1 vervangen bij art. 32, 1° Decr.D. 25 april 2016 (BS 14 juni 2016), met ingang van 1 januari 2016 (art. 75).
§ 2 gewijzigd bij art. 32, 2° Decr.D. 25 april 2016 (BS 14 juni 2016), met ingang van 1 januari 2016 (art. 75).
§ 3 gewijzigd bij art. 32, 3° Decr.D. 25 april 2016 (BS 14 juni 2016), met ingang van 1 januari 2016 (art. 75).
§ 5 gewijzigd bij art. 32, 4° Decr.D. 25 april 2016 (BS 14 juni 2016), met ingang van 1 januari 2016 (art. 75).
§ 8 ingevoegd bij art. 16 Wet 12 juni 2020 (BS 18 juni 2020), met ingang van 30 juli 2020 (art. 22).

Trefwoorden:
Terbeschikkingstelling van werknemers

Hoofdstuk IV. Algemene bepaling

Trefwoorden:
Tijdelijke en uitzendarbeid, algemeen

Art. 33

Alle met de bepalingen van deze wet en van haar uitvoeringsbesluiten strijdige bedingen zijn nietig voor zover zij
ertoe strekken de rechten van de werknemers in te korten of hun verplichtingen te verzwaren.
Trefwoorden:
Tijdelijke en uitzendarbeid, algemeen

Hoofdstuk V. Toezicht en strafbepalingen

Trefwoorden:
Toezicht en strafbepalingen (tijdelijke arbeid en uitzendarbeid)

Afdeling 1. Toezicht

Trefwoorden:
Toezicht en strafbepalingen (tijdelijke arbeid en uitzendarbeid)

Art. 34 [Federale tekst]

§ 1
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De Koning kan na advies van de Nationale Arbeidsraad voorschrijven dat de werkgevers, de uitzendbureaus en de
gebruikers bescheiden bijhouden en inlichtingen verstrekken die betrekking hebben op de tewerkstelling van tijdelijke
werknemers of van uitzendkrachten voor de uitvoering van een tijdelijke arbeid zoals die bij deze wet wordt bedoeld.
§ 2
Op voorstel van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid of van de Nationale Arbeidsraad indien het paritair comité
niet werkt, kan de Koning de gegevens vaststellen die de uitzendbureaus moeten meedelen aan de Nationale
Arbeidsraad. Hij bepaalt de modaliteiten en de periodiciteit van deze inlichtingen volgens dezelfde procedure.
Trefwoorden:
Toezicht en strafbepalingen (tijdelijke arbeid en uitzendarbeid)

Art. 35 [Federale tekst]

2[De inbreuken op de bepalingen van deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan worden opgespoord, vastgesteld
en bestraft overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek.
De sociaal inspecteurs beschikken over de in de artikelen 23 tot 39 van het Sociaal Strafwetboek bedoelde
bevoegdheden wanneer zij, ambtshalve of op verzoek, optreden in het kader van hun opdracht tot informatie,
bemiddeling en toezicht inzake de naleving van de bepalingen van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan.]2

Wetshistoriek
Vervangen bij art. 73 Wet 6 juni 2010 (BS 1 juli 2010 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2011 (art. 111, inleidende bepaling).
Voorgeschiedenis
Vervangen bij art. 217, § 1 W. 22 december 1989 (B.S., 30 december 1989).

Trefwoorden:
Toezicht en strafbepalingen (tijdelijke arbeid en uitzendarbeid)

Art. 36 - 38 [Federale tekst]

1[...]
Wetshistoriek
Opgeheven bij art. 217, § 2 W. 22 december 1989 (B.S., 30 december 1989).

Afdeling 2. 1[...]

Wetshistoriek
Afdeling 2 (art. 39 tot 44) opgeheven bij art. 36°, a) tot e) Wet 6 juni 2010 (BS 1 juli 2010 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2011 (art. 111,
inleidende bepaling).

Art. 39 [Federale tekst]

3[...]
Wetshistoriek
Opgeheven bij art. 109, 36°, a) Wet 6 juni 2010 (BS 1 juli 2010 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2011 (art. 111, inleidende bepaling).
Voorgeschiedenis
Enig lid:
– inleidende bepaling gewijzigd bij art. 2 W. 26 juni 2000 (B.S., 29 juli 2000), met ingang van 1 januari 2002 (art. 9);

– 4° gewijzigd bij art. 144 W. 24 december 1999 (B.S., 31 december 1999 (derde uitg.)).

[Art. 39bis [Federale tekst]

Onverminderd artikel 176/1 van het Sociaal Strafwetboek, wordt de gebruiker of, wanneer het een inbreuk betreft van
niveau 2, 3 of 4, zijn aangestelde of zijn lasthebber die zich schuldig maakt aan een overtreding van de in artikel 19
bedoelde bepalingen, bestraft met dezelfde strafsancties als deze die zijn bepaald in de wetten krachtens welke deze
bepalingen zijn vastgelegd.
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Wetshistoriek
Opnieuw opgenomen bij art. 81 Wet 29 februari 2016 (BS 21 april 2016).
Voorgeschiedenis
Ingevoegd bij art. 55 W. 13 februari 1998 (B.S., 19 februari 1998) en opgeheven bij art. 109, 36°, b) Wet 6 juni 2010 (BS 1 juli 2010
(ed. 1)), met ingang van 1 juli 2011 (art. 111, inleidende bepaling).

Trefwoorden:
Tijdelijke en uitzendarbeid, algemeen

Art. 40 [Federale tekst]

2[...]
Wetshistoriek
Opgeheven bij art. 109, 36°, c) Wet 6 juni 2010 (BS 1 juli 2010 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2011 (art. 111, inleidende bepaling).
Voorgeschiedenis
Gewijzigd bij art. 2 W. 26 juni 2000 (B.S., 29 juli 2000), met ingang van 1 januari 2002 (art. 9).

Art. 41 [Federale tekst]

1[...]
Wetshistoriek
Opgeheven bij art. 109, 36°, c) Wet 6 juni 2010 (BS 1 juli 2010 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2011 (art. 111, inleidende bepaling).

Art. 42 [Federale tekst]

1[...]
Wetshistoriek
Opgeheven bij art. 109, 36°, c) Wet 6 juni 2010 (BS 1 juli 2010 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2011 (art. 111, inleidende bepaling).

Art. 43 [Federale tekst]

2[...]
Wetshistoriek
Opgeheven bij art. 109, 36°, d) Wet 6 juni 2010 (BS 1 juli 2010 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2011 (art. 111, inleidende bepaling).
Voorgeschiedenis
Vervangen bij art. 113 W. 13 februari 1998 (B.S., 19 februari 1998).

Art. 44 [Federale tekst]

2[...]
Wetshistoriek
Opgeheven bij art. 109, 36°, e) Wet 6 juni 2010 (BS 1 juli 2010 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2011 (art. 111, inleidende bepaling).
Voorgeschiedenis
Gewijzigd bij art. 25, § 2, 10° W. 23 maart 1994 (B.S., 30 maart 1994), met ingang van 1 april 1994.

Hoofdstuk V. Toezicht 1[, strafbepalingen en administratieve geldboetes]1 [Waals
Gewest]

Wetshistoriek
Opschrift hoofdstuk V gewijzigd bij art. 98 Decr.W. 28 februari 2019 (BS 3 mei 2019), met ingang van 1 juli 2019 (art. 40 B.W.Reg.
4 april 2019 (BS 21 juni 2019)).

Trefwoorden:
Toezicht en strafbepalingen (tijdelijke arbeid en uitzendarbeid)

Afdeling 1. Toezicht [Waals Gewest]
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Trefwoorden:
Toezicht en strafbepalingen (tijdelijke arbeid en uitzendarbeid)

Art. 34 [Waals Gewest]

§ 1
De Koning kan na advies van de Nationale Arbeidsraad voorschrijven dat de werkgevers, de uitzendbureaus en de
gebruikers bescheiden bijhouden en inlichtingen verstrekken die betrekking hebben op de tewerkstelling van tijdelijke
werknemers of van uitzendkrachten voor de uitvoering van een tijdelijke arbeid zoals die bij deze wet wordt bedoeld.
§ 2
Op voorstel van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid of van de Nationale Arbeidsraad indien het paritair comité
niet werkt, kan de Koning de gegevens vaststellen die de uitzendbureaus moeten meedelen aan de Nationale
Arbeidsraad. Hij bepaalt de modaliteiten en de periodiciteit van deze inlichtingen volgens dezelfde procedure.
Trefwoorden:
Toezicht en strafbepalingen (tijdelijke arbeid en uitzendarbeid)

Art. 35 [Waals Gewest]

2[De inbreuken op de bepalingen van deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan worden opgespoord, vastgesteld
en bestraft overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek.
De sociaal inspecteurs beschikken over de in de artikelen 23 tot 39 van het Sociaal Strafwetboek bedoelde
bevoegdheden wanneer zij, ambtshalve of op verzoek, optreden in het kader van hun opdracht tot informatie,
bemiddeling en toezicht inzake de naleving van de bepalingen van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan.]2

Wetshistoriek
Vervangen bij art. 73 Wet 6 juni 2010 (BS 1 juli 2010 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2011 (art. 111, inleidende bepaling).
Voorgeschiedenis
Vervangen bij art. 217, § 1 W. 22 december 1989 (B.S., 30 december 1989).

Trefwoorden:
Toezicht en strafbepalingen (tijdelijke arbeid en uitzendarbeid)

[Art. 35/1 [Waals Gewest]

De ambtenaren aangewezen door de Waalse Regering of haar gemachtigde oefenen het toezicht uit op de
toepassing van de artikelen 1, § 7, en 32bis en de uitvoeringsmaatregelen ervan, en gaan de inachtneming ervan na.
Deze ambtenaren oefenen bedoeld toezicht en het nagaan van de inachtneming ervan uit overeenkomstig de
bepalingen van van het decreet van 28 februari 2019 betreffende de controle van de wetgevingen en
reglementeringen inzake het economisch beleid, het tewerkstellingsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek alsook
de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze wetgevingen en
reglementeringen.

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 26 Decr.W. 28 april 2016 (BS 11 mei 2016) en vervangen bij art. 99 Decr.W. 28 februari 2019 (BS 3 mei 2019), met
ingang van 1 juli 2019 (art. 40 B.W.Reg. 4 april 2019 (BS 21 juni 2019)).

Trefwoorden:
Toezicht en strafbepalingen (tijdelijke arbeid en uitzendarbeid)

Art. 36 - 38 [Waals Gewest]

1[...]
Wetshistoriek
Opgeheven bij art. 217, § 2 W. 22 december 1989 (B.S., 30 december 1989).

2 2
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Afdeling 2. Strafbepalingen [en administratieve geldboetes]  [Waals Gewest]

Wetshistoriek
Opschrift afdeling 2 gewijzigd bij art. 100 Decr.W. 28 februari 2019 (BS 3 mei 2019), met ingang van 1 juli 2019 (art. 40 B.W.Reg.
4 april 2019 (BS 21 juni 2019)).
Voorgeschiedenis
Afdeling 2 (art. 39 tot 44) opgeheven bij art. 36°, a) tot e) Wet 6 juni 2010 (BS 1 juli 2010 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2011 (art. 111,
inleidende bepaling).

Trefwoorden:
Tijdelijke en uitzendarbeid, algemeen

[Art. 39 [Frans taalgebied]

§ 1
Wordt gestraft hetzij met een strafrechtelijke geldboete van 50 tot 500 euro, hetzij met een administratieve geldboete
van 25 tot 250 euro, het uitzendbureau, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met de artikelen 1, § 7, en
32bis, een uitzendkracht in het kader van een tewerkstellingstraject ter beschikking stelt van een gebruiker buiten het
door artikel 1, § 7, bepaalde geval of zonder naleving van de in artikel 32bis bepaalde voorwaarden en procedures.
§ 2
Wordt gestraft hetzij met een strafrechtelijke geldboete van 50 tot 500 euro, hetzij met een administratieve geldboete
van 25 tot 250 euro, de gebruiker, zijn aangestelde of zijn lasthebber, die, in strijd met de artikelen 1, § 7, en 32bis,
een uitzendkracht heeft tewerkgesteld buiten het door artikel 1, § 7, bepaalde geval of zonder naleving van de in
artikel 32bis bepaalde voorwaarden en procedures.
§ 3
Voor de in §§ 1 en 2 bedoelde inbreuken wordt de 5[strafrechtelijke]5 geldboete vermenigvuldigd met het aantal
betrokken werknemers.
§ 4
5[...]
§ 5
5[...]
§ 6
Krachtens deze afdeling is de werkgever burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van de geldboeten waartoe
zijn aangestelden of lasthebbers zijn veroordeeld.

Wetshistoriek
Art. opgeheven bij art. 109, 36°, a) Wet 6 juni 2010 (BS 1 juli 2010 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2011 (art. 111, inleidende bepaling) en
opnieuw opgenomen bij art. 27 Decr.W. 28 april 2016 (BS 11 mei 2016).
§ 3 gewijzigd bij art. 101, 1° Decr.W. 28 februari 2019 (BS 3 mei 2019), met ingang van 1 juli 2019 (art. 40 B.W.Reg. 4 april 2019 (BS
21 juni 2019)).
§ 4 opgeheven bij art. 101, 2° Decr.W. 28 februari 2019 (BS 3 mei 2019), met ingang van 1 juli 2019 (art. 40 B.W.Reg. 4 april 2019 (BS
21 juni 2019)).
§ 5 opgeheven bij art. 101, 3° Decr.W. 28 februari 2019 (BS 3 mei 2019), met ingang van 1 juli 2019 (art. 40 B.W.Reg. 4 april 2019 (BS
21 juni 2019)).
Voorgeschiedenis
Enig lid:
– inleidende bepaling gewijzigd bij art. 2 W. 26 juni 2000 (B.S., 29 juli 2000), met ingang van 1 januari 2002 (art. 9);

– 4° gewijzigd bij art. 144 W. 24 december 1999 (B.S., 31 december 1999 (derde uitg.)).

Trefwoorden:
Tijdelijke en uitzendarbeid, algemeen

[Art. 39bis [Waals Gewest]

Onverminderd artikel 176/1 van het Sociaal Strafwetboek, wordt de gebruiker of, wanneer het een inbreuk betreft van
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niveau 2, 3 of 4, zijn aangestelde of zijn lasthebber die zich schuldig maakt aan een overtreding van de in artikel 19
bedoelde bepalingen, bestraft met dezelfde strafsancties als deze die zijn bepaald in de wetten krachtens welke deze
bepalingen zijn vastgelegd.

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 55 W. 13 februari 1998 (B.S., 19 februari 1998), opgeheven bij art. 109, 36°, b) Wet 6 juni 2010 (BS 1 juli 2010 (ed. 1)),
met ingang van 1 juli 2011 (art. 111, inleidende bepaling) en opnieuw opgenomen bij art. 81 Wet 29 februari 2016 (BS 21 april 2016).

Trefwoorden:
Tijdelijke en uitzendarbeid, algemeen

[Art. 40 [Waals Gewest]

De bepalingen van hoofdstuk 9 van het decreet van 28 februari 2019 betreffende de controle van de wetgevingen en
reglementeringen inzake het economisch beleid, het tewerkstellingsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek alsook
de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze wetgevingen en
reglementeringen zijn van toepassing op de administratieve geldboeten bepaald bij artikel 39.

Wetshistoriek
Opgeheven bij art. 109, 36°, c) Wet 6 juni 2010 (BS 1 juli 2010 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2011 (art. 111, inleidende bepaling) en
opnieuw opgenomen bij art. 102 Decr.W. 28 februari 2019 (BS 3 mei 2019), met ingang van 1 juli 2019 (art. 40 B.W.Reg. 4 april 2019 (BS
21 juni 2019)).
Voorgeschiedenis
Gewijzigd bij art. 2 W. 26 juni 2000 (B.S., 29 juli 2000), met ingang van 1 januari 2002 (art. 9).

Trefwoorden:
Tijdelijke en uitzendarbeid, algemeen

Art. 41 [Waals Gewest]

1[...]
Wetshistoriek
Opgeheven bij art. 109, 36°, c) Wet 6 juni 2010 (BS 1 juli 2010 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2011 (art. 111, inleidende bepaling).

Art. 42 [Waals Gewest]

1[...]
Wetshistoriek
Opgeheven bij art. 109, 36°, c) Wet 6 juni 2010 (BS 1 juli 2010 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2011 (art. 111, inleidende bepaling).

Art. 43 [Waals Gewest]

2[...]
Wetshistoriek
Opgeheven bij art. 109, 36°, d) Wet 6 juni 2010 (BS 1 juli 2010 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2011 (art. 111, inleidende bepaling).
Voorgeschiedenis
Vervangen bij art. 113 W. 13 februari 1998 (B.S., 19 februari 1998).

Art. 44 [Waals Gewest]

2[...]
Wetshistoriek
Opgeheven bij art. 109, 36°, e) Wet 6 juni 2010 (BS 1 juli 2010 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2011 (art. 111, inleidende bepaling).
Voorgeschiedenis
Gewijzigd bij art. 25, § 2, 10° W. 23 maart 1994 (B.S., 30 maart 1994), met ingang van 1 april 1994.

Hoofdstuk V. Toezicht1[, strafbepalingen en administratieve geldboeten]1 [Brussels
Hoofdstedelijk Gewest]
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Wetshistoriek
Opschrift hoofdstuk V gewijzigd bij art. 36 Ord.Br. 9 juli 2015 (BS 17 juli 2015), met ingang van 1 september 2016 (art. 10, 1°
B.Br.H.Reg. 14 juli 2016 (BS 9 augustus 2016)).

Trefwoorden:
Toezicht en strafbepalingen (tijdelijke arbeid en uitzendarbeid)

Afdeling 1. Toezicht [Brussels Hoofdstedelijk Gewest]

Trefwoorden:
Toezicht en strafbepalingen (tijdelijke arbeid en uitzendarbeid)

Art. 34 [Brussels Hoofdstedelijk Gewest]

§ 1
De Koning kan na advies van de Nationale Arbeidsraad voorschrijven dat de werkgevers, de uitzendbureaus en de
gebruikers bescheiden bijhouden en inlichtingen verstrekken die betrekking hebben op de tewerkstelling van tijdelijke
werknemers of van uitzendkrachten voor de uitvoering van een tijdelijke arbeid zoals die bij deze wet wordt bedoeld.
§ 2
Op voorstel van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid of van de Nationale Arbeidsraad indien het paritair comité
niet werkt, kan de Koning de gegevens vaststellen die de uitzendbureaus moeten meedelen aan de Nationale
Arbeidsraad. Hij bepaalt de modaliteiten en de periodiciteit van deze inlichtingen volgens dezelfde procedure.
Trefwoorden:
Toezicht en strafbepalingen (tijdelijke arbeid en uitzendarbeid)

Art. 35 [Brussels Hoofdstedelijk Gewest]

2[De inbreuken op de bepalingen van deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan worden opgespoord, vastgesteld
en bestraft overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek.
De sociaal inspecteurs beschikken over de in de artikelen 23 tot 39 van het Sociaal Strafwetboek bedoelde
bevoegdheden wanneer zij, ambtshalve of op verzoek, optreden in het kader van hun opdracht tot informatie,
bemiddeling en toezicht inzake de naleving van de bepalingen van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan.]2

Wetshistoriek
Vervangen bij art. 73 Wet 6 juni 2010 (BS 1 juli 2010 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2011 (art. 111, inleidende bepaling).
Voorgeschiedenis
Vervangen bij art. 217, § 1 W. 22 december 1989 (B.S., 30 december 1989).

Trefwoorden:
Toezicht en strafbepalingen (tijdelijke arbeid en uitzendarbeid)

[Art. 35/1 [Brussels Hoofdstedelijk Gewest]

De door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aangewezen ambtenaren controleren de uitvoering van de
artikelen 1, § 7, en 32bis en de uitvoeringsmaatregelen daarvan, en houden toezicht op de naleving ervan.
Deze ambtenaren oefenen die controle of dit toezicht uit in overeenstemming met de bepalingen van de ordonnantie
van 30 april 2009 betreffende het toezicht op de reglementeringen inzake werkgelegenheid die tot de bevoegdheid
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren en de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval
van inbreuk op deze reglementeringen.

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 23 Ord.Br. 9 juli 2015 (BS 2 september 2015), met ingang van 1 augustus 2016 (art. 42, 1° B.Br.H.Reg. 9 juni 2016 (BS
29 juni 2016)).

Trefwoorden:
Toezicht en strafbepalingen (tijdelijke arbeid en uitzendarbeid)
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Art. 36 - 38 [Brussels Hoofdstedelijk Gewest]

1[...]
Wetshistoriek
Opgeheven bij art. 217, § 2 W. 22 december 1989 (B.S., 30 december 1989).

Afdeling 2. 2[Strafbepalingen en administratieve geldboeten]2 [Brussels Hoofdstedelijk
Gewest]

Wetshistoriek
Afdeling 2 (art. 39 tot 44) opgeheven bij art. 36°, a) tot e) Wet 6 juni 2010 (BS 1 juli 2010 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2011 (art. 111,
inleidende bepaling).
Opschrift afdeling 2 opnieuw opgenomen en gewijzigd bij art. 37 Ord.Br. 9 juli 2015 (BS 17 juli 2015), met ingang van 1 september
2016 (art. 10, 1° B.Br.H.Reg. 14 juli 2016 (BS 9 augustus 2016)).

Trefwoorden:
Tijdelijke en uitzendarbeid, algemeen

[Art. 39 [Brussels Hoofdstedelijk Gewest]

§ 1
Wordt gestraft hetzij met een strafrechtelijke geldboete van 50 tot 500 euro, hetzij met een administratieve geldboete
van 25 tot 250 euro, het uitzendbureau, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met de artikelen 1, § 7, en
32bis, een uitzendkracht in het kader van een tewerkstellingstraject ter beschikking stelt van een gebruiker buiten het
door artikel 1, § 7, bepaalde geval of zonder naleving van de in artikel 32bis bepaalde voorwaarden en procedures.
§ 2
Wordt gestraft hetzij met een strafrechtelijke geldboete van 50 tot 500 euro, hetzij met een administratieve geldboete
van 25 tot 250 euro, de gebruiker, zijn aangestelde of zijn lasthebber, die, in strijd met de artikelen 1, § 7, en 32bis,
een uitzendkracht heeft tewerkgesteld buiten het door artikel 1, § 7, bepaalde geval of zonder naleving van de in
artikel 32bis bepaalde voorwaarden en procedures.
§ 3
Voor de in §§ 1 en 2 bedoelde inbreuken, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 24 Ord.Br. 9 juli 2015 (BS 2 september 2015), met ingang van 1 augustus 2016 (art. 42, 1° B.Br.H.Reg. 9 juni 2016 (BS
29 juni 2016)).

Trefwoorden:
Tijdelijke en uitzendarbeid, algemeen

[Art. 39bis [Brussels Hoofdstedelijk Gewest]

De bepalingen van de ordonnantie van 9 juli 2015 houdende geharmoniseerde regels betreffende de administratieve
geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie zijn van toepassing op de
administratieve geldboeten bepaald in artikel 39.

Wetshistoriek
Opnieuw opgenomen bij art. 38 Ord.Br. 9 juli 2015 (BS 17 juli 2015), met ingang van 1 september 2016 (art. 10, 1° B.Br.H.Reg. 14 juli
2016 (BS 9 augustus 2016)).
Voorgeschiedenis
Ingevoegd bij art. 55 W. 13 februari 1998 (B.S., 19 februari 1998) en opgeheven bij art. 109, 36°, b) Wet 6 juni 2010 (BS 1 juli 2010
(ed. 1)), met ingang van 1 juli 2011 (art. 111, inleidende bepaling).

Trefwoorden:
Tijdelijke en uitzendarbeid, algemeen

Art. 40 [Brussels Hoofdstedelijk Gewest]
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2[...]
Wetshistoriek
Opgeheven bij art. 109, 36°, c) Wet 6 juni 2010 (BS 1 juli 2010 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2011 (art. 111, inleidende bepaling).
Voorgeschiedenis
Gewijzigd bij art. 2 W. 26 juni 2000 (B.S., 29 juli 2000), met ingang van 1 januari 2002 (art. 9).

Art. 41 [Brussels Hoofdstedelijk Gewest]

1[...]
Wetshistoriek
Opgeheven bij art. 109, 36°, c) Wet 6 juni 2010 (BS 1 juli 2010 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2011 (art. 111, inleidende bepaling).

Art. 42 [Brussels Hoofdstedelijk Gewest]

1[...]
Wetshistoriek
Opgeheven bij art. 109, 36°, c) Wet 6 juni 2010 (BS 1 juli 2010 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2011 (art. 111, inleidende bepaling).

Art. 43 [Brussels Hoofdstedelijk Gewest]

2[...]
Wetshistoriek
Opgeheven bij art. 109, 36°, d) Wet 6 juni 2010 (BS 1 juli 2010 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2011 (art. 111, inleidende bepaling).
Voorgeschiedenis
Vervangen bij art. 113 W. 13 februari 1998 (B.S., 19 februari 1998).

Art. 44

2[...]
Wetshistoriek
Opgeheven bij art. 109, 36°, e) Wet 6 juni 2010 (BS 1 juli 2010 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2011 (art. 111, inleidende bepaling).
Voorgeschiedenis
Gewijzigd bij art. 25, § 2, 10° W. 23 maart 1994 (B.S., 30 maart 1994), met ingang van 1 april 1994.

Hoofdstuk VI. Slotbepalingen

Trefwoorden:
Tijdelijke en uitzendarbeid, algemeen

Art. 45

Aan artikel 1 van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk
op sommige sociale wetten, gewijzigd bij de wetten van 8 juni 1972, 10 april 1973, 4 januari en 22 juli 1974,
23 januari 1975, 22 juli 1976, 4 augustus 1978, 2 juli 1981 en 22 januari 1985 en bij het koninklijk besluit nr. 5 van
23 oktober 1978, wordt een 33° toegevoegd, luidend als volgt:
(...)

Art. 46

In artikel 11 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 10 april 1973, 22 juli 1976, 4 en 5 augustus 1978 en 2 juli
1981 en bij koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978, worden de termen “30° en 32°” vervangen door de termen
“30°, 32° en 33°”.

Art. 47
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Bij ontstentenis van een koninklijk besluit genomen op basis van artikel 1, § 4, blijft artikel 2, § 5, van de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 36, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 27 november 1981, algemeen verbindend
verklaard bij koninklijk besluit van 9 december 1981, van kracht.
In afwachting van een koninklijk besluit genomen op basis van artikel 23 blijft artikel 18 van dezelfde collectieve
arbeidsovereenkomst van kracht.
Bij ontstentenis van een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst
bedoeld bij artikel 1, § 5, blijven de artikelen 2, § 2, 2° en 3°, § 3, § 4, en 17, van de collectieve arbeidsovereenkomst
nr. 36 van kracht.
Toekomstig recht (federaal)
Artikel 47 wordt gewijzigd bij art. 21 W. 5 september 2001 (B.S., 15 september 2001), met ingang van de dag waarop
de collectieve arbeidsovereenkomst, bedoeld in artikel 1, § 4, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke
arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, zoals gewijzigd
bij deze wet, inwerking treedt na algemeen verbindend verklaard te zijn bij koninklijk besluit (art. 39, 4°).

Art. 47

1[...]
In afwachting van een koninklijk besluit genomen op basis van artikel 23 blijft artikel 18 van dezelfde collectieve
arbeidsovereenkomst van kracht.
Bij ontstentenis van een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst
bedoeld bij artikel 1, § 5, blijven de artikelen 2, § 2, 2° en 3°, § 3, § 4, en 17, van de collectieve arbeidsovereenkomst
nr. 36 van kracht.
Trefwoorden:
Tijdelijke en uitzendarbeid, algemeen

Art. 48

De Koning kan, voor de openbare diensten die niet onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december
1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, andere procedures, 1[voorwaarden
en regels]1 vastleggen dan deze bedoeld bij de artikelen 1 en 32 van deze wet.

Wetshistoriek
Gewijzigd bij art. 162 W. 21 december 1994 (B.S., 23 december 1994).

Trefwoorden:
Tijdelijke en uitzendarbeid, algemeen

Art. 49

De uitzendbureaus geleid of opgericht door de overheid zijn gebonden voor hun uitzendkrachten de bepalingen van
deze wet, van de uitvoeringsbesluiten en van de collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten in de Nationale
Arbeidsraad of het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, na te leven.
Trefwoorden:
Tijdelijke en uitzendarbeid, algemeen

Over deze akte

Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter
beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers
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Publicatiedatum 20/08/1987
Afkondigingsdatum 24/07/1987
Inwerkingtreding 30/08/1987
Kluwernummer 2884
Verkorte benaming uitzendarbeidswet 1987; uitzendarbeidswet
Bron Belgisch Staatsblad
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HvJ (1e k.) nr. C-428/19, 8 juli 2021 (OL, PM, RO / Rapidsped Fuvarozási és
Szállítmányozási Zrt.)

HvJ (1e k.) nr. C-428/19, 8 juli 2021 (OL, PM, RO / Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt.)
http://curia.europa.eu (8 juli 2021), concl. BOBEK, M.; Pb C 23 augustus 2021 (dispositief), afl. 338, 2 en http://eur-
lex.europa.eu (24 augustus 2021)
Samenvatting 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 moet aldus worden uitgelegd dat
zij van toepassing is op transnationale dienstverrichtingen in de wegvervoersector.

Commentaar:

Website Hof van Justitie en Gerecht van de EU

Trefwoorden:
Detachering van werknemers in België, algemeen Vrij verkeer van werknemers, algemeen
Vervoer (Europese Unie)

Samenvatting 2
Artikel 3, lid 1, en artikel 6 van richtlijn 96/71, gelezen in samenhang met artikel 5 ervan, moeten aldus worden
uitgelegd dat zij vereisen dat het feit dat een in een lidstaat gevestigde werkgever de bepalingen van een andere
lidstaat inzake het minimumloon heeft geschonden, door vanuit eerstbedoelde lidstaat ter beschikking gestelde
werknemers tegenover deze werkgever kan worden ingeroepen voor een rechterlijke instantie van deze lidstaat,
indien deze bevoegd is.

Commentaar:

Website Hof van Justitie en Gerecht van de EU

Trefwoorden:
Detachering van werknemers in België, algemeen Minimumloon Vrij verkeer van werknemers, algemeen
Europese sociale politiek, algemeen Vervoer (Europese Unie)

Samenvatting 3
Artikel 3, lid 7, tweede alinea, van richtlijn 96/71 moet aldus worden uitgelegd dat een dagvergoeding waarvan het
bedrag verschilt naargelang van de duur van de terbeschikkingstelling van de werknemer, een toeslag in verband met
de terbeschikkingstelling vormt die deel uitmaakt van het minimumloon, tenzij deze wordt uitgekeerd als vergoeding
van daadwerkelijk gemaakte onkosten in verband met de terbeschikkingstelling, zoals reiskosten, verblijfkosten en
kosten voor voeding, of tenzij het gaat om een toeslag die wijziging brengt in de verhouding tussen de prestatie van
de werknemer en de tegenprestatie die hij daarvoor ontvangt.

Commentaar:

Website Hof van Justitie en Gerecht van de EU

Trefwoorden:
Detachering van werknemers in België, algemeen Minimumloon Vrij verkeer van werknemers, algemeen
Europese sociale politiek, algemeen Vervoer (Europese Unie)

Samenvatting 4
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Artikel 10, lid 1, van verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot
harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van verordeningen
(EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 3820/85 van de
Raad moet aldus worden uitgelegd dat het zich er in beginsel niet tegen verzet dat een wegvervoersonderneming
bestuurders een premie toekent die wordt berekend op basis van besparingen in de vorm van een verlaging van het
brandstofverbruik in verhouding tot het afgelegde traject. Een dergelijke premie zou echter wel in strijd zijn met die
bepaling indien zij, in plaats van uitsluitend aan de brandstofbesparing te zijn gekoppeld, een dergelijke besparing
beloont naargelang van de afgelegde afstand en/of de hoeveelheid te vervoeren goederen op een wijze die de
bestuurder aanzet tot rijgedrag dat de verkeersveiligheid in gevaar kan brengen en/of hem aanzet tot inbreuken op
verordening nr. 561/2006.

Commentaar:

Website Hof van Justitie en Gerecht van de EU

Trefwoorden:
Vervoer (Europese Unie) Loonbestanddelen, premie en gratificatie, algemeen
Europese sociale politiek, algemeen

Volledige tekst
„Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 96/71/EEG – Artikel 1, lid 1, en artikelen 3 en 5 – Terbeschikkingstelling van
werknemers met het oog op het verrichten van diensten – Bestuurders in het internationale wegvervoer –
Inachtneming van het minimumloon van het land van terbeschikkingstelling – Dagvergoeding – Verordening (EG) nr.
561/2006 – Artikel 10 – Vergoeding die aan werknemers wordt toegekend op basis van de verbruikte brandstof”
In zaak C-428/19,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Gyulai
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (bestuurs- en arbeidsrechter Gyula, Hongarije) bij beslissing van 20 mei 2019,
ingekomen bij het Hof op 4 juni 2019, in de procedure

OL,

PM,

RO

tegen

Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt.,

wijst

HET HOF (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: J.-C. Bonichot, kamerpresident, L. Bay Larsen (rapporteur), C. Toader, M. Safjan en N.
Jääskinen, rechters,

advocaat-generaal: M. Bobek,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,
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gelet op de opmerkingen van:

OL, PM en RO, vertegenwoordigd door G. Lupkovics, ügyvéd,
Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt., vertegenwoordigd door D. Kaszás, ügyvéd,
de Hongaarse regering, vertegenwoordigd door M. Z. Fehér, G. Koós en M. M. Tátrai als gemachtigden,
de Franse regering, vertegenwoordigd door A.-L. Desjonquières en C. Mosser als gemachtigden,
de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door M. Bulterman en P. Huurnink als gemachtigden,
de Poolse regering, vertegenwoordigd door B. Majczyna als gemachtigde,
de Europese Commissie, aanvankelijk vertegenwoordigd door W. Mölls, B.-R. Killmann en L. Havas,
vervolgens door B.-R. Killmann en L. Havas als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 6 mei 2021,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 1, lid 1, en de artikelen 3 en 5 van 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 1997, L 18, blz. 1), en artikel 10 van verordening (EG) nr.
561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften
van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de
Raad en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad (PB 2006, L 102, blz. 1).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen OL, PM en RO enerzijds, en Rapidsped Fuvarozási és
Szállítmányozási Zrt. (hierna: „Rapidsped”) anderzijds, over een verzoek van eerstgenoemden, in hun hoedanigheid
van chauffeurs in het internationale wegvervoer, om van Rapidsped, hun werkgever, voor hun werktijd in Frankrijk
een salaris te verkrijgen dat voldoet aan het Franse minimumloon.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

Richtlijn 96/71

3Artikel 1 van richtlijn 96/71, met als opschrift „Toepassingsgebied”, bepaalt:

“1. Deze richtlijn is van toepassing op in een lidstaat gevestigde ondernemingen die in het kader van
transnationale dienstverrichtingen, overeenkomstig lid 3, werknemers ter beschikking stellen op het
grondgebied van een lidstaat.

2. Deze richtlijn is niet van toepassing op het zeevarend personeel van koopvaardijondernemingen.

3. Deze richtlijn is van toepassing voor zover de in lid 1 bedoelde ondernemingen een van de
volgende transnationale maatregelen nemen:

a) een werknemer voor hun rekening en onder hun leiding op het grondgebied van een lidstaat ter
beschikking stellen, in het kader van een overeenkomst tussen de onderneming van herkomst en de
ontvanger van de dienst die in deze lidstaat werkzaam is, voor zover er gedurende de periode van
terbeschikkingstelling een dienstverband tussen de onderneming van herkomst en de werknemer
bestaat, [...]
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[...]”

4 Artikel 2 van deze richtlijn, „Definitie”, luidt als volgt:

“1. Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder ‚ter beschikking gestelde werknemer’ verstaan,
iedere werknemer die gedurende een bepaalde periode werkt op het grondgebied van een lidstaat die
niet de staat is waar die werknemer gewoonlijk werkt.

2. Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het begrip ‚werknemer’ bepaald door het recht van de
lidstaat waar de werknemer ter beschikking is gesteld.”

5 Artikel 3 van die richtlijn, „Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden”, luidt:

“1. De lidstaten zien erop toe dat de in artikel 1, lid 1, bedoelde ondernemingen – ongeacht het recht
dat van toepassing is op het dienstverband – voor de op hun grondgebied ter beschikking gestelde
werknemers wat de hierna genoemde aangelegenheden betreft, de arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden garanderen die, in de lidstaat waar het werk wordt uitgevoerd, zijn vastgelegd:

– in wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen

en/of

– in collectieve arbeidsovereenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken die algemeen verbindend zijn
verklaard in de zin van lid 8, voor zover deze betrekking hebben op de in de bijlage genoemde
activiteiten:

[...]

c) minimumlonen, inclusief vergoedingen voor overwerk; dit punt is niet van toepassing op de
aanvullende bedrijfspensioenregelingen;

[...]

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het begrip ‚minimumlonen’ als bedoeld in de eerste alinea,
tweede streepje, onder c), bepaald door de nationale wetgeving en/of praktijk van de lidstaat waar de
werknemer ter beschikking is gesteld.

[...]

7. De leden 1 tot en met 6 vormen geen beletsel voor de toepassing van arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden die gunstiger voor de werknemers zijn.

De toeslagen in verband met de terbeschikkingstelling worden als een deel van het minimumloon
beschouwd, voor zover deze niet uitgekeerd worden als vergoeding van daadwerkelijk in verband met
de terbeschikkingstelling gemaakte onkosten, zoals reiskosten, verblijfkosten en kosten voor voeding.

[...]”

6 Artikel 5, „Maatregelen”, van voornoemde richtlijn bepaalt:

“De lidstaten nemen adequate maatregelen ingeval niet aan de bepalingen van deze richtlijn wordt
voldaan.

Zij dragen er met name zorg voor dat de werknemers en/of hun vertegenwoordigers over passende
procedures beschikken om de naleving van de verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn af te
dwingen.”
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7 Artikel lid 6, van richtlijn 96/71, „Rechterlijke bevoegdheid” luidt:

“Om het recht op de in artikel 3 gegarandeerde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden te doen
gelden, kan een rechtsvordering worden ingesteld in de lidstaat op het grondgebied waarvan de
werknemer ter beschikking is (was) gesteld onverminderd, in voorkomend geval, de mogelijkheid om,
conform de bestaande internationale overeenkomsten inzake rechterlijke bevoegdheid, een
rechtsvordering in een andere staat in te stellen.”

Richtlijn 2003/59

8 Richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2003 betreffende de vakbekwaamheid en
de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg
bestemde voertuigen, tot wijziging van verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en richtlijn 91/439/EEG van de
Raad en tot intrekking van richtlijn 76/914/EEG van de Raad (PB 2003, L 226, blz. 4), vermeldt in overweging 10 dat
de ontwikkeling van defensief rijgedrag, in combinatie met rationeel brandstofverbruik, zowel voor de samenleving als
voor de vervoersector zelf positieve effecten zal hebben.

9 Artikel 1 van deze richtlijn, „Toepassingsgebied”, is als volgt verwoord:

“Deze richtlijn is van toepassing op het besturen van voertuigen door:

onderdanen van een lidstaat,a.
onderdanen van een derde land die in dienst zijn van of werken voor een in een lidstaatb.
gevestigde onderneming,

hierna ‚bestuurders’ genoemd, die binnen de Gemeenschap over de openbare weg vervoer verrichten,
met:

– voertuigen waarvoor een rijbewijs van een van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, zoals omschreven
bij richtlijn 91/439/EEG [van de Raad van 29 juli 1991 betreffende het rijbewijs (PB 1991, L 237, blz.
1)], of een als gelijkwaardig erkend rijbewijs vereist is;

[...]”

10 Bijlage I bij die richtlijn heeft als opschrift „Minimumeisen voor de beroepskwalificatie en -opleiding”. Volgens deel
1, punt 1.3, van deze bijlage moet de kennis die in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling door de
lidstaten van de basiskwalificatie die de bestuurders bezitten en de nascholing die zij hebben genoten, onder meer
betrekking hebben op de optimalisering van het brandstofverbruik in verband met de rijbewijzen C, C+E, C1, C1+E.

Richtlijn 2006/126

11 Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs
(PB 2006, L 403, blz. 18), heeft met ingang van 19 januari 2013 richtlijn 91/439 ingetrokken en is daarvoor in de
plaats gekomen. Uit artikel 4 van richtlijn 2006/126, gelezen in samenhang met de concordantietabel in bijlage III bij
richtlijn 2003/59, volgt dat de in laatstgenoemde richtlijn bedoelde rijbewijzen C, C+E, C1, C1+E betrekking hebben
op voertuigen die met name dienen voor goederenvervoer over de weg met een toegestane maximummassa van
meer dan 3,5 ton.

12 Volgens artikel 17, derde alinea, van richtlijn 2006/126 gelden verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn 91/439 als
verwijzingen naar richtlijn 2006/126.

Verordening nr. 561/2006

13 Krachtens artikel 2, lid 1, onder a), van verordening nr. 561/2006 is deze verordening van toepassing op
wegvervoer van met name goederen, waarbij de toegestane maximummassa van de voertuigen, dat van de
aanhangwagens of opleggers inbegrepen, meer dan 3,5 ton bedraagt.
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14 Artikel 10, lid 1, van deze verordening bepaalt:

“Een vervoersonderneming mag bestuurders die zij in dienst heeft of die haar ter beschikking zijn
gesteld, niet betalen, zelfs niet wanneer dit geschiedt in de vorm van premies of loontoeslagen
naargelang van de afgelegde afstand en/of de hoeveelheid vervoerde goederen, ingeval dergelijke
betalingen van dien aard zijn [dat zij] de verkeersveiligheid in gevaar [...] brengen en/of inbreuken op
deze verordening [aanmoedigen].”

Verordening nr. 44/2001

15Artikel 68, lid 1, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 2001, L 12,
blz. 1) bepaalde dat deze verordening in de betrekkingen tussen de lidstaten in de plaats kwam van het Verdrag van
27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke
en handelszaken (PB 1972, L 299, blz. 32), zoals gewijzigd bij de opeenvolgende verdragen betreffende de
toetreding van de nieuwe lidstaten tot dit verdrag (hierna: „Verdrag van Brussel”), uitgezonderd ten aanzien van
bepaalde grondgebieden van de lidstaten. Artikel 68, lid 2, van die verordening bepaalde dat voor zover deze
verordening in de betrekkingen tussen de lidstaten in de plaats kwam van het Verdrag van Brussel, elke verwijzing
naar dat verdrag als een verwijzing naar deze verordening gold.

Verordening nr. 1215/2012

16 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB
2012, L 351, blz. 1), vermeldt in overweging 8:

“Op 22 december 2000 heeft de Raad verordening [nr. 44/2001] vastgesteld, die in de plaats is
gekomen van het [Verdrag van Brussel], voor wat betreft het grondgebied van de lidstaten zoals
bestreken door het VWEU, met uitzondering van Denemarken. Bij besluit 2006/325/EG van de Raad
[van 27 april 2006 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap
en het Koninkrijk Denemarken betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 2006, L 120, blz. 22)] heeft de
Gemeenschap met Denemarken een overeenkomst gesloten ter waarborging dat de bepalingen van
verordening [nr. 44/2001] in Denemarken verzekert. [...]”

17 Krachtens artikel 21, lid 1, onder a), van deze verordening kan een werkgever met woonplaats op het grondgebied
van een lidstaat worden opgeroepen voor de gerechten van de lidstaat waar hij zijn woonplaats heeft.

18 Volgens artikel 62, lid 1, van die verordening past het gerecht, om vast te stellen of een partij woonplaats heeft op
het grondgebied van de lidstaat bij een van welks gerechten een zaak aanhangig is, zijn intern recht toe.

19 Ingevolge artikel 80 van verordening nr. 1215/2012 is verordening nr. 44/2001 bij deze verordening ingetrokken.
Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar verordening nr. 1215/2012.

Hongaars recht

20 § 3, lid 2, van de a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (wet nr. I van 2012 tot vaststelling van het
arbeidswetboek; hierna: „arbeidswetboek”) bepaalt dat dit wetboek, tenzij anders bepaald, van toepassing is wanneer
de werknemer zijn arbeid gewoonlijk in Hongarije verricht.

21 § 285 van het arbeidswetboek luidt als volgt:

“1. Werkgevers en werknemers kunnen hun op de arbeidsverhouding of op deze wet gebaseerde
vorderingen, en vakbonden en ondernemingsraden kunnen hun op deze wet, op een collectieve
arbeidsovereenkomst of op een ondernemingsovereenkomst gebaseerde vorderingen bij een rechter
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aanhangig maken.

[...]

4. Overeenkomstig § 295 kunnen werknemers hun vorderingen die betrekking hebben op een periode
waarin zij in Hongarije waren tewerkgesteld ook bij een Hongaarse rechter aanhangig maken.”

22 § 295, lid 1, van dit wetboek bepaalt:

“Indien een werknemer door een buitenlandse werkgever op basis van een overeenkomst met een
derde op het grondgebied van Hongarije is tewerkgesteld en de arbeidsverhouding op grond van § 3,
lid 2, van deze wet is uitgesloten van het toepassingsgebied ervan, zijn, behoudens het bepaalde in lid
4, de bepalingen van Hongaars recht, met inbegrip van de bepalingen van de toepasselijke collectieve
arbeidsovereenkomst, van toepassing op die arbeidsverhouding voor wat betreft

de duur van de langste arbeidstijd of de kortste rusttijd;a.
de minimale duur van de jaarlijkse vakantie met behoud van loon;b.
het bedrag van het minimumloon;c.
de voorwaarden voor uitzendwerk zoals bepaald in § 214 tot en met § 222;d.
de voorschriften inzake de bescherming van werknemers;e.
de tewerkstellings- en arbeidsvoorwaarden voor zwangere vrouwen, voor vrouwen met jongef.
kinderen en voor jeugdige werknemers, alsmede
het vereiste van gelijke behandeling.”g.

23 Overeenkomstig § 299 van dat wetboek heeft het met name tot doel om richtlijn 96/71 om te zetten in nationaal
recht.

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

24 OL, PM en RO (hierna: „betrokken chauffeurs”) hebben elk op respectievelijk 12 juni 2015, 7 juli 2016 en 26
augustus 2016 met Rapidsped, een in Hongarije gevestigde onderneming, een arbeidsovereenkomst gesloten voor
tewerkstelling als vrachtwagenchauffeur.

25 Deze overeenkomsten, die op eenvormige wijze zijn opgesteld, bepalen dat de werknemer, hoewel hij naast het
verrichten van internationaal goederenvervoer ook het verrichten van binnenlands goederenvervoer tot taak heeft,
zijn werk gewoonlijk moet verrichten op plaatsen die vaak en hoofdzakelijk in het buitenland zijn gelegen, zonder dat
de in het buitenland verrichte arbeid evenwel duurzaam van aard is.

26 Krachtens Hongaars recht heeft de werknemer recht op dagvergoedingen voor in het buitenland verrichte arbeid.
Uit het dossier waarover het Hof beschikt, en met name uit een door Rapidsped opgesteld informatiedocument voor
werknemers, blijkt dat hoe langer de periode van terbeschikkingstelling duurde, die volgens de overeenkomst naar
keuze van de werknemer kon variëren van in beginsel drie tot vijf weken, des te hoger het bedrag van die
vergoedingen was. In datzelfde document werd gepreciseerd dat die vergoedingen bestemd waren om de in het
buitenland gemaakte onkosten te dekken.

27 Bovendien bepaalden de arbeidsovereenkomsten van de betrokken chauffeurs dat zij, wanneer zij brandstof
bespaarden, naar goeddunken van de werkgever een premie konden ontvangen, die werd berekend op basis van
een formule waarbij het brandstofverbruik wordt gerelateerd aan de afgelegde afstand.

28 De betrokken chauffeurs reisden voor de uitvoering van hun werkzaamheden met een minibus naar Frankrijk.
Tijdens de gehele duur van de terbeschikkingstelling stelden de dispatchingdiensten van Rapidsped de te verrichten
vervoerstaken vast, wat wil zeggen dat zij bepaalden op welke datum, met welk voertuig en langs welke route de
goederen moesten worden vervoerd. Met het oog op de cabotageregels hebben de chauffeurs een aantal keren de
grens overschreden.

29 Aan het begin van elke periode van terbeschikkingstelling verstrekte Rapidsped de betrokken chauffeurs een door
een Hongaarse notaris gewaarmerkte verklaring, alsmede een detacheringsverklaring van het Franse ministerie van
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Arbeid, waaruit bleek dat hun uurloon 10,40 EUR per uur bedroeg, dat wil zeggen meer dan het Franse
minimumuurloon voor de wegvervoersector, dat op 9,76 EUR per uur was vastgesteld.

30 De betrokken chauffeurs hebben bij de verwijzende rechter, de Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
(bestuurs- en arbeidsrechter Gyula, Hongarije), een vordering ingesteld tegen Rapidsped op grond dat hun loon voor
de in Frankrijk verrichte werktijd niet voldeed aan het Franse minimumloon.

31 Op grond van de arbeidsovereenkomsten van de betrokken chauffeurs ontvingen zij in 2018 daadwerkelijk een
maandsalaris van 545 EUR bruto, ofwel 3,24 EUR per uur. Wat het verschil van 6,52 EUR per uur tussen het Franse
minimumloon en het door deze chauffeurs ontvangen uurloon betreft, betoogt Rapidsped voor de verwijzende rechter
dat dit verschil werd gedekt door het bedrag van de hun betaalde dagvergoedingen en brandstofbesparingspremie,
aangezien deze deel uitmaakten van hun salaris, hetgeen de chauffeurs betwisten.

32 Volgens de verwijzende rechter valt de situatie die in het hoofdgeding aan de orde is, gesteld dat richtlijn 96/71
van toepassing is op het internationale goederenvervoer, onder deze richtlijn, aangezien de in Hongarije
geregistreerde werkgever – Rapidsped – Hongaarse werknemers – de betrokken chauffeurs – ter beschikking stelt,
die in andere lidstaten van de Europese Unie op grond van Hongaars arbeidsrecht worden tewerkgesteld voor
rekening en onder leiding van die werkgever, met het oog op het verrichten van diensten op het gebied van
goederenvervoer aan klanten op de plaats van terbeschikkingstelling. De werknemers hadden gedurende de gehele
periode een arbeidsverhouding met Rapidsped, die verantwoordelijk was voor de terbeschikkingstelling.

33 Daarop heeft de Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de
volgende prejudiciële vragen gesteld:

“1) Dient artikel 1, lid 1, van richtlijn [96/71], gelezen in samenhang met de artikelen 3 en 5 van die
richtlijn en met de §§ 285 en 299 van het Hongaarse arbeidswetboek, aldus te worden uitgelegd dat
Hongaarse werknemers zich in een bij de Hongaarse rechter aanhangig geding tegenover de
Hongaarse werkgever kunnen beroepen op schending van deze richtlijn en van de bepalingen van
Frans recht betreffende het minimumloon?

2) Moet de dagvergoeding die werknemers gedurende hun terbeschikkingstelling in het buitenland ter
dekking van hun onkosten ontvangen als onderdeel van het loon worden aangemerkt?

3) Is een praktijk waarbij de werkgever vrachtwagenchauffeurs in geval van brandstofbesparing in
verhouding tot de gereden afstand en het brandstofgebruik een op basis van een formule berekende
premie toekent die geen deel uitmaakt van hun in de arbeidsovereenkomst vastgestelde loon en
waarover zij geen belasting of premies betalen, in strijd met artikel 10 van verordening [nr. 561/2006]?
Bij die praktijk worden de vrachtwagenchauffeurs, om brandstof te besparen, namelijk aangespoord tot
een rijstijl (waarbij zij bijvoorbeeld hellingen afdalen met de versnelling zo lang mogelijk in de vrije
stand) die de verkeersveiligheid op de weg in gevaar kan brengen.

4) Is richtlijn [96/71] van toepassing op het internationale goederenvervoer, met name gezien het feit
dat de Europese Commissie een inbreukprocedure tegen de Franse Republiek en de Bondsrepubliek
Duitsland heeft ingeleid op de grond dat deze lidstaten hun nationale regelgeving inzake het
minimumloon op de wegvervoersector toepassen?

5) Kan een richtlijn op zichzelf – wanneer omzetting in nationale wetgeving uitblijft – verplichtingen
scheppen voor particulieren en kan een vordering tegen een particulier in een bij de nationale rechter
aanhangig geding rechtstreeks op deze richtlijn worden gebaseerd?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Vierde vraag

34 Met zijn vierde vraag, die als eerste dient te worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in essentie te
vernemen of richtlijn 96/71 aldus moet worden uitgelegd dat zij van toepassing is op transnationale
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dienstverrichtingen in de wegvervoersector.

35 In herinnering dient te worden gebracht dat het Hof in punt 41 van het arrest van 1 december 2020, Federatie
Nederlandse Vakbeweging (C-815/18, EU:C:2020:976), heeft geoordeeld dat dit het geval was.

36 Om die reden moet op de vierde vraag worden geantwoord dat richtlijn 96/71 aldus moet worden uitgelegd dat zij
van toepassing is op transnationale dienstverrichtingen in de wegvervoersector.

Eerste vraag

37 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in essentie te vernemen of artikel 1, lid 1, van richtlijn 96/71,
gelezen in samenhang met de artikelen 3 en 5 van deze richtlijn, aldus moet worden uitgelegd dat het feit dat een in
een lidstaat gevestigde werkgever de voorschriften inzake het minimumloon van een andere lidstaat heeft
geschonden, door vanuit eerstbedoelde lidstaat ter beschikking gestelde werknemers aan deze werkgever kan
worden tegengeworpen voor een rechterlijke instantie van deze lidstaat.

38 In dit verband moet in herinnering worden gebracht dat, teneinde de naleving van een kern van dwingende
bepalingen voor minimale bescherming te verzekeren, artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/71 bepaalt dat de lidstaten erop
toezien dat in een lidstaat gevestigde ondernemingen in het kader van een grensoverschrijdende dienstverrichting,
ongeacht het recht dat van toepassing is op het dienstverband, voor de op het grondgebied van een andere lidstaat
ter beschikking gestelde werknemers de op dat grondgebied geldende arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden
garanderen met betrekking tot de in deze bepaling genoemde aangelegenheden, waaronder de minimumlonen (zie in
die zin arrest van 12 februari 2015, Sähköalojen ammattiliitto, C-396/13, EU:C:2015:86, punt 29 en aldaar
aangehaalde rechtspraak).

39 Wat artikel 5 van richtlijn 96/71 betreft, draagt de tweede alinea van deze bepaling de lidstaten op om er met name
zorg voor te dragen dat de ter beschikking gestelde werknemers over passende procedures beschikken om de
naleving van de verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn af te dwingen. Deze werknemers moeten zich dus voor de
rechter kunnen beroepen op de naleving van de in artikel 3, lid 1, van die richtlijn bedoelde arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden, zoals die met betrekking tot het minimumloon.

40Artikel 6 van richtlijn 96/71 bepaalt dat, naast de mogelijkheid voor ter beschikking gestelde werknemers om,
teneinde het recht op de door artikel 3 van deze richtlijn gewaarborgde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden te
doen gelden, een rechtsvordering in te stellen in een lidstaat waarvan de rechterlijke instanties bevoegd zijn
overeenkomstig de bestaande internationale overeenkomsten inzake rechterlijke bevoegdheid, deze werknemers een
dergelijk beroep ook kunnen instellen bij de bevoegde rechterlijke instanties van de lidstaat op het grondgebied
waarvan zij ter beschikking zijn of waren gesteld.

41 Hieruit volgt dat artikel 3, lid 1, en de artikelen 5 en 6 van richtlijn 96/71 aldus moeten worden uitgelegd dat zij ter
beschikking gestelde werknemers, ongeacht welk recht van toepassing is op de arbeidsverhouding, het recht
waarborgen om voor een van de in het vorige punt bedoelde bevoegde rechterlijke instanties de bepalingen van de
gastlidstaat inzake de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden met betrekking tot de in deze eerste bepaling
genoemde aangelegenheden, waaronder de minimumlonen, in te roepen en te doen gelden.

42 Tot slot dient te worden opgemerkt dat volgens artikel 21, lid 1, onder a), van verordening nr. 1215/2012, waar
artikel 6 van richtlijn 96/71 indirect naar verwijst door melding te maken van „bestaande internationale
overeenkomsten inzake rechterlijke bevoegdheid”, een werkgever met woonplaats op het grondgebied van een
lidstaat kan worden opgeroepen voor de gerechten van de lidstaat waar hij zijn woonplaats heeft.

43 Voorts bepaalt artikel 62, lid 1, van die verordening dat een gerecht, om vast te stellen of een partij woonplaats
heeft op het grondgebied van de lidstaat bij een van welks gerechten een zaak aanhangig is, zijn intern recht toepast.

44 Het staat dus in casu aan de verwijzende rechter om, teneinde vast te stellen of hij bevoegd is op grond van
verordening nr. 1215/2012, na te gaan of de werkgever van de betrokken chauffeurs op grond van de Hongaarse
wetgeving moet worden geacht in Hongarije te wonen.
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45 Gelet op alle voorgaande overwegingen moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, en artikel
6 van richtlijn 96/71, gelezen in samenhang met artikel 5 ervan, aldus moeten worden uitgelegd dat zij vereisen dat
het feit dat een in een lidstaat gevestigde werkgever de bepalingen van een andere lidstaat inzake het minimumloon
heeft geschonden, door vanuit eerstbedoelde lidstaat ter beschikking gestelde werknemers tegenover deze
werkgever kan worden ingeroepen voor een rechterlijke instantie van deze lidstaat, indien deze bevoegd is.

Tweede vraag

46 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in essentie te vernemen of artikel 3, lid 7, tweede alinea, van
richtlijn 96/71 aldus moet worden uitgelegd dat dagvergoedingen ter dekking van de onkosten die gedurende de
terbeschikkingstelling van werknemers in het buitenland zijn gemaakt, moeten worden geacht deel uit te maken van
het minimumloon.

47 In dit verband dient te worden opgemerkt dat artikel 3, lid 1, tweede alinea, van richtlijn 96/71 voor de vaststelling
van de in artikel 3, lid 1, eerste alinea, van deze richtlijn bedoelde minimumlonen uitdrukkelijk verwijst naar de
nationale wetgeving of praktijk van de lidstaat waar de werknemer ter beschikking is gesteld (arrest van 12 februari
2015, Sähköalojen ammattiliitto, C-396/13, EU:C:2015:86, punt 32 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

48 Voorts preciseert artikel 3, lid 7, tweede alinea, van die richtlijn, wat de toeslagen in verband met de
terbeschikkingstelling betreft, in hoeverre die bestanddelen van de beloning als een deel van het minimumloon
worden beschouwd in het kader van de in artikel 3 van de richtlijn vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden (arrest van 12 februari 2015, Sähköalojen ammattiliitto, C-396/13, EU:C:2015:86, punt 33).

49 Wat de vraag betreft of een dagvergoeding als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, deel uitmaakt van het
minimumloon in de zin van artikel 3 van richtlijn 96/71, moet in herinnering worden gebracht dat krachtens artikel 3, lid
7, tweede alinea, van richtlijn 96/71 vergoedingen als „toeslagen in verband met de terbeschikkingstelling” die deel
uitmaken van het minimumloon moeten worden aangemerkt, wanneer zij niet aan de werknemers worden uitgekeerd
als vergoeding van daadwerkelijk in verband met de terbeschikkingstelling gemaakte onkosten.

50 De in het hoofdgeding aan de orde zijnde dagvergoeding is in de informatienota die Rapidsped ten behoeve van
haar personeel heeft opgesteld, weliswaar aldus omschreven dat die bedoeld is om de door de ter beschikking
gestelde werknemers in het buitenland gemaakte onkosten te dekken, maar dit neemt niet weg dat het bedrag van
deze vergoeding verschilt naargelang die terbeschikkingstelling drie, vier of vijf weken of zelfs langer duurt. Dit
tweede gegeven, in het bijzonder het forfaitaire en progressieve karakter van die vergoeding, lijkt erop te wijzen dat
deze vergoeding niet zozeer beoogt om de onkosten van werknemers in het buitenland te dekken, maar eerder, net
als de vergoeding die aan de orde was in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 12 februari 2015, Sähköalojen
ammattiliitto (C-396/13, EU:C:2015:86, punt 48), een compensatie vormt voor de nadelen van de
terbeschikkingstelling, die verband houden met het feit dat de betrokkenen zich ver van hun gewoonlijke omgeving
bevinden.

51 Bovendien blijkt uit het dossier waarover het Hof beschikt niet dat deze vergoeding wordt uitgekeerd als
vergoeding van daadwerkelijk gemaakte onkosten, zoals reiskosten, verblijfkosten en kosten voor voeding.

52 Niettemin dient in herinnering te worden gebracht dat de toeslagen en bijslagen die volgens de wetgeving of de
nationale praktijk van de lidstaat waar de werknemer ter beschikking is gesteld geen bestanddeel van het
minimumloon zijn en die een wijziging brengen in de verhouding tussen de prestatie van de werknemer en de
tegenprestatie die hij daarvoor ontvangt, volgens richtlijn 96/71 niet als bestanddelen van het minimumloon kunnen
worden beschouwd. Het is immers volstrekt normaal dat wanneer de werkgever in bijzondere omstandigheden
verlangt dat de werknemer meer werk verricht of meer uren maakt, de werknemer voor deze extra prestatie een
vergoeding ontvangt, zonder dat deze vergoeding in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het
minimumloon (arrest van 14 april 2005, Commissie/Duitsland, C-341/02, EU:C:2005:220, punten 39 en 40).

53 Aangezien het Hof in casu niet over alle relevante informatie beschikt, staat het aan de verwijzende rechter om in
dit verband de noodzakelijke verificaties te verrichten.

54 Gelet op alle voorgaande overwegingen moet op de tweede vraag worden geantwoord dat artikel 3, lid 7, tweede
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alinea, van richtlijn 96/71 aldus moet worden uitgelegd dat een dagvergoeding waarvan het bedrag verschilt
naargelang van de duur van de terbeschikkingstelling van de werknemer, een toeslag in verband met de
terbeschikkingstelling vormt die deel uitmaakt van het minimumloon, tenzij deze wordt uitgekeerd als vergoeding van
daadwerkelijk gemaakte onkosten in verband met de terbeschikkingstelling, zoals reiskosten, verblijfkosten en kosten
voor voeding, of tenzij het gaat om een toeslag die wijziging brengt in de verhouding tussen de prestatie van de
werknemer en de tegenprestatie die hij daarvoor ontvangt.

Derde vraag

55 Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in essentie te vernemen of artikel 10 van verordening nr.
561/2006 aldus moet worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat een wegvervoersonderneming bestuurders
een premie toekent die wordt berekend op basis van besparingen in de vorm van een verlaging van het
brandstofverbruik in verhouding tot het afgelegde traject.

56 Volgens artikel 10, lid 1, van verordening nr. 561/2006 mag een vervoersonderneming de bestuurders die zij in
dienst heeft of die haar ter beschikking zijn gesteld, niet betalen, zelfs niet wanneer dit geschiedt in de vorm van
premies of loontoeslagen naargelang van de afgelegde afstand en/of de hoeveelheid vervoerde goederen, ingeval
dergelijke betalingen van dien aard zijn dat zij de verkeersveiligheid in gevaar brengen en/of inbreuken op deze
verordening aanmoedigen.

57 Voor de toepasselijkheid van deze bepaling moet dus aan twee voorwaarden worden voldaan. Ten eerste moet de
vergoeding van bestuurders, ook als deze wordt toegekend in de vorm van premies of loontoeslagen, worden
berekend op basis van de afgelegde afstand en/of de hoeveelheid vervoerde goederen. Ten tweede moet een
dergelijke vergoeding van dien aard zijn dat zij de verkeersveiligheid in gevaar brengt en/of inbreuken op verordening
nr. 561/2006 aanmoedigt.

58 Bovendien kan worden opgemerkt dat uit richtlijn 2003/59, en in het bijzonder uit overweging 10 ervan en bijlage I
erbij, gelezen in samenhang met richtlijn 2006/126, blijkt dat het vereiste dat bestuurders van voertuigen voor
goederenvervoer over de weg met een massa van meer dan 3,5 ton die onder verordening nr. 561/2006 vallen,
worden opgeleid om hun brandstofverbruik te optimaliseren, zowel voor de samenleving als voor de vervoersector
zelf positieve effecten kan hebben.

59 Aangezien het Unierecht vereist dat bestuurders van deze voertuigen in staat zijn om op rationele en zuinige wijze
te rijden, kan artikel 10, lid 1, van verordening nr. 561/2006 niet aldus worden uitgelegd dat het
vervoersondernemingen in beginsel verbiedt om dit soort rijgedrag te bevorderen door middel van een geldelijke
stimulans in de vorm van een premie.

60 Een dergelijke premie zou echter niet verenigbaar zijn met die bepaling indien zij, in plaats van uitsluitend aan de
brandstofbesparing te zijn gekoppeld, een dergelijke besparing beloont naargelang van de afgelegde afstand en/of de
hoeveelheid te vervoeren goederen op een wijze die de bestuurder aanzet tot rijgedrag dat de verkeersveiligheid in
gevaar kan brengen en/of de bestuurder aanzet tot inbreuken op verordening nr. 561/2006.

61 Het staat dus aan de verwijzende rechter om, gelet op deze overwegingen inzake de draagwijdte van artikel 10, lid
1, van verordening nr. 561/2006, de kenmerken en de gevolgen van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde premie
te bepalen.

62 Volledigheidshalve moet worden opgemerkt dat de brandstofbesparing afhangt van een groot aantal factoren,
zodat de enkele veronderstelling dat een brandstofbesparingspremie bepaalde bestuurders ertoe zou kunnen
aanzetten om hellingen af te dalen met de versnelling in de vrije stand, op zich niet de conclusie wettigt dat een
dergelijke premie in strijd is met het verbod van artikel 10, lid 1, van verordening nr. 561/2006.

63 Gelet op alle voorgaande overwegingen moet op de derde vraag worden geantwoord dat artikel 10, lid 1, van
verordening nr. 561/2006 aldus moet worden uitgelegd dat het zich er in beginsel niet tegen verzet dat een
wegvervoersonderneming bestuurders een premie toekent die wordt berekend op basis van besparingen in de vorm
van een verlaging van het brandstofverbruik in verhouding tot het afgelegde traject. Een dergelijke premie zou echter
wel in strijd zijn met die bepaling indien zij, in plaats van uitsluitend aan de brandstofbesparing te zijn gekoppeld, een
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dergelijke besparing beloont naargelang van de afgelegde afstand en/of de hoeveelheid te vervoeren goederen op
een wijze die de bestuurder aanzet tot rijgedrag dat de verkeersveiligheid in gevaar kan brengen en/of hem aanzet tot
inbreuken op verordening nr. 561/2006.

Vijfde vraag

64 Met zijn vijfde vraag wenst de verwijzende rechter in essentie te vernemen of een richtlijn die niet in nationaal
recht is omgezet, voor een particulier een verplichting kan doen ontstaan die een andere particulier tegenover hem in
rechte kan inroepen.

65 Dienaangaande is het weliswaar vaste rechtspraak dat, wanneer een conforme uitlegging van het nationale recht
onmogelijk blijkt, zelfs een duidelijke, nauwkeurig omschreven en onvoorwaardelijke bepaling van een richtlijn die tot
doel heeft particulieren rechten te verlenen of hun verplichtingen op te leggen, niet als zodanig kan worden toegepast
in geschillen tussen uitsluitend particulieren (zie in die zin arrest van 7 augustus 2018, Smith, C-122/17,
EU:C:2018:631, punten 41 en 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak), doch moet worden vastgesteld dat, zoals de
advocaat-generaal in punt 74 van zijn conclusie heeft opgemerkt, de verwijzende rechter in casu niet heeft
verduidelijkt waarom hij de onderhavige vraag heeft gesteld, noch wat het verband is tussen de relevante bepalingen
van richtlijn 96/71 – die deze rechter overigens niet heeft aangeduid – en de op het hoofdgeding toepasselijke
nationale wetgeving.

66 Krachtens artikel 94, onder c), van het Reglement voor de procesvoering van het Hof dient ieder verzoek om een
prejudiciële beslissing een uiteenzetting te bevatten „van de redenen die de verwijzende rechter ertoe hebben
gebracht om zich over de uitlegging of de geldigheid van bepalingen van het recht van de Unie vragen te stellen,
alsook het verband tussen die bepalingen en de op het hoofdgeding toepasselijke nationale wettelijke regeling.”

67 Voorts is het volgens vaste rechtspraak van het Hof onontbeerlijk, teneinde het Hof in het kader van een
prejudiciële verwijzing in staat te stellen zijn taak overeenkomstig de Verdragen te vervullen, dat de nationale
rechterlijke instanties precies uiteenzetten waarom zij van mening zijn dat een antwoord op hun vragen noodzakelijk
is voor de beslechting van het hoofdgeding (beschikking van 14 april 2021, Casa di Cura Città di Parma, C-573/20,
niet gepubliceerd, EU:C:2021:307, punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

68 Bijgevolg is de vijfde vraag niet-ontvankelijk.

Kosten

69 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen,
zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun
opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:

Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de1.
terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten moet aldus worden
uitgelegd dat zij van toepassing is op transnationale dienstverrichtingen in de wegvervoersector.
Artikel 3, lid 1, en artikel 6 van richtlijn 96/71, gelezen in samenhang met artikel 5 ervan, moeten aldus worden2.
uitgelegd dat zij vereisen dat het feit dat een in een lidstaat gevestigde werkgever de bepalingen van een
andere lidstaat inzake het minimumloon heeft geschonden, door vanuit eerstbedoelde lidstaat ter beschikking
gestelde werknemers tegenover deze werkgever kan worden ingeroepen voor een rechterlijke instantie van
deze lidstaat, indien deze bevoegd is.
Artikel 3, lid 7, tweede alinea, van richtlijn 96/71 moet aldus worden uitgelegd dat een dagvergoeding waarvan3.
het bedrag verschilt naargelang van de duur van de terbeschikkingstelling van de werknemer, een toeslag in
verband met de terbeschikkingstelling vormt die deel uitmaakt van het minimumloon, tenzij deze wordt
uitgekeerd als vergoeding van daadwerkelijk gemaakte onkosten in verband met de terbeschikkingstelling,
zoals reiskosten, verblijfkosten en kosten voor voeding, of tenzij het gaat om een toeslag die wijziging brengt
in de verhouding tussen de prestatie van de werknemer en de tegenprestatie die hij daarvoor ontvangt.
Artikel 10, lid 1, van verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart4.
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2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van
verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van verordening (EEG)
nr. 3820/85 van de Raad moet aldus worden uitgelegd dat het zich er in beginsel niet tegen verzet dat een
wegvervoersonderneming bestuurders een premie toekent die wordt berekend op basis van besparingen in
de vorm van een verlaging van het brandstofverbruik in verhouding tot het afgelegde traject. Een dergelijke
premie zou echter wel in strijd zijn met die bepaling indien zij, in plaats van uitsluitend aan de
brandstofbesparing te zijn gekoppeld, een dergelijke besparing beloont naargelang van de afgelegde afstand
en/of de hoeveelheid te vervoeren goederen op een wijze die de bestuurder aanzet tot rijgedrag dat de
verkeersveiligheid in gevaar kan brengen en/of hem aanzet tot inbreuken op verordening nr. 561/2006.

Volledige tekst, Website Hof van Justitie en Gerecht van de EU
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HvJ (Grote Kamer) nr. C-815/18, 1 december 2020 (Federatie Nederlandse
Vakbeweging / Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-
Tank Kft.)

HvJ (Grote Kamer) nr. C-815/18, 1 december 2020 (Federatie Nederlandse Vakbeweging / Van den Bosch
Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank Kft.) http://curia.europa.eu (1 december 2020), concl.
BOBEK, M.; IHT 2021, afl. 1, 35 en http://iht.larciergroup.com/ (21 mei 2021), noot KROOS, I.; Pb C 1 februari 2021
(dispositief), afl. 35, 3 en http://eur-lex.europa.eu (1 februari 2021); RW 2021-22 (weergave VAN OVERBEEKE, F.),
afl. 19, 736 en http://www.rw.be/ (4 januari 2022)
Samenvatting 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 moet aldus worden uitgelegd dat
zij van toepassing is op transnationale dienstverrichtingen in de sector van het wegvervoer.

Commentaar:

Verbeterende beschikking: Beschikk. HvJ (Grote Kamer) nr. C-815/18 REC, 2 februari 2021 (Federatie Nederlandse
Vakbeweging / Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank Kft). Het tijdschrift
«IHT» 2021, afl. 1, 37 publiceert voormelde beschikking.

Commentaar:

Website Hof van Justitie en Gerecht van de EU

Trefwoorden:
Vrij verkeer van werknemers, algemeen Goederenvervoer over de weg, algemeen
Detachering van werknemers in België, algemeen Vervoer (Europese Unie)

Samenvatting 2
Artikel 1, leden 1 en 3, en artikel 2, lid 1, van richtlijn 96/71 moeten aldus worden uitgelegd dat een werknemer die als
chauffeur werkzaam is in de sector van het internationaal wegvervoer, in het kader van een charterovereenkomst
tussen de in een lidstaat gevestigde onderneming waarbij hij in dienst is en een onderneming die zich bevindt in een
lidstaat die niet de staat is waar de betrokkene gewoonlijk werkt, een werknemer is die ter beschikking is gesteld op
het grondgebied van een lidstaat in de zin van die bepalingen indien het werk dat hij gedurende de aan de orde zijnde
bepaalde periode verricht een voldoende nauwe band vertoont met dat grondgebied. Of er sprake is van een
dergelijke band wordt bepaald in het kader van een algehele beoordeling van factoren zoals de aard van de
werkzaamheden die de betrokken werknemer op dat grondgebied verricht, de mate waarin de werkzaamheden van
die werknemer verband houden met het grondgebied van elke lidstaat waar hij werkzaam is en het aandeel van die
werkzaamheden op het grondgebied van elke lidstaat in de vervoersdienst als geheel.

Het feit dat een chauffeur die werkzaam is in het internationaal vervoer en door een in een lidstaat gevestigde
onderneming ter beschikking is gesteld van een in een andere lidstaat gevestigde onderneming, de instructies voor
zijn opdrachten ontvangt, die opdrachten begint of die opdrachten beëindigt op het hoofdkantoor van die tweede
onderneming, is op zich ontoereikend om te stellen dat die chauffeur op het grondgebied van die andere lidstaat ter
beschikking is gesteld in de zin van richtlijn 96/71, indien het werk dat die chauffeur verricht op basis van andere
factoren geen voldoende nauwe band vertoont met dat grondgebied.

Commentaar:

Verbeterende beschikking: Beschikk. HvJ (Grote Kamer) nr. C-815/18 REC, 2 februari 2021 (Federatie Nederlandse
Vakbeweging / Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank Kft). Het tijdschrift
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«IHT» 2021, afl. 1, 37 publiceert voormelde beschikking.

Commentaar:

Website Hof van Justitie en Gerecht van de EU

Trefwoorden:
Vrij verkeer van werknemers, algemeen Goederenvervoer over de weg, algemeen
Detachering van werknemers in België, algemeen Vervoer (Europese Unie)

Samenvatting 3
Artikel 1, leden 1 en 3, en artikel 2, lid 1, van richtlijn 96/71 moeten aldus worden uitgelegd dat de omstandigheid dat
de ondernemingen die partij zijn bij de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van werknemers gelieerd zijn in
concernverband, op zich niet relevant is bij de beoordeling of er sprake is van een terbeschikkingstelling van
werknemers.

Commentaar:

Verbeterende beschikking: Beschikk. HvJ (Grote Kamer) nr. C-815/18 REC, 2 februari 2021 (Federatie Nederlandse
Vakbeweging / Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank Kft). Het tijdschrift
«IHT» 2021, afl. 1, 37 publiceert voormelde beschikking.

Commentaar:

Website Hof van Justitie en Gerecht van de EU

Trefwoorden:
Vrij verkeer van werknemers, algemeen Detachering van werknemers in België, algemeen

Samenvatting 4
Artikel 1, leden 1 en 3, en artikel 2, lid 1, van richtlijn 96/71 moeten aldus worden uitgelegd dat een werknemer die als
chauffeur werkzaam is in de sector van het wegvervoer en die, in het kader van een charterovereenkomst tussen de
in een lidstaat gevestigde onderneming waarbij hij in dienst is en een onderneming die zich bevindt in een andere
lidstaat, cabotagevervoer verricht op het grondgebied van een lidstaat die niet de lidstaat is waar die werknemer
gewoonlijk werkt, in beginsel kan worden geacht ter beschikking te zijn gesteld op het grondgebied van de lidstaat
waar dat vervoer wordt verricht. De duur van het cabotagevervoer is geen relevante factor voor de beoordeling of er
sprake is van een dergelijke terbeschikkingstelling, onverminderd de mogelijke toepassing van artikel 3, lid 3, van die
richtlijn.

Commentaar:

Verbeterende beschikking: Beschikk. HvJ (Grote Kamer) nr. C-815/18 REC, 2 februari 2021 (Federatie Nederlandse
Vakbeweging / Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank Kft). Het tijdschrift
«IHT» 2021, afl. 1, 37 publiceert voormelde beschikking.

Commentaar:

Website Hof van Justitie en Gerecht van de EU

Trefwoorden:
Vrij verkeer van werknemers, algemeen Goederenvervoer over de weg, algemeen
Detachering van werknemers in België, algemeen Vervoer (Europese Unie)

Samenvatting 5
Artikel 3, leden 1 en 8, van richtlijn 96/71 moet aldus worden uitgelegd dat de vraag of een collectieve
arbeidsovereenkomst algemeen verbindend is verklaard, moet worden beantwoord op basis van het toepasselijke
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nationale recht. Een collectieve arbeidsovereenkomst die niet algemeen verbindend is verklaard maar die door de
onder die collectieve arbeidsovereenkomst vallende ondernemingen moet worden nageleefd om vrijstelling te
verkrijgen van een andere collectieve arbeidsovereenkomst die wel algemeen verbindend is verklaard, en waarvan
de bepalingen in essentie gelijkluidend zijn aan de bepalingen van die andere collectieve arbeidsovereenkomst,
voldoet aan het in artikel 3, leden 1 en 8, van richtlijn 96/71 bedoelde begrip.

Commentaar:

Verbeterende beschikking: Beschikk. HvJ (Grote Kamer) nr. C-815/18 REC, 2 februari 2021 (Federatie Nederlandse
Vakbeweging / Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank Kft). Het tijdschrift
«IHT» 2021, afl. 1, 37 publiceert voormelde beschikking.

Commentaar:

Website Hof van Justitie en Gerecht van de EU

Trefwoorden:
Vrij verkeer van werknemers, algemeen Algemeen verbindend verklaring collectieve arbeidsovereenkomst
Detachering van werknemers in België, algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: RW 2021-22 (weergave VAN OVERBEEKE, F.), afl. 19, 736 en
http://www.rw.be/ (4 januari 2022)

Volledige tekst
„Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 96/71/EG – Artikel 1, leden 1 en 3, en artikel 2, lid 1 – Terbeschikkingstelling van
werknemers in het kader van dienstverrichtingen – Chauffeurs die werkzaam zijn in het internationaal vervoer –
Werkingssfeer – Begrip,ter beschikking gestelde werknemer’ – Cabotagevervoer – Artikel 3, leden 1, 3 en 8 – Artikel
56 VWEU – Vrij verrichten van diensten – Algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten”
In zaak C-815/18,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Hoge Raad
der Nederlanden bij arrest van 14 december 2018, ingekomen bij het Hof op 21 december 2018, in de procedure

Federatie Nederlandse Vakbeweging

tegen

Van den Bosch Transporten BV,

Van den Bosch Transporte GmbH,

Silo-Tank Kft.,

wijst

HET HOF (Grote kamer),

samengesteld als volgt: K. Lenaerts, president, R. Silva de Lapuerta, vicepresident, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, E.
Regan, L. Bay Larsen (rapporteur) en N. Piçarra, kamerpresidenten, C. Toader, M. Safjan, D. Šváby, S. Rodin, F.
Biltgen, K. Jürimäe, C. Lycourgos en P. G. Xuereb, rechters,

advocaat-generaal: M. Bobek,
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griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 14 januari 2020,

gelet op de opmerkingen van:

de Federatie Nederlandse Vakbeweging, vertegenwoordigd door J. H. Mastenbroek, advocaat,
Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH en Silo-Tank Kft., vertegenwoordigd door
R. A. A. Duk en F. M. Dekker, advocaten,
de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door J. Langer en M. K. Bulterman als gemachtigden,
de Duitse regering, vertegenwoordigd door J. Möller als gemachtigde,
de Franse regering, vertegenwoordigd door A.-L. Desjonquères, C. Mosser, R. Coesme en A. Ferrand als
gemachtigden,
de Hongaarse regering, vertegenwoordigd door M. Z. Fehér, M. M. Tátrai en Zs. Wagner als gemachtigden,
de Poolse regering, vertegenwoordigd door B. Majczyna, D. Lutostańska en A. Siwek-Ślusarek als
gemachtigden,
de Europese Commissie, vertegenwoordigd door W. Mölls, B.-R. Killmann en M. van Beek als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 30 april 2020,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 56 VWEU en artikel 1, leden 1 en 3,
artikel 2, lid 1, en artikel 3, lid 1 en lid 8, eerste alinea, van 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 1997, L 18, blz. 1).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen de Federatie Nederlandse Vakbeweging (hierna:
„FNV”) enerzijds, en Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH en Silo-Tank Kft. anderzijds,
over de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst Goederenvervoer (hierna: „cao,Goederenvervoer’”) op
chauffeurs uit Duitsland en Hongarije in het kader van charterovereenkomsten voor internationale transporten.

Toepasselijke bepalingen

Richtlijn 96/71

3 De overwegingen 4 en 5 van richtlijn 96/71 luiden:

“(4) Overwegende dat het verrichten van diensten geschiedt hetzij in de vorm van het voor rekening en
onder leiding van een onderneming uitvoeren van werkzaamheden, in het kader van een tussen die
onderneming en de ontvanger van de dienst gesloten overeenkomst, hetzij in de vorm van het ter
beschikking stellen van werknemers voor de uitvoering van een overheids- of particuliere opdracht
door een onderneming;

(5) Overwegende dat voor de bevordering van het grensoverschrijdend verrichten van diensten
eerlijke mededinging alsook maatregelen die de eerbiediging van de rechten van werknemers
garanderen noodzakelijk zijn;”

4 Artikel 1 van deze richtlijn, met als opschrift „Toepassingsgebied”, bepaalt:

“1. Deze richtlijn is van toepassing op in een lidstaat gevestigde ondernemingen die in het kader van
transnationale dienstverrichtingen, overeenkomstig lid 3, werknemers ter beschikking stellen op het
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grondgebied van een lidstaat.

2. Deze richtlijn is niet van toepassing op het zeevarend personeel van koopvaardijondernemingen.

3. Deze richtlijn is van toepassing voor zover de in lid 1 bedoelde ondernemingen een van de
volgende transnationale maatregelen nemen:

een werknemer voor hun rekening en onder hun leiding op het grondgebied van een lidstaata.
ter beschikking stellen, in het kader van een overeenkomst tussen de onderneming van
herkomst en de ontvanger van de dienst die in deze lidstaat werkzaam is, voor zover er
gedurende de periode van terbeschikkingstelling een dienstverband tussen de onderneming
van herkomst en de werknemer bestaat, of
een werknemer op het grondgebied van een lidstaat ter beschikking stellen van een vestigingb.
of een tot hetzelfde concern behorende onderneming, voor zover er gedurende de periode van
terbeschikkingstelling een dienstverband tussen de onderneming van herkomst en de
werknemer bestaat, of
als uitzendbedrijf of als onderneming van herkomst, een werknemer ter beschikking stellen vanc.
een ontvangende onderneming die op het grondgebied van een lidstaat gevestigd is of er
werkzaamheden uitvoert, voor zover er gedurende de periode van terbeschikkingstelling een
dienstverband tussen het uitzendbureau of de onderneming van herkomst en de werknemer
bestaat.

[...]”

5Artikel 2 van richtlijn 96/71, met als opschrift „Definitie”, luidt als volgt:

“1. Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder,ter beschikking gestelde werknemer’ verstaan,
iedere werknemer die gedurende een bepaalde periode werkt op het grondgebied van een lidstaat die
niet de staat is waar die werknemer gewoonlijk werkt.

2. Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het begrip,werknemer’ bepaald door het recht van de
lidstaat waar de werknemer ter beschikking is gesteld.”

6 Artikel 3 van deze richtlijn, met als opschrift „Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden”, bepaalt:

“1. De lidstaten zien erop toe dat de in artikel 1, lid 1, bedoelde ondernemingen – ongeacht het recht
dat van toepassing is op het dienstverband – voor de op hun grondgebied ter beschikking gestelde
werknemers wat de hierna genoemde aangelegenheden betreft, de arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden garanderen die, in de lidstaat waar het werk wordt uitgevoerd, zijn vastgelegd:

in wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen

en/of

in collectieve arbeidsovereenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken die algemeen
verbindend zijn verklaard in de zin van lid 8, voor zover deze betrekking hebben op de in de
bijlage genoemde activiteiten:

maximale werk- en minimale rustperioden;a.
minimumaantal betaalde vakantiedagen;b.
minimumlonen, inclusief vergoedingen voor overwerk; dit punt is niet van toepassing opc.
de aanvullende bedrijfspensioenregelingen;
voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers, inzonderheid doord.
uitzendbedrijven;
gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk;e.
beschermende maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en -f.
omstandigheden van zwangere of pas bevallen vrouwen, kinderen en jongeren;
gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede andere bepalingen inzake niet-g.
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discriminatie.

[...]

3. De lidstaten kunnen, na raadpleging van de sociale partners, overeenkomstig de in de
onderscheiden lidstaten geldende gebruiken en tradities, besluiten lid 1, eerste alinea, tweede
streepje, onder c), niet toe te passen in de in artikel 1, lid 3, onder a) en b), bedoelde gevallen,
wanneer de duur van de terbeschikkingstelling niet meer dan één maand bedraagt.

4. De lidstaten kunnen, overeenkomstig hun nationale wetgeving en/of praktijk, bepalen dat door
middel van collectieve arbeidsovereenkomsten in de zin van lid 8, voor een of meer bedrijfstakken kan
worden afgeweken van de bepalingen van lid 1, eerste alinea, tweede streepje, onder c), in de in
artikel 1, lid 3, onder a) en b), bedoelde gevallen, alsmede van een besluit van de lidstaat in de zin van
lid 3, wanneer de duur van de terbeschikkingstelling niet meer dan één maand bedraagt.

[...]

8. Onder collectieve arbeidsovereenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken die algemeen
verbindend zijn verklaard, worden verstaan de overeenkomsten of uitspraken die moeten worden
nageleefd door alle ondernemingen die tot de betrokken beroepsgroep of bedrijfstak behoren en onder
het territoriale toepassingsgebied van die overeenkomsten of uitspraken vallen.

Ontbreekt een stelsel voor het algemeen verbindend verklaren van collectieve arbeidsovereenkomsten
of scheidsrechterlijke uitspraken als bedoeld in de eerste alinea, dan kunnen de lidstaten besluiten
zich te baseren op:

de collectieve arbeidsovereenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken die algemene
rechtsgevolgen hebben voor alle gelijksoortige ondernemingen in het betrokken geografische
gebied en in de betrokken beroepsgroep of bedrijfstak

en/of

de collectieve arbeidsovereenkomsten die gesloten zijn door de op nationaal niveau meest
representatieve organisaties van de sociale partners, en die op het gehele nationale
grondgebied worden toegepast,

mits de toepassing daarvan op de in artikel 1, lid 1, bedoelde ondernemingen wat de onder lid 1,
eerste alinea, van dit artikel vermelde aangelegenheden betreft een gelijke behandeling garandeert
van die ondernemingen en de andere in deze alinea bedoelde ondernemingen die zich in een
soortgelijke situatie bevinden.

[...]

10. Deze richtlijn belet niet dat de lidstaten, met inachtneming van het Verdrag, op gelijke wijze aan de
nationale ondernemingen en aan de ondernemingen van andere staten arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden voorschrijven

die betrekking hebben op andere aangelegenheden dan bedoeld in lid 1, eerste alinea, voor
zover het gaat om bepalingen van openbare orde,
die zijn vastgesteld in collectieve arbeidsovereenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken als
bedoeld in lid 8, met betrekking tot andere dan de in de bijlage genoemde activiteiten.”

Richtlijn 2014/67

7Artikel 9, lid 1, van richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de
handhaving van richtlijn 96/71 en tot wijziging van verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve
samenwerking via het Informatiesysteem interne markt („de IMI-verordening”) (PB 2014, L 159, blz. 11) bepaalt:
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“De lidstaten mogen alleen administratieve eisen en controlemaatregelen opleggen die noodzakelijk
zijn om te zorgen voor een doeltreffend toezicht op de naleving van de bij deze richtlijn en bij [richtlijn
96/71] opgelegde verplichtingen, op voorwaarde dat de eisen en maatregelen gerechtvaardigd en
evenredig zijn overeenkomstig het recht van de Unie.

Daartoe kunnen zij in het bijzonder de volgende maatregelen opleggen:

[...]

b) de verplichting om tijdens de periode van detachering kopieën op papier of in elektronische vorm
van de arbeidsovereenkomst of een gelijkwaardig document in de zin van richtlijn 91/533/EEG 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 1991, L
288, blz. 32)], met inbegrip – waar nodig of relevant – van de in artikel 4 van die richtlijn vermelde
aanvullende gegevens, loonstrookjes, arbeidstijdenoverzichten die begin, einde en duur van de
dagelijkse arbeidstijd aangeven en betalingsbewijzen van lonen of kopieën van gelijkwaardige
documenten te bewaren of ter beschikking te stellen en/of te bewaren op een toegankelijke en
duidelijk geïdentificeerde plaats op zijn grondgebied, zoals de werkplek of het bouwterrein, of – voor
mobiele werknemers in de transportsector – de operationele basis of het voertuig waarmee de dienst
wordt verricht;

[...]”

Richtlijn 2020/1057

8 In overweging 7 van richtlijn (EU) 2020/1057 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 tot
vaststelling van specifieke regels met betrekking tot richtlijn 96/71 en richtlijn 2014/67 wat betreft de detachering van
bestuurders in de wegvervoersector en tot wijziging van richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften
en verordening (EU) nr. 1024/2012 (PB 2020, L 249, blz. 49) staat te lezen:

“[...] De bepalingen van [richtlijn 96/71] betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers [...] zijn
van toepassing op de wegvervoersector [...].”

Verordening nr. 1072/2009

9 In overweging 17 van 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 2009, L 300, blz. 72) wordt gepreciseerd dat de bepalingen van richtlijn 96/71 van toepassing zijn op
vervoerondernemingen die cabotagevervoer verrichten.

10 Artikel 2 van deze verordening, met als opschrift „Definities”, bepaalt:

“Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

[...]

3.,lidstaat van ontvangst’: een lidstaat waarin een vervoerder actief is, niet zijnde zijn lidstaat van
vestiging;

[...]

6.,cabotage’: nationaal vervoer voor rekening van derden dat tijdelijk wordt verricht in een lidstaat van
ontvangst, overeenkomstig deze verordening;
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[...]”

11 Artikel 8 van die verordening, met als opschrift „Algemeen beginsel”, bepaalt in lid 2, eerste alinea:

“Zodra de in het kader van het inkomende internationale vervoer vervoerde goederen zijn geleverd,
wordt de in lid 1 bedoelde vervoerders toestemming verleend om, aansluitend op internationaal
vervoer vanuit een andere lidstaat of vanuit een derde land naar de lidstaat van ontvangst, met
hetzelfde voertuig of, in het geval van een samenstel van voertuigen, het trekkende voertuig van
datzelfde voertuig, tot drie cabotageritten uit te voeren. De laatste lossing in het kader van een
cabotagerit, alvorens de lidstaat van ontvangst te verlaten, vindt plaats binnen zeven dagen na de
laatste lossing die in het kader van het inkomende internationale vervoer in de lidstaat van ontvangst
heeft plaatsgevonden.”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

12 Van den Bosch Transporten oefent vanuit Erp (Nederland) een transportonderneming uit. Van den Bosch
Transporten, Van den Bosch Transporte – een vennootschap naar Duits recht – en Silo-Tank – een vennootschap
naar Hongaars recht – zijn zusterondernemingen en behoren tot hetzelfde concern. Deze drie ondernemingen
hebben dezelfde bestuurder en dezelfde aandeelhouder.

13 Van den Bosch Transporten is lid van de Vereniging Goederenvervoer Nederland. Deze vereniging en de FNV
hebben de cao „Goederenvervoer” gesloten, die is ingegaan op 1 januari 2012 en is verstreken op 31 december
2013. Deze cao is niet algemeen verbindend verklaard. De collectieve arbeidsovereenkomst
Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen (hierna: „cao,Beroepsgoederenvervoer’”) is
daarentegen met ingang van 31 januari 2013 tot en met 31 december 2013 wel algemeen verbindend verklaard. Bij
besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 januari 2013 (Stcrt. 2013, 2496) is echter aan
ondernemingen die vielen onder de cao „Goederenvervoer” vrijstelling verleend van de toepasselijkheid van de cao
„Beroepsgoederenvervoer”. Deze vrijstelling gold onder meer voor Van den Bosch Transporten.

14 Artikel 44 van de cao „Goederenvervoer”, dat als opschrift „Charterbepaling” heeft en waarvan de bewoordingen
vrijwel gelijk zijn aan die van artikel 73 van de cao „Beroepsgoederenvervoer”, luidt:

“1. De werkgever is gehouden in overeenkomsten van onderaanneming, die in of vanuit de in
Nederland gevestigde onderneming van werkgever worden uitgevoerd, met zelfstandige ondernemers,
die als werkgever optreden, te bedingen dat aan diens werknemers de basisarbeidsvoorwaarden van
deze cao zullen worden toegekend, wanneer dat voortvloeit uit [richtlijn 96/71], ook indien gekozen is
voor het recht van een ander land dan Nederland.

2. De werkgever is gehouden de in lid 1 van dit artikel genoemde werknemers te informeren over de
op hen van toepassing zijnde basisvoorwaarden.

[...]”

15 Van den Bosch Transporten had met Van den Bosch Transporte en met Silo-Tank charterovereenkomsten voor
internationale transporten gesloten.

16 Werknemers uit Duitsland en Hongarije die door een arbeidsovereenkomst waren verbonden aan respectievelijk
Van den Bosch Transporte en Silo-Tank, waren in het kader van die charterovereenkomsten werkzaam als chauffeur.
Doorgaans vond het chartervervoer in de in het hoofdgeding aan de orde zijnde periode plaats vanuit Erp en
eindigden de ritten aldaar. Het op basis van de betreffende charterovereenkomsten verrichte vervoer vond echter in
meer dan overwegende mate plaats buiten het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden.

17 De basisarbeidsvoorwaarden zoals die zijn neergelegd in de cao „Goederenvervoer”, zijn niet op de chauffeurs uit
Duitsland en Hongarije toegepast.

18 De FNV heeft een vordering ingesteld tegen Van den Bosch Transporten, Van den Bosch Transporte en Silo-Tank
die ertoe strekt dat die ondernemingen wordt bevolen de cao „Goederenvervoer”, en meer bepaald artikel 44 van
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deze cao, na te leven. Wanneer Van den Bosch Transporten chauffeurs uit Duitsland en Hongarije inschakelde, had
zij volgens de FNV op grond van voornoemde bepaling de basisarbeidsvoorwaarden van die collectieve
arbeidsovereenkomst moeten toepassen ten aanzien van die chauffeurs, in hun hoedanigheid van ter beschikking
gestelde werknemers in de zin van richtlijn 96/71.

19 Bij in eerste aanleg gewezen tussenvonnis is geoordeeld dat de basisarbeidsvoorwaarden van de cao
„Goederenvervoer” inderdaad van toepassing waren op de chauffeurs uit Duitsland en Hongarije die door Van den
Bosch Transporten werden ingeschakeld.

20 De appelrechter heeft dat tussenvonnis vernietigd en de zaak teruggewezen naar de eerste rechter. De door Van
den Bosch Transporten, Van den Bosch Transporte en Silo-Tank voorgestane stelling dat artikel 44 van de cao
„Goederenvervoer” nietig moest worden verklaard omdat de daaruit voortvloeiende verplichting voor hen een
ongeoorloofde belemmering van het door artikel 56 VWEU gewaarborgde vrij verrichten van diensten vormde, is door
de appelrechter evenwel afgewezen. Ter ondersteuning van dat oordeel heeft die rechter in essentie overwogen dat
hoewel de cao „Goederenvervoer” niet algemeen verbindend is verklaard, onder deze cao vallende ondernemingen
dispensatie hebben verkregen voor de cao „Beroepsgoederenvervoer”, welke cao wel algemeen verbindend is
verklaard. Artikel 73 van die laatstgenoemde cao is in essentie gelijk aan artikel 44 van de cao „Goederenvervoer” en
voor het overige is de cao „Beroepsgoederenvervoer” qua inhoudelijke bepalingen vrijwel identiek aan de cao
„Goederenvervoer”. De cao „Goederenvervoer” zou dus hetzelfde effect bewerkstelligen, in het bijzonder op het punt
van de doorcontracteerverplichting, als de cao „Beroepsgoederenvervoer”. Bovendien verstrijkt de geldigheidsduur
van beide cao's op dezelfde datum. Uit materieel oogpunt zou de cao „Goederenvervoer” bijgevolg op dezelfde wijze
moeten worden behandeld als wanneer deze cao wel algemeen verbindend was verklaard en dit zowel jegens in
Nederland gevestigde ondernemers uit de betrokken bedrijfstak als jegens buitenlandse chartervervoerders.

21 Hieruit volgt dat artikel 44 van de cao „Goederenvervoer” niet te beschouwen is als een ongeoorloofde
belemmering voor het vrij verrichten van diensten in de zin van artikel 56 VWEU.

22 Daarnaast heeft de appelrechter geoordeeld dat, wil voor onderaannemers sprake zijn van de in artikel 44 van de
cao „Goederenvervoer” bedoelde verplichting tot doorcontracteren, waarbij aan werknemers de arbeidsvoorwaarden
van die cao moeten worden toegekend, het moet gaan om overeenkomsten van onderaanneming waarvoor richtlijn
96/71 geldt. In dit verband hebben Van den Bosch Transporten, Van den Bosch Transporte en Silo-Tank voor die
rechter aangevoerd dat de uitdrukking „op het grondgebied van een lidstaat [ter beschikking stellen]” in de zin van
artikel 1, leden 1 en 3, van richtlijn 96/71 letterlijk moest worden opgevat, terwijl deze uitdrukking volgens de FNV
ruim moest worden begrepen, in die zin dat zij eveneens ziet op het geval waarin de terbeschikkingstelling plaatsvindt
„op of vanaf het grondgebied van een lidstaat”. In dat laatste geval is het niet van belang in welke lidstaten de
betrokken chauffeur in het kader van de charter zijn successieve werkzaamheden daadwerkelijk verricht.

23 De appelrechter heeft geoordeeld dat artikel 1, leden 1 en 3, van richtlijn 96/71 letterlijk moest worden opgevat
zodat charters als die welke in deze zaak aan de orde zijn niet binnen de werkingssfeer van deze richtlijn vielen,
aangezien die richtlijn enkel ziet op charters die in elk geval overwegend „op het gebied” van een andere lidstaat
worden uitgevoerd.

24 De FNV heeft bij de verwijzende rechter, de Hoge Raad der Nederlanden, cassatieberoep ingesteld tegen dat
arrest van de appelrechter voor zover dat arrest is gebaseerd op een letterlijke opvatting van artikel 1, leden 1 en 3,
van richtlijn 96/71. Van den Bosch Transporten, Van den Bosch Transporte en Silo-Tank hebben incidenteel
cassatieberoep ingesteld tegen het oordeel van de appelrechter dat artikel 44 van de cao „Goederenvervoer” niet
mocht worden beschouwd als een ongeoorloofde belemmering van de vrijheid van dienstverrichting.

25 De verwijzende rechter merkt op dat in het principale cassatieberoep met name de uitlegging van de uitdrukking
„op het grondgebied van een lidstaat” in de zin van artikel 1, leden 1 en 3, en artikel 2, lid 1, van richtlijn 96/71 in geval
van internationaal wegvervoer zoals het door Van den Bosch Transporten, Van den Bosch Transporte en Silo-Tank
verrichte internationaal wegvervoer, aan de orde wordt gesteld. Die uitlegging is volgens de verwijzende rechter
bepalend voor de vraag of chauffeurs die werkzaam zijn in het internationaal wegvervoer, zoals de chauffeurs waarop
de onderhavige zaak betrekking heeft, binnen de werkingssfeer van richtlijn 96/71 vallen. Daartoe moet eerst worden
nagegaan of richtlijn 96/71 van toepassing is op internationaal wegvervoer.

26 De verwijzende rechter is daarnaast van oordeel dat in het principale cassatieberoep de vraag rijst of de
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omstandigheid dat de ondernemingen die de betrokken werknemers ter beschikking stellen zijn gelieerd – in dit geval
in concernverband – aan de onderneming waaraan die werknemers ter beschikking worden gesteld relevant is voor
de uitlegging van voornoemde bepalingen van richtlijn 96/71.

27 Bovendien wordt in dat cassatieberoep subsidiair aangevoerd dat de appelrechter eraan is voorbijgegaan dat een
deel van de ritten die Van den Bosch Transporte en Silo-Tank uitvoerden voor Van den Bosch Transporten geheel op
het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden plaatsvonden in het kader van cabotagevervoer. Derhalve rijst
de vraag of dergelijk vervoer binnen de werkingssfeer van richtlijn 96/71 valt.

28 Ten slotte zet de verwijzende rechter uiteen dat het incidentele cassatieberoep is ingesteld onder de voorwaarde
dat het principale cassatieberoep, in zijn geheel of gedeeltelijk, slaagt. In het middel dat ter ondersteuning van dat
incidentele cassatieberoep is aangevoerd, worden eveneens uitleggingskwesties aan de orde gesteld die dwingen tot
het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof.

29 In deze omstandigheden heeft de Hoge Raad der Nederlanden de behandeling van de zaak geschorst en het Hof
verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

“1) Moet [richtlijn 96/71] aldus worden uitgelegd dat deze mede van toepassing is op een werknemer
die als chauffeur werkzaam is in het internationaal wegvervoer, en zijn arbeid dus in meer dan één
lidstaat verricht?

2) a) Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt, aan de hand van welke maatstaf of welke
gezichtspunten moet worden bepaald of een werknemer die als chauffeur werkzaam is in het
internationaal wegvervoer,,op het grondgebied van een lidstaat’ ter beschikking wordt gesteld als
bedoeld in artikel 1 leden 1 en 3 [van richtlijn 96/71], en of die werknemer,gedurende een bepaalde
periode werkt op het grondgebied van een lidstaat die niet de staat is waar die werknemer gewoonlijk
werkt’ als bedoeld in artikel 2 lid 1 [van richtlijn 96/71]?

b) Komt bij de beantwoording van vraag 2(a) betekenis toe, en zo ja welke, aan de omstandigheid dat
de onderneming die de in vraag 2(a) bedoelde werknemer ter beschikking stelt, is gelieerd –
bijvoorbeeld in concernverband – aan de onderneming waaraan die werknemer ter beschikking wordt
gesteld?

c) Indien de arbeid van de in vraag 2(a) bedoelde werknemer deels bestaat in cabotagevervoer – dat
wil zeggen: vervoer dat uitsluitend wordt verricht op het grondgebied van een andere lidstaat dan de
lidstaat waar die werknemer gewoonlijk werkt – wordt die werknemer dan in elk geval voor dat
gedeelte van zijn werkzaamheden geacht tijdelijk te werken op het grondgebied van eerstgenoemde
lidstaat? Zo ja, geldt in dit verband een ondergrens, bijvoorbeeld in de vorm van een minimumperiode
per maand waarin dat cabotagevervoer plaatsvindt?

3) a) Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt, hoe moet het begrip,collectieve
arbeidsovereenkomsten [...] die algemeen verbindend zijn verklaard’ als bedoeld in artikel 3 lid 1 en lid
8, eerste alinea, [van richtlijn 96/71] worden uitgelegd? Is sprake van een autonoom Unierechtelijk
begrip en is dus voldoende dat in feitelijk opzicht is voldaan aan de in artikel 3 lid 8, eerste alinea, [van
richtlijn 96/71] gestelde voorwaarden, of vereisen deze bepalingen tevens dat de collectieve
arbeidsovereenkomst op grond van het nationale recht algemeen verbindend is verklaard?

b) Indien een collectieve arbeidsovereenkomst niet kan worden aangemerkt als een algemeen
verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 3 lid 1 en lid 8, eerste
alinea, [van richtlijn 96/71], verzet artikel 56 VWEU zich dan ertegen dat een in een lidstaat gevestigde
onderneming die een werknemer beschikbaar stelt op het grondgebied van een andere lidstaat, langs
contractuele weg wordt verplicht tot naleving van bepalingen van een dergelijke collectieve
arbeidsovereenkomst die geldt in laatstgenoemde lidstaat?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen
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Eerste vraag

30 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in essentie te vernemen of richtlijn 96/71 aldus moet worden
uitgelegd dat zij van toepassing is op transnationale dienstverrichtingen in de sector van het wegvervoer.

31 Zoals volgt uit artikel 1, leden 1 en 3, van richtlijn 96/71, gelezen in het licht van overweging 4 ervan, is deze
richtlijn van toepassing op in een lidstaat gevestigde ondernemingen die in het kader van transnationale
dienstverrichtingen die geschieden hetzij in de vorm van het voor rekening en onder leiding van een onderneming
uitvoeren van werkzaamheden, in het kader van een tussen die onderneming en de ontvanger van de dienst gesloten
overeenkomst, hetzij in de vorm van het ter beschikking stellen van werknemers voor de uitvoering van een
overheids- of particuliere opdracht door een onderneming, werknemers ter beschikking stellen op het grondgebied
van een lidstaat.

32 Volgens artikel 1, lid 2, van richtlijn 96/71 worden enkel dienstverrichtingen waarbij het zeevarend personeel van
koopvaardijondernemingen betrokken is van de werkingssfeer van die richtlijn uitgesloten.

33 Hieruit volgt dat die richtlijn, met uitzondering van laatstgenoemde dienstverrichtingen, in beginsel van toepassing
is op alle transnationale dienstverrichtingen waarbij werknemers ter beschikking worden gesteld, ongeacht de
economische sector waaraan die dienstverrichtingen verbonden zijn en dus met inbegrip van de sector van het
wegvervoer.

34 Deze uitlegging vindt steun in artikel 2, lid 1, van richtlijn 96/71, aangezien deze bepaling het begrip „ter
beschikking gestelde werknemer” in de zin van deze richtlijn definieert als een begrip dat zich uitstrekt tot „iedere
werknemer” die gedurende een bepaalde periode werkt op het grondgebied van een lidstaat die niet de staat is waar
die werknemer gewoonlijk werkt, zonder dat die bepaling verwijst naar enige beperking wat betreft de bedrijfstak van
die werknemer.

35 De toepasselijkheid van richtlijn 96/71 op de wegvervoersector wordt uitdrukkelijk bevestigd door andere
handelingen van het Unierecht, zoals richtlijn 2014/67 waarin, naast administratieve eisen en controlemaatregelen die
noodzakelijk zijn om te zorgen voor een doeltreffend toezicht op de naleving van de bij met name bij richtlijn 96/71
opgelegde verplichtingen, in artikel 9, lid 1, onder b), maatregelen worden vermeld die specifiek betrekking hebben op
„mobiele werknemers in de transportsector”, alsmede richtlijn 2020/1057 waarin in overweging 7 is gepreciseerd dat
de bepalingen van richtlijn 96/71 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers „van toepassing [zijn] op de
wegvervoersector”.

36 In hun opmerkingen brengen Van den Bosch Transporten, Van den Bosch Transporte en Silo-Tank alsmede de
Hongaarse en de Poolse regering hier echter tegen in dat de bepalingen waarin het vrij verrichten van diensten is
neergelegd en die hebben gediend als grondslag voor de vaststelling van richtlijn 96/71, uitsluiten dat de
werkzaamheden van goederenvervoer over de weg binnen de werkingssfeer van die richtlijn vallen. Artikel 1, lid 1,
van richtlijn 96/71, waarin is bepaald dat deze richtlijn van toepassing is op in een lidstaat gevestigde ondernemingen
die in het kader van transnationale dienstverrichtingen werknemers ter beschikking stellen, moet bijgevolg aldus
worden uitgelegd dat deze bepaling ziet op het „verrichten van diensten” in de zin van artikel 56 VWEU, welk artikel
zich niet uitstrekt tot het vrije verkeer van de diensten op het gebied van het vervoer, hetgeen specifiek wordt
geregeld door de bepalingen in de titel van het VWEU betreffende het vervoer, namelijk de artikelen 90 tot en met 100
VWEU.

37 In dit verband moet in herinnering worden gebracht dat het vrije verkeer van de diensten op het gebied van het
vervoer niet wordt geregeld door artikel 56 VWEU betreffende de vrijheid van dienstverrichting in het algemeen, maar
door de bepalingen in de titel van het VWEU betreffende het vervoer, waarnaar artikel 58, lid 1, VWEU verwijst (zie in
die zin arrest van 19 december 2019, Dobersberger, C-16/18, EU:C:2019:1110, punt 24 en aldaar aangehaalde
rechtspraak).

38 Evenwel dient te worden opgemerkt dat richtlijn 96/71, zoals in punt 33 van het onderhavige arrest is benadrukt,
een algemene strekking heeft. Bovendien blijkt uit overweging 1 ervan dat die richtlijn de afschaffing tussen de
lidstaten van hinderpalen voor het vrije verkeer van personen en diensten beoogt en is in overweging 5 ervan
opgenomen dat de noodzaak om transnationale dienstverrichtingen te bevorderen een kader vereist van eerlijke
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mededinging alsook van maatregelen die de eerbiediging van de rechten van werknemers garanderen.

39 Anders dan bijvoorbeeld verordening nr. 1072/2009 die met het oog op de toepassing van het beginsel van de
„communautaire vergunning” dat is neergelegd in de artikelen 3 en 4 ervan, een geheel bevat van
„gemeenschappelijke regels voor internationaal vervoer vanuit of naar het grondgebied van een lidstaat of over het
grondgebied van één of meer lidstaten” en „voorwaarden waaronder vervoerondernemers worden toegelaten tot
nationaal vervoer in een lidstaat waarin zij niet woonachtig zijn” in de zin van artikel 91, lid 1, onder a) en b), VWEU
[zie in die zin advies 2/15 (Vrijhandelsovereenkomst met Singapore) van 16 mei 2017, EU:C:2017:376, punt 208],
heeft richtlijn 96/71 dus niet tot doel een gemeenschappelijk vervoersbeleid in de zin van artikel 91 VWEU tot stand te
brengen. Richtlijn 96/71 bevat evenmin „maatregelen die de veiligheid van het vervoer kunnen verbeteren” of
„dienstige bepalingen” op het gebied van vervoer in de zin van artikel 91, lid 1, onder c) en d), VWEU.

40 Uit het voorgaande volgt dat het feit dat richtlijn 96/71 is gebaseerd op bepalingen van het EG-Verdrag die
betrekking hebben op het vrij verrichten van diensten zonder dat de rechtsgrondslag van die richtlijn ook bepalingen
inzake vervoer bevat, er niet toe kan leiden dat transnationale dienstverrichtingen in de sector van het wegvervoer,
met name de sector die zich bezighoudt met het vervoer van goederen over de weg, van de werkingssfeer van die
richtlijn worden uitgesloten.

41 Gelet op het bovenstaande moet op de eerste vraag worden geantwoord dat richtlijn 96/71 aldus moet worden
uitgelegd dat zij van toepassing is op transnationale dienstverrichtingen in de sector van het wegvervoer.

Tweede vraag

Tweede vraag, onder a)

42 Met zijn tweede vraag, onder a), wenst de verwijzende rechter in essentie te vernemen onder welke voorwaarden
een werknemer die als chauffeur werkzaam is in de sector van het internationaal wegvervoer, in het kader van een
charterovereenkomst tussen de in een lidstaat gevestigde onderneming waarbij hij in dienst is en een onderneming
die werkzaam is in een andere lidstaat, wordt beschouwd als een werknemer die ter beschikking is gesteld op het
grondgebied van een lidstaat in de zin van artikel 1, leden 1 en 3, en artikel 2, lid 1, van richtlijn 96/71.

43 Zoals in punt 31 van dit arrest in herinnering is gebracht, volgt uit artikel 1, leden 1 en 3, van richtlijn 96/71, gelezen
in het licht van overweging 4 ervan, dat deze richtlijn van toepassing is op in een lidstaat gevestigde ondernemingen
die in het kader van transnationale dienstverrichtingen die geschieden hetzij in de vorm van het voor rekening en
onder leiding van een onderneming uitvoeren van werkzaamheden, in het kader van een tussen die onderneming en
de ontvanger van de dienst gesloten overeenkomst, hetzij in de vorm van het ter beschikking stellen van werknemers
voor de uitvoering van een overheids- of particuliere opdracht door een onderneming, werknemers ter beschikking
stellen op het grondgebied van een lidstaat.

44 Volgens artikel 2, lid 1, van die richtlijn „wordt onder ‚ter beschikking gestelde werknemer’ verstaan, iedere
werknemer die gedurende een bepaalde periode werkt op het grondgebied van een lidstaat die niet de staat is waar
die werknemer gewoonlijk werkt”.

45 Een werknemer kan gelet op richtlijn 96/71 enkel worden beschouwd als gedetacheerd op het grondgebied van
een lidstaat indien het werk dat hij verricht een voldoende nauwe band vertoont met dat grondgebied (zie in die zin
arrest van 19 december 2019, Dobersberger, C-16/18, EU:C:2019:1110, punt 31), wat onderstelt dat een algehele
beoordeling wordt verricht van alle factoren die kenmerkend zijn voor de werkzaamheden van de betrokken
werknemer.

46 In dit verband zij opgemerkt dat het bestaan van een dergelijke band met het betreffende grondgebied onder meer
kan blijken uit de kenmerken van de dienstverrichting waarvoor de werknemer in kwestie wordt ingezet. Ook de aard
van de werkzaamheden die de betreffende werknemer op het grondgebied van de betrokken lidstaat verricht, is een
relevante factor bij de beoordeling of er sprake is van een dergelijke band.

47 Wat betreft mobiele werknemers zoals chauffeurs die werkzaam zijn in het internationaal vervoer, is bij die

rn300127540 12/17© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 7/03/2022

M&D Seminars 224

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln100539&anchor=ln100539-115&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln100539&anchor=ln100539-115&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln100539&anchor=ln100539-115&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln17735&anchor=ln17735-3&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln17735&anchor=ln17735-2&bron=doc


beoordeling eveneens van belang in welke mate de werkzaamheden die door een dergelijke werknemer in het kader
van de vervoersdienst waarvoor hij wordt ingezet worden verricht, verband houden met het grondgebied van elke
betrokken lidstaat.

48 Hetzelfde geldt voor het aandeel van die werkzaamheden in de betreffende dienstverrichting als geheel. Daarbij
zijn het laden of lossen van goederen, het onderhouden of het schoonmaken van wegvoertuigen relevant, mits zij
daadwerkelijk worden verricht door de betrokken chauffeur en niet door derden.

49 Daarentegen kan een werknemer die op het grondgebied van de lidstaat waarheen hij is gezonden zeer beperkte
diensten verricht niet worden beschouwd als „ter beschikking gesteld” in de zin van richtlijn 96/71 (zie in die zin arrest
van 19 december 2019, Dobersberger, C-16/18, EU:C:2019:1110, punt 31). Dit is het geval voor een chauffeur die in
het kader van goederenvervoer over de weg slechts op doorreis is op het grondgebied van een lidstaat. Hetzelfde
geldt voor een chauffeur die enkel grensoverschrijdend vervoer verricht vanuit de lidstaat van vestiging van de
vervoersonderneming naar het grondgebied van een andere lidstaat of omgekeerd.

50 Bovendien is het feit dat een chauffeur die werkzaam is in het internationaal vervoer en door een in een lidstaat
gevestigde onderneming ter beschikking is gesteld van een in een andere lidstaat gevestigde onderneming, de
instructies voor zijn opdrachten ontvangt, die opdrachten begint of die opdrachten beëindigt op het hoofdkantoor van
die tweede onderneming, op zich ontoereikend om te stellen dat die chauffeur op het grondgebied van die andere
lidstaat „ter beschikking [is] gesteld”, indien het werk dat die chauffeur verricht op basis van andere factoren geen
voldoende nauwe band vertoont met dat grondgebied.

51 Gelet op al het voorgaande dient op de tweede vraag, onder a), te worden geantwoord dat artikel 1, leden 1 en 3,
en artikel 2, lid 1, van richtlijn 96/71 aldus moeten worden uitgelegd dat een werknemer die als chauffeur werkzaam is
in de sector van het internationaal wegvervoer, in het kader van een charterovereenkomst tussen de in een lidstaat
gevestigde onderneming waarbij hij in dienst is en een onderneming die zich bevindt in een lidstaat die niet de staat is
waar de betrokkene gewoonlijk werkt, een werknemer is die ter beschikking is gesteld op het grondgebied van een
lidstaat in de zin van die bepalingen indien het werk dat hij gedurende de aan de orde zijnde bepaalde periode
verricht een voldoende nauwe band vertoont met dat grondgebied. Of er sprake is van een dergelijke band wordt
bepaald in het kader van een algehele beoordeling van factoren zoals de aard van de werkzaamheden die de
betrokken werknemer op dat grondgebied verricht, de mate waarin de werkzaamheden van die werknemer verband
houden met het grondgebied van elke lidstaat waar hij werkzaam is en het aandeel van die werkzaamheden op het
grondgebied van elke lidstaat in de vervoersdienst als geheel.

52 Het feit dat een chauffeur die werkzaam is in het internationaal vervoer en door een in een lidstaat gevestigde
onderneming ter beschikking is gesteld van een in een andere lidstaat gevestigde onderneming, de instructies voor
zijn opdrachten ontvangt, die opdrachten begint of die opdrachten beëindigt op het hoofdkantoor van die tweede
onderneming, is op zich ontoereikend om te stellen dat die chauffeur op het grondgebied van die andere lidstaat ter
beschikking is gesteld in de zin van richtlijn 96/71, indien het werk dat die chauffeur verricht op basis van andere
factoren geen voldoende nauwe band vertoont met dat grondgebied.

Tweede vraag, onder b)

53 Met zijn tweede vraag, onder b), wenst de verwijzende rechter in essentie te vernemen of artikel 1, leden 1 en 3,
en artikel 2, lid 1, van richtlijn 96/71 aldus moeten worden uitgelegd dat de omstandigheid dat de ondernemingen die
partij zijn bij de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van werknemers gelieerd zijn in concernverband,
relevant is bij de beoordeling of er sprake is van een terbeschikkingstelling van werknemers.

54 In dit verband dient te worden opgemerkt dat artikel 1, lid 3, onder b), van richtlijn 96/71 bepaalt dat deze richtlijn
van toepassing is op de situatie waarin een werknemer op het grondgebied van een lidstaat ter beschikking wordt
gesteld van een vestiging of een tot hetzelfde concern behorende onderneming, voor zover er gedurende de periode
van terbeschikkingstelling een dienstverband tussen de onderneming van herkomst en de werknemer bestaat.

55 Hoewel richtlijn 96/71 dus uitdrukkelijk ziet op een terbeschikkingstelling binnen een concern, neemt dit niet weg
dat de hoedanigheid van „ter beschikking gestelde werknemer”, zoals blijkt uit punt 51 van dit arrest, wordt
vastgesteld op basis van het bestaan van een voldoende nauwe band tussen het werk dat die werknemer verricht en
het grondgebied van een lidstaat die niet de staat is waar die werknemer gewoonlijk werkt.
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56 De omstandigheid dat de ondernemingen die partij zijn bij de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van
werknemers zijn gelieerd in concernverband laat op zich niet toe te bepalen in welke mate er sprake is van
verbondenheid met het grondgebied van de lidstaat waar de betrokken werknemer naartoe wordt gezonden en laat
dus niet toe vast te stellen of tussen het werk dat die werknemer verricht en dat grondgebied een voldoende nauwe
band bestaat voor de constatering dat er sprake is van een situatie van terbeschikkingstelling die onder richtlijn 96/71
valt.

57 Derhalve dient op de tweede vraag, onder b), te worden geantwoord dat artikel 1, leden 1 en 3, en artikel 2, lid 1,
van richtlijn 96/71 aldus moeten worden uitgelegd dat de omstandigheid dat de ondernemingen die partij zijn bij de
overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van werknemers gelieerd zijn in concernverband, op zich niet relevant is
bij de beoordeling of er sprake is van een terbeschikkingstelling van werknemers.

Tweede vraag, onder c)

58 Met zijn tweede vraag, onder c), wenst de verwijzende rechter in essentie te vernemen of artikel 1, leden 1 en 3,
en artikel 2, lid 1, van richtlijn 96/71 aldus moeten worden uitgelegd dat een werknemer die als chauffeur werkzaam is
in de sector van het wegvervoer en die, in het kader van een charterovereenkomst tussen de in een lidstaat
gevestigde onderneming waarbij hij in dienst is en een onderneming die zich in een andere lidstaat bevindt,
cabotagevervoer verricht op het grondgebied van een lidstaat die niet de lidstaat is waar die werknemer gewoonlijk
werkt, kan worden geacht ter beschikking te zijn gesteld op het grondgebied van de lidstaat waar dat vervoer wordt
verricht en, zo ja, of er in dit verband een ondergrens bestaat wat betreft de duur van dat vervoer.

59 Daarbij dient om te beginnen te worden benadrukt dat richtlijn 96/71 moet worden gelezen in samenhang met
verordening nr. 1072/2009 waarin in overweging 17 te lezen staat dat richtlijn 96/71 van toepassing is op
vervoerondernemingen die cabotagevervoer verrichten.

60 In artikel 2, punten 3 en 6, van verordening nr. 1072/2009 wordt cabotage omschreven als nationaal vervoer voor
rekening van derden dat tijdelijk wordt verricht in een lidstaat van ontvangst, overeenkomstig deze verordening,
waarbij de lidstaat van ontvangst de lidstaat is waarin een vervoerder actief is, niet zijnde zijn lidstaat van vestiging.

61 Wat betreft de voorwaarden waaronder vervoerondernemers cabotagevervoer mogen verrichten in een lidstaat
van ontvangst waarin zij niet woonachtig zijn, bepaalt artikel 8, lid 2, van verordening nr. 1072/2009 dat die
vervoerders toestemming wordt verleend om, aansluitend op internationaal vervoer naar de lidstaat van ontvangst, in
deze lidstaat tot drie cabotageritten uit te voeren binnen zeven dagen na de laatste lossing die in het kader van het
inkomende internationale vervoer in de lidstaat van ontvangst heeft plaatsgevonden.

62 Uit de drie voorgaande punten blijkt dat cabotagevervoer volledig plaatsvindt op het grondgebied van de lidstaat
van ontvangst, waardoor kan worden aangenomen dat het werk dat de chauffeur in het kader van dat vervoer verricht
een voldoende nauwe band heeft met dat grondgebied.

63 Hieruit volgt dat een chauffeur die dergelijk vervoer verricht in beginsel moet worden geacht ter beschikking te zijn
gesteld op het grondgebied van de lidstaat van ontvangst in de zin van artikel 2, lid 1, van richtlijn 96/71.

64 Wat de duur van dergelijk cabotagevervoer betreft zij opgemerkt dat de duur op zich geen afbreuk kan doen aan
het bestaan van een voldoende nauwe band tussen het werk van de chauffeur die dat vervoer verricht en het
grondgebied van de lidstaat van ontvangst, maar die beoordeling laat de toepassing van artikel 3, lid 3, van richtlijn
96/71 onverlet.

65 Bijgevolg moet op de tweede vraag, onder c), worden geantwoord dat artikel 1, leden 1 en 3, en artikel 2, lid 1, van
richtlijn 96/71 aldus moeten worden uitgelegd dat een werknemer die als chauffeur werkzaam is in de sector van het
wegvervoer en die, in het kader van een charterovereenkomst tussen de in een lidstaat gevestigde onderneming
waarbij hij in dienst is en een onderneming die zich bevindt in een andere lidstaat, cabotagevervoer verricht op het
grondgebied van een lidstaat die niet de lidstaat is waar die werknemer gewoonlijk werkt, in beginsel moet worden
geacht ter beschikking te zijn gesteld op het grondgebied van de lidstaat waar dat vervoer wordt verricht. De duur van
het cabotagevervoer is geen relevante factor voor de beoordeling of er sprake is van een dergelijke
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terbeschikkingstelling, onverminderd de mogelijke toepassing van artikel 3, lid 3, van die richtlijn. (C-815/18 REC, 2
februari 2021)

Derde vraag

Derde vraag, onder a)

66 Met zijn derde vraag, onder a), wenst de verwijzende rechter in essentie te vernemen of artikel 3, leden 1 en 8, van
richtlijn 96/71 aldus moet worden uitgelegd dat de vraag of een collectieve arbeidsovereenkomst algemeen
verbindend is verklaard, moet worden beantwoord op basis van het toepasselijke nationale recht.

67 Er zij aan herinnerd dat artikel 3, lid 1, tweede streepje, van richtlijn 96/71 bepaalt dat de lidstaten erop toezien dat
ondernemingen die werknemers ter beschikking stellen, voor de op hun grondgebied ter beschikking gestelde
werknemers een aantal arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden garanderen die, in de lidstaat waar het werk wordt
uitgevoerd, zijn vastgelegd in met name collectieve arbeidsovereenkomsten die algemeen verbindend zijn verklaard
in de zin van artikel 3, lid 8, voor zover deze betrekking hebben op de in de bijlage bij die richtlijn bedoelde activiteiten
in de bouwsector. Artikel 3, lid 10, tweede streepje, van richtlijn 96/71 bepaalt dat de lidstaten op gelijke wijze aan de
nationale ondernemingen en aan de ondernemingen van andere lidstaten arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden
kunnen voorschrijven die met name zijn vastgesteld in collectieve arbeidsovereenkomsten als bedoeld in artikel 3, lid
8, met betrekking tot andere activiteiten dan activiteiten in de bouwsector.

68 Volgens artikel 3, lid 8, van richtlijn 96/71 worden onder „collectieve arbeidsovereenkomsten die algemeen
verbindend zijn verklaard” verstaan de overeenkomsten die moeten worden nageleefd door alle ondernemingen die
tot de betrokken beroepsgroep of bedrijfstak behoren en onder het territoriale toepassingsgebied van die
overeenkomsten vallen.

69 Zoals de advocaat-generaal in punt 129 van zijn conclusie in essentie heeft opgemerkt is het in dit verband
weliswaar juist dat artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/71 niet uitdrukkelijk verwijst naar het nationale recht, maar dit neemt
niet weg dat dit impliciet het geval is aangezien die bepaling vereist dat de betreffende collectieve
arbeidsovereenkomst algemeen verbindend is verklaard. Die algemeenverbindendverklaring kan enkel worden
verricht overeenkomstig het recht van de betrokken lidstaat.

70 Die vaststelling wordt bevestigd door de bewoordingen van artikel 3, lid 8, tweede alinea, van die richtlijn. Door te
bepalen dat de lidstaten bij het ontbreken van een stelsel voor het algemeen verbindend verklaren van collectieve
arbeidsovereenkomsten kunnen besluiten zich te baseren op de collectieve arbeidsovereenkomsten die algemene
rechtsgevolgen hebben voor alle gelijksoortige ondernemingen in het betrokken geografische gebied en in de
betrokken beroepsgroep of bedrijfstak en/of de collectieve arbeidsovereenkomsten die gesloten zijn door de op
nationaal niveau meest representatieve organisaties van de sociale partners, en die op het gehele nationale
grondgebied worden toegepast, heeft de Uniewetgever ontegenzeglijk verwezen naar een nationaal stelsel.

71 In casu blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat de ondernemingen die actief zijn in de goederenvervoersector onder
de cao „Goederenvervoer” vallen. Die collectieve arbeidsovereenkomst is als zodanig niet algemeen verbindend
verklaard. De cao „Goederenvervoer” moest evenwel worden nageleefd om te worden vrijgesteld van de toepassing
van de cao „Beroepsgoederenvervoer”, die wel algemeen verbindend is verklaard. Bovendien is de inhoud van de
bepalingen van die twee collectieve arbeidsovereenkomsten nagenoeg gelijk. Alle ondernemingen die actief zijn in de
goederenvervoersector dienden die bepalingen dus na te leven.

72 Uit het voorgaande volgt dat op de derde vraag, onder a), dient te worden geantwoord dat artikel 3, leden 1 en 8,
van richtlijn 96/71 aldus moet worden uitgelegd dat de vraag of een collectieve arbeidsovereenkomst algemeen
verbindend is verklaard, moet worden beantwoord op basis van het toepasselijke nationale recht. Een collectieve
arbeidsovereenkomst die niet algemeen verbindend is verklaard, maar die door de onder die collectieve
arbeidsovereenkomst vallende ondernemingen moet worden nageleefd om vrijstelling te verkrijgen van een andere
collectieve arbeidsovereenkomst die wel algemeen verbindend is verklaard, en waarvan de bepalingen in essentie
gelijkluidend zijn aan de bepalingen van die andere collectieve arbeidsovereenkomst, voldoet aan het in artikel 3,
leden 1 en 8, van richtlijn 96/71 bedoelde begrip.
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Derde vraag, onder b)

73 Gelet op het antwoord op de derde vraag, onder a), hoeft de derde vraag, onder b), niet te worden beantwoord.

Kosten

74 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen,
zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun
opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Grote kamer) verklaart voor recht:

Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de1.
terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten moet aldus worden
uitgelegd dat zij van toepassing is op transnationale dienstverrichtingen in de sector van het wegvervoer.
Artikel 1, leden 1 en 3, en artikel 2, lid 1, van richtlijn 96/71 moeten aldus worden uitgelegd dat een werknemer2.
die als chauffeur werkzaam is in de sector van het internationaal wegvervoer, in het kader van een
charterovereenkomst tussen de in een lidstaat gevestigde onderneming waarbij hij in dienst is en een
onderneming die zich bevindt in een lidstaat die niet de staat is waar de betrokkene gewoonlijk werkt, een
werknemer is die ter beschikking is gesteld op het grondgebied van een lidstaat in de zin van die bepalingen
indien het werk dat hij gedurende de aan de orde zijnde bepaalde periode verricht een voldoende nauwe band
vertoont met dat grondgebied. Of er sprake is van een dergelijke band wordt bepaald in het kader van een
algehele beoordeling van factoren zoals de aard van de werkzaamheden die de betrokken werknemer op dat
grondgebied verricht, de mate waarin de werkzaamheden van die werknemer verband houden met het
grondgebied van elke lidstaat waar hij werkzaam is en het aandeel van die werkzaamheden op het
grondgebied van elke lidstaat in de vervoersdienst als geheel.
Het feit dat een chauffeur die werkzaam is in het internationaal vervoer en door een in een lidstaat gevestigde
onderneming ter beschikking is gesteld van een in een andere lidstaat gevestigde onderneming, de instructies
voor zijn opdrachten ontvangt, die opdrachten begint of die opdrachten beëindigt op het hoofdkantoor van die
tweede onderneming, is op zich ontoereikend om te stellen dat die chauffeur op het grondgebied van die
andere lidstaat ter beschikking is gesteld in de zin van richtlijn 96/71, indien het werk dat die chauffeur verricht
op basis van andere factoren geen voldoende nauwe band vertoont met dat grondgebied.
Artikel 1, leden 1 en 3, en artikel 2, lid 1, van richtlijn 96/71 moeten aldus worden uitgelegd dat de3.
omstandigheid dat de ondernemingen die partij zijn bij de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van
werknemers gelieerd zijn in concernverband, op zich niet relevant is bij de beoordeling of er sprake is van een
terbeschikkingstelling van werknemers.
Artikel 1, leden 1 en 3, en artikel 2, lid 1, van richtlijn 96/71 moeten aldus worden uitgelegd dat een werknemer4.
die als chauffeur werkzaam is in de sector van het wegvervoer en die, in het kader van een
charterovereenkomst tussen de in een lidstaat gevestigde onderneming waarbij hij in dienst is en een
onderneming die zich bevindt in een andere lidstaat, cabotagevervoer verricht op het grondgebied van een
lidstaat die niet de lidstaat is waar die werknemer gewoonlijk werkt, in beginsel moet worden geacht ter
beschikking te zijn gesteld op het grondgebied van de lidstaat waar dat vervoer wordt verricht. De duur van
het cabotagevervoer is geen relevante factor voor de beoordeling of er sprake is van een dergelijke
terbeschikkingstelling, onverminderd de mogelijke toepassing van artikel 3, lid 3, van die richtlijn. (C-815/18
REC, 2 februari 2021)
Artikel 3, leden 1 en 8, van richtlijn 96/71 moet aldus worden uitgelegd dat de vraag of een collectieve5.
arbeidsovereenkomst algemeen verbindend is verklaard, moet worden beantwoord op basis van het
toepasselijke nationale recht. Een collectieve arbeidsovereenkomst die niet algemeen verbindend is verklaard
maar die door de onder die collectieve arbeidsovereenkomst vallende ondernemingen moet worden nageleefd
om vrijstelling te verkrijgen van een andere collectieve arbeidsovereenkomst die wel algemeen verbindend is
verklaard, en waarvan de bepalingen in essentie gelijkluidend zijn aan de bepalingen van die andere
collectieve arbeidsovereenkomst, voldoet aan het in artikel 3, leden 1 en 8, van richtlijn 96/71 bedoelde begrip.
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Volledige tekst, Website Hof van Justitie en Gerecht van de EU

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: RW 2021-22 (weergave VAN OVERBEEKE, F.), afl. 19, 736 en
http://www.rw.be/ (4 januari 2022)
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HvJ (Grote Kamer) nr. C-16/18, 19 december 2019 (Michael Dobersberger / Magistrat
der Stadt Wien)

HvJ (Grote Kamer) nr. C-16/18, 19 december 2019 (Michael Dobersberger / Magistrat der Stadt Wien)
http://curia.europa.eu (19 december 2019), concl. SZPUNAR, M.; Pb C 24 februari 2020 (dispositief), afl. 61, 2 en
http://eur-lex.europa.eu (25 februari 2020); Soc.Kron. 2020 (samenvatting), afl. 8-9, 381
Samenvatting
Artikel 1, lid 3, onder a), van 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, moet aldus worden
uitgelegd dat hieronder niet de met betrekking tot boordservice, schoonmaak en passagierscatering geleverde
diensten vallen die worden verricht in het kader van een overeenkomst tussen een in een lidstaat gevestigde
onderneming en een in een andere lidstaat gevestigde onderneming die contractueel verbonden is met een in deze
laatste lidstaat gevestigde spoorwegonderneming, door werknemers van de eerste onderneming of door werknemers
die door een eveneens in de eerste lidstaat gevestigde onderneming bij haar zijn gedetacheerd, in internationale
treinen die door de tweede lidstaat rijden, wanneer deze werknemers een aanzienlijk deel van het werk dat aan deze
diensten is verbonden op het grondgebied van de eerste lidstaat verrichten en daar hun dienst beginnen of
beëindigen. (Art. 56 en 57 VWEU).

Commentaar:

Website Hof van Justitie en Gerecht van de EU

Trefwoorden:
Vrij verkeer van werknemers, algemeen Detachering van werknemers in België, algemeen
Vrij verkeer van diensten, algemeen Europese sociale politiek, algemeen Vervoer (Europese Unie)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- Soc.Kron. 2020 (samenvatting), afl. 8-9, 381

- Soc.Kron. 2020 (samenvatting), afl. 8-9, 381

Volledige tekst
Prejudiciële verwijzing – Artikelen 56 en 57 VWEU – Vrij verrichten van diensten – Richtlijn 96/71/EG –
Toepasselijkheid – Artikel 1, lid 3, onder a) – Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten
van diensten – Verstrekken van diensten aan boord van internationale treinen – Nationale regeling waarbij
administratieve verplichtingen worden opgelegd in verband met de detachering van werknemers
In zaak C-16/18,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het
Verwaltungsgerichtshof (hoogste bestuursrechter, Oostenrijk) bij beslissing van 15 december 2017, ingekomen bij het
Hof op 9 januari 2018, in de procedure

Michael Dobersberger

tegen
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Magistrat der Stadt Wien,

wijst

HET HOF (Grote kamer),

samengesteld als volgt: K. Lenaerts, president, R. Silva de Lapuerta, vicepresident, J.-C. Bonichot, M. Vilaras, E.
Regan, M. Safjan en S. Rodin, kamerpresidenten, L. Bay Larsen (rapporteur), T. von Danwitz, C. Toader, D. Šváby,
C. Vajda, F. Biltgen, K. Jürimäe en C. Lycourgos, rechters,

advocaat-generaal: M. Szpunar,

griffier: D. Dittert, hoofd van een administratieve eenheid,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 12 maart 2019,

gelet op de opmerkingen van:

Michael Dobersberger, vertegenwoordigd door A. Werner, Rechtsanwältin,
de Oostenrijkse regering, vertegenwoordigd door J. Schmoll en G. Hesse als gemachtigden,
de Tsjechische regering, vertegenwoordigd door M. Smolek, J. Vláčil en J. Pavliš als gemachtigden,
de Duitse regering, aanvankelijk vertegenwoordigd door T. Henze en D. Klebs, vervolgens door D. Klebs als
gemachtigden,
de Franse regering, vertegenwoordigd door R. Coesme en E. de Moustier als gemachtigden,
de Hongaarse regering, vertegenwoordigd door M. Z. Fehér, G. Koós en M. M. Tátrai als gemachtigden,
de Poolse regering, vertegenwoordigd door B. Majczyna als gemachtigde,
de Europese Commissie, vertegenwoordigd door M. Kellerbauer en L. Malferrari als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 29 juli 2019,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 56 en 57 VWEU en 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 1997, L 18, blz. 1), met name artikel 1, lid 3, onder a),
hiervan.

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Michael Dobersberger en de Magistrat der Stadt Wien
(stadsbestuur van Wenen, Oostenrijk) betreffende aan Dobersberger opgelegde administratieve sancties van
strafrechtelijke aard wegens niet-nakoming van meerdere bestuursrechtelijke verplichtingen die voortvloeien uit de
bepalingen van de Oostenrijkse sociale wetgeving inzake de detachering van werknemers op het grondgebied van
deze lidstaat.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

3 Volgens overweging 15 van richtlijn 96/71 „moet [erin] worden [voorzien] dat, bij bepaalde welomschreven
assemblage- of installatiewerkzaamheden inzake een geleverd goed, de bepalingen inzake minimumlonen en het
minimumaantal betaalde vakantiedagen niet van toepassing zijn”.
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4 In artikel 1 van deze richtlijn, met het opschrift „Toepassingsgebied”, is bepaald:

“1. Deze richtlijn is van toepassing op in een lidstaat gevestigde ondernemingen die in het kader van
transnationale dienstverrichtingen, overeenkomstig lid 3, werknemers ter beschikking stellen op het
grondgebied van een lidstaat.

2. Deze richtlijn is niet van toepassing op het zeevarend personeel van koopvaardijondernemingen.

3. Deze richtlijn is van toepassing voor zover de in lid 1 bedoelde ondernemingen een van de
volgende transnationale maatregelen nemen:

een werknemer voor hun rekening en onder hun leiding op het grondgebied van een lidstaata.
ter beschikking stellen, in het kader van een overeenkomst tussen de onderneming van
herkomst en de ontvanger van de dienst die in deze lidstaat werkzaam is, voor zover er
gedurende de periode van terbeschikkingstelling een dienstverband tussen de onderneming
van herkomst en de werknemer bestaat, of
een werknemer op het grondgebied van een lidstaat ter beschikking stellen van een vestigingb.
of een tot hetzelfde concern behorende onderneming, voor zover er gedurende de periode van
terbeschikkingstelling een dienstverband tussen de onderneming van herkomst en de
werknemer bestaat, of
als uitzendbedrijf of als onderneming van herkomst, een werknemer ter beschikking stellen vanc.
een ontvangende onderneming die op het grondgebied van een lidstaat gevestigd is of er
werkzaamheden uitvoert, voor zover er gedurende de periode van terbeschikkingstelling een
dienstverband tussen het uitzendbureau of de onderneming van herkomst en de werknemer
bestaat.

[...]”

5 Artikel 2 van die richtlijn, met het opschrift „Definitie”, luidt als volgt:

“1. Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder ‚ter beschikking gestelde werknemer’ verstaan,
iedere werknemer die gedurende een bepaalde periode werkt op het grondgebied van een lidstaat die
niet de staat is waar die werknemer gewoonlijk werkt.

2. Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het begrip ‚werknemer’ bepaald door het recht van de
lidstaat waar de werknemer ter beschikking is gesteld.”

6Artikel 3 van richtlijn 96/71, met het opschrift „Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden”, bepaalt:

“1. De lidstaten zien erop toe dat de in artikel 1, lid 1, bedoelde ondernemingen – ongeacht het recht
dat van toepassing is op het dienstverband – voor de op hun grondgebied ter beschikking gestelde
werknemers wat de hierna genoemde aangelegenheden betreft, de arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden garanderen die, in de lidstaat waar het werk wordt uitgevoerd, zijn vastgelegd:

in wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en/of
in collectieve arbeidsovereenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken die algemeen
verbindend zijn verklaard in de zin van lid 8, voor zover deze betrekking hebben op de in de
bijlage genoemde activiteiten:

maximale werk- en minimale rustperioden;a.
minimumaantal betaalde vakantiedagen;b.
minimumlonen, inclusief vergoedingen voor overwerk; dit punt is niet van toepassing opc.
de aanvullende bedrijfspensioenregelingen;
voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers, inzonderheid doord.
uitzendbedrijven;
gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk;e.
beschermende maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en -f.
omstandigheden van zwangere of pas bevallen vrouwen, kinderen en jongeren;
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gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede andere bepalingen inzake niet-g.
discriminatie.

[...]

2. In het geval van werkzaamheden met het oog op de initiële assemblage en/of de eerste installatie
van een goed, die een wezenlijk bestanddeel uitmaken van een overeenkomst voor de levering van
goederen, noodzakelijk zijn voor het in werking stellen van het geleverde goed en uitgevoerd worden
door gekwalificeerde en/of gespecialiseerde werknemers van de leverende onderneming, is lid 1,
eerste alinea, tweede streepje, onder b) en c), niet van toepassing, wanneer de duur van de
terbeschikkingstelling niet meer dan acht dagen bedraagt.

De eerste alinea geldt niet voor de in de bijlage bedoelde activiteiten in de bouwsector.

3. De lidstaten kunnen, na raadpleging van de sociale partners, overeenkomstig de in de
onderscheiden lidstaten geldende gebruiken en tradities, besluiten lid 1, eerste alinea, tweede
streepje, onder c), niet toe te passen in de in artikel 1, lid 3, onder a) en b), bedoelde gevallen,
wanneer de duur van de terbeschikkingstelling niet meer dan één maand bedraagt.

4. De lidstaten kunnen, overeenkomstig hun nationale wetgeving en/of praktijk, bepalen dat door
middel van collectieve arbeidsovereenkomsten in de zin van lid 8, voor een of meer bedrijfstakken kan
worden afgeweken van de bepalingen van lid 1, eerste alinea, tweede streepje, onder c), in de in
artikel 1, lid 3, onder a) en b), bedoelde gevallen, alsmede van een besluit van de lidstaat in de zin van
lid 3, wanneer de duur van de terbeschikkingstelling niet meer dan één maand bedraagt.

5. De lidstaten kunnen voorzien in een afwijking van lid 1, eerste alinea, tweede streepje, onder b) en
c), in de in artikel 1, lid 3, onder a) en b), bedoelde gevallen, wanneer de te verrichten
werkzaamheden van geringe omvang zijn.

De lidstaten die gebruikmaken van de in de eerste alinea geboden mogelijkheid, stellen de criteria vast
waaraan de te verrichten werkzaamheden moeten voldoen om als werkzaamheden ‚van geringe
omvang’ te worden beschouwd.

[...]

7. De leden 1 tot en met 6 vormen geen beletsel voor de toepassing van arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden die gunstiger voor de werknemers zijn.

[...]

10. Deze richtlijn belet niet dat de lidstaten, met inachtneming van het Verdrag, op gelijke wijze aan de
nationale ondernemingen en aan de ondernemingen van andere staten arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden voorschrijven:

die betrekking hebben op andere aangelegenheden dan bedoeld in lid 1, eerste alinea, voor
zover het gaat om bepalingen van openbare orde, en
die zijn vastgesteld in collectieve arbeidsovereenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken als
bedoeld in lid 8, met betrekking tot andere dan de in de bijlage genoemde activiteiten.”

Oostenrijks recht

7 § 7b van het Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (wet tot aanpassing van het arbeidsovereenkomstenrecht,
BGBl., 459/1993) in de versie die is gepubliceerd in BGBl. I, 152/2015 (hierna: „AVRAG”), welke bepaling is
vastgesteld ter omzetting van richtlijn 96/71 in het nationale recht, was als volgt verwoord:

“Rechten waar ten opzichte van buitenlandse werkgevers die in een lidstaat van de Europese Unie of
de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd aanspraak op kan worden gemaakt.
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(1) Een werknemer die door een in een andere lidstaat van de Europese Unie of van de Europese
Economische Ruimte dan Oostenrijk gevestigde werkgever ter beschikking wordt gesteld om in
Oostenrijk te werken, heeft, onverminderd de wet en regelgeving die van toepassing is op de
arbeidsverhouding, voor de duur van de terbeschikkingstelling automatisch recht op:

1. het bij verordening of collectieve overeenkomst vastgestelde wettelijke minimumloon dat op de
plaats van tewerkstelling door vergelijkbare werkgevers aan vergelijkbare werknemers moet worden
betaald [...];

[...]

Degene die externe werknemers tewerkstelt en in een andere lidstaat van de Europese Unie of van de
Europese Economische Ruimte dan Oostenrijk is gevestigd, moet ten aanzien van werknemers die
hem ter beschikking zijn gesteld en die met het oog op het verrichten van werk naar Oostenrijk zijn
gedetacheerd, met betrekking tot de leden 3 tot en met 5 en 8, alsmede § 7d, lid 1, [...] als werkgever
worden beschouwd. [...]

[...]

(3) Werkgevers in de zin van lid 1, moeten ten minste één week voor de aanvang van het betrokken
werk bij de Zentralen Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung (Centraal
coördinerend orgaan voor de controle op illegale tewerkstelling) melden dat een beroep wordt gedaan
op werknemers die ter beschikking zijn gesteld om in Oostenrijk te werken [...].

(4) De in lid 3 bedoelde verklaring moet voor elke detachering afzonderlijk worden gedaan en de
volgende informatie bevatten:

1. naam, adres en vergunning voor de uitoefening van een beroep of doel van het bedrijf van de
werkgever in de zin van lid 1 [...];

[...]

6. de totale duur van de detachering, en de aanvang en verwachte duur van de tewerkstelling van de
verschillende werknemers in Oostenrijk en de voor de verschillende werknemers overeengekomen
normale voorwaarden inzake arbeidstijd en -plaats,

7. het bedrag van het op grond van de Oostenrijkse wetgeving aan de individuele werknemers
verschuldigde loon en de aanvang van de arbeidsverhouding met de werkgever,

8. de arbeidslocatie (precies adres) in Oostenrijk (ook andere tewerkstellingsplaatsen in Oostenrijk),

9. de aard van de activiteit van de werknemer en de wijze waarop hij wordt ingezet, rekening houdend
met de relevante Oostenrijkse collectieve overeenkomst,

[...]

(5) Voor zover de gedetacheerde werknemers zich niet bij de Oostenrijkse sociale zekerheid hoeven
aan te sluiten, moeten werkgevers in de zin van lid 1 documenten met betrekking tot de aangifte van
de werknemers bij de sociale zekerheid (socialezekerheidsdocument E 101 overeenkomstig
verordening (EEG) nr. 1408/71 [van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de
sociale zekerheidsregelingen op loontrekkende en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap
verplaatsen (PB 1971, L 149, blz. 2)], socialezekerheidsdocument A1 overeenkomstig verordening
(EG) nr. 883/2004 [van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PB 2004, L 166, blz. 1)]), en een afschrift van de
verklaring overeenkomstig leden 3 en 4 op de arbeidslocatie (of tewerkstellingsplaats) op het nationale
grondgebied ter beschikking houden of rechtstreeks in elektronische vorm toegankelijk maken voor de
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diensten van de autoriteit die verantwoordelijk is om de bijdragen te innen [...].”

8 Met betrekking tot de verplichting om loondocumenten beschikbaar te stellen, bepaalt § 7d AVRAG, die eveneens
strekt tot omzetting van richtlijn 96/71 in het nationale recht, in het bijzonder dat werkgevers gedurende de hele
detacheringsperiode verplicht zijn om de arbeidsovereenkomst of het document inzake de dienstverrichting en het
loonstrookje op de plaats waar de werkzaamheid wordt verricht in het Duits beschikbaar te houden, alsook een bewijs
van betaling van de lonen of overschrijvingen, loonstaten, urenregistratie en documenten betreffende de indeling in
de loonschaal, zodat kan worden nagegaan of de gedetacheerde werknemer voor de duur van de tewerkstelling het
hem/haar wettelijk verschuldigde loon ontvangt.

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

9 De Österreichische Bundesbahnen (Oostenrijkse nationale spoorwegmaatschappij; hierna „ÖBB”) heeft voor de
periode 2012-2016 een contract voor het verlenen van diensten bestaande uit de exploitatie van restauratiewagens of
boordservice op een aantal van haar treinen gegund aan de in Oostenrijk gevestigde D. GmbH. Door middel van een
reeks onderaannemingsovereenkomsten waarbij de eveneens in Oostenrijk gevestigde H. GmbH was betrokken,
werd die opdracht evenwel uitgevoerd door Henry am Zug Hungary Kft. (hierna: „H. Kft.”), een onderneming naar
Hongaars recht, gevestigd in Hongarije.

10 H. Kft. heeft de dienstverrichting verzorgd in een aantal treinen van de ÖBB die reden tussen Salzburg (Oostenrijk)
of München (Duitsland) en Boedapest (Hongarije) als vertrek- dan wel eindstation en maakte daarbij gebruik van in
Hongarije wonende werknemers die merendeels door een andere Hongaarse onderneming ter beschikking van H.
Kft. werden gesteld, terwijl de overigen rechtstreeks in dienst waren van H. Kft.

11 Alle werknemers die voor het verlenen van deze diensten werden ingezet, hadden hun woonplaats en sociale
verzekeringen in Hongarije waar hun leven zich in essentie afspeelde. Ook begonnen en beëindigden zij hun
diensten in Hongarije. In Boedapest moesten ze de producten, dat wil zeggen het eten en drinken dat daar lag
opgeslagen, in ontvangst nemen en in de treinen laden. Ook moesten zij in Boedapest de voorraden controleren en
de omzet berekenen. Alle in het hoofdgeding aan de orde zijnde diensten werden dus in Hongarije verleend, met
uitzondering van de in de treinen verrichte diensten.

12 Na een inspectie in het station van Wenen (Oostenrijk) op 28 januari 2016, werd Dobersberger, bestuurder van H.
Kft., schuldig bevonden aan het feit dat deze onderneming die in haar hoedanigheid van werkgeefster van
werknemers met de Hongaarse nationaliteit die door haar op Oostenrijks grondgebied waren gedetacheerd en die in
bepaalde ÖBB-treinen de boordservice verleende:

“1) in strijd met § 7b, lid 3, AVRAG had nagelaten om uiterlijk een week voor de aanvang van de
dienstverlening de voornoemde tewerkstelling van de gedetacheerde werknemers in Oostenrijk te
melden bij de bevoegde Oostenrijkse instantie,

2) in strijd met § 7b, lid 5, AVRAG had nagelaten op de plaatsen van tewerkstelling op het nationale
grondgebied documenten beschikbaar te houden over de socialezekerheidsregistratie van de
betrokken werknemers, en

3) in strijd met § 7d, lid 1, AVRAG had nagelaten op de voornoemde plaatsen van tewerkstelling op
het nationale grondgebied de arbeidsovereenkomst, documenten waaruit de loonbetalingen bleken en
documenten betreffende de loonschalen in het Duits beschikbaar te houden.”

13 Bijgevolg werden Dobersberger administratieve sancties van strafrechtelijke aard opgelegd wegens niet-nakoming
van bestuursrechtelijke verplichtingen.

14 Laatstgenoemde heeft deze sancties betwist bij het Verwaltungsgericht Wien (bestuursrechter in eerste aanleg
Wenen, Oostenrijk), dat het beroep afwees. Dobersberger heeft tegen het vonnis van het Verwaltungsgericht Wien
beroep in Revision ingesteld bij de verwijzende rechter, het Verwaltungsgerichtshof (hoogste bestuursrechter,
Oostenrijk).

15 De verwijzende rechter is van mening dat de oplossing van het bij hem aanhangig gemaakte geschil vragen
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opwerpt over de uitlegging van richtlijn 96/71 en meer in het bijzonder artikel 1, lid 3, onder a), daarvan, alsmede van
de artikelen 56 en 57 VWEU.

16 Daarop heeft het Verwaltungsgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een
prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

“1) Is richtlijn 96/71 [...], met name artikel 1, lid 3, onder a), daarvan, ook van toepassing op het
verrichten van diensten, zoals het serveren van maaltijden en dranken aan passagiers, boordservice
en schoonmaakdiensten, door de werknemers van een in de lidstaat van terbeschikkingstelling
(Hongarije) gevestigde dienstverlener ter uitvoering van een overeenkomst met een in de lidstaat van
ontvangst (Oostenrijk) gevestigde spoorwegonderneming, indien die diensten worden verricht in
internationale treinen die ook door de lidstaat van ontvangst rijden?

2) Is artikel 1, lid 3, onder a), van richtlijn 96/71 ook van toepassing wanneer de in de lidstaat van
terbeschikkingstelling gevestigde dienstverlener de in de eerste prejudiciële vraag vermelde diensten
niet verricht ter uitvoering van een overeenkomst met de in de lidstaat van ontvangst gevestigde
spoorwegonderneming aan wie de diensten uiteindelijk ten goede komen (dienstontvanger), maar ter
uitvoering van een overeenkomst met een derde, in de lidstaat van ontvangst gevestigde
onderneming, die van haar kant in een contractuele verhouding (onderaanneming) met de
spoorwegonderneming staat?

3) Is artikel 1, lid 3, onder a), van richtlijn 96/71 ook van toepassing wanneer de in de lidstaat van
terbeschikkingstelling gevestigde dienstverlener ter verrichting van de in de eerste prejudiciële vraag
vermelde diensten geen eigen werknemers inzet, maar werknemers van een andere onderneming die
hem in de lidstaat van terbeschikkingstelling ter beschikking zijn gesteld?

4) Ongeacht de antwoorden op de eerste tot en met de derde prejudiciële vraag: verzet het Unierecht,
met name de vrijheid van dienstverrichting (artikelen 56 en 57 VWEU), zich tegen een nationale
regeling uit hoofde waarvan ondernemingen die werknemers detacheren naar het grondgebied van
een andere lidstaat om daar diensten te verrichten, ook verplicht zijn tot naleving van de
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/71 en de
naleving van daarmee gepaard gaande verplichtingen (zoals met name de verplichting inzake het
melden van de grensoverschrijdende detachering van werknemers bij een instantie van de lidstaat van
ontvangst en de verplichting inzake het beschikbaar houden van documentatie betreffende de hoogte
van het loon en de socialezekerheidsregistratie van de betrokken werknemers) in gevallen waarin ten
eerste de grensoverschrijdend gedetacheerde werknemers behoren tot het rijdende personeel van
een grensoverschrijdend actieve spoorwegonderneming of van een onderneming die typische
diensten van een spoorwegonderneming verricht (passagierscatering, boordservice) in treinen van de
betrokken onderneming die de grenzen tussen de lidstaten overschrijden, ten tweede aan de
detachering ofwel helemaal geen dienstenovereenkomst of althans geen dienstenovereenkomst
tussen de detacherende onderneming en de in een andere lidstaat actieve dienstontvanger ten
grondslag ligt, aangezien de prestatieplicht van de detacherende onderneming ten opzichte van de in
een andere lidstaat actieve dienstontvanger gebaseerd is op een onderaannemingsrelatie
(onderaannemingsketen), en ten derde de gedetacheerde werknemer geen dienstverband heeft met
de detacherende onderneming, maar met een derde onderneming die haar werknemers nog in de
lidstaat van vestiging van de detacherende onderneming aan deze laatste ter beschikking heeft
gesteld?”

Ontvankelijkheid van de eerste drie prejudiciële vragen

17 De Franse regering trekt in twijfel of de eerste drie prejudiciële vragen ontvankelijk zijn en beroept zich daarbij op
het arrest van 3 december 2014, De Clercq e.a. (C-315/13, EU:C:2014:2408), waarin het Hof heeft geoordeeld dat
richtlijn 96/71 niet van toepassing is op nationale geschillen die niet direct betrekking hebben op de
arbeidsomstandigheden van gedetacheerde werknemers, maar op de inspecties die nationale instanties verrichten
om de naleving van arbeids- en tewerkstellingsvoorwaarden te waarborgen. Dat lijkt in casu het geval te zijn.

18 Dienaangaande moet eraan worden herinnerd dat het uitsluitend een zaak is van de nationale rechter aan wie het
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geschil is voorgelegd en die de verantwoordelijkheid draagt voor de te geven rechterlijke beslissing, om, gelet op de
bijzonderheden van het geval, zowel de noodzaak van een prejudiciële beslissing voor het wijzen van zijn vonnis als
de relevantie van de vragen die hij aan het Hof stelt, te beoordelen. Wanneer de gestelde vragen betrekking hebben
op de uitlegging van een Unierechtelijke regel, is het Hof derhalve in beginsel verplicht daarop te antwoorden (arrest
van 10 december 2018, Wightman e.a., C-621/18, EU:C:2018:999, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

19 Bijgevolg worden vragen die het Unierecht betreffen, vermoed relevant te zijn. Het Hof kan slechts weigeren op
een door een nationale rechterlijke instantie gestelde prejudiciële vraag te antwoorden, wanneer de gevraagde
uitlegging van een regel van Unierecht kennelijk geen verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van
het hoofdgeding, wanneer het vraagstuk van hypothetische aard is of wanneer het Hof niet beschikt over de feitelijke
en juridische gegevens die noodzakelijk zijn om een zinvol antwoord te geven op de gestelde vragen (zie met name
arrest van 10 december 2018, Wightman e.a., C-621/18, EU:C:2018:999, punt 27 en aldaar aangehaalde
rechtspraak).

20 Zoals de advocaat-generaal in punt 17 van zijn conclusie heeft aangegeven, is in de onderhavige zaak geen van
deze situaties aan de orde waarin het Hof kan weigeren te antwoorden op prejudiciële vragen. Zoals de Duitse
regering tijdens de terechtzitting voor het Hof terecht heeft opgemerkt, betrof het arrest van 3 december 2014, De
Clercq e.a. (C-315/13, EU:C:2014:2408), bovendien inspectiemaatregelen inzake de eerbiediging van nationale
bepalingen ter omzetting van richtlijn 96/71, terwijl de eerste drie prejudiciële vragen in de onderhavige zaak
betrekking hebben op de toepasselijkheid van deze richtlijn op dienstverlening zoals die in het hoofdgeding.

21 In dit verband moet nog worden benadrukt dat, wanneer niet duidelijk blijkt dat de uitlegging van een
Unierechtelijke handeling geen verband houdt met het reële geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding, de
exceptie van niet-toepasselijkheid van deze handeling op het hoofdgeding niet de ontvankelijkheid van de prejudiciële
verwijzing maar de grond van de gestelde vragen betreft (zie in die zin arrest van 4 juli 2019, Kirschstein, C-393/17,
EU:C:2019:563, punt 28).

22 Hieruit volgt dat de eerste drie vragen ontvankelijk zijn.

Ten gronde

Eerste tot en met derde vraag

23 Met zijn eerste drie vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in essentie te
vernemen of artikel 1, lid 3, onder a), van richtlijn 96/71 aldus moet worden uitgelegd dat hieronder de boordservice,
schoonmaak en passagierscatering vallen die worden verricht in het kader van een overeenkomst tussen een in een
lidstaat gevestigde onderneming en een in een andere lidstaat gevestigde onderneming die contractueel verbonden
is met een in die lidstaat gevestigde spoorwegonderneming, door werknemers van de eerste onderneming of door
werknemers die door een eveneens in de eerste lidstaat gevestigde onderneming bij haar zijn gedetacheerd, in
internationale treinen die door de tweede lidstaat rijden, wanneer deze werknemers een aanzienlijk deel van het werk
dat aan deze diensten is verbonden op het grondgebied van de eerste lidstaat verrichten en daar hun dienst
beginnen of beëindigen.

24 Om te beginnen moet in herinnering worden gebracht dat de vrijheid van dienstverrichting op vervoersgebied niet
wordt geregeld door artikel 56 VWEU betreffende de vrijheid van dienstverrichting in het algemeen, maar specifiek
door artikel 58, lid 1, VWEU, waarin is bepaald dat het „vrij verrichten van diensten op het gebied van vervoer wordt
geregeld door de bepalingen voorkomende in de titel betreffende het vervoer” (arrest van 22 december 2010, Yellow
Cab Verkehrsbetrieb, C-338/09, EU:C:2010:814, punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak), namelijk de artikelen
90 tot en met 100 VWEU.

25 Vervoersdiensten omvatten niet alleen elke fysieke activiteit van het verplaatsen van personen of goederen van de
ene naar de andere plaats door middel van een vervoermiddel, maar ook elke dienst – ook al is het slechts een
nevenactiviteit – die inherent met deze activiteit is verbonden [zie in die zin arrest van 15 oktober 2015, Grupo
Itevelesa e.a., C-168/14, EU:C:2015:685, punten 46 en 47, en advies 2/15 (Vrijhandelsovereenkomst EU-Singapore)
van 16 mei 2017, EU:C:2017:376, punt 61].
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26 Diensten zoals boordservice, schoonmaak of treincatering zijn weliswaar nevenactiviteiten van de dienst van
personenvervoer per trein, maar zijn niet inherent hiermee verbonden. Een dergelijke vervoersdienst kan immers
zonder deze nevendiensten worden verricht.

27 Bijgevolg zijn op dergelijke diensten, die niet onder de bepalingen van de titel van het VWEU over vervoer vallen,
de artikelen 56 tot en met 62 VWEU over diensten van toepassing, met uitzondering van artikel 58, lid 1, VWEU, en
kunnen deze diensten als zodanig worden beheerst door richtlijn 96/71, die is vastgesteld op de grondslag van artikel
57, lid 2, en artikel 66 EG over diensten.

28 Nagegaan moet evenwel worden of dergelijke diensten, wanneer die worden geleverd in omstandigheden zoals
die in het hoofdgeding, binnen de werkingssfeer van deze richtlijn vallen zoals deze is gedefinieerd in artikel 1 ervan.

29 Dienaangaande volgt uit artikel 1, lid 3, onder a), van richtlijn 96/71, waarop de eerste drie vragen van de
verwijzende rechter specifiek betrekking hebben, dat deze richtlijn onder meer van toepassing is op een situatie
waarin een in een lidstaat gevestigde onderneming werknemers ten behoeve van transnationale dienstverrichting
voor zijn rekening en onder zijn leiding op het grondgebied van een andere lidstaat ter beschikking stelt in het kader
van een overeenkomst tussen de onderneming van uitzending en de ontvanger van de dienst die in deze lidstaat
werkzaam is, voor zover er gedurende de periode van terbeschikkingstelling een dienstverband tussen deze
onderneming en de werknemer bestaat (arrest van 3 april 2008, Rüffert, C-346/06, EU:C:2008:189, punt 19).

30 Volgens artikel 2, lid 1, van deze richtlijn „wordt onder ‚ter beschikking gestelde werknemer’ verstaan iedere
werknemer die gedurende een bepaalde periode werkt op het grondgebied van een lidstaat die niet de staat is waar
die werknemer gewoonlijk werkt”.

31 In dit verband kan een werknemer gelet op richtlijn 96/71 niet worden beschouwd als gedetacheerd op het
grondgebied van een lidstaat indien zijn werk geen voldoende nauwe band vertoont met dat grondgebied. Deze
uitlegging volgt uit de strekking van richtlijn 96/71 en, met name, van artikel 3, lid 2, ervan, gelezen in samenhang met
overweging 15, waarin wordt vastgesteld dat indien de betrokken werknemers op het grondgebied waarheen zij zijn
gezonden zeer beperkte diensten verrichten, de bepalingen van deze richtlijn inzake minimumlonen en het
minimumaantal betaalde vakantiedagen niet van toepassing zijn.

32 Bovendien ligt dezelfde logica ten grondslag aan de facultatieve afwijkingen waarin artikel 3, leden 3 en 4, van
richtlijn 96/71 voorziet.

33 Werknemers zoals die in het hoofdgeding die een aanzienlijk deel van hun werkzaamheden uitvoeren in de
lidstaat waar de onderneming is gevestigd die hen in internationale treinen heeft ingezet om diensten te verrichten –
namelijk alle tot deze werkzaamheden behorende activiteiten met uitzondering van de boordservice tijdens de
treinreis – en die hun dienst in die lidstaat beginnen of beëindigen, hebben geen voldoende band met het
grondgebied van de lidstaat of lidstaten waar deze treinen doorheen rijden om aldaar als „ter beschikking gesteld” in
de zin van richtlijn 96/71 te worden beschouwd.

34 In dit verband is het irrelevant dat de verrichting van de betrokken diensten valt onder een overeenkomst tussen
die onderneming en een onderneming die in dezelfde lidstaat is gevestigd als die van de spoorwegonderneming en
die op haar beurt een overeenkomst met deze laatste heeft gesloten. Evenmin is van belang dat de dienstverlenende
onderneming voor deze dienstverlening niet haar eigen werknemers inzet, maar werknemers die haar ter beschikking
worden gesteld door een onderneming die in dezelfde lidstaat is gevestigd als zijzelf.

35 Gelet op een en ander moet op de eerste drie vragen worden geantwoord dat artikel 1, lid 3, onder a), van richtlijn
96/71 aldus moet worden uitgelegd dat hieronder niet de met betrekking tot boordservice, schoonmaak en
passagierscatering geleverde diensten vallen die worden verricht in het kader van een overeenkomst tussen een in
een lidstaat gevestigde onderneming en een in een andere lidstaat gevestigde onderneming die contractueel
verbonden is met een in deze laatste lidstaat gevestigde spoorwegonderneming, door werknemers van de eerste
onderneming of door werknemers die door een eveneens in de eerste lidstaat gevestigde onderneming bij haar zijn
gedetacheerd, in internationale treinen die door de tweede lidstaat rijden, wanneer deze werknemers een aanzienlijk
deel van het werk dat aan deze diensten is verbonden op het grondgebied van de eerste lidstaat verrichten en daar
hun dienst beginnen of beëindigen.
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Vierde vraag

36 Met zijn vierde vraag vraagt wenst de verwijzende rechter in essentie te vernemen of artikel 56 VWEU aldus moet
worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling die op straffe van administratieve sancties van
strafrechtelijke aard voor een in een lidstaat gevestigde onderneming die – in het kader van een overeenkomst die
deze onderneming heeft gesloten met een onderneming die in een andere lidstaat is gevestigd en die optreedt als
onderaannemer van een eveneens in die andere lidstaat gevestigde spoorwegonderneming – haar eigen
werknemers, of werknemers die haar ter beschikking worden gesteld door een andere onderneming die eveneens in
eerstgenoemde lidstaat is gevestigd, inzet voor boordservice, schoonmaak en passagierscatering in internationale
treinen die over het grondgebied van die andere lidstaat rijden, voorziet in de verplichting om de in deze laatste
lidstaat geldende arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/71 na te leven
en minstens een week voor de aanvang van de tewerkstelling van de betrokken werknemers hun tewerkstelling bij de
bevoegde autoriteit van deze laatste lidstaat te melden alsook op de tewerkstellingsplaatsen op het grondgebied van
deze andere lidstaat de documenten over de socialezekerheidsregistratie van de werknemers van de eerste lidstaat
en tevens de arbeidsovereenkomsten, documenten waaruit de loonbetalingen blijken en documenten betreffende de
loonschalen beschikbaar te houden in de officiële taal van de andere lidstaat.

37 In dit verband volgt uit punt 35 van dit arrest dat artikel 1, lid 3, onder a), van richtlijn 96/71 aldus moet worden
uitgelegd dat het niet ziet op diensten zoals die welke in het vorige punt zijn beschreven.

38 In deze omstandigheden en aangezien de nationale regeling waarop deze vierde vraag betrekking heeft, zoals uit
de verwijzingsbeslissing volgt, specifiek strekt tot omzetting van deze richtlijn en voorziet in een reeks
nevenverplichtingen ten behoeve van de controle op de naleving van deze bepalingen en met name die over
minimumlonen, hoeft deze vraag niet meer te worden beantwoord.

Kosten

39 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen,
zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun
opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Grote kamer) verklaart voor recht:

Artikel 1, lid 3, onder a), van 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, moet aldus worden
uitgelegd dat hieronder niet de met betrekking tot boordservice, schoonmaak en passagierscatering geleverde
diensten vallen die worden verricht in het kader van een overeenkomst tussen een in een lidstaat gevestigde
onderneming en een in een andere lidstaat gevestigde onderneming die contractueel verbonden is met een in deze
laatste lidstaat gevestigde spoorwegonderneming, door werknemers van de eerste onderneming of door werknemers
die door een eveneens in de eerste lidstaat gevestigde onderneming bij haar zijn gedetacheerd, in internationale
treinen die door de tweede lidstaat rijden, wanneer deze werknemers een aanzienlijk deel van het werk dat aan deze
diensten is verbonden op het grondgebied van de eerste lidstaat verrichten en daar hun dienst beginnen of
beëindigen.

Volledige tekst, Website Hof van Justitie en Gerecht van de EU

Volledige tekst, Sociaalrechtelijke Kronieken

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- Soc.Kron. 2020 (samenvatting), afl. 8-9, 381

- Soc.Kron. 2020 (samenvatting), afl. 8-9, 381
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HvJ (2e k.) nr. C-168/16, C-169/16, 14 september 2017 (Sandra Nogueira, Victor Perez-
Ortega, Virginie Mauguit, e.a. / Crewlink Ireland Ltd; Miguel José Moreno Osacar /
Ryanair Designated Activity Company)

HvJ (2e k.) nr. C-168/16, C-169/16, 14 september 2017 (Sandra Nogueira, Victor Perez-Ortega, Virginie Mauguit, e.a.
/ Crewlink Ireland Ltd; Miguel José Moreno Osacar / Ryanair Designated Activity Company) Juristenkrant 2017
(weergave LEYS, N.), afl. 354, 3; Eur.Vervoerr. 2017, afl. 4, 407; http://curia.europa.eu (15 september 2017), concl.
SAUGMANDSGAARD OE, H.; IHT 2018, afl. 1, 49 en http://iht.larciergroup.com/ (26 juni 2018), noot -; IHT 2018, afl.
1, 49 en http://iht.larciergroup.com/ (26 juni 2018), noot PLAZA, I.; JDE 2017 (samenvatting), afl. 243, 380; Pb C 13
november 2017 (dispositief), afl. 382, 17 en http://eur-lex.europa.eu (14 november 2017); RABG 2017, afl. 17, 1327,
noot BOUZOUMITA, S.; RW 2018-19 (weergave KRUGER, T.), afl. 6, 240 en http://www.rw.be/ (10 oktober 2018);
TBH 2019, afl. 1, 80 en http://www.rdc-tbh.be/ (11 juni 2019), noot NUYTS, A.; TBP 2018 (weergave WILLEKENS,
K.), afl. 3, 179; Tijdschrift@ipr.be 2017, afl. 3, 6 en http://www.ipr.be/ (6 oktober 2017)
Samenvatting
Artikel 19, punt 2, onder a), van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, moet
aldus worden uitgelegd dat in geval van een beroep dat is ingesteld door een werknemer die lid is van het
boordpersoneel van een luchtvaartmaatschappij of ter beschikking van deze laatste is gesteld, voor de vaststelling
van de bevoegdheid van het aangezochte gerecht het begrip „plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt” in de zin
van die bepaling niet kan worden gelijkgesteld met het begrip „thuisbasis” in de zin van bijlage III bij verordening
(EEG) nr. 3922/91 van de Raad van 16 december 1991 inzake de harmonisatie van technische voorschriften en
administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1899/2006
van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006. Het begrip „thuisbasis” vormt niettemin een
belangrijke aanwijzing om de „plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt” te bepalen.

Trefwoorden:
Arbeidsovereenkomsten (rechterlijke bevoegdheid in de Europese Unie) Burgerluchtvaart, algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- Juristenkrant 2017 (weergave LEYS, N.), afl. 354, 3

- TBP 2018 (weergave WILLEKENS, K.), afl. 3, 179

- RW 2018-19 (weergave KRUGER, T.), afl. 6, 240 en http://www.rw.be/ (10 oktober 2018)

Volledige tekst
Prejudiciële verwijzing - Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken - Rechterlijke bevoegdheid - Bevoegdheid voor
individuele arbeidsovereenkomsten - Verordening (EG) nr. 44/2001 - Artikel 19, punt 2, onder a) - Begrip plaats waar
de werknemer gewoonlijk werkt - Luchtvaartsector - Cabinepersoneel - Verordening (EEG) nr. 3922/91 - Begrip
thuisbasis
In de gevoegde zaken C-168/16 en C-169/16,

betreffende verzoeken om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Cour du travail
de Mons (arbeidshof Bergen, België) bij beslissingen van 18 maart 2016, ingekomen bij het Hof op 25 maart 2016, in
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de procedures

Sandra Nogueira,

Victor Perez-Ortega,

Virginie Mauguit,

Maria Sanchez-Odogherty,

José Sanchez-Navarro

tegen

Crewlink Ireland Ltd (C-168/16),

en

Miguel José Moreno Osacar

tegen

Ryanair Designated Activity Company, voorheen Ryanair Ltd (C-169/16),

wijst

HET HOF (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: M. Ilešič, kamerpresident, K. Lenaerts, president van het Hof, waarnemend rechter van de
Tweede kamer, A. Rosas, C. Toader (rapporteur) en E. Jarašiūnas, rechters,

advocaat-generaal: H. Saugmandsgaard Øe,

griffier: I. Illéssy, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 2 februari 2017,

gelet op de opmerkingen van:

S. Nogueira, V. Perez-Ortega, V. Mauguit, M. Sanchez-Odogherty en J. Sanchez-Navarro alsook M. J.
Moreno Osacar, vertegenwoordigd door S. Gilson en F. Lambinet, avocats,
Crewlink Ireland Ltd, vertegenwoordigd door S. Corbanie, advocaat, en F. Harmel, avocat,
Ryanair Designated Activity Company, voorheen Ryanair Ltd, vertegenwoordigd door S. Corbanie, advocaat,
F. Harmel en E. Vahida, avocats, en G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros,
de Belgische regering, vertegenwoordigd door C. Pochet, M. Jacobs en L. Van den Broeck als gemachtigden,
Ierland, vertegenwoordigd door A. Joyce als gemachtigde, bijgestaan door S. Kingston, barrister,
de Franse regering, vertegenwoordigd door D. Colas, D. Segoin en C. David als gemachtigden,
de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door M. Bulterman en C. Schillemans als gemachtigden,
de Zweedse regering, aanvankelijk vertegenwoordigd door C. Meyer-Seitz, A. Falk, U. Persson en N. Otte
Widgren als gemachtigden, vervolgens door C. Meyer-Seitz en A. Falk als gemachtigden,
de Europese Commissie, vertegenwoordigd door M. Wilderspin, M. Heller en P. Costa de Oliveira als
gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 27 april 2017,

het navolgende
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Arrest

1 De verzoeken om een prejudiciële beslissing betreffen de uitlegging van artikel 19, punt 2, onder a), van
verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 2001, L 12, blz. 1; hierna:
Brussel I-verordening).

2 Die verzoeken zijn ingediend in het kader van twee geschillen tussen, in zaak C-168/16, Sandra Nogueira, Victor
Perez-Ortega, Virginie Mauguit, Maria Sanchez-Odogherty en José Sanchez-Navarro (hierna, samen: Nogueira e.a.)
en Crewlink Ireland Ltd. (hierna: Crewlink), en, in zaak C-169/16, Miguel José Moreno Osacar en Ryanair Designated
Activity Company, voorheen Ryanair Ltd. (hierna: Ryanair), over de voorwaarden voor de uitvoering en de
beëindiging van de individuele arbeidsovereenkomsten van Nogueira e.a. en van Moreno Osacar alsook de
internationale bevoegdheid van de Belgische rechter om van die geschillen kennis te nemen.

Toepasselijke bepalingen

Internationaal recht

3 Het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, ondertekend te Chicago (Verenigde Staten) op 7 december
1944 (hierna: Verdrag van Chicago), is geratificeerd door alle lidstaten van de Europese Unie. Deze laatste is zelf
geen partij bij dit verdrag.

4 Artikel 17 van dat verdrag bepaalt:

Luchtvaartuigen hebben de nationaliteit van de staat waar zij zijn ingeschreven.

Recht van de Unie

5 De overwegingen 13 en 19 van de Brussel I-verordening luiden als volgt:

„(13) In het geval van verzekerings-, consumenten- en arbeidsovereenkomsten moet de zwakke partij
worden beschermd door bevoegdheidsregels die gunstiger zijn voor haar belangen dan de algemene
regels.

[...]

(19) De continuïteit tussen het verdrag [van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken (PB 1972, L 299, blz. 32), zoals gewijzigd bij de achtereenvolgende verdragen voor
de toetreding van de nieuwe lidstaten tot dat verdrag] en deze verordening moet gewaarborgd
worden. Daartoe zijn overgangsbepalingen nodig. Deze continuïteit moet ook voor de uitlegging
van het [Executieverdrag] door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen gelden en
het [eerste protocol betreffende de uitlegging van het verdrag van 1968 door het Hof van Justitie, in
de herziene en gewijzigde versie (PB 1998, C 27, blz. 28)] moet ook van toepassing blijven op de
zaken die op de datum van inwerkingtreding van de verordening reeds aanhangig zijn.”

6 Afdeling 5 van hoofdstuk II van die verordening, die de artikelen 18 tot en met 21 van deze laatste bevat, geeft de
bevoegdheidsregels voor geschillen betreffende individuele arbeidsovereenkomsten.

7 Artikel 18, punt 1, van bedoelde verordening luidt:

Voor individuele verbintenissen uit arbeidsovereenkomst wordt de bevoegdheid geregeld door deze afdeling,
onverminderd artikel 4 en artikel 5, punt 5.

8 Artikel 19 van deze verordening bepaalt:
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„De werkgever met woonplaats op het grondgebied van een lidstaat kan voor de volgende gerechten
worden opgeroepen:

voor de gerechten van de lidstaat waar hij woonplaats heeft, of1.
in een andere lidstaat:2.

voor het gerecht van de plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt of voor het gerechta.
van de laatste plaats waar hij gewoonlijk heeft gewerkt, of
wanneer de werknemer niet in eenzelfde land gewoonlijk werkt of heeft gewerkt, voorb.
het gerecht van de plaats waar zich de vestiging bevindt of bevond die de werknemer
in dienst heeft genomen.”

9 Artikel 21 van de Brussel I-verordening luidt als volgt:

„Van deze afdeling kan slechts worden afgeweken door overeenkomsten:

gesloten na het ontstaan van het geschil, of1.
die aan de werknemer de mogelijkheid geven de zaak bij andere gerechten dan de in deze2.
afdeling genoemde aanhangig te maken.”

10 De preambule van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter
ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980 (PB 1980, L 266, blz. 1; hierna: Verdrag van Rome van 1980),
preciseert het volgende:

„De hoge verdragsluitende partijen bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap,

geleid door de wens om op het gebied van het internationaal privaatrecht verder te gaan met de in de
Gemeenschap reeds begonnen eenmaking van het recht, met name ter zake van de rechterlijke
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen,

verlangende eenvormige regels op te stellen voor het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit
overeenkomst,

hebben overeenstemming bereikt [...]”.

11 Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad van 16 december 1991 inzake de harmonisatie van technische
voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart (PB 1991, L 373, blz. 4), zoals
gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1899/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 (JO
2006, L 377, blz. 1) (hierna: verordening nr. 3922/91), heeft, zoals artikel 1 ervan bepaalt, betrekking op de
harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de veiligheid van de
burgerluchtvaart, met betrekking tot de exploitatie en het onderhoud van luchtvaartuigen, en de bij dergelijke
activiteiten betrokken personen en organisaties.

12 Die verordening bevatte, vóór de intrekking ervan bij verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement
en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart
en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van
richtlijn 91/670/EEG, verordening (EG) nr. 1592/2002 en richtlijn 2004/36/EG (PB 2008, L 79, blz. 1), een bijlage III
waarvan subdeel Q het opschrift Vlieg- en diensttijdbeperkingen en rusttijden had. Binnen dat subdeel bepaalde OPS
1.1090, punt 3.1:

De exploitant wijst voor elk bemanningslid een thuisbasis aan.

13 Genoemd subdeel bevatte mede OPS 1.1095, die in punt 1.7 het begrip thuisbasis definieerde als [d]e locatie die
door de exploitant aan het bemanningslid is aangewezen en waar het bemanningslid in de regel een dienstperiode of
een reeks dienstperioden aanvangt en beëindigt, en waar, onder normale omstandigheden, de exploitant niet
verantwoordelijk is voor de accommodatie van het bemanningslid in kwestie.
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14 Voorts luidde OPS 1.1110, eveneens in bijlage III, subdeel Q, van verordening nr. 3922/91:

„1. Minimumrustperiode

1.1. De minimumrustperiode die moet worden toegekend vóór de aanvang van een vliegdienstperiode
die aanvangt op de thuisbasis, is ten minste even lang als de voorafgaande dienstperiode, dan wel
twaalf uur, al naargelang wat de langste periode is;

1.2. De minimumrustperiode die moet worden toegekend voor de aanvang van een vliegdienstperiode
die aanvangt buiten de thuisbasis, is ten minste even lang als de voorafgaande dienstperiode, dan wel
tien uur, al naargelang wat de langste periode is; voor een minimumrustperiode buiten de thuisbasis
kent de exploitant acht uur slaap toe, waarbij hij terdege rekening houdt met de reis en andere
fysiologische behoeften.

[...]”

15 Op het gebied van de sociale zekerheid wordt het begrip thuisbasis ook genoemd in overweging 18 van
verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PB 2004, L 166, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EU)
nr. 465/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 (PB 2012, L 149, blz. 4). Die overweging luidt:

In bijlage III bij [verordening nr. 3922/91] wordt het begrip thuisbasis voor leden van het cockpit- en het
cabinepersoneel gedefinieerd als de locatie die door de exploitant aan het bemanningslid is aangewezen en waar het
bemanningslid in de regel een dienstperiode of een reeks dienstperioden aanvangt en beëindigt, en waar, onder
normale omstandigheden, de exploitant niet verantwoordelijk is voor de accommodatie van het bemanningslid in
kwestie. Om de toepassing van titel II van deze verordening op leden van het cockpit- en het cabinepersoneel te
faciliteren, is het gerechtvaardigd het begrip thuisbasis als het criterium te hanteren voor de vaststelling van de op
leden van het cockpit- en het cabinepersoneel toepasselijke wetgeving. De op leden van het cockpit- en het
cabinepersoneel toepasselijke wetgeving dient echter stabiel te blijven en het thuisbasis-beginsel mag er niet toe
leiden dat de toepasselijke wetgeving veelvuldig verandert als gevolg van de werkpatronen en de seizoenbehoeften
van de sector.

16Artikel 11 van verordening nr. 883/2004, dat deel uitmaakt van titel II, betreffende de vaststelling van de toe te
passen wetgeving, bepaalt:

„1. Degenen op wie deze verordening van toepassing is, zijn slechts aan de wetgeving van één
lidstaat onderworpen. Welke die wetgeving is, wordt overeenkomstig deze titel vastgesteld.

[...]

3. Behoudens de artikelen 12 tot en met 16:

geldt voor degene die werkzaamheden al dan niet in loondienst verricht in een lidstaat, dea.
wetgeving van die lidstaat;

[...]

5. Werkzaamheden van een lid van het cockpit- of het cabinepersoneel dat met betrekking tot
luchtpassagiers- of luchtvrachtvervoer diensten verricht, worden beschouwd als werkzaamheden die
worden verricht in de lidstaat waar het lid zijn thuisbasis heeft zoals omschreven in bijlage III bij
verordening (EEG) nr. 3922/91.”

17Artikel 3 van verordening nr. 465/2012 preciseert dat artikel 11, lid 5, van verordening nr. 883/2004 in werking
treedt op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Aangezien die bekendmaking is geschied op 8 juni 2012, zijn de bij die verordening aangebrachte wijzigingen ratione
temporis dus niet van toepassing op de hoofdgedingen.
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Hoofdgedingen en prejudiciële vragen

Zaak C-169/16

18 Op 21 april 2008 heeft Moreno Osacar in Spanje een arbeidsovereenkomst gesloten met Ryanair, een in Ierland
gevestigde luchtvaartmaatschappij.

19 Volgens die overeenkomst omvatten zijn functies de zorg voor de veiligheid, de bediening, de bijstand en de
controle van de passagiers, hulp bij het aan boord gaan [...], de verkoop aan boord van het vliegtuig; de schoonmaak
van het interieur van het vliegtuig, de veiligheidsverificaties en alle taken die door de maatschappij kunnen [...]
worden toebedeeld.

20 Genoemde overeenkomst, die was opgesteld in het Engels, bepaalde dat de Ierse rechter bevoegd was om kennis
te nemen van eventuele geschillen tussen partijen in verband met de uitvoering en de beëindiging van de
overeenkomst, en dat de wetgeving van die lidstaat op de arbeidsverhouding van toepassing was. Dezelfde
overeenkomst bepaalde voorts dat Moreno Osacar werd geacht zijn werkzaamheden te verrichten in Ierland, daar hij
zijn functies zou uitoefenen aan boord van vliegtuigen die in Ierland waren geregistreerd en toebehoorden aan die
luchtvaartmaatschappij.

21 Voor het overige wees de arbeidsovereenkomst van Moreno Osacar de luchthaven van Charleroi (België) aan als
thuisbasis en bepaalde zij dat Moreno Osacar op minder dan een uur van zijn thuisbasis diende te wonen. Moreno
Osacar is dan ook in België gaan wonen.

22 Moreno Osacar is op 1 april 2009 bevorderd tot supervisor. Hij heeft op 16 juni 2011 ontslag genomen.

23 Van oordeel dat zijn voormalige werkgever de bepalingen van de Belgische wetgeving diende te eerbiedigen en
toe te passen en omdat hij op het standpunt stond dat de Belgische rechter bevoegd was om van zijn vorderingen
kennis te nemen, heeft Moreno Osacar bij dagvaarding van 8 december 2011 Ryanair voor de tribunal du travail de
Charleroi (arbeidsrechtbank Charleroi) gedaagd om zijn voormalige werkgever te laten veroordelen hem diverse
vergoedingen te betalen.

24 Ryanair heeft de betwist dat de Belgische rechter bevoegd is om van het geschil kennis te nemen. Daartoe heeft
de maatschappij aangevoerd dat er een nauwe en concrete band bestaat tussen het geschil en de Ierse rechter.
Behalve op het jurisdictiebeding en het beding dat Iers recht toepasselijk is, wijst die maatschappij op het feit dat
Moreno Osacar onderworpen is geweest aan de Ierse belastingwetgeving en socialezekerheidswetgeving en op de
omstandigheid dat hij zijn arbeidsovereenkomst heeft uitgevoerd aan boord van in Ierland geregistreerde en aan de
Ierse wetgeving onderworpen vliegtuigen alsook dat, ofschoon Moreno Osacar zijn arbeidsovereenkomst in Spanje
heeft ondertekend, die overeenkomst pas tot stand is gekomen nadat Ryanair op haar zetel in Ierland haar
handtekening had geplaatst.

25 Bij vonnis van 4 november 2013 heeft de tribunal du travail de Charleroi geoordeeld dat de Belgische rechter niet
bevoegd was om op de vordering van Moreno Osacar te beslissen. Deze laatste is van die uitspraak in hoger beroep
gegaan bij de verwijzende rechterlijke instantie, de cour du travail de Mons (arbeidshof Bergen, België).

26 De verwijzende rechter vermeldt om te beginnen een aantal feitelijke vaststellingen. Zij beklemtoont dat Moreno
Osacar zijn werkdagen steeds begon op de luchthaven van Charleroi en ze op die plaats ook eindigde. Soms moest
hij stand-by op de luchthaven aanwezig zijn om een eventueel uitvallend personeelslid te vervangen.

27 Na die preciseringen geeft de verwijzende rechter te kennen dat, alvorens over het geschil ten gronde te
beslissen, hij zich moet uitspreken over de vraag of de Belgische rechter bevoegd is om er kennis van te nemen.

28 Na te hebben verklaard dat het jurisdictiebeding ingevolge artikel 21 van de Brussel I-verordening niet aan Moreno
Osacar kan worden tegengeworpen, preciseert die rechter dat de betrokken vraag moet worden onderzocht gelet op
artikel 19, punt 2, van die verordening. De verwijzende rechter brengt in herinnering dat die bepaling verschillende
bevoegde gerechten aanwijst om kennis te nemen van geschillen die uit een arbeidsovereenkomst kunnen
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voortvloeien. Naar zijn oordeel wordt in de rechtspraak van het Hof de plaats waar gewoonlijk wordt gewerkt sinds
lange tijd als een essentieel criterium beschouwd.

29 In dit verband merkt de verwijzende rechter op dat wanneer de werknemer zijn werkzaamheden op het
grondgebied van meerdere lidstaten moet verrichten, volgens de rechtspraak van het Hof, inzonderheid punt 24 van
het arrest van 13 juli 1993, Mulox IBC (C-125/92, EU:C:1993:306), de plaats waar de overeenkomst gewoonlijk wordt
uitgevoerd zou kunnen worden omschreven als de plaats waar of van waaruit de werknemer hoofdzakelijk zijn
verplichtingen jegens zijn werkgever vervult. Hieruit zou volgen dat de nationale rechter voor de bepaling van die
plaats een aantal aanwijzingen in aanmerking moet nemen, dat wil zeggen rekening moet houden met alle betrokken
omstandigheden ten einde vast te stellen met welke staat de beroepswerkzaamheden de nauwste band vertonen.

30 De vraag welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van geschillen die door leden van het boordpersoneel van
luchtvaartmaatschappijen bij gerechten van de lidstaten aanhangig worden gemaakt, werpt echter een bijzonder
probleem op.

31 Wat meer bepaald de vaststelling van het werkelijke centrum van de beroepswerkzaamheden van die personen
betreft, vraagt de verwijzende rechter zich af of het bij die plaats uiteindelijk niet gaat om een begrip dat zeer nauw
grenst aan het in bijlage III bij verordening nr. 3922/91 gedefinieerde begrip thuisbasis, zoals ook lijkt te volgen uit de
verwijzing naar dat begrip in de socialezekerheidswetgeving van de Unie.

32 In die omstandigheden heeft de cour du travail de Mons de behandeling van de zaak geschorst en de volgende
prejudiciële vraag aan het Hof voorgelegd:

„Kan, rekening houdend met

de vereisten van voorspelbaarheid van de afloop van een geding en van rechtszekerheid, die
vooropstonden bij de vaststelling van de regels betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken zoals bepaald in het
[Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, zoals gewijzigd bij de
achtereenvolgende verdragen betreffende de toetreding van de nieuwe lidstaten tot dat
verdrag] en in [de Brussel I-verordening] (zie onder meer arrest van 19 juli 2012, Mahamdia, C
154/11, EU:C:2012:491, punten 44 en 46),
de bijzondere kenmerken van de Europese luchtvaartsector, waarin het boordpersoneel van
een luchtvaartmaatschappij met zetel in één van de staten van de Europese Unie dagelijks het
luchtruim van de Europese Unie doorkruist vanaf een thuisbasis die, zoals in casu, in een
andere lidstaat kan zijn gevestigd,
de specifieke kenmerken van het onderhavige geding, zoals beschreven in de motivering van
de onderhavige verwijzingsbeslissing,
het uit het begrip thuisbasis afgeleide criterium (zoals gedefinieerd in bijlage III bij verordening
[nr. 3922/91]), dat door verordening [nr. 883/2004] wordt gebruikt ter bepaling van de
socialezekerheidswetgeving die sinds 28 juni 2012 op leden van het cockpit- en het
cabinepersoneel van toepassing is,
de lessen getrokken uit de in de motivering van de onderhavige verwijzingsbeslissing
aangehaalde rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie,

het begrip plaats waar de arbeidsovereenkomst gewoonlijk wordt uitgevoerd als bedoeld in artikel 19,
lid 2, van [de Brussel I-verordening] aldus worden uitgelegd dat het kan worden gelijkgesteld met het
begrip thuisbasis dat in bijlage III bij verordening [nr. 3922/91] is gedefinieerd als ‚de locatie die door
de exploitant aan het bemanningslid is aangewezen en waar het bemanningslid in de regel een
dienstperiode of een reeks dienstperioden aanvangt en beëindigt, en waar, onder normale
omstandigheden de exploitant niet verantwoordelijk is voor de accommodatie van het bemanningslid
in kwestie, ten behoeve van de vaststelling van de verdragsluitende staat (en bijgevolg diens
rechterlijke bevoegdheid) op het grondgebied waarvan een werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht
wanneer deze werknemer in dienst is genomen als lid van het boordpersoneel door een maatschappij
die is onderworpen aan het recht van een van de landen van de Unie en in het volledige luchtruim van
de Europese Unie internationaal passagiersvervoer verzorgt, gelet op het feit dat dit aanknopingspunt,
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dat wordt afgeleid uit de thuisbasis als werkelijk centrum van de arbeidsverhouding voor zover de
werknemer daar systematisch zijn werkdag begint en beëindigt met de organisatie van zijn dagelijkse
werk en voor de duur van de contractuele betrekkingen effectief in de buurt ervan gaat wonen, zowel
de nauwste banden heeft met een verdragsluitende staat als de meest passende bescherming
garandeert aan de zwakste partij in de contractuele relatie?”

Zaak C-168/16

33 Mevrouw Nogueira e.a., die de Portugese, de Spaanse of de Belgische nationaliteit bezitten, hebben in de jaren
2009 en 2010 arbeidsovereenkomsten gesloten met Crewlink, een in Ierland gevestigde rechtspersoon.

34 Elk van hun arbeidsovereenkomsten bepaalde dat de werknemers door Crewlink zouden worden tewerkgesteld en
als cabinepersoneel aan Ryanair ter beschikking zouden worden gesteld voor het verrichten van werkzaamheden die
vergelijkbaar waren met die van Moreno Osacar.

35 Die arbeidsovereenkomsten, die waren opgesteld in het Engels, vermeldden voorts dat de arbeidsverhoudingen
door Iers recht werden beheerst en dat de Ierse rechter bevoegd was om kennis te nemen van alle geschillen in
verband met de uitvoering en de beëindiging van de overeenkomsten. Evenzo zou volgens die overeenkomsten het
salaris op een Ierse bankrekening worden gestort.

36 De arbeidsverhoudingen zijn beëindigd doordat de werknemers in de loop van 2011 ontslag hebben genomen of
zijn ontslagen.

37 Om dezelfde redenen als Moreno Osacar hebben Nogeira e.a. de tribunal du travail de Charleroi aangezocht om
betaling van diverse vergoedingen te krijgen.

38 Bij uitspraak van 4 november 2013 heeft die rechtbank geoordeeld dat de Belgische gerechten niet bevoegd
waren om van de vorderingen kennis te nemen. Verzoekers zijn van die uitspraak in hoger beroep gegaan bij de
verwijzende rechterlijke instantie.

39 De verwijzende rechterlijke instantie preciseert dat in de arbeidsovereenkomsten van Nogeira e.a. was bedongen
dat de vliegtuigen van de klant zijn geregistreerd in de Republiek Ierland en, aangezien u de taken op deze
vliegtuigen uitvoert, [...] u uw werk uit[voert] in de Republiek Ierland, dat de luchthaven van Charleroi de standplaats
van de werknemers was en dat ieder van hen op minder dan een uur van zijn thuisbasis diende te wonen.

40 Voorts vermeldt de verwijzende rechterlijke instantie een aantal relevante feiten op basis van zijn eigen
bevindingen. In de eerste plaats kon de werkgever volgens de arbeidsovereenkomsten weliswaar besluiten, Nogeira
e.a. over te plaatsen naar een andere luchthaven, maar staat vast dat Crewlink in casu alleen de luchthaven van
Charleroi als thuisbasis ter beschikking heeft gehad. In de tweede plaats startte iedere werknemer zijn werkdag op de
luchthaven van Charleroi en keerde hij aan het einde van iedere werkdag stelselmatig terug naar zijn thuisbasis. In de
derde plaats heeft zich bij ieder van hen het geval voorgedaan dat zij stand-by op de luchthaven van Charleroi
aanwezig moesten zijn om in voorkomend geval een uitvallend personeelslid te vervangen.

41 Terloops vermeldt de verwijzende rechterlijke instantie dat de arbeidsovereenkomsten Nogeira e.a. verplichtten,
het door Ryanair gevoerde beleid op het gebied van de luchtvaartveiligheid in acht te nemen. Voorts zouden de
aanwezigheid van een gemeenschappelijke crewroom van Ryanair en van Crewlink op de luchthaven van Charleroi
en het feit dat het kaderpersoneel van Ryanair bevoegd was ter zake van disciplinaire procedures jegens door
Crewlink ter beschikking gesteld personeel, afdoende aantonen dat tussen het personeel van de twee
ondernemingen sprake was van een werkgemeenschap.

42 In bewoordingen die vergelijkbaar zijn met die in haar verzoek om een prejudiciële beslissing in zaak C-169/16
motiveert die rechterlijke instantie de noodzaak van prejudiciële verwijzing. Zij heeft besloten de behandeling van de
zaak te schorsen en het Hof een in essentie gelijkluidende prejudiciële vraag te stellen.

43 Bij beschikking van de president van het Hof van 11 april 2016 zijn de zaken C-168/16 en C-169/16 voor de
mondelinge behandeling en voor het arrest gevoegd.
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Beantwoording van de prejudiciële vragen

44 Met haar vragen wenst de verwijzende rechterlijke instantie in hoofdzaak te vernemen of in geval van een beroep
dat is ingesteld door een werknemer die lid is van het boordpersoneel van een luchtvaartmaatschappij of die ter
beschikking van deze laatste is gesteld, voor de vaststelling van de bevoegdheid van het aangezochte gerecht het
begrip plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt in de zin van artikel 19, punt 2, onder a), van de Brussel I-
verordening kan worden gelijkgesteld met het begrip thuisbasis in de zin van bijlage III bij verordening nr. 3922/91.

45 Om te beginnen moet nog worden gepreciseerd, in de eerste plaats dat, zoals blijkt uit overweging 19 van de
Brussel I-verordening, en aangezien die verordening in de betrekkingen tussen de lidstaten in de plaats is getreden
van het verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, zoals gewijzigd bij de achtereenvolgende
verdragen voor de toetreding van de nieuwe lidstaten tot dat verdrag (hierna: Executieverdrag), de door het Hof
verstrekte uitlegging met betrekking tot de bepalingen van dat verdrag ook voor die van deze verordening gelden
wanneer de bepalingen van deze instrumenten als gelijkwaardig kunnen worden aangemerkt (arrest van 7 juli 2016,
Hőszig, C-222/15, EU:C:2016:525, punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

46 In zijn oorspronkelijke versie bevatte dat verdrag geen specifieke bepaling voor de arbeidsovereenkomst, maar
artikel 19, punt 2, van de Brussel I-verordening is gesteld in nagenoeg gelijke bewoordingen als die van artikel 5,
punt 1, tweede en derde volzin, van dat verdrag in de versie die voortvloeit uit het Verdrag (89/535/EEG) inzake de
toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot het Verdrag betreffende de rechterlijke
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, alsmede tot het Protocol
betreffende de uitlegging daarvan door het Hof van Justitie, zoals deze zijn gewijzigd bij het Verdrag inzake de
toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-
Ierland en bij het Verdrag inzake de toetreding van de Helleense Republiek (PB 1989, L 285, blz. 1), zodat
overeenkomstig de in het voorgaande punt in herinnering gebrachte rechtspraak de continuïteit in de uitlegging van
die twee instrumenten moet worden gewaarborgd.

47 Waar het gaat om een individuele arbeidsovereenkomst moet voor het overige de in artikel 5, punt 1, tweede
zinsdeel, van het Executieverdrag bedoelde plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt worden
vastgesteld op basis van door het Hof te bepalen eenvormige criteria, waarbij moet worden uitgegaan van het stelsel
en de doelstellingen van dat verdrag. Zo heeft het Hof verklaard dat enkel een dergelijke autonome uitlegging de
uniforme toepassing kan waarborgen van het Executieverdrag, dat onder meer tot doel heeft de regels inzake de
bevoegdheid van de gerechten van de verdragsluitende staten een te maken, door zoveel mogelijk te voorkomen dat
met betrekking tot eenzelfde rechtsverhouding meerdere rechterlijke instanties bevoegd zijn, en de
rechtsbescherming van de in de Gemeenschap gevestigde personen te versterken, door de eiser in staat te stellen
om gemakkelijk te bepalen welk gerecht hij kan aanzoeken, en de verweerder om redelijkerwijs te voorzien voor welk
gerecht hij kan worden opgeroepen (zie in die zin arrest van arrest van 10 april 2003, Pugliese, C-437/00,
EU:C:2003:219, punt 16 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

48 Hieruit volgt dat dit vereiste van autonome uitlegging mede geldt voor artikel 19, punt 2, van de Brussel I-
verordening (zie in die zin arrest van 10 september 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a., C-47/14, EU:C:2015:574,
punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

49 In de tweede plaats volgt uit vaste rechtspraak van het Hof, om te beginnen, dat voor geschillen in verband met
arbeidsovereenkomsten hoofdstuk II, afdeling 5, van de Brussel I-verordening een reeks regels geeft die, zoals volgt
uit overweging 13 van die verordening, tot doel hebben de zwakkere contractpartij te beschermen door
bevoegdheidsregels die gunstiger zijn voor de belangen van die partij (zie in die zin arresten van 19 juli 2012,
Mahamdia C-154/11, EU:C:2012:491, punt 44 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en van 10 september 2015,
Holterman Ferho Exploitatie e.a., C-47/14, EU:C:2015:574, punt 43).

50 Volgens die regels kan de werknemer zijn werkgever immers dagen voor het gerecht dat zich naar zijn oordeel het
dichtst bij zijn belangen bevindt, doordat hij zich kan wenden tot een gerecht van de lidstaat waarin de werkgever zijn
woonplaats heeft of tot het gerecht van de plaats waar hij gewoonlijk werkt dan wel, indien het werk niet gewoonlijk in
eenzelfde land wordt verricht, voor het gerecht van de plaats waar zich de vestiging bevindt die hem in dienst heeft
genomen. Ook beperken de bepalingen van bedoelde afdeling de mogelijkheid van forumkeuze voor de werkgever
die optreedt tegen de werknemer, en de mogelijkheid om af te wijken van de in genoemde verordening neergelegde
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bevoegdheidsregels (arrest van 19 juli 2012, Mahamdia, C-154/11, EU:C:2012:491, punt 45 en aldaar aangehaalde
rechtspraak).

51 Voorts zijn de bepalingen van hoofdstuk II, afdeling 5, van de Brussel I-verordening niet alleen bijzondere, maar
ook uitputtende bepalingen (zie in die zin arrest van arresten van 10 september 2015, Holterman Ferho Exploitatie
e.a., C-47/14, EU:C:2015:574, punt 44 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

52 In de derde plaats beperkt artikel 21 van de Brussel I-verordening de mogelijkheid voor partijen bij een
arbeidsovereenkomst, een jurisdictiebeding overeen te komen. Zo moet een dergelijk beding zijn overeengekomen
na het ontstaan van het geschil of, wanneer het daarvóór is overeengekomen, de werknemer de mogelijkheid geven
de zaak aanhangig te maken bij andere gerechten dan de gerechten die op grond van bedoelde regels bevoegd zijn
(arrest van 19 juli 2012, Mahamdia, C-154/11, EU:C:2012:491, punt 61).

53 Bijgevolg kan die bepaling niet aldus worden uitgelegd dat een jurisdictiebeding exclusieve toepassing kan vinden
en de werknemer dus kan beletten zich te wenden tot de gerechten die bevoegd zijn krachtens de artikelen 18 en 19
van de Brussel I-verordening (zie in die zin arrest van 19 juli 2012, Mahamdia, C-154/11, EU:C:2012:491, punt 63).

54 In het onderhavige geval moet worden geconstateerd, zoals de advocaat-generaal in de punten 57 en 58 van zijn
conclusie heeft opgemerkt, dat een jurisdictiebeding zoals overeengekomen in de overeenkomsten in de
hoofdgedingen aan het ene noch aan het andere door artikel 21 van de Brussel I-verordening gestelde vereiste
voldoen en dat het beding verzoekers in de hoofdgedingen dus niet kan worden tegengeworpen.

55 In de vierde en laatste plaats staat de autonome uitlegging van artikel 19, punt 2, van de Brussel I-verordening er
niet aan in de weg dat de overeenkomstige bepalingen van het Verdrag van Rome van 1980 in de beschouwing
worden betrokken, daar dat verdrag volgens de aanhef ervan mede tot doel heeft, op het gebied van het
internationaal privaatrecht verder te gaan met de in de Unie reeds begonnen eenmaking van het recht, in het
bijzonder ter zake van de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen.

56 Zoals de advocaat-generaal in punt 77 van zijn conclusie heeft opgemerkt, heeft het Hof in de arresten van
15 maart 2011, Koelzsch (C-29/10, EU:C:2011:151), en 15 december 2011, Voogsgeerd (C-384/10, EU:C:2011:842),
reeds het Verdrag van Rome van 1980 in samenhang met onder meer de bepalingen van het Executieverdrag
betreffende individuele arbeidsovereenkomsten uitgelegd.

57 Aangaande de bepaling het begrip plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt in de zin van artikel 19, punt 2,
onder a), van de Brussel I-verordening heeft het Hof herhaaldelijk geoordeeld dat het criterium lidstaat waar de
werknemer gewoonlijk werkt ruim moet worden uitgelegd (zie naar analogie arrest van 12 september 2013,
Schlecker, C-64/12, EU:C:2013:551, punt 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

58 In geval van een arbeidsovereenkomst die op het grondgebied van meer dan één verdragsluitende staat wordt
uitgevoerd, moet volgens het Hof, wanneer de werknemer niet het merendeel van zijn verplichtingen jegens zijn
werkgever vanuit een werkelijk centrum van beroepswerkzaamheden vervult, gelet op de noodzaak om zowel de
plaats te bepalen waarmee het geschil de meest bijzondere band heeft teneinde de rechter aan te wijzen die het
meest geschikt is om uitspraak te doen, alsook om een passende bescherming van de werknemer als zwakkere
contractpartij te verzekeren en te vermijden dat een veelvoud van bevoegde rechters ontstaat, artikel 5, punt 1, van
het Executieverdrag aldus worden uitgelegd dat het doelt op de plaats waar of van waaruit de werknemer feitelijk het
belangrijkste deel van zijn verplichtingen jegens zijn werkgever vervult. Op die plaats immers kan de werknemer met
minder moeite een gerechtelijke procedure aanspannen tegen zijn werkgever of zich verdedigen en de rechter van
die plaats is het meest geschikt om het op de arbeidsovereenkomst betrekking hebbende geschil te beslechten (zie in
die zin arrest van 27 februari 2002, Weber, C-37/00, EU:C:2002:122, punt 49 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

59 In dergelijke omstandigheden moet het begrip plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt in artikel 19, punt 2,
onder a), van de Brussel I-verordening dan ook aldus worden uitgelegd dat daarmee wordt gedoeld op de plaats waar
of van waaruit de werknemer feitelijk het belangrijkste deel van zijn verplichtingen jegens zijn werkgever vervult.

60 In de hoofdgedingen zijn de werknemers in dienst als leden van het boordpersoneel van een
luchtvaartmaatschappij of ter beschikking van deze laatste gesteld. De rechterlijke instantie waarbij die geschillen
aanhangig zijn gemaakt moet dus, wanneer zij niet ondubbelzinnig de plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt
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kan vaststellen, de plaats bepalen van waaruit die werknemer het belangrijkste deel van zijn verplichtingen jegens zijn
werkgever vervulde om na te gaan of hij bevoegd is.

61 Zoals de advocaat-generaal in punt 95 van zijn conclusie heeft opgemerkt, volgt voorts uit de rechtspraak van het
Hof dat de nationale rechter, om die plaats in het concrete geval te bepalen, een aantal aanwijzingen in aanmerking
moet nemen.

62 Door die methode kan niet alleen de realiteit van de rechtsverhoudingen beter worden weergegeven doordat
rekening moet worden gehouden met alle factoren die kenmerkend zijn voor de werkzaamheden van de werknemer
(zie naar analogie arrest van 15 maart 2011, Koelzsch, C-29/10, EU:C:2011:151, punt 48), maar kan ook worden
vermeden dat een begrip als plaats waar of van waaruit de werknemer gewoonlijk werkt wordt geïnstrumentaliseerd
of gaat bijdragen tot het ontstaan van ontwijkingsstrategieën (zie naar analogie arrest van 27 oktober 2016,
D'Oultremont e.a., C-290/15, EU:C:2016:816, punt 48 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

63 Zoals de advocaat-generaal in punt 85 van zijn conclusie heeft opgemerkt, heeft het Hof gelet op de specifieke
kenmerken van de arbeidsverhoudingen in de vervoerssector in de arresten van 15 maart 2011, Koelzsch (C-29/10,
EU:C:2011:151, punt 49), en 15 december 2011, Voogsgeerd (C-384/10, EU:C:2011:842, punten 38-41), een aantal
aanwijzingen vermeldt die de nationale rechter in de beschouwing kan betrekken. De nationale rechter moet in het
bijzonder vaststellen in welke staat zich de plaats bevindt van waaruit de werknemer zijn transportopdrachten
verricht, naar welke plaats de werknemer na zijn opdrachten terugkeert, instructies voor zijn opdrachten ontvangt en
zijn werk organiseert, alsmede op welke plaats zich de arbeidsinstrumenten bevinden.

64 In omstandigheden zoals in de hoofdgedingen moet, zoals de advocaat-generaal in punt 102 van zijn conclusie
heeft opgemerkt, mede in aanmerking worden genomen op welke plaats de luchtvaartuigen aan boord waarvan het
werk gewoonlijk wordt verricht gestationeerd zijn.

65 Hieruit volgt dat het begrip plaats waar of van waaruit de werknemer gewoonlijk werkt niet kan worden
gelijkgesteld met een willekeurig begrip in een andere handeling van Unierecht.

66 Voor boordpersoneel dat in dienst is van een luchtvaartmaatschappij of ter beschikking van deze laatste is gesteld
kan genoemd begrip niet worden gelijkgesteld met het begrip thuisbasis in de zin van bijlage III bij verordening
nr. 3922/91. De Brussel I-verordening verwijst immers niet naar verordening nr. 3922/91 en heeft evenmin dezelfde
doelstellingen. Laatstgenoemde verordening strekt ertoe technische voorschriften en administratieve procedures op
het gebied van de burgerluchtvaart te harmoniseren.

67 De omstandigheid dat het begrip plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt in de zin van artikel 19, punt 2,
onder a), van de Brussel I-verordening niet kan worden gelijkgesteld met het begrip thuisbasis in de zin van bijlage III
bij verordening nr. 3922/91, betekent echter nog niet, zoals de advocaat-generaal in punt 115 van zijn conclusie heeft
opgemerkt, dat dit laatste begrip volledig irrelevant is om in omstandigheden als in de hoofdgedingen te bepalen
vanaf welke plaats de werknemer gewoonlijk werkt.

68 Meer in het bijzonder moet volgens de rechtspraak van het Hof, zoals volgt uit de punten 61 tot en met 64 van het
onderhavige arrest, voor de bepaling van die plaats rekening worden gehouden met een aantal aanwijzingen.

69 Daarbij vormt het begrip thuisbasis een factor die een belangrijke rol kan spelen bij de bepaling van de in de
punten 63 en 64 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte aanwijzingen met behulp waarvan in
omstandigheden als in de hoofdgedingen de plaats van waaruit de werknemer gewoonlijk werkt, en daarmee de
bevoegdheid van een rechterlijke instantie die kennis kan nemen van een door hem ingesteld beroep in de zin van
artikel 19, punt 2, onder a), van de Brussel I-verordening, kunnen worden bepaald.

70 In bijlage III bij verordening nr. 3922/91 wordt dat begrip onder OPS 1.1095 omschreven als de plaats van waaruit
het boordpersoneel stelselmatig zijn werkdag aanvangt en beëindigt door op die plaats zijn dagelijkse
werkzaamheden te organiseren, en in de nabijheid waarvan de werknemers gedurende het tijdvak waarin de
arbeidsovereenkomst wordt uitgevoerd hun woonplaats hebben en ter beschikking van de luchtvaartmaatschappij
staan.

71 Volgens OPS 1.1110 van die bijlage verschillen de minimumrustperiodes van de werknemers, zoals verzoekers in
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de hoofdgedingen, naargelang die tijd wordt toegekend op of buiten de thuisbasis in de zin van bijlage III bij
verordening nr. 3922/91.

72 Bovendien wordt die plaats niet door het toeval bepaald en evenmin door de werknemer, maar, krachtens OPS
1.1090, punt 3.1, door de exploitant voor ieder bemanningslid.

73 Slechts in het geval waarin, rekening houdend met de feitelijke omstandigheden van ieder afzonderlijk geval,
vorderingen als in de hoofdgedingen nauwere aanknopingspunten mochten hebben met een andere plaats dan die
van de thuisbasis, zou deze laatste voor de bepaling van de plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt irrelevant
zijn (zie in die zin arrest van 27 februari 2002, Weber, C-37/00, EU:C:2002:122, punt 53, en, naar analogie, arrest van
12 september 2013, Schlecker, C-64/12, EU:C:2013:551, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

74 Bovendien kan aan het feit dat het begrip plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt een autonoom begrip is,
geen afbreuk worden gedaan doordat in de bewoordingen van verordening nr. 883/2004 wordt verwezen naar het
begrip thuisbasis, in de zin van die verordening, daar deze laatste verordening en de Brussel I-verordening niet
dezelfde doelstellingen hebben. Terwijl de Brussel I-verordening het in punt 47 van het onderhavige arrest vermelde
doel heeft, heeft verordening nr. 883/2004, zoals overweging 1 ervan vermeldt, behalve het vrije verkeer van
werknemers het bijdragen aan de verhoging van de levensstandaard en de verbetering van de
arbeidsomstandigheden tot doel.

75 Voor het overige geldt de overweging dat het in artikel 19, punt 2, onder a), van de Brussel I-verordening bedoelde
begrip plaats waar of van waaruit de werknemer gewoonlijk werkt, zoals uit punt 65 van het onderhavige arrest blijkt
met geen ander begrip kan worden gelijkgesteld, mede met betrekking tot de nationaliteit van luchtvaartuigen in de
zin van artikel 17 van het Verdrag van Chicago.

76 Anders dan Ryanair en Crewlink in het kader van hun opmerkingen te kennen hebben gegeven, kan dan de
lidstaat van waaruit boordpersoneel dat in dienst is van een luchtvaartmaatschappij of ter beschikking van deze
laatste is gesteld gewoonlijk werkt, evenmin worden gelijkgesteld met het grondgebied van de lidstaat waarvan de
luchtvaartuigen van die luchtvaartmaatschappij de nationaliteit hebben in de zin van artikel 17 van het Verdrag van
Chicago.

77 Gelet op het voorgaande moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat artikel 19, punt 2, onder a), van de
Brussel I-verordening aldus moet worden uitgelegd dat in geval van een beroep dat is ingesteld door een werknemer
die lid is van het boordpersoneel van een luchtvaartmaatschappij of ter beschikking van deze laatste is gesteld, voor
de vaststelling van de bevoegdheid van het aangezochte gerecht het begrip plaats waar de werknemer gewoonlijk
werkt in de zin van die bepaling niet kan worden gelijkgesteld met het begrip thuisbasis in de zin van bijlage III bij
verordening nr. 3922/91. Het begrip thuisbasis vormt niettemin een belangrijke aanwijzing om de plaats waar de
werknemer gewoonlijk werkt te bepalen.

Kosten

78 Ten aanzien van de partijen in de hoofdgedingen is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen,
zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun
opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht:

Artikel 19, punt 2, onder a), van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, moet
aldus worden uitgelegd dat in geval van een beroep dat is ingesteld door een werknemer die lid is van het
boordpersoneel van een luchtvaartmaatschappij of ter beschikking van deze laatste is gesteld, voor de vaststelling
van de bevoegdheid van het aangezochte gerecht het begrip plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt in de zin
van die bepaling niet kan worden gelijkgesteld met het begrip thuisbasis in de zin van bijlage III bij verordening (EEG)
nr. 3922/91 van de Raad van 16 december 1991 inzake de harmonisatie van technische voorschriften en
administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1899/2006
van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006. Het begrip thuisbasis vormt niettemin een
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belangrijke aanwijzing om de plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt te bepalen.

Volledige tekst, De Juristenkrant

Volledige tekst, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek Recht

Volledige tekst, Website Hof van Justitie en Gerecht van de EU

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- Juristenkrant 2017 (weergave LEYS, N.), afl. 354, 3

- TBP 2018 (weergave WILLEKENS, K.), afl. 3, 179

- RW 2018-19 (weergave KRUGER, T.), afl. 6, 240 en http://www.rw.be/ (10 oktober 2018)
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ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)

12 september 2013 (*)

„Verdrag van Rome inzake recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst – Arbeidsovereenkomst – Artikel 6,
lid 2 – Recht dat van toepassing is bij gebreke van rechtskeuze – Recht van land waar werknemer ‚gewoonlijk zijn arbeid verricht’

– Overeenkomst die nauwer is verbonden met andere lidstaat”

In zaak C‑64/12,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens het Eerste Protocol van 19 december 1988 betreffende de
uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op
verbintenissen uit overeenkomst, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 3 februari 2012, ingekomen bij het
Hof op 8 februari 2012, in de procedure

Anton Schlecker, handelend onder de handelsnaam „Firma Anton Schlecker”,

tegen

Melitta Josefa Boedeker,

wijst

HET HOF (Derde kamer),

samengesteld als volgt: M. Ilešič, kamerpresident, E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, C. Toader (rapporteur) en C. G. Fernlund, rechters,

advocaat-generaal: N. Wahl,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

–        M. J. Boedeker, vertegenwoordigd door R. de Lange, advocaat,

–        de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door C. Wissels als gemachtigde,

–        de Oostenrijkse regering, vertegenwoordigd door A. Posch als gemachtigde,

–        de Europese Commissie, vertegenwoordigd door M. Wilderspin en R. Troosters als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 16 april 2013,

het navolgende

Arrest

1        Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 6, lid 2, van het Verdrag inzake het recht dat van
toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980 (PB 1980, L 266, blz. 1;
Europees Overeenkomstenverdrag; hierna: „EVO”).

2        Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen A. Schlecker, handelend onder de handelsnaam „Firma Anton
Schlecker” (hierna: „Schlecker”), welke vennootschap is gevestigd te Ehingen (Duitsland), en M. Boedeker, woonachtig te
Mülheim an der Ruhr (Duitsland) en werkzaam in Nederland, over de eenzijdige wijziging van de plaats van tewerkstelling door de
werkgever, en in deze context, het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke recht.

 Toepasselijke bepalingen

 EVO

3        Artikel 3, lid 1, EVO bepaalt:

„Een overeenkomst wordt beheerst door het recht dat partijen hebben gekozen. De rechtskeuze moet uitdrukkelijk zijn gedaan of
voldoende duidelijk blijken uit de bepalingen van de overeenkomst of de omstandigheden van het geval. Bij hun keuze kunnen de
partijen het toepasselijke recht aanwijzen voor de overeenkomst in haar geheel of voor slechts een onderdeel daarvan.”
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4        Artikel 6 EVO, met het opschrift „Individuele arbeidsovereenkomsten”, luidt als volgt:

„1.      Ongeacht artikel 3 kan de rechtskeuze van partijen in een arbeidsovereenkomst er niet toe leiden dat de werknemer de
bescherming verliest welke hij geniet op grond van de dwingende bepalingen van het recht dat ingevolge lid 2 van het onderhavige
artikel bij gebreke van een rechtskeuze op hem van toepassing zou zijn.

2.      Ongeacht artikel 4 wordt de arbeidsovereenkomst, bij gebreke van een rechtskeuze overeenkomstig artikel 3 beheerst door:

a)      het recht van het land waar de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht, zelfs wanneer
hij tijdelijk in een ander land tewerk is gesteld,

of

b)      het recht van het land waar zich de vestiging bevindt die de werknemer in dienst heeft genomen, wanneer deze niet in
eenzelfde land gewoonlijk zijn arbeid verricht,

tenzij uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de arbeidsovereenkomst nauwer is verbonden met een ander land, in welk geval
het recht van dat andere land toepasselijk is.”

 Verordening (EG) nr. 593/2008

5        Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op
verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) (PB L 177, blz. 6; hierna: „Rome I-verordening”) heeft het EVO vervangen. Deze
verordening is van toepassing op overeenkomsten die op of na 17 december 2009 zijn gesloten.

6        Artikel 8, lid 4, van de Rome I-verordening, met het opschrift „Individuele arbeidsovereenkomsten”, bepaalt:

„Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de overeenkomst een kennelijk nauwere band heeft met een ander dan het in
lid 2 of lid 3 bedoelde land, is het recht van dat andere land van toepassing.”

 Hoofdgeding en prejudiciële vragen

7        Boedeker was in dienst van Schlecker, een Duitse onderneming met filialen in verschillende lidstaten, die drogisterijartikelen
verkoopt. Nadat zij van 1 december 1979 tot 1 januari 1994 in Duitsland was tewerkgesteld, heeft Boedeker een nieuwe
arbeidsovereenkomst gesloten op grond waarvan zij werd aangesteld als „bedrijfsleidster Nederland”. In die hoedanigheid had zij
bij Schlecker in die lidstaat de leiding over ruim 300 filialen en ongeveer 1 250 werknemers.

8        Bij brief van 19 juni 2006 heeft Schlecker Boedeker met name meegedeeld dat haar post van bedrijfsleidster Nederland met ingang
van 30 juni 2006 zou worden geschrapt en haar verzocht met ingang van 1 juli 2006 onder dezelfde contractvoorwaarden de functie
te vervullen van hoofd van de controleafdeling („Bereichsleiterin Revision”) te Dortmund (Duitsland).

9        Boedeker heeft bezwaar gemaakt tegen de eenzijdige beslissing van de werkgever om haar plaats van tewerkstelling te wijzigen,
maar is op 3 juli 2006 wel in Dortmund verschenen om daar haar nieuwe functie te gaan uitoefenen. Vervolgens heeft zij zich op
5 juli 2006 ziek gemeld. Vanaf 16 augustus 2006 ontving zij een uitkering krachtens het Duitse ziekenfonds.

10      In deze context heeft Boedeker verschillende gerechtelijke procedures ingeleid in Nederland. In het kader van één daarvan heeft zij
beroep ingesteld bij de Kantonrechter te Tiel, ten eerste opdat deze vaststelt dat het Nederlandse recht van toepassing is op haar
arbeidsbetrekking, en ten tweede opdat deze de tweede arbeidsovereenkomst ontbindt en haar een vergoeding toekent. Bij
voorwaardelijk vonnis in het bodemgeding, dat nadien in hoger beroep in stand is gebleven, heeft de Kantonrechter te Tiel de
arbeidsovereenkomst per 15 december 2007 ontbonden en aan Boedeker een vergoeding van 557 651,52 EUR bruto toegekend. Dit
vonnis kon echter slechts definitief worden op voorwaarde dat vast zou komen te staan dat Nederlands recht op de
arbeidsovereenkomst van toepassing is. Op dit punt heeft de Kantonrechter te Tiel in een ander vonnis geoordeeld dat het
Nederlandse recht van toepassing was.

11      Het Gerechtshof te Arnhem, waarbij Schlecker hoger beroep had ingesteld, heeft dat vonnis betreffende de vaststelling van het op
de overeenkomst toepasselijke recht bekrachtigd met de overweging dat er geen sprake kon zijn van een stilzwijgende keuze voor
het Duitse recht. Het was met name van oordeel dat de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 6, lid 2, sub a, EVO werd
beheerst door het Nederlandse recht, het recht van het land waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht. Deze rechter
overwoog aldus dat de verschillende door Schlecker aangevoerde omstandigheden, betreffende met name de aansluiting bij de
verscheidene pensioen-, ziektekosten- en invaliditeitsverzekeringsstelsels, niet tot de slotsom konden leiden dat de
arbeidsovereenkomst nauwer met Duitsland was verbonden, zodat toepassing van het Duitse recht niet kon worden aanvaard.

12      Schlecker heeft bij de Hoge Raad der Nederlanden cassatieberoep ingesteld tegen deze uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem
betreffende de vaststelling van het toepasselijke recht.

13      In dat verband concludeert Boedeker tot toepassing van het Nederlandse recht op de tussen partijen gesloten overeenkomst
alsmede tot veroordeling van Schlecker om haar weer in dienst te nemen als „bedrijfsleidster Nederland”. Schlecker betoogt
daarentegen dat het Duitse recht van toepassing is omdat alle omstandigheden samen op een nauwere band met Duitsland wijzen.

14      In de verwijzingsbeslissing merkt de Hoge Raad der Nederlanden op dat het Nederlandse recht de werkneemster in het
onderhavige geval een verdergaande bescherming biedt tegen de verandering van de plaats van tewerkstelling door de werkgever.
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Deze rechter heeft aldus twijfels over de uitlegging van artikel 6, lid 2, laatste zinsdeel, EVO, op grond waarvan het recht dat
anders van toepassing zou zijn ingevolge de in artikel 6, lid 2, sub a en b, EVO uitdrukkelijk neergelegde aanknopingscriteria,
buiten toepassing kan worden gelaten wanneer uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de arbeidsovereenkomst nauwer is
verbonden met een ander land.

15      Daarop heeft de Hoge Raad de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de
volgende vragen:

„1)      Dient het bepaalde in artikel 6, lid 2, EVO aldus te worden uitgelegd, dat indien een werknemer de arbeid ter uitvoering van
de overeenkomst niet alleen gewoonlijk maar ook langdurig en zonder onderbreking verricht in hetzelfde land, in alle
gevallen het recht dient te worden toegepast van dat land, ook al wijzen alle overige omstandigheden op een nauwe
verbondenheid van de arbeidsovereenkomst met een ander land?

2)      Is voor een bevestigend antwoord op vraag 1 vereist dat de werkgever en de werknemer bij het aangaan van de
arbeidsovereenkomst, althans bij de aanvang van de arbeid, hebben beoogd, althans zich ervan bewust zijn geweest dat de
arbeid langdurig en zonder onderbreking in hetzelfde land zouden worden verricht?”

 Beantwoording van de prejudiciële vragen

16      Vooraf dient te worden gepreciseerd dat het Hof overeenkomstig artikel 1 van het Eerste Protocol van 19 december 1988
betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van het verdrag van 1980 (PB 1998, C 27,
blz. 47), in werking getreden op 1 augustus 2004, bevoegd is uitspraak te doen over het onderhavige verzoek om een prejudiciële
beslissing. Voorts kan krachtens artikel 2, sub a, van dit protocol de Hoge Raad der Nederlanden het Hof verzoeken om bij wijze
van prejudiciële beslissing een uitspraak te doen over een vraag die in een bij hem aanhangige zaak aan de orde is gekomen en
welke betrekking heeft op de uitlegging van de bepalingen van het EVO.

17      Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 6, lid 2, EVO aldus moet worden uitgelegd dat
de nationale rechter, ook al verricht een werknemer de arbeid ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet alleen gewoonlijk
maar ook langdurig en zonder onderbreking in hetzelfde land, overeenkomstig het laatste zinsdeel van deze bepaling het recht van
het land waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht buiten toepassing kan laten, wanneer uit het geheel der omstandigheden blijkt dat
die overeenkomst nauwer is verbonden met een ander land.

18      Het Hof wordt dus verzocht om uitlegging van het aanknopingscriterium van het land waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht in
de zin van artikel 6, lid 2, sub a, EVO, gelet op de in het laatste zinsdeel van lid 2 geboden mogelijkheid om het recht van het land
waarmee de arbeidsovereenkomst het nauwst is verbonden, als het op de overeenkomst toepasselijke recht te hanteren.

19      In dit verband zijn Boedeker, de Oostenrijkse regering en de Europese Commissie van mening dat de rechter die in een concreet
geval uitspraak moet doen, teneinde te bepalen welk recht van toepassing is, de verschillende feiten en factoren van dat geval moet
afwegen en dat de tijdsduur gedurende welke de werknemer daadwerkelijk gewoonlijk zijn arbeid heeft verricht, bepalend kan zijn
in deze afweging. Wanneer is vastgesteld dat de arbeid gedurende lange tijd hoofdzakelijk in één plaats is verricht, is die
vaststelling aldus een doorslaggevende factor voor de bepaling van het toepasselijke recht.

20      Meer bepaald komt Boedeker, op basis van artikel 6, lid 2, sub a, EVO tot de slotsom dat het Nederlandse recht, dat in het
hoofdgeding meer bescherming biedt tegen een eenzijdige wijziging van de plaats van tewerkstelling door de werkgever, het
toepasselijke recht is. In dit verband betoogt zij met name dat de afwijking als voorzien in het laatste zinsdeel van dat lid 2,
restrictief moet worden uitgelegd en moet worden toegepast onder inaanmerkingneming van het beginsel van bescherming van de
werknemer, dat aan deze bepaling ten grondslag ligt, teneinde te verzekeren dat het materieel gunstigste recht wordt toegepast.

21      Omgekeerd moet volgens de Nederlandse regering, indien de overeenkomst nauwer is verbonden met een ander land dan dat waar
de arbeid wordt verricht, het recht van het land waarmee de nauwste verbondenheid bestaat, in het hoofdgeding het Duitse recht,
worden toegepast. Zou aangenomen worden dat op een dergelijke overeenkomst de aanknopingsregel van artikel 6, lid 2, sub a,
EVO moet worden toegepast zelfs als alle omstandigheden naar een ander rechtstelsel wijzen, dan zou de uitzondering in artikel 6,
lid 2, laatste zinsdeel, immers geen betekenis toekomen. Deze regering betoogt aldus dat bij het toepassen van de
uitzonderingsclausule alle feitelijke en juridische omstandigheden van het geval moeten worden betrokken, maar erkent dat een
zwaar gewicht moet worden toegekend aan het toepasselijke socialezekerheidsrecht.

22      Vooraf dient eraan te worden herinnerd dat artikel 6 EVO bijzondere collisieregels voor de individuele arbeidsovereenkomst
bevat, die afwijken van de algemene regels van de artikelen 3 en 4 EVO, welke betrekking hebben op respectievelijk de
rechtskeuze en de criteria voor het bepalen van het toepasselijke recht bij gebreke van een rechtskeuze (zie in die zin arresten van
15 maart 2011, Koelzsch, C‑29/10, Jurispr. blz. I‑1595, punt 34, en 15 december 2011, Voogsgeerd, C‑384/10, Jurispr.
blz. I‑13275, punt 24).

23      Artikel 6, lid 1, EVO bepaalt inderdaad dat de rechtskeuze van partijen in een arbeidsovereenkomst er niet toe kan leiden dat de
werknemer de waarborgen verliest waarin is voorzien door de dwingende bepalingen van het recht dat bij gebreke van een
rechtskeuze van toepassing zou zijn.

24      Artikel 6, lid 2, EVO noemt evenwel de specifieke criteria voor aanknoping van de arbeidsovereenkomst ter bepaling van de lex
contractus bij gebreke van een rechtskeuze door partijen (arrest Voogsgeerd, reeds aangehaald, punt 25).

25      Deze criteria zijn primair het land waar de werknemer „gewoonlijk zijn arbeid verricht”, genoemd in artikel 6, lid 2, sub a, EVO,
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en subsidiair, bij gebreke daarvan, het land van „de vestiging [...] die de werknemer in dienst heeft genomen”, als opgenomen in
artikel 6, lid 2, sub b, EVO (arrest Voogsgeerd, reeds aangehaald, punt 26).

26      Voorts wordt in het laatste zinsdeel van lid 2 bepaald dat deze twee aanknopingscriteria niet van toepassing zijn wanneer uit het
geheel der omstandigheden blijkt dat de arbeidsovereenkomst nauwer is verbonden met een ander land, in welk geval het recht van
dat andere land toepasselijk is (arrest Voogsgeerd, reeds aangehaald, punt 27).

27      In het hoofdgeding hebben de partijen bij de overeenkomst blijkens de verwijzingsbeslissing geen uitdrukkelijke keuze gemaakt
voor de toepassing van een bepaald recht. Voorts is door partijen in het hoofdgeding niet betwist dat Boedeker ter uitvoering van
haar tweede arbeidsovereenkomst met Schlecker, gesloten op 30 november 1994, haar arbeid – gedurende meer dan elf jaar,
gewoonlijk en zonder onderbreking – in Nederland heeft verricht.

28      De verwijzende rechter meent evenwel dat alle andere aanknopingsfactoren van de overeenkomst wijzen op een nauwere band met
Duitsland. Hij wenst bijgevolg te vernemen of artikel 6, lid 2, sub a, EVO ruim moet worden uitgelegd ten opzichte van het laatste
zinsdeel van artikel 6, lid 2, EVO.

29      Blijkens de verwijzingsbeslissing zou immers het Duitse recht toepasselijk kunnen zijn omdat alle omstandigheden op een
nauwere band met Duitsland wijzen, te weten het feit dat de werkgever een Duitse rechtspersoon was, dat het salaris (vóór de
invoering van de euro) in Duitse marken werd betaald, dat de pensioenvoorziening bij een Duitse pensioenverzekeraar was
ondergebracht, dat Boedeker in Duitsland was blijven wonen, waar zij haar sociale premies betaalde, dat in de arbeidsovereenkomst
werd verwezen naar dwingendrechtelijke bepalingen uit het Duitse recht en dat de werkgever Boedekers reiskosten van Duitsland
naar Nederland vergoedde.

30      In casu moet dus worden bepaald of van het criterium van artikel 6, lid 2, sub a, EVO uitsluitend kan worden afgeweken wanneer
het geen werkelijke aanknopingswaarde heeft of ook wanneer de rechter constateert dat de arbeidsovereenkomst nauwer is
verbonden met een ander land.

31      In dit verband dient in herinnering te worden gebracht dat het Hof, in zijn analyse van de verhouding tussen de regels in artikel 6,
lid 2, sub a en sub b, EVO, voor recht heeft verklaard dat het in artikel 6, lid 2, sub a, EVO genoemde criterium van het land waar
de werknemer „gewoonlijk zijn arbeid verricht” ruim moet worden uitgelegd, terwijl het in lid 2, sub b, van dat artikel bedoelde
criterium van de plaats van „de vestiging die de werknemer in dienst heeft genomen” slechts toepassing kan vinden wanneer de
aangezochte rechter niet in staat is te bepalen in welk land de arbeid gewoonlijk werd verricht (zie reeds aangehaalde arresten
Koelzsch, punt 43, en Voogsgeerd, punt 35).

32      Voor de bepaling van het toepasselijke recht moet dus het voor aanknoping van de aan de orde zijnde arbeidsovereenkomst in
aanmerking komende criterium van de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht, eerst worden toegepast, en
toepassing ervan sluit uit dat het subsidiaire criterium van de plaats van de vestiging die de werknemer in dienst heeft genomen, in
aanmerking wordt genomen (zie in die zin reeds aangehaalde arresten Koelzsch, punt 43, en Voogsgeerd, punten 32, 35 en 39).

33      Een andere uitlegging zou immers indruisen tegen het door artikel 6 EVO nagestreefde doel, te weten de werknemer een passende
bescherming te verlenen. Uit het rapport betreffende het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit
overeenkomst, door M. Giuliano en P. Lagarde (PB 1980, C 282, blz. 1), blijkt dat dit artikel 6 is opgezet om te voldoen aan de
behoefte aan een regeling die toegespitst is op onderwerpen waarbij de ene partij overwicht heeft op de andere, zodat de partij die
in sociaal-economisch opzicht in de contractuele relatie de zwakkere is, beter wordt beschermd (zie reeds aangehaalde arresten
Koelzsch, punten 40 en 42, en Voogsgeerd, punt 35).

34      Aangezien de doelstelling van artikel 6 EVO een passende bescherming van de werknemer is, moet deze bepaling verzekeren dat
op de arbeidsovereenkomst het recht van het land wordt toegepast waarmee deze overeenkomst de nauwste banden schept. Deze
uitlegging hoeft er, zoals de advocaat-generaal in punt 36 van zijn conclusie heeft opgemerkt, niet noodzakelijkerwijs toe te leiden
dat in alle situaties het meest gunstige recht voor de werknemer wordt toegepast.

35      Blijkens de letterlijke bewoordingen en het doel van artikel 6 EVO moet de rechter allereerst op basis van de specifieke
aanknopingscriteria in lid 2, sub a en, respectievelijk, sub b, van dit artikel, die beantwoorden aan het algemene vereiste van
voorzienbaarheid van het recht en dus van rechtszekerheid in de contractuele verhoudingen, bepalen welk recht toepasselijk is (zie
naar analogie arrest van 6 oktober 2009, ICF, C‑133/08, Jurispr. blz. I‑9687, punt 62).

36      Niettemin moet de nationale rechter, zoals de advocaat-generaal in punt 51 van zijn conclusie heeft opgemerkt, wanneer uit het
geheel der omstandigheden blijkt dat de arbeidsovereenkomst nauwer verbonden is met een ander land, de aanknopingscriteria van
artikel 6, lid 2, sub a en sub b, EVO buiten toepassing laten en het recht van dat andere land toepassen.

37      Uit de rechtspraak van het Hof volgt immers dat de verwijzende rechter rekening kan houden met andere elementen van de
arbeidsbetrekking, wanneer blijkt dat de elementen die betrekking hebben op een van de twee in artikel 6, lid 2, EVO genoemde
aanknopingscriteria, grond opleveren om aan te nemen dat de overeenkomst nauwer verbonden is met een ander land dan dat
waartoe toepassing van de criteria in artikel 6, lid 2, sub a respectievelijk sub b, EVO leidt (zie in die zin arrest Voogsgeerd, reeds
aangehaald, punt 51).

38      Deze uitlegging staat bovendien op één lijn met de bewoordingen van de nieuwe bepaling betreffende de collisieregels voor
arbeidsovereenkomsten, die is ingevoerd bij de Rome I-verordening, die echter ratione temporis in het hoofdgeding niet van
toepassing is. Artikel 8, lid 4, van die verordening bepaalt immers dat indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de
overeenkomst een kennelijk nauwere band heeft met een ander dan het in de leden 2 of 3 van dat artikel bedoelde land, het recht
van dat andere land van toepassing is (zie naar analogie arrest Koelzsch, reeds aangehaald, punt 46).
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39      Blijkens het voorgaande dient de verwijzende rechter het op de overeenkomst toepasselijke recht te bepalen op basis van de
aanknopingscriteria van artikel 6, lid 2, eerste zinsdeel, EVO, en in het bijzonder op basis van het in dit lid 2, sub a, bedoelde
criterium van de plaats waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht. Wanneer een overeenkomst evenwel nauwer is verbonden met
een ander land dan dat waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht, dient krachtens het laatste zinsdeel van dat lid het recht van het
land waar de arbeid wordt verricht, buiten toepassing te worden gelaten en het recht van dat andere land te worden toegepast.

40      Daartoe dient de verwijzende rechter rekening te houden met alle factoren die de arbeidsbetrekking kenmerken, en te bepalen
welke factor of factoren daarvan volgens hem het zwaarste wegen. Zoals de Commissie heeft beklemtoond en de advocaat-generaal
heeft opgemerkt in punt 66 van zijn conclusie, mag de rechter die in een concreet geval uitspraak dient te doen, echter niet
automatisch tot de conclusie komen dat de regel van artikel 6, lid 2, sub a, EVO buiten toepassing moet worden gelaten louter
omdat de andere relevante omstandigheden, buiten de plaats waar de arbeid daadwerkelijk wordt verricht, door hun aantal een
ander land aanwijzen.

41      Onder de belangrijke factoren voor die aanknoping dient allereerst rekening te worden gehouden met het land waar de werknemer
belastingen en heffingen op inkomsten uit arbeid betaalt en het land waar hij is aangesloten bij de sociale zekerheid en de
verschillende pensioen-, ziektekostenverzekerings- en invaliditeitsregelingen. Bovendien dient de nationale rechter rekening te
houden met alle omstandigheden van de zaak, zoals met name de criteria betreffende de vaststelling van het salaris en de andere
arbeidsvoorwaarden.

42      Uit het voorgaande volgt dat artikel 6, lid 2, EVO in die zin moet worden uitgelegd dat de nationale rechter, zelfs indien een
werknemer de arbeid ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst gewoonlijk, gedurende lange tijd en zonder onderbreking in
hetzelfde land verricht, ingevolge het laatste zinsdeel van deze bepaling het in dat land toepasselijke recht buiten toepassing kan
laten indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat die overeenkomst nauwer is verbonden met een ander land.

43      In deze omstandigheden hoeft de tweede prejudiciële vraag niet te worden beantwoord.

44      Gelet op een en ander dient op de eerste prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 6, lid 2, EVO aldus moet worden
uitgelegd dat de nationale rechter, zelfs indien een werknemer de arbeid ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst gewoonlijk,
langdurig en zonder onderbreking in hetzelfde land verricht, overeenkomstig het laatste zinsdeel van deze bepaling het recht van
het land waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht, buiten toepassing kan laten wanneer uit het geheel der omstandigheden blijkt dat
die overeenkomst nauwer is verbonden met een ander land.

 Kosten

45      Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de
verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het
Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht:

Artikel 6, lid 2, van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, voor
ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, moet in die zin worden uitgelegd dat de nationale rechter, zelfs indien
een werknemer de arbeid ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst gewoonlijk, langdurig en zonder onderbreking in
hetzelfde land verricht, overeenkomstig het laatste zinsdeel van deze bepaling het recht van het land waar de arbeid
gewoonlijk wordt verricht, buiten toepassing kan laten wanneer uit het geheel der omstandigheden blijkt dat die
overeenkomst nauwer is verbonden met een ander land.

ondertekeningen

* Procestaal: Nederlands.
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I - 13309

VOOGSGEERD

ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 

15 december 2011 *

In zaak C-384/10,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens het Eerste protocol, 
van 19  december 1988, betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is 
op verbintenissen uit overeenkomst, ingediend door het Hof van Cassatie (België) 
bij beslissing van 7 juni 2010, ingekomen bij het Hof op 29 juli 2010, in de procedure

Jan Voogsgeerd

tegen

Navimer SA,

wijst

HET HOF (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: J.-C. Bonichot, kamerpresident, L. Bay Larsen en C. Toader 
(rapporteur), rechters,

* Procestaal: Nederlands.
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ARREST VAN 15. 12. 2011 — ZAAK C-384/10

advocaat-generaal: V. Trstenjak, 
griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

— J. Voogsgeerd, vertegenwoordigd door W. van Eeckhoutte, advocaat,

— de Belgische regering, vertegenwoordigd door L.  Van den Broeck als  
gemachtigde,

— de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door C. Wissels als gemachtigde,

— de Europese Commissie, vertegenwoordigd door R. Troosters en M. Wilderspin 
als gemachtigden,
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gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 8  september 
2011,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel  6 van 
het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeen-
komst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19  juni 1980 (PB 1980, L  266, 
blz.  1; hierna: „Verdrag van Rome”), welk artikel betrekking heeft op individuele 
arbeidsovereenkomsten.

2 Dit verzoek in ingediend in het kader van een geding tussen J. Voogsgeerd, wonen-
de te Zandvoort (Nederland), en Navimer SA (hierna: „Navimer”), een te Mertert 
(Luxemburg) gevestigde onderneming, over de betaling aan Voogsgeerd van een ont-
slagvergoeding wegens verbreking van de arbeidsovereenkomst die deze met die on-
derneming had gesloten.
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ARREST VAN 15. 12. 2011 — ZAAK C-384/10

Toepasselijke bepalingen

Regels inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst

3 Artikel 1, lid 1, van het Verdrag van Rome bepaalt:

„De bepalingen van dit Verdrag zijn van toepassing op verbintenissen uit overeen-
komst in gevallen waarin uit het recht van verschillende landen moet worden gekozen.”

4 Artikel 3, lid 1, van het Verdrag van Rome luidt als volgt:

„Een overeenkomst wordt beheerst door het recht dat partijen hebben gekozen. De 
rechtskeuze moet uitdrukkelijk zijn gedaan of voldoende duidelijk blijken uit de be-
palingen van de overeenkomst of de omstandigheden van het geval. Bij hun keuze 
kunnen partijen het toepasselijke recht aanwijzen voor de overeenkomst in haar ge-
heel of voor slechts een onderdeel daarvan.”

5 Artikel 4, lid 1, van dit verdrag bepaalt:

„Voor zover geen keuze overeenkomstig artikel 3 van het op de overeenkomst toepas-
selijke recht is gedaan, wordt de overeenkomst beheerst door het recht van het land 
waarmee zij het nauwst is verbonden. [...]”
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6 Artikel 6 van het Verdrag van Rome luidt als volgt:

„1. Ongeacht artikel 3 kan de rechtskeuze van partijen in een arbeidsovereenkomst 
er niet toe leiden dat de werknemer de bescherming verliest welke hij geniet op grond 
van de dwingende bepalingen van het recht dat ingevolge het tweede lid van het on-
derhavige artikel bij gebreke van een rechtskeuze op hem van toepassing zou zijn.

2. Ongeacht artikel  4 wordt de arbeidsovereenkomst, bij gebreke van een rechts-
keuze overeenkomstig artikel 3, beheerst door:

a) het recht van het land waar de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst 
gewoonlijk zijn arbeid verricht, zelfs wanneer hij tijdelijk in een ander land  
tewerk is gesteld, of

b) het recht van het land waar zich de vestiging bevindt die de werknemer in dienst 
heeft genomen, wanneer deze niet in een zelfde land gewoonlijk zijn arbeid 
verricht,

tenzij uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de arbeidsovereenkomst nauwer 
is verbonden met een ander land, in welk geval het recht van dat andere land toepas-
selijk is.”
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Nationaal recht

7 Artikel 80, lid 2, van de Luxemburgse wet van 9 november 1990 betreffende de op-
richting van een Luxemburgs openbaar scheepvaartregister (Loi luxembourgeoise du 
9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxem-
bourgeois) (Mémorial A 1990, blz. 808), bepaalt:

„Bij onrechtmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor zeelieden ontstaat 
een recht op schadevergoeding.

Het ontslag dat in strijd is met de wet en/of niet op reële en ernstige gronden is ge-
baseerd, is onrechtmatig en vormt een sociaal en economisch abnormale handeling.

De vordering in rechte tot verkrijging van schadevergoeding wegens onrechtmatige 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor zeelieden moet op straffe van verval 
van recht binnen een termijn van drie maanden vanaf de kennisgeving van het ont-
slag of van de motivering ervan worden ingesteld bij de arbeidsrechter.

Deze termijn wordt geldig geschorst indien de zeeman, zijn lasthebber of zijn vak-
bond schriftelijk bezwaar indient bij de werkgever.”

8 Artikel 39 van de Belgische wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 
(Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1978) bepaalt:

„Is de overeenkomst voor onbepaalde tijd gesloten, dan is de partij die de overeen-
komst beëindigt zonder dringende reden of zonder inachtneming van de opzeggings-
termijn vastgesteld in de artikelen 59, 82, 83, 84 en 115, gehouden de andere partij een 
vergoeding te betalen die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt hetzij met de 
duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn.”
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Hoofdgeding en prejudiciële vragen

9 Op 7 augustus 2001 heeft J. Voogsgeerd op de zetel van Naviglobe NV (hierna: „Na-
viglobe”), een te Antwerpen (België) gevestigde onderneming, een arbeidsovereen-
komst voor onbepaalde tijd gesloten met Navimer. De partijen hebben het Luxem-
burgse recht als het op deze overeenkomst toepasselijke recht gekozen.

10 Van augustus 2001 tot april 2002 heeft Voogsgeerd als eerste machinist aan boord van 
de schepen MS Regina en Prince Henri gewerkt. Deze schepen behoorden toe aan 
Navimer en hun vaargebied was de Noordzee.

11 Bij brief van 8 april 2002 heeft deze onderneming Voogsgeerd er officieel van in ken-
nis gesteld dat hij was ontslagen. Op 4  april 2003 heeft Voogsgeerd Naviglobe en 
Navimer voor de Arbeidsrechtbank te Antwerpen gedaagd en gevorderd dat deze on-
dernemingen er hoofdelijk toe worden veroordeeld hem een ontslagvergoeding over-
eenkomstig de Belgische wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 
vermeerderd met rente en met de kosten, te betalen.

12 Ter ondersteuning van zijn beroep heeft Voogsgeerd aangevoerd dat op grond van 
artikel 6, lid 1, van het Verdrag van Rome de dwingende bepalingen van de Belgische 
arbeidswet van toepassing zijn ongeacht de rechtskeuze van de partijen. Hij heeft 
dienaangaande gesteld dat hij op grond van zijn arbeidsovereenkomst met de Bel-
gische onderneming Naviglobe en niet met de Luxemburgse onderneming Navimer 
was verbonden en dat hij zijn arbeid hoofdzakelijk in België had verricht, waar hij de 
instructies kreeg van Naviglobe en waarnaar hij na elke zeereis terugkeerde.
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13 Bij vonnis van 12 november 2004 heeft de Arbeidsrechtbank te Antwerpen zich ter-
ritoriaal onbevoegd verklaard om uitspraak te doen op het beroep tegen Navimer. 
Het beroep tegen Naviglobe is daarentegen ontvankelijk maar ongegrond verklaard.

14 Tegen dit vonnis heeft Voogsgeerd hoger beroep ingesteld bij het Arbeidshof te Ant-
werpen. Na zich territoriaal bevoegd te hebben verklaard, heeft deze rechterlijke in-
stantie de vorderingen tegen Naviglobe ten gronde afgewezen op grond dat verzoeker 
in het hoofdgeding niet het bewijs had geleverd dat hij ter beschikking van deze ven-
nootschap was gesteld.

15 Ter zake van de arbeidsbetrekking met Navimer heeft het Arbeidshof te Antwerpen 
geoordeeld dat, gelet op het geheel der betrokken omstandigheden, Voogsgeerd zijn 
arbeid niet gewoonlijk in een zelfde lidstaat, in dit geval België, had verricht, en dat 
artikel 6, lid 2, sub a, van het Verdrag van Rome dus niet van toepassing was. Dien-
aangaande heeft het enerzijds vastgesteld dat verzoeker in het hoofdgeding geen ar-
beidsovereenkomst met Naviglobe had, dat hij zijn loon van Navimer ontving en dat 
hij was aangesloten bij een Luxemburgse ziektekostenverzekering, en anderzijds dat 
verzoeker in het hoofdgeding niet had aangetoond dat hij hoofdzakelijk in de Bel-
gische territoriale wateren had gewerkt. Op grond daarvan heeft het Arbeidshof te 
Antwerpen geoordeeld dat, aangezien Navimer de vestiging was die Voogsgeerd in 
dienst had genomen, overeenkomstig artikel 6, lid 2, sub b, van het Verdrag van Rome 
de dwingende bepalingen van het Luxemburgse recht van toepassing waren op de 
arbeidsovereenkomst.

16 Zoals uit de verwijzingsbeslissing blijkt, heeft het Arbeidshof te Antwerpen de door 
Voogsgeerd ter ondersteuning van zijn hoger beroep aangedragen elementen, te we-
ten dat Antwerpen moest worden beschouwd als de plaats waar hij steeds aan boord 
ging en de instructies voor elke opdracht kreeg, als bewezen beschouwd.

17 Het heeft echter geoordeeld dat op grond van artikel 6, lid 2, sub b, van het Verdrag 
van Rome alleen het Luxemburgse recht op de arbeidsovereenkomst van toepassing 
was, en dat het beroep tot schadevergoeding wegens onrechtmatige beëindiging van 
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deze overeenkomst diende te worden verworpen omdat het was ingesteld na het 
verstrijken van de verjaringstermijn van drie maanden bepaald in artikel 80 van de 
Luxemburgse wet van 9 november 1990 betreffende de oprichting van een Luxem-
burgs openbaar scheepvaartregister.

18 Voogsgeerd heeft cassatieberoep ingesteld tegen het gedeelte van het arrest betref-
fende Navimer, die dus de enige verweerster in het hoofdgeding is. Als cassatiemiddel 
is aangevoerd dat het Arbeidshof te Antwerpen blijk heeft gegeven van een onjuiste 
rechtsopvatting bij de vaststelling van het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke 
recht.

19 Ter ondersteuning van zijn cassatieberoep voert verzoeker in het hoofdgeding aan dat 
het Arbeidshof te Antwerpen inbreuk heeft gemaakt op de artikelen 1, 3, 4 en 6 van 
het Verdrag van Rome door te oordelen dat de elementen die hij heeft aangedragen 
ten bewijze dat hij zijn arbeid gewoonlijk in België onder het gezag van Naviglobe 
verrichtte, niet van belang waren voor het antwoord op de vraag of de bepalingen van 
dit verdrag, inzonderheid artikel 6, lid 2, sub b, daarvan, van toepassing waren.

20 De verwijzende rechter merkt op dat, voor zover deze elementen juist zijn, Navi-
globe, die te Antwerpen is gevestigd, kan worden beschouwd als de vestiging  waarmee 
Voogsgeerd voor zijn effectieve tewerkstelling is verbonden in de zin van artikel 6, 
lid 2, sub b, van het Verdrag van Rome.

21 Gelet op deze overwegingen heeft het Hof van Cassatie de behandeling van de zaak 
geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Moet met het land waar zich de vestiging bevindt die de werknemer in dienst 
heeft genomen in de zin van artikel 6, lid 2, sub b, van het [Verdrag van Rome], 
worden verstaan het land waar zich de vestiging van de werkgever bevindt, die 
volgens de arbeidsovereenkomst de werknemer in dienst heeft genomen, dan wel 
het land waar zich de vestiging van de werkgever bevindt, waaraan de werknemer 
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voor zijn effectieve tewerkstelling is verbonden, ook al verricht deze zijn arbeid 
niet gewoonlijk in een zelfde land?

2) Moet de plaats waar de werknemer, die zijn werk niet gewoonlijk in een zelfde 
land verricht, zich dient aan te melden en de administratieve onderrichtingen, 
alsmede de instructies voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden ontvangt, te 
worden aangezien als de plaats van effectieve tewerkstelling in de zin van de eer-
ste vraag?

3) Moet de vestiging van de werkgever waaraan de werknemer voor zijn effectieve 
tewerkstelling is verbonden in de zin van de eerste vraag, beantwoorden aan be-
paalde formele vereisten zoals onder meer het bezit van rechtspersoonlijkheid of 
volstaat daartoe het bestaan van een feitelijke vestiging?

4) Kan de vestiging van een andere vennootschap, met wie de vennootschap-werk-
gever bindingen heeft, dienst doen als vestiging in de zin van de derde vraag, ook 
al is het werkgeversgezag niet overgedragen aan die andere vennootschap?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Voorafgaande opmerkingen

22 Het Hof is bevoegd om uitspraak te doen op het onderhavige verzoek om een prejudi-
ciële beslissing, dat is ingediend door een van de twee Belgische rechterlijke instanties 
waaraan die bevoegdheid is toegekend in artikel 2, sub a, van het op 1 augustus 2004 
in werking getreden Eerste protocol betreffende de uitlegging door het Hof van Justi-
tie van het Verdrag van Rome (PB 1998, C 27, blz. 47).
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23 Met zijn vragen wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of elementen 
zoals de plaats van de effectieve tewerkstelling van de werknemer, de plaats waar deze 
zich dient aan te melden en de administratieve instructies voor het uitvoeren van zijn 
werkzaamheden ontvangt, en de feitelijke vestiging van de werkgever van belang zijn 
voor het bepalen van het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke recht in de zin van 
artikel 6, lid 2, van het Verdrag van Rome.

24 Om te beginnen dient eraan te worden herinnerd dat artikel 6 van het Verdrag van 
Rome bijzondere collisieregels voor de individuele arbeidsovereenkomst bevat, die 
afwijken van de algemene regels van de artikelen 3 en 4 van het Verdrag van Rome, 
welke betrekking hebben op respectievelijk de rechtskeuze en de criteria voor het 
bepalen van het toepasselijke recht bij gebreke van een rechtskeuze.

25 Zo bepaalt artikel 6, lid 1, van het Verdrag van Rome dat de rechtskeuze van partijen 
in een arbeidsovereenkomst er niet toe kan leiden dat de werknemer de waarborgen 
verliest waarin is voorzien door de dwingende bepalingen van het recht dat bij gebre-
ke van een rechtskeuze van toepassing zou zijn. Lid 2 van dat artikel noemt de criteria 
voor aanknoping van de arbeidsovereenkomst ter bepaling van de lex contractus bij 
gebreke van een rechtskeuze door partijen.

26 Deze criteria zijn primair het land waar de werknemer „gewoonlijk zijn arbeid ver-
richt” (artikel 6, lid 2, sub a) en subsidiair, bij gebreke daarvan, het land van „de vesti-
ging [...] die de werknemer in dienst heeft genomen” (artikel 6, lid 2, sub b).

27 Voorts wordt in de laatste zin van lid 2 bepaald dat deze twee aanknopingscriteria 
niet van toepassing zijn wanneer uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de ar-
beidsovereenkomst nauwer is verbonden met een ander land, in welk geval het recht 
van dat andere land toepasselijk is.
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28 In het hoofdgeding staat vast dat de partijen bij de overeenkomst het Luxemburgse 
recht als lex contractus hebben gekozen. Ongeacht deze rechtskeuze blijft het echter 
de vraag welk recht op de overeenkomst van toepassing is, aangezien verzoeker in het 
hoofdgeding zich voor zijn recht op de ontslagvergoeding op dwingende bepalingen 
van het Belgische recht beroept. Zoals uit punt 19 van het onderhavige arrest blijkt, 
betoogt Voogsgeerd dat de rechter in hoger beroep, die heeft geoordeeld dat op grond 
van artikel 6, lid 2, sub b, van het Verdrag van Rome het Luxemburgse recht op de 
betrokken overeenkomst van toepassing is, inbreuk heeft gemaakt op verschillende 
bepalingen van dit verdrag en met name op artikel 6 daarvan. Hij stelt dienaangaande 
dat hij in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden geen enkel contact 
had met Navimer, maar verplicht was zich voor de inscheping te Antwerpen aan te 
melden bij Naviglobe, die hem instructies gaf.

29 Met zijn vragen verzoekt het Hof van Cassatie het Hof in wezen om uitlegging van 
artikel 6, lid 2, van het Verdrag van Rome en inzonderheid van het sub b daarvan ge-
formuleerde aanknopingcriterium van het land waar zich de vestiging bevindt die de 
werknemer in dienst heeft genomen.

30 Er zij echter aan herinnerd dat het volgens de rechtspraak van het Hof in het kader 
van een prejudiciële procedure aan de verwijzende rechter staat om de rechtsregel 
van de Unie op het bij hem aanhangige geding toe te passen en om een bepaling van 
nationaal recht aan die regel toetsen, en het aan het Hof staat om deze rechter de 
gegevens met betrekking tot de uitlegging van het recht van de Unie te verschaffen, 
die voor deze laatste van waarde kunnen zijn bij de beoordeling van het effect van die 
bepaling (zie in die zin arrest van 11 september 2003, Anomar e.a., C-6/01, Jurispr. 
blz. I-8621, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak), en om uit de door de ver-
wijzende rechter verschafte gegevens en met name uit de motivering van het verzoek 
om een prejudiciële beslissing de elementen van het recht van de Unie te putten die, 
gelet op het voorwerp van het geding, uitlegging vereisen (zie in die zin arrest van 
8 december 1987, Gauchard, 20/87, Jurispr. blz. 4879, punt 7).
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31 Ofschoon de vragen in het onderhavige geval betrekking hebben op artikel 6, lid 2, 
sub  b, van het Verdrag van Rome, dient met de advocaat-generaal in punt  60 van 
haar conclusie en met de Belgische regering en de Europese Commissie in hun op-
merkingen te worden vastgesteld dat de elementen die de in het hoofdgeding aan de 
orde zijnde arbeidsbetrekking kenmerken en door de verwijzende rechter worden 
genoemd als grond voor zijn verzoek om een prejudiciële beslissing, meer overeen-
stemming lijken te vertonen met de sub a dan met de sub b van lid 2 van artikel 6 van 
het Verdrag van Rome geformuleerde criteria.

32 Verder dient erop te worden gewezen dat voor de bepaling van het toepasselijke recht 
het voor aanknoping van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde arbeidsovereen-
komst in aanmerking komende criterium van de plaats waar de werknemer gewoon-
lijk zijn arbeid verricht, eerst moet worden toegepast, en dat toepassing ervan inaan-
merkingneming van het subsidiaire criterium van de plaats van de vestiging die de 
werknemer in dienst heeft genomen, uitsluit.

33 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat het Hof in zijn arrest van 15  maart 2011, 
 Koelzsch (C-29/10, Jurispr. blz. I-1595), artikel 6, lid 2, sub a, van het Verdrag van 
Rome aldus heeft uitgelegd dat eerst op grond van elementen als die welke Voogs-
geerd heeft aangedragen, dient te worden onderzocht of de werknemer zijn arbeid 
hoofdzakelijk in een zelfde land verricht.

34 Uit de formulering van artikel 6, lid 2, van het Verdrag van Rome blijkt immers dat de 
wetgever een rangorde heeft willen vaststellen tussen de criteria die in aanmerking 
dienen te worden genomen voor het bepalen van het op de arbeidsovereenkomst 
toepasselijke recht.

35 Deze uitlegging vindt ook steun in de analyse van het door artikel 6 van het Verdrag 
van Rome nagestreefde doel, de werknemer een passende bescherming te verlenen. 
Zoals het Hof reeds heeft vastgesteld, moet het in lid 2, sub a, van artikel 6 van dit 
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verdrag genoemde criterium van het land waar de werknemer „gewoonlijk zijn ar-
beid verricht” dus ruim worden uitgelegd, terwijl het in lid 2, sub b, van dat artikel 
bedoelde criterium van de plaats van „de vestiging die de werknemer in dienst heeft 
genomen” slechts toepassing kan vinden wanneer de aangezochte rechter niet in staat 
is te bepalen in welk land de arbeid gewoonlijk wordt verricht (zie arrest Koelzsch, 
reeds aangehaald, punt 43).

36 In een geval zoals dat aan de orde in het hoofdgeding, waarin de werknemer zijn 
werkzaamheden in meer dan één verdragsluitende staat verricht, dient het in arti-
kel  6, lid  2, sub  a, van het Verdrag van Rome genoemde criterium ook te worden 
toegepast wanneer het voor de aangezochte rechter mogelijk is te bepalen met welke 
staat de arbeid een duidelijk aanknopingspunt heeft (zie arrest Koelzsch, reeds aan-
gehaald, punt 44).

37 In een dergelijk geval moet het criterium van het land waar de arbeid gewoonlijk 
wordt verricht aldus worden opgevat dat het verwijst naar de plaats waar of van waar-
uit de werknemer daadwerkelijk zijn beroepswerkzaamheden verricht, en bij gebreke 
van een centrum van de werkzaamheden naar de plaats waar hij het grootste deel van 
zijn werkzaamheden verricht (zie arrest Koelzsch, reeds aangehaald, punt 45).

38 Gelet op de aard van arbeid in de zeevaartsector als die welke in het hoofdgeding aan 
de orde is, moet de verwijzende rechter rekening houden met alle elementen die de 
werkzaamheid van de werknemer kenmerken, en met name vaststellen in welke staat 
zich de plaats bevindt van waaruit de werknemer zijn transportopdrachten verricht, 
instructies voor zijn opdrachten ontvangt en zijn werk organiseert, alsmede de plaats 
waar zich de arbeidsinstrumenten bevinden (zie arrest Koelzsch, reeds aangehaald, 
punten 48 en 49).

39 Wanneer uit deze vaststellingen blijkt dat de plaats van waaruit de werknemer zijn 
transportopdrachten verricht en waar hij ook de instructies voor zijn opdrachten ont-
vangt, steeds dezelfde is, moet die plaats worden beschouwd als de plaats waar hij 
gewoonlijk zijn arbeid verricht in de zin van artikel 6, lid 2, sub a. Zoals in punt 32 
van het onderhavige arrest is gezegd, moet het criterium van de plaats waar de werk-
nemer gewoonlijk zijn arbeid verricht, immers eerst worden toegepast.
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40 De in de verwijzingsbeslissing vermelde elementen die de arbeidsbetrekking kenmer-
ken, te weten de plaats van de effectieve tewerkstelling, de plaats waar de werknemer 
de instructies ontvangt of de plaats waar deze zich moet aanmelden alvorens zijn op-
drachten uit te voeren, zijn dus van belang voor het bepalen van het op deze arbeids-
betrekking toepasselijke recht, in die zin dat wanneer deze plaatsen in hetzelfde land 
zijn gelegen, de aangezochte rechter kan oordelen dat de situatie onder de regeling 
van artikel 6, lid 2, sub a, van het Verdrag van Rome valt.

41 Bijgevolg moet artikel  6, lid  2, van het Verdrag van Rome aldus worden uitgelegd 
dat de aangezochte nationale rechter allereerst moet uitmaken of de werknemer ter 
uitvoering van de overeenkomst zijn arbeid gewoonlijk in een zelfde land verricht, 
namelijk het land van waaruit, gelet op het geheel der omstandigheden die zijn werk-
zaamheid kenmerken, de werknemer het belangrijkste deel van zijn verplichtingen 
jegens zijn werkgever vervult.

42 Voor het geval dat de verwijzende rechter van mening zou zijn dat hij het bij hem 
aanhangige geding niet kan beslechten op grond van artikel 6, lid 2, sub a, van het 
Verdrag van Rome, dient te worden geantwoord op de in het verzoek om een prejudi-
ciële beslissing gestelde vragen.

Eerste en tweede vraag

43 Met zijn eerste en zijn tweede vraag, die samen dienen te worden behandeld, wenst 
de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het begrip „vestiging die de werkne-
mer in dienst heeft genomen” in de zin van artikel 6, lid 2, sub b, van het Verdrag van 
Rome aldus moet worden opgevat dat het verwijst naar de vestiging die de arbeids-
overeenkomst heeft gesloten, dan wel naar de vestiging van de onderneming waaraan 
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de werknemer voor zijn effectieve tewerkstelling is verbonden, en in dit laatste geval 
of die band kan blijken uit de omstandigheid dat de werknemer zich regelmatig moet 
aanmelden en instructies moet krijgen van laatstgenoemde onderneming.

44 Zoals uit de punten 39 en 40 van het onderhavige arrest blijkt, moet de aangezochte 
rechter, wanneer hij vaststelt dat de werknemer zich steeds op dezelfde plaats moet 
aanmelden en daar instructies krijgt, oordelen dat de werknemer zijn arbeid gewoon-
lijk op die plaats verricht in de zin van artikel 6, lid 2, sub a, van het Verdrag van 
Rome. Deze elementen, die de effectieve tewerkstelling kenmerken, betreffen alle de 
vaststelling van het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke recht aan de hand van 
dit laatste aanknopingscriterium en kunnen niet tevens van belang zijn voor de toe-
passing van artikel 6, lid 2, sub b, van het Verdrag van Rome.

45 Zoals de advocaat-generaal in de punten 65 tot en met 68 van haar conclusie heeft 
verklaard, staan de tekst en het doel van laatstgenoemde bepaling eraan in de weg dat 
bij de uitlegging van deze bepaling om de onderneming te bepalen die de werknemer 
in dienst heeft genomen, rekening wordt gehouden met elementen die niet uitslui-
tend betrekking hebben op het sluiten van de arbeidsovereenkomst.

46 Het gebruik van de term „in dienst heeft genomen” in artikel 6, lid 2, sub b, van het 
Verdrag van Rome doelt immers duidelijk alleen op het sluiten van deze overeen-
komst of, in het geval van een feitelijke arbeidsbetrekking, op het ontstaan van de 
arbeidsbetrekking en niet op de modaliteiten van de effectieve tewerkstelling van de 
werknemer.

47 Bovendien gebiedt de analyse van de structuur van dit artikel 6, lid 2, sub b, dat het in 
deze bepaling genoemde criterium, dat een subsidiair criterium is, wordt toegepast 
wanneer het onmogelijk is de arbeidsbetrekking in een bepaalde lidstaat te lokalise-
ren. Alleen een strikte uitlegging van het restcriterium kan dus ten volle verzekeren 
dat het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke recht voorzienbaar is.
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48 Aangezien het criterium van de plaats van vestiging van de onderneming die de werk-
nemer tewerkstelt, niets van doen heeft met de omstandigheden waarin het werk 
wordt verricht, is de omstandigheid dat deze onderneming op deze of gene plaats is 
gevestigd, niet van belang voor de vaststelling van deze plaats van vestiging.

49 Slechts ingeval op grond van elementen betreffende de procedure van indienstne-
ming kan worden vastgesteld dat de onderneming die de arbeidsovereenkomst heeft 
gesloten, in werkelijkheid in naam en voor rekening van een andere onderneming 
heeft gehandeld, kan de verwijzende rechter oordelen dat het aanknopingscriterium 
van artikel 6, lid 2, sub b, van het Verdrag van Rome verwijst naar het recht van het 
land waar zich de vestiging van laatstgenoemde onderneming bevindt.

50 Bijgevolg mag de verwijzende rechter voor dit oordeel geen rekening houden met 
elementen betreffende het verrichten van de arbeid, maar alleen met elementen be-
treffende de procedure van het sluiten van de overeenkomst, zoals de vestiging die de 
personeelsadvertentie heeft gepubliceerd en de vestiging die het indienstnemings-
gesprek heeft gevoerd, en moet hij die vestiging precies trachten te lokaliseren.

51 Zoals de advocaat-generaal in punt 73 van haar conclusie heeft beklemtoond, kan de 
verwijzende rechter in elk geval volgens artikel 6, lid 2, laatste alinea, van het Verdrag 
van Rome rekening houden met andere elementen van de arbeidsbetrekking wanneer 
blijkt dat de elementen die betrekking hebben op de twee in dit artikel genoemde aan-
knopingscriteria, namelijk de plaats waar de arbeid wordt verricht en de plaats waar 
zich de vestiging bevindt die de werknemer tewerkstelt, grond opleveren om aan te 
nemen dat de overeenkomst nauwer verbonden is met een andere dan de door die 
criteria aangewezen staat.
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52 Mitsdien moet op de eerste en de tweede vraag worden geantwoord dat het begrip 
„vestiging van de werkgever die de werknemer in dienst heeft genomen” in de zin van 
artikel 6, lid 2, sub b, van het Verdrag van Rome aldus moet worden opgevat dat het 
uitsluitend verwijst naar de vestiging die de werknemer in dienst heeft genomen, en 
niet naar die waaraan de werknemer voor zijn effectieve tewerkstelling is verbonden.

Derde vraag

53 Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of voor 
de toepassing van het in artikel 6, lid 2, sub b, van het Verdrag van Rome genoemde 
aanknopingscriterium de vestiging moet voldoen aan vormvereisten zoals het bezit 
van rechtspersoonlijkheid.

54 In dit verband dient er meteen op te worden gewezen dat uit de tekst van deze bepa-
ling duidelijk blijkt dat zij niet alleen ziet op de bedrijfseenheden van de onderneming 
die rechtspersoonlijkheid bezitten, daar de term „vestiging” doelt op elke vaste inrich-
ting van een onderneming. Bijgevolg kunnen niet alleen dochterondernemingen en 
agentschappen, maar ook andere eenheden, zoals kantoren van een onderneming, 
vestigingen in de zin van artikel 6, lid 2, sub b, van het Verdrag van Rome vormen, 
zelfs wanneer zij geen rechtspersoonlijkheid bezitten.

55 Zoals de Commissie heeft beklemtoond en de advocaat-generaal in punt 81 van haar 
conclusie heeft verklaard, eist deze bepaling echter dat het gaat om een bestendige 
vestiging. De zuiver tijdelijke aanwezigheid in een staat van een lasthebber van een 
onderneming uit een andere staat om werknemers in dienst te nemen kan namelijk 
niet worden beschouwd als een vestiging die de overeenkomst bij de eerstgenoemde 
staat aanknoopt. Dit zou in strijd zijn met het in artikel 6, lid 2, sub b, van het Verdrag 
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van Rome genoemde aanknopingscriterium, dat niet de plaats van het sluiten van de 
overeenkomst is.

56 Indien diezelfde lasthebber daarentegen naar een land reist waar de werkgever een 
vaste vertegenwoordiging van zijn onderneming heeft, kan zeer wel worden aange-
nomen dat die vertegenwoordiging een „vestiging” in de zin van artikel 6, lid 2, sub b, 
van het Verdrag van Rome is.

57 Bovendien is in beginsel vereist dat de vestiging die voor de toepassing van het aan-
knopingscriterium in aanmerking wordt genomen, behoort tot de onderneming die 
de werknemer in dienst neemt, dat wil zeggen een wezenlijk onderdeel van de struc-
tuur van deze onderneming vormt.

58 Mitsdien moet op de derde vraag worden geantwoord dat artikel 6, lid 2, sub b, van 
het Verdrag van Rome aldus moet worden uitgelegd dat het bezit van rechtspersoon-
lijkheid geen vereiste is waaraan de vestiging van de werkgever in de zin van deze 
bepaling moet voldoen.

Vierde vraag

59 Met zijn vierde en laatste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of voor 
de toepassing van het in artikel 6, lid 2, sub b, van het Verdrag van Rome genoemde 
aanknopingscriterium, de vestiging van een andere onderneming dan die welke als 
werkgever wordt genoemd, kan worden geacht als werkgever te handelen, ofschoon 
het werkgeversgezag van laatstgenoemde niet aan eerstgenoemde is overgedragen.
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60 In dit verband blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat deze vraag wordt gesteld omdat 
verzoeker betoogt dat hij de instructies steeds van Naviglobe heeft gekregen, en dat 
tijdens de in aanmerking genomen periode de directeur van deze onderneming ook 
de directeur was van Navimer, de onderneming die verzoeker in het hoofdgeding 
formeel in dienst heeft genomen.

61 Wat het eerste element betreft, dient eraan te worden herinnerd dat, zoals uit de 
punten 39 en 40 van het onderhavige arrest blijkt, een dergelijke omstandigheid in 
aanmerking moet worden genomen bij het bepalen van de plaats waar de arbeid ge-
woonlijk wordt verricht, voor de toepassing van artikel 6, lid 2, sub a, van het Verdrag 
van Rome aangezien het betrekking heeft op het verrichten van de arbeid.

62 Met betrekking tot de stelling van verzoeker in het hoofdgeding dat dezelfde persoon 
directeur van Naviglobe en van Navimer was, staat het aan de verwijzende rechter, 
de daadwerkelijke betrekking tussen de twee vennootschappen te beoordelen om uit 
te maken of Naviglobe daadwerkelijk de hoedanigheid van werkgever van de door 
Navimer in dienst genomen personeelsleden heeft. De aangezochte rechter moet met 
name rekening houden met alle objectieve elementen die erop kunnen wijzen dat de 
werkelijke situatie verschilt van die welke blijkt uit de bewoordingen van de overeen-
komst (zie naar analogie arrest van 2 mei 2006, Eurofood IFSC, C-341/04, Jurispr. 
blz. I-3813, punt 37).

63 Bij die beoordeling vormt de door Navimer genoemde omstandigheid, namelijk het 
ontbreken van overdracht van het werkgeversgezag aan Naviglobe, een van de ele-
menten die in aanmerking moeten worden genomen, maar zij is op zichzelf niet door-
slaggevend om te oordelen dat de werknemer in feite door een andere vennootschap 
in dienst is genomen dan die welke als werkgever wordt genoemd.

64 Slechts ingeval zou blijken dat een van de twee vennootschappen voor rekening van 
de andere heeft gehandeld, zou de vestiging van de eerste kunnen worden geacht aan 
de tweede toe te behoren voor de toepassing van het in artikel 6, lid 2, sub b, van het 
Verdrag van Rome genoemde aanknopingscriterium.
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65 Mitsdien moet op de vierde vraag worden geantwoord dat artikel 6, lid 2, sub b, van 
het Verdrag van Rome aldus moet worden uitgelegd dat de vestiging van een andere 
onderneming dan die welke formeel als werkgever wordt genoemd, waarmee laatst-
genoemde onderneming banden heeft, als „vestiging” kan worden aangemerkt indien 
aan de hand van objectieve elementen kan worden aangetoond dat de werkelijke situ-
atie verschilt van die welke blijkt uit de bewoordingen van de overeenkomst, zelfs in-
dien het werkgeversgezag niet formeel aan die andere onderneming is overgedragen.

Kosten

66 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen 
incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten 
heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het 
Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel  6, lid  2, van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op 
verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome 
op 19  juni 1980, moet aldus worden uitgelegd dat de aangezochte natio-
nale rechter allereerst moet uitmaken of de werknemer ter uitvoering van 
de overeenkomst zijn arbeid gewoonlijk in een zelfde land verricht, name-
lijk het land van waaruit, gelet op het geheel der omstandigheden die zijn 
werkzaamheid kenmerken, de werknemer het belangrijkste deel van zijn 
verplichtingen jegens zijn werkgever vervult.
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2) Voor het geval dat de verwijzende rechter van mening zou zijn dat hij het 
bij hem aanhangige geding niet kan beslechten op grond van artikel 6, lid 2, 
sub a, van dat verdrag, dient artikel 6, lid 2, sub b, van dat verdrag te worden 
uitgelegd als volgt:

 — het begrip „vestiging van de werkgever die de werknemer in dienst heeft 
genomen” moet aldus worden opgevat dat het uitsluitend verwijst naar 
de vestiging die de werknemer in dienst heeft genomen, en niet naar die 
waaraan de werknemer voor zijn effectieve tewerkstelling is verbonden;

 — het bezit van rechtspersoonlijkheid is geen vereiste waaraan de vestiging 
van de werkgever in de zin van deze bepaling moet voldoen;

 — de vestiging van een andere onderneming dan die welke formeel als werk-
gever wordt genoemd, waarmee laatstgenoemde onderneming banden 
heeft, kan als „vestiging” in de zin van artikel 6, lid 2, sub b, van dat ver-
drag worden aangemerkt indien aan de hand van objectieve elementen 
kan worden aangetoond dat de werkelijke situatie verschilt van die welke 
uit de bewoordingen van de overeenkomst blijkt, zelfs indien het werk-
geversgezag niet formeel aan die andere onderneming is overgedragen.

ondertekeningen
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ARREST VAN HET HOF (Grote kamer) 

15 maart 2011 *

In zaak C-29/10,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens het Eerste Protocol 
van 19  december 1988 betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is 
op verbintenissen uit overeenkomst, ingediend door de Cour d’appel de Luxembourg 
(Luxemburg) bij beslissing van 13 januari 2010, ingekomen bij het Hof op 18 januari 
2010, in de procedure

Heiko Koelzsch

tegen

Groothertogdom Luxemburg,

* Procestaal: Frans.
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wijst 

HET HOF (Grote kamer),

samengesteld als volgt: V.  Skouris, president, A.  Tizzano, J. N.  Cunha Rodrigues,  
K.  Lenaerts en J.-C.  Bonichot, kamerpresidenten, A.  Borg Barthet, M.  Ilešič, 
J. Malenovský, U. Lõhmus, P. Lindh en C. Toader (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: V. Trstenjak, 
griffier: R. Şereş, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 26 oktober 2010,

gelet op de opmerkingen van:

— H. Koelzsch, vertegenwoordigd door P. Goergen, avocat,

— Groothertogdom Luxemburg, vertegenwoordigd door G.  Neu en A.  Corre, 
 avocats,

— de Griekse regering, vertegenwoordigd door T. Papadopoulou en K. Georgiadis 
als gemachtigden,

— de Europese Commissie, vertegenwoordigd door A.-M.  Rouchaud-Joët en 
M. Wilderspin als gemachtigden,

M&D Seminars 296



I - 1636

ARREST VAN 15. 3. 2011 — ZAAK C-29/10

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 16 december 
2010,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 6, lid 2, 
sub a, van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit 
overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19  juni 1980 (PB 1980, 
L 266, blz. 1; hierna: „verdrag van Rome van 1980”), welk artikel betrekking heeft op 
individuele arbeidsovereenkomsten.

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een aansprakelijkheidsvordering van 
H. Koelzsch tegen het Groothertogdom Luxemburg, gebaseerd op vermeende schen-
ding van die bepaling van het verdrag van Rome van 1980 door de rechterlijke autori-
teiten van deze staat. Die autoriteiten was verzocht te oordelen over een schadevorde-
ring van verzoeker in het hoofdgeding tegen het internationaal transportbedrijf Ove 
Ostergaard Luxembourg SA, voorheen Gasa Spedition Luxembourg (hierna: „Gasa”), 
gevestigd te Luxemburg, waarmee hij een arbeidsovereenkomst had gesloten.
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Toepasselijke bepalingen

Regels betreffende het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst en 
betreffende de rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken

Verdrag van Rome van 1980

3 Artikel 3, lid 1, van het verdrag van Rome van 1980 bepaalt:

„Een overeenkomst wordt beheerst door het recht dat partijen hebben gekozen. De 
rechtskeuze moet uitdrukkelijk zijn gedaan of voldoende duidelijk blijken uit de be-
palingen van de overeenkomst of de omstandigheden van het geval. Bij hun keuze 
kunnen partijen het toepasselijke recht aanwijzen voor de overeenkomst in haar ge-
heel of voor slechts een onderdeel daarvan.”

4 Artikel 6 van het verdrag van Rome van 1980, met het opschrift „Individuele arbeids-
overeenkomsten”, luidt als volgt:

„1. Ongeacht artikel 3 kan de rechtskeuze van partijen in een arbeidsovereenkomst 
er niet toe leiden dat de werknemer de bescherming verliest welke hij geniet op grond 
van de dwingende bepalingen van het recht dat ingevolge het tweede lid van het on-
derhavige artikel bij gebreke van een rechtskeuze op hem van toepassing zou zijn.
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2. Ongeacht artikel  4 wordt de arbeidsovereenkomst, bij gebreke van een rechts-
keuze overeenkomstig artikel 3, beheerst door:

a) het recht van het land waar de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst 
gewoonlijk zijn arbeid verricht, zelfs wanneer hij tijdelijk in een ander land  
tewerk is gesteld, of

b) het recht van het land waar zich de vestiging bevindt die de werknemer in dienst 
heeft genomen, wanneer deze niet in een zelfde land gewoonlijk zijn arbeid 
verricht,

tenzij uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de arbeidsovereenkomst nauwer 
is verbonden met een ander land, in welk geval het recht van dat andere land toepas-
selijk is.”

5 Artikel 2 van het Eerste Protocol betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen van het Verdrag inzake het recht dat van toepas-
sing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome 
op 19 juni 1980 (PB 1998, C 27, blz. 47; hierna: „Eerste Protocol betreffende de uitleg-
ging van het verdrag van Rome”) luidt:

„Elke hierna genoemde rechterlijke instantie kan het Hof van Justitie verzoeken, bij 
wijze van prejudiciële beslissing, een uitspraak te doen over een vraag die in een bij 
deze instantie aanhangige zaak aan de orde is gekomen en die betrekking heeft op de 
uitlegging van de in artikel 1 genoemde teksten, indien deze rechterlijke instantie een 
beslissing op dit punt noodzakelijk acht voor het wijzen van haar vonnis:

[...]
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b) de rechterlijke instanties van de verdragsluitende staten wanneer zij in beroep 
uitspraak doen.”

Verordening (EG) nr. 593/2008

6 Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 
2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst 
(Rome I) (PB L 177, blz. 6) heeft het verdrag van Rome van 1980 vervangen. Deze 
verordening is van toepassing op overeenkomsten die op of na 17 december 2009 zijn 
gesloten.

7 In artikel 8 van verordening nr. 593/2008, met het opschrift „Individuele arbeidsover-
eenkomsten”, is bepaald:

„1. Een individuele arbeidsovereenkomst wordt beheerst door het recht dat de par-
tijen overeenkomstig artikel 3 hebben gekozen. Deze keuze mag er evenwel niet toe 
leiden dat de werknemer de bescherming verliest welke hij geniet op grond van bepa-
lingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken op grond van het recht 
dat overeenkomstig de leden 2, 3 en 4 van dit artikel toepasselijk zou zijn geweest bij 
gebreke van een rechtskeuze.

2. Voor zover het op een individuele arbeidsovereenkomst toepasselijke recht niet 
door de partijen is gekozen, wordt de overeenkomst beheerst door het recht van het 
land waar of, bij gebreke daarvan, van waaruit de werknemer ter uitvoering van de 
overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht. Het land waar de arbeid gewoonlijk 
wordt verricht wordt niet geacht te zijn gewijzigd wanneer de werknemer zijn arbeid 
tijdelijk in een ander land verricht.
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3. Indien het toepasselijke recht niet overeenkomstig lid 2 kan worden vastgesteld, 
wordt de overeenkomst beheerst door het recht van het land waar zich de vestiging 
bevindt die de werknemer in dienst heeft genomen.

4. Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de overeenkomst een kennelijk 
nauwere band heeft met een ander dan het in lid 2 of lid 3 bedoelde land, is het recht 
van dat andere land van toepassing.”

Executieverdrag

8 Artikel 5 van het Verdrag van Brussel van 27 september 1968 betreffende de rech-
terlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en han-
delszaken (PB 1972, L 299, blz. 32), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 29 november 
1996 betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en 
het Koninkrijk Zweden (PB 1997, C 15, blz. 1; hierna: „Executieverdrag”), is als volgt 
geformuleerd:

„De verweerder die woonplaats heeft op het grondgebied van een verdragsluitende 
staat, kan in een andere verdragsluitende staat voor de navolgende gerechten worden 
opgeroepen:

1. ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst: voor het gerecht van de plaats 
waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden 
uitgevoerd; ten aanzien van individuele verbintenissen uit arbeidsovereenkomst 
is dit de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht; wanneer de 
werknemer niet in eenzelfde land gewoonlijk zijn arbeid verricht, kan de werk-
gever tevens worden opgeroepen voor het gerecht van de plaats waar zich de 
vestiging bevindt of bevond die de werknemer in dienst heeft genomen;

[...]”
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Verordening (EG) nr. 44/2001

9 Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rech-
terlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in bur-
gerlijke en handelszaken (PB 2001, L 12, blz. 1) heeft het Executieverdrag vervangen.

10 Artikel 19 van verordening nr. 44/2001 bepaalt:

„De werkgever met woonplaats op het grondgebied van een lidstaat kan voor de  
volgende gerechten worden opgeroepen:

1. voor de gerechten van de lidstaat waar hij woonplaats heeft, of

2. in een andere lidstaat:

 a) voor het gerecht van de plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt of voor 
het gerecht van de laatste plaats waar hij gewoonlijk heeft gewerkt, of

 b) wanneer de werknemer niet in eenzelfde land gewoonlijk werkt of heeft  
gewerkt, voor het gerecht van de plaats waar zich de vestiging bevindt of  
bevond die de werknemer in dienst heeft genomen.”
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Nationale wettelijke regelingen

11 Artikel 34, lid 1, van de Luxemburgse wet van 18 mei 1979 houdende hervorming van 
de personeelsvertegenwoordigingen (Mémorial A 1979, nr. 45, blz. 948) luidt:

„Gedurende hun mandaat kunnen gewone en plaatsvervangende leden van de ver-
schillende personeelsvertegenwoordigingen niet worden ontslagen; het ontslag waar-
van door de werkgever kennis wordt gegeven aan een vertegenwoordiger van het per-
soneel moet als nietig worden beschouwd.”

12 In de Duitse wet inzake ontslagbescherming (Kündigungsschutzgesetz) is in §  15, 
lid 1, bepaald:

„Het ontslag van een lid van een ondernemingsraad [...] is onwettig, tenzij de werk-
gever op grond van bepaalde feiten mag overgaan tot ontslag op staande voet we-
gens een dringende reden en de krachtens § 103 van het Betriebsverfassungsgesetz 
[wet bedrijfsorganisatie] vereiste toestemming is gegeven of is vervangen door een 
uitspraak van de rechter. Na afloop van het mandaat is ontslag van een lid van een 
ondernemingsraad [...] onwettig, tenzij de werkgever op grond van bepaalde feiten 
mag overgaan tot ontslag op staande voet wegens een dringende reden; deze bepa-
lingen zijn niet van toepassing wanneer de beëindiging van dat lidmaatschap op een 
uitspraak van de rechter berust.

Na afloop van het mandaat is ontslag gedurende één jaar verboden.”

M&D Seminars 303



I - 1643

KOELZSCH

Hoofdgeding en prejudiciële vraag

13 Middels een op 16 oktober 1998 te Luxemburg ondertekende arbeidsovereenkomst is 
Koelzsch, vrachtwagenchauffeur, woonachtig te Osnabrück (Duitsland), als interna-
tionaal chauffeur in dienst getreden van Gasa. Deze overeenkomst bevat een clausule 
die naar de Luxemburgse wet van 24 mei 1989 inzake de arbeidsovereenkomst (Mé-
morial A 1989, nr. 35, blz. 612) verwijst, alsmede een clausule waarbij de uitsluitende 
bevoegdheid aan de gerechten van deze staat wordt toegekend.

14 Gasa is een dochtermaatschappij van de vennootschap naar Deens recht Gasa Oden-
se Blomster amba. Zij vervoert bloemen en planten vanuit Odense (Denemarken) 
naar bestemmingen voornamelijk gelegen in Duitsland maar ook in andere Europese 
landen. Zij maakt daarbij gebruik van vrachtwagens met standplaats in Duitsland, 
meer bepaald in Kassel, in Neukirchen/Vluyn en in Osnabrück. In die lidstaat heeft 
Gasa geen zetel en geen kantoren. De vrachtwagens zijn geregistreerd in Luxemburg 
en de chauffeurs zijn aangesloten bij de Luxemburgse sociale zekerheid.

15 Na de aankondiging van de herstructurering van Gasa en de vermindering van de 
activiteiten met voertuigen vanuit Duitsland hebben de werknemers van deze on-
derneming op 13  januari 2001 in deze staat een ondernemingsraad („Betriebsrat”) 
opgericht, waarvoor Koelzsch op 5 maart 2001 tot plaatsvervangend lid is gekozen.

16 Bij brief van 13 maart 2001 heeft de directeur van Gasa de arbeidsovereenkomst van 
Koelzsch per 15 mei 2001 opgezegd.
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Vordering tot nietigverklaring van het ontslagbesluit en vordering tot schadevergoeding 
tegen Gasa

17 Verzoeker is om te beginnen in Duitsland opgekomen tegen het ontslagbesluit bij 
het Arbeitsgericht Osnabrück, dat zich bij uitspraak van 4 juli 2001 territoriaal onbe-
voegd heeft verklaard. Koelzsch is daartegen in hoger beroep gegaan bij het Landes-
arbeitsgericht Osnabrück, maar dit hoger beroep werd verworpen.

18 Vervolgens heeft Koelzsch bij verzoekschrift van 24 juli 2002 Ove Ostergaard Luxem-
bourg SA, de rechtsopvolgster van Gasa, voor het Tribunal du travail de Luxembourg 
gedaagd, opdat zij zou worden veroordeeld tot betaling van schadevergoeding we-
gens onrechtmatig ontslag en van een opzeggingsvergoeding en achterstallig loon. Hij 
betoogde dat, niettegenstaande de keuze van het Luxemburgse recht als lex contrac-
tus, de dwingende bepalingen van Duits recht die de leden van de ondernemingsraad 
(„Betriebsrat”) beschermen, op het geding van toepassing zijn, in de zin van arti-
kel 6, lid 1, van het verdrag van Rome van 1980, omdat bij gebreke van een keuze van 
partijen het Duitse recht het op de overeenkomst toepasselijke recht is. Bijgevolg is 
zijn ontslag onregelmatig, omdat § 15 van de Duitse wet inzake ontslagbescherming 
verbiedt dat leden van die „Betriebsrat” worden ontslagen, en dit verbod volgens de 
rechtspraak van het Bundesarbeitsgericht (federale arbeidsrechter) tevens vervan-
gende leden omvat.

19 In zijn arrest van 4 maart 2004 heeft het Tribunal du travail de Luxembourg geoor-
deeld dat op het geschil uitsluitend het Luxemburgse recht van toepassing was. Bij-
gevolg heeft het met name de wet van 18 mei 1979 houdende hervorming van de 
personeelsvertegenwoordigingen toegepast.

20 Deze uitspraak is ten gronde bevestigd bij het arrest van de Cour d’appel de Luxem-
bourg van 26  mei 2005. Deze rechter oordeelde bovendien dat het verzoek van  
Koelzsch om genoemde Duitse wet op al zijn vorderingen toe te passen, nieuw was en 

M&D Seminars 305



I - 1645

KOELZSCH

dus niet-ontvankelijk. De Cour de cassation de Luxembourg heeft ook het cassatiebe-
roep tegen die beslissing bij arrest van 15 juni 2006 afgewezen.

Vordering tot vaststelling van overheidsaansprakelijkheid wegens schending van het 
verdrag van Rome van 1980 door de rechterlijke autoriteiten

21 Daar deze eerste procedure voor de Luxemburgse rechter definitief was beëindigd, 
heeft Koelzsch op 1 maart 2007 op grondslag van artikel 1, eerste alinea, van de wet 
van 1 september 1988 inzake de wettelijke aansprakelijkheid van de Staat en de over-
heidsinstanties (Mémorial A 1988, nr. 51, blz. 1000) een schadevordering ingesteld 
tegen het Groothertogdom Luxemburg, met een beroep op het gebrekkig functione-
ren van zijn gerechtelijke diensten.

22 Koelzsch betoogde met name dat genoemde rechterlijke uitspraken artikel 6, leden 1 
en 2, van het verdrag van Rome van 1980 hadden geschonden, door te verklaren dat 
de dwingende bepalingen van de Duitse wet inzake ontslagbescherming niet van toe-
passing waren op zijn arbeidsovereenkomst en door zijn verzoek af te wijzen om het 
Hof van Justitie een prejudiciële vraag te stellen opdat zou worden gepreciseerd wat 
gelet op de gegevens van het onderhavige geval het criterium is voor de plaats waar 
gewoonlijk de arbeid wordt verricht.

23 Bij uitspraak van 9 november 2007 heeft het Tribunal d’arrondissement de Luxem-
bourg (Luxemburg) het beroep ontvankelijk doch ongegrond verklaard. Wat in het 
bijzonder de vraag van de bepaling van het toepasselijke recht betreft, stelde deze 
rechtbank vast dat de rechterlijke instanties waarbij het geding tussen Koelzsch 
en zijn werkgever aanhangig was gemaakt, terecht hadden geoordeeld dat de par-
tijen bij de overeenkomst het Luxemburgse recht als het toepasselijke recht had-
den aangewezen, zodat artikel  6, lid  2, van het verdrag van Rome van 1980 niet 
in aanmerking diende te worden genomen. Voorts stelde deze rechter vast dat de 
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personeelsvertegenwoordigende instellingen worden beheerst door de dwingende 
voorschriften van het land van de zetel van de werkgever.

24 Op 17 juni 2008 heeft Koelzsch voor de verwijzende rechter hoger beroep ingesteld 
tegen deze uitspraak.

25 De Cour d’appel de Luxembourg meent dat het bezwaar van appellant tegen de uit-
legging van artikel 6, lid 1, van het verdrag van Rome van 1980 door de Luxemburgse 
rechterlijke instanties niet volledig ongegrond lijkt omdat zij niet op basis van dit 
voorschrift hebben bepaald wat bij gebreke van een keuze door partijen het toepas-
selijke recht was.

26 De Cour d’appel merkt op dat indien het Luxemburgse recht, bij gebreke van een 
keuze, moet worden aangemerkt als het op de overeenkomst toepasselijke recht, 
het niet nodig is een vergelijking te maken tussen dit recht en de bepalingen van 
de Duitse wet die door verzoeker zijn aangevoerd om aan te tonen welke gunstiger 
is voor de werknemer in de zin van artikel 6, lid 1, van het verdrag van Rome van 
1980. Indien daarentegen laatstgenoemde wet moet worden beschouwd als het toe-
passelijke recht bij gebreke van een keuze van partijen, dan zou de dwingende aard 
van de regels van het Luxemburgse recht niet in de weg mogen staan aan toepas-
sing van het Duitse recht inzake de bijzondere ontslagbescherming voor leden van 
personeelsvertegenwoordigingen.

27 In dit verband kan volgens de verwijzende rechter op basis van de aanknopingscrite-
ria van artikel 6, lid 2, van het verdrag van Rome van 1980, met name dat van het land 
waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht, anders dan de oplossing die het Tribunal 
d’arrondissement de Luxembourg in zijn uitspraak heeft gekozen, het Duitse recht 
niet zonder meer worden uitgesloten als lex contractus.

M&D Seminars 307



I - 1647

KOELZSCH

28 De verwijzende rechter is van oordeel dat het begrip „recht van het land waar de 
werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht” in artikel 6, lid 2, sub a, van het verdrag 
van Rome van 1980, omwille van de coherentie moet worden uitgelegd in het licht 
van het begrip in artikel 5, lid 1, van het Executieverdrag en rekening gehouden met 
de formulering in artikel 19 van verordening nr. 44/2001, alsmede in artikel 8 van 
verordening nr. 593/2008, waarin wordt verwezen niet alleen naar het land waar de 
arbeid wordt verricht, maar tevens naar het land van waaruit de werknemer zijn ac-
tiviteiten verricht.

29 Gelet op het bovenstaande, heeft de Cour d’appel de Luxembourg de behandeling van 
de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:

„Dient de collisieregel van artikel 6, lid 2, sub a, van het verdrag van Rome van [1980], 
die stelt dat de arbeidsovereenkomst beheerst wordt door het recht van het land waar 
de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht, 
aldus te worden uitgelegd dat indien de werknemer zijn arbeid in verschillende lan-
den verricht, maar systematisch naar één van deze landen terugkeert, dit land dient te 
worden beschouwd als het land waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht?”

Beantwoording van de prejudiciële vraag

30 Daar de vraag is gesteld door een appelrechter is het Hof bevoegd uitspraak te doen 
over het verzoek om een prejudiciële beslissing, krachtens het op 1 augustus 2004 in 
werking getreden eerste protocol betreffende de uitlegging van het verdrag van Rome 
van 1980.
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31 Om de gestelde vraag te beantwoorden dient de regel van artikel 6, lid 2, sub a, van 
het verdrag van Rome van 1980 te worden uitgelegd, en met name het criterium van 
het land waar de werknemer „gewoonlijk zijn arbeid verricht”.

32 Zoals de Europese Commissie terecht heeft beklemtoond, moet dit criterium auto-
noom worden uitgelegd, in die zin dat de inhoud en de strekking van deze verwij-
zingsregel niet kunnen worden bepaald op basis van het recht van de aangezochte 
rechter, maar moeten worden vastgesteld volgens eenvormige criteria teneinde de 
volle werking van het verdrag van Rome van 1980 te verzekeren, gelet op de doel-
stellingen die daarmee worden nagestreefd (zie naar analogie arrest van 13 juli 1993 
Mulox IBC, C-125/92, Jurispr. blz. I-4075, punten 10 en 16).

33 Voorts mag een dergelijke uitlegging de uitlegging betreffende de criteria van arti-
kel 5, punt 1, van het Executieverdrag niet buiten beschouwing laten voor zover deze 
criteria regels vaststellen voor de bepaling van de rechterlijke bevoegdheid voor de-
zelfde materies en soortelijke begrippen gebruiken. Uit de preambule van het verdrag 
van Rome van 1980 vloeit immers voort dat dit is gesloten ter voortzetting, op het 
gebied van het internationale privaatrecht, van de eenmaking van het recht waarmee 
was begonnen met de vaststelling van het Executieverdrag (zie arrest van 6 oktober 
2009, ICF, C-133/08, Jurispr. blz. I-9687, punt 22).

34 Wat de inhoud van artikel 6 van het verdrag van Rome van 1980 betreft, dit artikel 
geeft speciale collisieregels in verband met individuele arbeidsovereenkomsten. Deze 
regels vormen een afwijking van de algemene regels van de artikelen 3 en 4 van dit 
verdrag, die betrekking hebben op respectievelijk de vrije keuze van het toepasselijke 
recht en de criteria ter bepaling daarvan bij gebreke van een dergelijke keuze.
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35 Artikel 6, lid 1, van genoemd verdrag beperkt de vrijheid van de keuze van het toe-
passelijke recht. Het bepaalt dat de partijen bij de overeenkomst niet in onderlinge 
overeenstemming de toepassing van de dwingende bepalingen van het recht dat bij 
gebreke van een rechtskeuze op de overeenkomst van toepassing zou zijn, kunnen 
uitsluiten.

36 Artikel 6, lid 2, van dat verdrag geeft specifieke aanknopingscriteria, te weten ofwel 
dat van het land waar de werknemer „gewoonlijk zijn arbeid verricht” (sub a), ofwel, 
bij gebreke van een dergelijke plaats, dat van de zetel van „de vestiging die de werk-
nemer in dienst heeft genomen” (sub b). Voorts bepaalt dit lid dat deze twee aankno-
pingscriteria niet van toepassing zijn wanneer uit het geheel der omstandigheden 
blijkt dat de arbeidsovereenkomst nauwer is verbonden met een ander land, in welk 
geval het recht van dat andere land toepasselijk is.

37 In zijn verwijzingsbeslissing wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen welk 
van de eerste twee criteria van toepassing is de op arbeidsovereenkomst die in het 
hoofdgeding aan de orde is.

38 Volgens het Groothertogdom Luxemburg blijkt uit de bewoordingen van artikel 6 van 
het verdrag van Rome van 1980 dat het in de prejudiciële vraag bedoelde geval, dat 
betrekking heeft op arbeid in de transportsector, het geval is waarnaar het criterium 
van artikel 6, lid 2, sub b, verwijst. Dat wordt aanvaard dat op een dergelijke overeen-
komst de aanknopingsregel van artikel 6, lid 2, sub a, moet worden toegepast, zou 
erop neerkomen dat de bepaling van lid 2, sub b, wordt uitgehold, die juist doelt op 
het geval waarin de werknemer niet gewoonlijk zijn arbeid in een en hetzelfde land 
verricht.

39 Volgens verzoeker in het hoofdgeding, de Griekse regering en de Commissie, blijkt 
daarentegen uit de rechtspraak van het Hof betreffende artikel  5, punt  1, van het 
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Executieverdrag dat de systematische uitlegging van het criterium van de plaats waar 
de werknemer „gewoonlijk zijn arbeid verricht” ertoe leidt dat wordt toegelaten dat 
deze regel tevens wordt toegepast in gevallen waarin de arbeid in verschillende lid-
staten wordt verricht. In het bijzonder merken zij op dat het Hof voor het vaststel-
len van deze plaats in het concrete geval heeft verwezen naar de plaats van waaruit 
de werknemer hoofdzakelijk zijn verplichtingen jegens zijn werkgever vervult (arrest 
Mulox IBC, reeds aangehaald, punten 21-23) of naar de plaats waar hij het werkelijke 
centrum van zijn beroepswerkzaamheden heeft gevestigd (arrest van 9 januari 1997, 
Rutten, C-383/95, Jurispr. blz. I-57, punt 23), of, bij gebreke van een kantoor, naar de 
plaats waar de werknemer het grootste gedeelte van zijn arbeid verricht (arrest van 
27 februari 2002, Weber, C-37/00, Jurispr. blz. I-2013, punt 42).

40 Uit het rapport betreffende het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op 
verbintenissen uit overeenkomst, door M. Giuliano en P. Lagarde (PB 1980, C 282, 
blz. 1) blijkt dat artikel 6 daarvan is ontworpen om te voldoen aan de „behoefte aan 
een regeling die toegespitst is op de onderhavige onderwerpen, waarbij de ene partij 
overwicht heeft op de andere[, zodat] de partij die in sociaal-economisch opzicht in 
de contractuele relatie de zwakkere is, tegelijkertijd beter [wordt] beschermd”.

41 Het Hof heeft zich eveneens door deze beginselen laten leiden in de uitlegging van 
de bevoegdheidsregels betreffende deze overeenkomsten, die zijn vastgelegd in het 
Executieverdrag. Het heeft immers geoordeeld dat in een geval waarin, zoals in het 
hoofdgeding, de werknemer zijn beroepswerkzaamheden in meer dan één verdrag-
sluitende staat verricht, naar behoren rekening moet worden gehouden met het 
streven naar een passende bescherming van de werknemer als de sociaal zwakste 
contractpartij (zie in die zin arrest Rutten, reeds aangehaald, punt 22, en arrest van 
10 april 2003, Pugliese, C-437/00, Jurispr. blz. I-3573, punt 18).

42 Aangezien de doelstelling van artikel  6 van het verdrag van Rome van 1980 een 
passende bescherming van de werknemer is, volgt daaruit dat deze bepaling moet 
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worden opgevat als een waarborg dat eerder het recht van de staat waarin hij zijn 
beroepswerkzaamheden verricht, van toepassing is dan dat van de staat van de zetel 
van de werkgever. De werknemer oefent zijn economische en sociale functie immers 
in eerstgenoemde staat uit en, zoals de advocaat-generaal in punt 50 van haar con-
clusie heeft beklemtoond, zijn arbeid ondergaat ook in die staat de invloed van het 
politieke en het bedrijfsklimaat. Bijgevolg moet de eerbiediging van de in het recht 
van dat land geldende voorschriften ter bescherming van de arbeid zo veel mogelijk 
worden gewaarborgd.

43 Gelet op de met artikel  6 van het verdrag van Rome van 1980 nagestreefde doel-
stelling moet het in lid 2, sub a, daarvan genoemde criterium van het land waar de 
werknemer „gewoonlijk zijn arbeid verricht” dus ruim worden uitgelegd, terwijl het 
in lid 2, sub b, van dat artikel bedoelde criterium van de zetel van de „de vestiging 
die de werknemer in dienst heeft genomen” toepassing zou moeten vinden wanneer 
de aangezochte rechter niet in staat is te bepalen in welk land de arbeid gewoonlijk 
wordt verricht.

44 Uit het voorgaande vloeit voort dat het in artikel 6, lid 2, sub a, van het verdrag van 
Rome van 1980 vervatte criterium ook dient te worden toegepast in een geval, zoals 
dat aan de orde in het hoofdgeding, waarin de werknemer zijn werkzaamheden in 
meer dan één verdragsluitende staat verricht, wanneer het voor de aangezochte rech-
ter mogelijk is te bepalen met welke staat de arbeid een duidelijk aanknopingspunt 
heeft.

45 Volgens de in punt 39 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak, die re-
levant blijft bij de analyse van artikel 6, lid 2, van het verdrag van Rome van 1980, 
moet het criterium van het land waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht, wanneer 
de arbeid in meer dan één lidstaat wordt verricht, ruim worden uitgelegd en aldus 
worden opgevat dat het verwijst naar de plaats waar of van waaruit de werknemer 
daadwerkelijk zijn beroepswerkzaamheden verricht, en bij gebreke van een centrum 
van de activiteiten, naar de plaats waar hij het grootste gedeelte van zijn werkzaam-
heden verricht.
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46 Deze uitlegging staat bovendien op één lijn met de bewoordingen van de nieuwe be-
paling betreffende de collisieregels voor individuele arbeidsovereenkomsten, die is 
ingevoerd bij verordening nr. 593/2008, die ratione temporis in casu niet van toepas-
sing is. Artikel 8 van deze verordening bepaalt immers dat voor zover het op een indi-
viduele arbeidsovereenkomst toepasselijke recht niet door de partijen is gekozen, de 
overeenkomst wordt beheerst door het recht van het land waar of, bij gebreke daar-
van, van waaruit de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk zijn 
arbeid verricht. Dit recht blijft ook van toepassing wanneer de werknemer tijdelijk 
werkzaamheden in een andere staat verricht. Zoals voorts punt 23 van de considerans 
van deze verordening vermeldt, moet de uitlegging van deze bepaling worden inge-
geven door de beginselen van favor laboratoris, want de zwakkere partijen moeten 
worden beschermd „door collisieregels die gunstiger zijn”.

47 Blijkens het voorgaande moet de verwijzende rechter het aanknopingscriterium van 
artikel 6, lid 2, sub a, van het verdrag van Rome van 1980 ruim uitleggen om vast te 
stellen of verzoeker in het hoofdgeding gewoonlijk zijn arbeid in een van de verdrag-
sluitende staten verricht en om te bepalen welke van die staten dat is.

48 Hiertoe moet de verwijzende rechter vanwege de aard van de arbeid in de sector van 
het internationale transport, als aan de orde in het hoofdgeding, zoals de advocaat-
generaal in de punten 93 tot en met 96 van haar conclusie heeft gesuggereerd, reke-
ning houden met alle elementen die de werkzaamheid van de werknemer kenmerken.

49 Hij moet met name vaststellen in welke staat zich de plaats bevindt van waaruit de 
werknemer zijn transportopdrachten verricht, instructies voor zijn opdrachten ont-
vangt en zijn werk organiseert, alsmede de plaats waar zich de arbeidsinstrumenten 
bevinden. Hij moet tevens nagaan in welke plaatsen het vervoer hoofdzakelijk wordt 
verricht, in welke plaatsen de goederen worden gelost en naar welke plaats de werk-
nemer na zijn opdrachten terugkeert.
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50 In die omstandigheden dient op de vraag te worden geantwoord dat artikel 6, lid 2, 
sub a, van het verdrag van Rome van 1980 aldus moet worden uitgelegd dat in het 
geval waarin de werknemer zijn werkzaamheden in meer dan één verdragsluitende 
staat verricht, het land waar de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst ge-
woonlijk zijn arbeid verricht in die zin van deze bepaling, dat is waar of van waaruit 
de werknemer, rekening gehouden met alle elementen die deze werkzaamheid ken-
merken, het belangrijkste deel van zijn verplichtingen jegens zijn werkgever vervult.

Kosten

51 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen 
incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft 
te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof 
gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Grote kamer) verklaart voor recht:

Artikel  6, lid  2, sub  a, van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is 
op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 
19 juni 1980, moet aldus worden uitgelegd dat in het geval waarin de werknemer 
zijn werkzaamheden in meer dan één verdragsluitende staat verricht, het land 
waar de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid 
verricht in die zin van deze bepaling, dat is waar of van waaruit de werknemer, 
rekening gehouden met alle elementen die deze werkzaamheid kenmerken, het 
belangrijkste deel van zijn verplichtingen jegens zijn werkgever vervult.

ondertekeningen
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ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 

27 februari 2002 * 

In zaak C-37/00, 

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens het Protocol van 3 juni 1971 
betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van het Verdrag van 
27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerleg
ging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, van de Hoge Raad der 
Nederlanden, in het aldaar aanhangig geding tussen 

Herbert Weber 

en 

Universal Ogden Services Ltd, 

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 5, sub 1, van 
voormeld Verdrag van 27 september 1968 (PB 1972, L 299, blz. 32), zoals 
gewijzigd bij het Verdrag van 9 oktober 1978 inzake de toetreding van het 
Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittan-
nië en Noord-Ierland (PB L 304, blz. 1, en — gewijzigde tekst — biz. 77), bij het 
Verdrag van 25 oktober 1982 betreffende de toetreding van de Helleense 
Republiek (PB L 388, blz. 1) en bij het Verdrag van 26 mei 1989 betreffende de 
toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 285, 
blz. 1), 

* Procestaal: Nederlands. 
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WEDER 

wijst 

HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer), 

samengesteld als volgt: F. Macken, kamerpresident, N. Colneric, J.-P. Puissochet, 
R. Schintgen (rapporteur) en V. Skouris, rechters, 

advocaat-generaal: F. G. Jacobs, 
griffier: R. Grass, 

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door: 

— H. Weber, vertegenwoordigd door E. van Staden ten Brink, advocaat, 

— Universal Ogden Services Ltd., vertegenwoordigd door C. J. J. C. van Nispen 
en S. J. Schaafsma, advocaten, 

— de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door M. A. Fierstra als 
gemachtigde, 

— de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door G. Amodeo 
als gemachtigde, bijgestaan door K. Smith, barrister, 

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door 
J. L. Iglesias Buhigues en W. Neirinck als gemachtigden, 

gezien het rapport van de rechter-rapporteur, 
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gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 18 oktober 
2001, 

het navolgende 

Arrest 

1 Bij arrest van 4 februari 2000, ingekomen bij het Hof op 10 februari 
daaraanvolgend, heeft de Hoge Raad der Nederlanden krachtens het Protocol 
van 3 juni 1971 betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van het 
Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, drie prejudi
ciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 5, sub 1, van dat Verdrag 
(PB 1972, L 299, blz. 32), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 9 oktober 1978 
inzake de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (PB L 304, blz. 1, en 
— gewijzigde tekst — blz. 77), bij het Verdrag van 25 oktober 1982 inzake de 
toetreding van de Helleense Republiek (PB L 388, blz. 1) en bij het Verdrag van 
26 mei 1989 inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese 
Republiek (PB L 285, blz. 1; hierna: „Executieverdrag"). 

2 Die vragen zijn gerezen in een geding tussen H. Weber, Duits onderdaan 
woonachtig te Krefeld (Duitsland), en diens werkgever, de vennootschap naar 
Schots recht Universal Ogden Services Ltd (hierna: „UOS"), gevestigd te 
Aberdeen (Verenigd Koninkrijk), ter zake van de opzegging van de arbeidsover
eenkomst door laatstgenoemde. 
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Rechtskader 

Het Executieverdrag 

3 De bevoegdheidsregels van het Executieverdrag zijn neergelegd in titel II van dit 
verdrag, die de artikelen 2 tot en met 24 omvat. 

4 Artikel 2, eerste alinea, Executieverdrag, dat valt onder afdeling 1, „Algemene 
bepalingen", van titel II, bepaalt: 

„Onverminderd de bepalingen van dit Executieverdrag worden zij die woon
plaats hebben op het grondgebied van een verdragsluitende staat, ongeacht hun 
nationaliteit, opgeroepen voor de gerechten van die staat." 

5 Artikel 3, eerste alinea, Executieverdrag, dat tot dezelfde afdeling behoort, luidt: 

„Degenen die op het grondgebied van een verdragsluitende staat woonplaats 
hebben, kunnen niet voor de rechter van een andere verdragsluitende staat 
worden opgeroepen dan krachtens de in de afdelingen 2 tot en met 6 van deze 
titel gegeven regels." 

6 De afdelingen 2 tot en met 6 van titel II van het Executieverdrag bevatten regels 
inzake bijzondere of exclusieve bevoegdheid. 
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7 Zo bepaalt artikel 5 van afdeling 2, „Bijzondere bevoegdheid", van titel II van het 
Executieverdrag: 

„De verweerder die woonplaats heeft op het grondgebied van een verdrag
sluitende staat, kan in een andere verdragsluitende staat voor de navolgende 
gerechten worden opgeroepen: 

1) ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst: voor het gerecht van de 
plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of 
moet worden uitgevoerd; ten aanzien van individuele verbintenissen uit 
arbeidsovereenkomst is dit de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn 
arbeid verricht; wanneer de werknemer niet in eenzelfde land gewoonlijk zijn 
arbeid verricht, kan de werkgever tevens worden opgeroepen voor het 
gerecht van de plaats waar zich de vestiging bevindt of bevond die de 
werknemer in dienst heeft genomen; 

[...]" 

Het toepasselijke internationale recht 

8 Het Verdrag inzake het continentale plateau, op 29 april 1958 te Genève gesloten 
(hierna: „Verdrag van Genève"), is op 10 juni 1964 in werking getreden en op 
18 februari 1966 door het Koninkrijk der Nederlanden geratificeerd. Het Verdrag 
van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, op 10 december 1982 te 
Montego Bay ondertekend, is door het Koninkrijk der Nederlanden echter pas op 
28 juni 1996 geratificeerd, zodat het ten tijde van de feiten van het hoofdgeding 
in deze staat niet van toepassing was. 
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Relevante nationale bepalingen 

9 In Nederland is de Wet arbeid mijnbouw Noordzee van 2 november 1992 
(hierna: „WAMN") op 1 februari 1993 in werking getreden. 

10 Artikel 1, sub a, WAMN bepaalt dat onder „continentaal plat" in de zin van deze 
wet moet worden verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in de Mijnwet 
continentaal plat van 23 september 1965, te weten het onder de Noordzee buiten 
de territoriale wateren gelegen deel van de zeebodem en de ondergrond daarvan, 
waarop het Koninkrijk der Nederlanden mede overeenkomstig het Verdrag van 
Genève soevereine rechten heeft (hierna: „het Nederlandse deel van het 
continentaal plat"). 

1 1 Volgens artikel 1, sub b, WAMN wordt onder „mijnbouwinstallatie" in de zin 
van deze wet verstaan een op of boven het Nederlandse deel van het continentaal 
plat geplaatste inrichting voor het instellen van een opsporingsonderzoek of het 
winnen van delfstoffen, dan wel een samenstel van inrichtingen waarvan er ten 
minste één aan die omschrijving voldoet. 

1 2 Blijkens de memorie van toelichting bij artikel 1 WAMN omvat deze definitie van 
mijnbouwinstallatie ook boorschepen, en heeft zij betrekking op alle zowel vaste 
als (geïmmobiliseerde) drijvende inrichtingen voor het instellen van een 
opsporingsonderzoek of het winnen van delfstoffen, die zich buiten de territoriale 
wateren bevinden. 
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13 Artikel 1, sub c, WAMN bepaalt dat onder „werknemer" in de zin van deze wet 
wordt verstaan: 

„1) een persoon die krachtens een arbeidsovereenkomst arbeid verricht op of 
vanaf een mijnbouwinstallatie; 

2) een persoon, niet zijnde een persoon als bedoeld onder 1, die krachtens een 
arbeidsovereenkomst is aangesteld om gedurende een periode van ten minste 
30 dagen op of vanaf een schip, dat zich bevindt in de territoriale wateren 
dan wel boven het continentaal plat onder de Noordzee buiten de territoriale 
wateren, werkzaam te zijn in verband met een verkenningsonderzoek, een 
opsporingsonderzoek, of het winnen van delfstoffen." 

14 Artikel 2 WAMN luidt: 

„Het Nederlandse arbeidsovereenkomstenrecht, met inbegrip van de daarop 
betrekking hebbende regels van internationaal privaatrecht, is van toepassing met 
betrekking tot de arbeidsovereenkomst van een werknemer. Voor de toepassing 
van de regels van internationaal privaatrecht geldt arbeid verricht door een 
werknemer als arbeid verricht op het grondgebied van Nederland." 

15 Artikel 10, lid 1, WAMN bepaalt: 

„Onverminderd het bepaalde in de artikelen 98, tweede lid, en 126 van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is de kantonrechter te Alkmaar 
bevoegd kennis te nemen van geschillen ter zake van de arbeidsovereenkomst 
van een werknemer en omtrent de toepassing van deze wet." 
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16 De memorie van toelichting bij artikel 10 WAMN preciseert dat deze bepaling 
niet kan derogeren aan de regels van het Executieverdrag. 

Hoofdgeding en prejudiciële vragen 

17 Blijkens de stukken van het hoofdgeding is Weber van juli 1987 tot en met 
30 december 1993 in dienst van UOS werkzaam geweest als kok. 

18 De verwijzende rechter stelt vast dat Weber tot 21 september 1993 in dienst van 
UOS „onder meer" werkzaam is geweest boven het Nederlandse deel van het 
continentaal plat aan boord van schepen of mijnbouwinstallaties in de zin van de 
WAMN. 

19 Volgens de verwijzende rechter staat niet vast, op welk(e) tijdstip(pen) Weber in 
het tijdvak tussen de aanvang van zijn dienstverband met UOS in juli 1987 en 
21 september 1993 werkzaam is geweest op het Nederlandse deel van hei-
continentaal plat, en op welke exacte data hij toen arbeid verrichtte op 
mijnbouwinstallaties of schepen als bedoeld in de WAMN. 

20 Weber stelt namelijk, dat hij gedurende dat gehele tijdvak voornamelijk boven 
het Nederlandse deel van het continentaal plat werkzaam is geweest, en wel op 
mijnbouwinstallaties en op onder de Nederlandse vlag varende schepen. De 
juistheid van deze stellingen is door UOS echter betwist. 
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21 Daarentegen staat wel vast, dat "Weber van 21 september tot en met 30 december 
1993 als kok werkzaam is geweest aan boord van een drijvende kraanbak die in 
de Deense territoriale wateren was ingezet voor de bouw van een brug over de 
Grote Belt (Denemarken). 

22 Op 29 juni 1994 heeft Weber UOS overeenkomstig artikel 10, lid 1, WAMN voor 
de kantonrechter te Alkmaar gedaagd wegens onregelmatige beëindiging van de 
arbeidsverhouding. 

23 Deze rechterlijke instantie heeft de door UOS opgeworpen exceptie van 
onbevoegdheid verworpen om redenen ontleend aan het Nederlandse recht en 
het beroep van Weber ten dele gegrond verklaard. 

24 UOS heeft daarop hoger beroep ingesteld bij de rechtbank te Alkmaar, die, 
eveneens enkel op basis van het nationale recht, heeft geoordeeld dat de 
kantonrechter zich ten onrechte bevoegd had verklaard om van de vordering van 
Weber kennis te nemen. De rechtbank te Alkmaar heeft in wezen geoordeeld dat 
alleen rekening kon worden gehouden met de periode van tewerkstelling na 
1 februari 1993, de datum van inwerkingtreding van de WAMN, en dat de 
periode van meer dan drie maanden gedurende welke Weber in de Deense 
territoriale wateren had gewerkt zwaarder woog dan de periode die betrokkene 
boven het Nederlandse deel van het continentaal plat had doorgebracht. 

25 Op 7 januari 1998 heeft Weber beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad der 
Nederlanden, die heeft geoordeeld dat de rechtbank te Alkmaar het recht had 
geschonden door niet ambtshalve te onderzoeken, of de bevoegdheid van de 
Nederlandse rechterlijke instanties kon worden gebaseerd op de regels van het 
Executieverdrag. In dit verband vraagt de verwijzende rechter zich af, of de 
arbeid die Weber op het Nederlandse deel van het continentaal plat heeft verricht, 
voor de toepassing van artikel 5, sub 1, Executieverdrag moet worden aange
merkt als in Nederland — en derhalve op het grondgebied van een verdrag-
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sluitende staat — verrichte arbeid en, voorts, of betrokkene zijn arbeid sedert 
zijn indiensttreding bij UOS in juli 1987 „gewoonlijk" in Nederland heeft 
verricht in de zin van voormelde bepaling van het Executieverdrag. 

26 Van oordeel dat de beslechting van het geding afhangt van de uitlegging van het 
Executieverdrag, heeft de Hoge Raad der Nederlanden de behandeling van de 
zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen voorgelegd: 

„1) Moet arbeid, op het Nederlandse gedeelte van het continentaal plat onder de 
Noordzee verricht door een werknemer als omschreven in de WAMN, voor 
de toepassing van artikel 5, sub 1, Executieverdrag worden aangemerkt als, 
of gelijkgesteld met, arbeid die in Nederland is verricht? 

2) Zo ja, moet dan voor het antwoord op de vraag of de werknemer geacht 
moet worden zijn arbeid .gewoonlijk' in Nederland te hebben verricht, de 
gehele periode van zijn dienstverband in aanmerking worden genomen of 
gaat het om de laatste periode van zijn dienstverband? 

3) Dient voor de beantwoording van de tweede vraag onderscheid te worden 
gemaakt tussen het tijdvak waarin de WAMN nog niet in werking was 
getreden — en de Nederlandse wet dus voor een geval als het onderhavige 
nog geen territoriaal bevoegd Nederlands gerecht aanwees — en het tijdvak 
na de inwerkingtreding van de WAMN?" 
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De eerste vraag 

27 Voor de beantwoording van deze vraag moet in de eerste plaats worden herinnerd 
aan de vaste rechtspraak volgens welke artikel 5, sub 1, Executieverdrag geen 
toepassing kan vinden, wanneer de arbeidsovereenkomst volledig buiten het 
grondgebied van de verdragsluitende staten wordt uitgevoerd omdat de werk
nemer al zijn activiteiten in derde landen verricht (zie arrest van 15 februari 1989, 
Six Constructions, 32/88, Jurispr. blz. 341, punt 22). 

28 Voor de toepassing van artikel 5, sub 1, moet bijgevolg de individuele 
arbeidsovereenkomst ter uitvoering waarvan de werknemer zijn beroepswerk
zaamheden verricht, in verband kunnen worden gebracht met het grondgebied 
van ten minste één verdragsluitende staat. 

29 In de tweede plaats bepaalt artikel 29 van het Verdrag van Wenen inzake het 
verdragenrecht van 23 mei 1969: „Tenzij een andere bedoeling uit het verdrag 
blijkt of op een andere wijze is komen vast te staan, bindt een verdrag elke partij 
ten opzichte van haar gehele grondgebied." 

30 In het licht van deze overwegingen moet worden bepaald of arbeid die, zoals in 
het hoofdgeding, op het Nederlandse deel van het continentaal plat wordt 
verricht, voor de toepassing van artikel 5, sub 1, Executieverdrag moet worden 
aangemerkt als een activiteit die op Nederlands grondgebied, en dus op het 
grondgebied van een verdragsluitende staat, wordt verricht. 

31 Daar het Executieverdrag geen bepaling bevat waarin dit aspect van zijn 
werkingssfeer wordt geregeld en er evenmin andere aanwijzingen zijn hoe deze 
vraag moet worden beantwoord, moet te rade worden gegaan met de beginselen 
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van internationaal publiekrecht over het rechtsregime van het continentaal plat, 
met name het Verdrag van Genève, dat ten tijde van de feiten van het 
hoofdgeding in Nederland van toepassing was. 

32 Overeenkomstig artikel 2 van het Verdrag van Genève oefent de kuststaat over 
het continentaal plat soevereine rechten uit ter exploratie en exploitatie van de 
natuurlijke rijkdommen ervan. Deze rechten zijn exclusief en niet afhankelijk van 
enige uitdrukkelijke proclamatie. 

33 Artikel 5 van dit verdrag bepaalt, dat het „de kuststaat [...] is toegestaan op het 
continentaal plateau installaties en andere inrichtingen voor de exploratie van het 
plateau en de exploitatie van de natuurlijke rijkdommen van het plateau op te 
richten en te onderhouden of te laten werken". Voorts bepaalt dit artikel, dat 
dergelijke installaties en inrichtingen „onder de rechtsmacht van de kuststaat 
vallen". 

34 Voorts heeft het Internationaal Gerechtshof geoordeeld dat de rechten van de 
kuststaat met betrekking tot het deel van het continentaal plat dat een natuurlijke 
verlenging van zijn grondgebied onder zee vormt, ipso facto en ab initio bestaan 
op grond van de soevereiniteit van de staat op dit grondgebied en door een 
uitbreiding van die soevereiniteit in de vorm van de uitoefening van soevereine 
rechten voor de exploratie van de bodem van de zee en de exploitatie van haar 
natuurlijke rijkdommen (arrest van 20 februari 1969 in de „continentaal plat van 
de Noordzee" genoemde zaken, ICJ-Reports 1969, blz. 3, punt 19). 

35 Conform deze beginselen van het internationaal publiekrecht bepaalt artikel 10, 
lid 1, WAMN overigens, dat een Nederlandse rechterlijke instantie bevoegd is 
kennis te nemen van geschillen ter zake van de arbeidsovereenkomst van een 
persoon die zijn activiteit op of vanaf een mijnbouwinstallatie geplaatst op of 
boven het Nederlandse deel van het continentaal plat verricht met het oog op het 
instellen van een opsporingsonderzoek en/of het exploiteren van de natuurlijke 
rijkdommen ervan. 
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36 Bijgevolg moet op de eerste vraag worden geantwoord, dat arbeid die een 
werknemer op vaste of drijvende installaties die zich op of boven het aan een 
verdragsluitende staat toebehorende deel van het continentaal plat bevinden, in 
het kader van de exploratie en/of exploitatie van de natuurlijke rijkdommen 
ervan verricht, voor de toepassing van artikel 5, sub 1, Executieverdrag moet 
worden aangemerkt als arbeid verricht op het grondgebied van die staat. 

De tweede vraag 

37 Voor de beantwoording van deze vraag moet om te beginnen worden herinnerd 
aan de rechtspraak van het Hof over de uitlegging van artikel 5, sub 1, 
Executieverdrag, wanneer het geschil een individuele arbeidsovereenkomst 
betreft. 

38 In de eerste plaats volgt uit deze rechtspraak, dat voor dit soort overeenkomsten 
de plaats van uitvoering van de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, 
bedoeld in deze bepaling van het Executieverdrag, niet, zoals voor de meeste 
overeenkomsten, moet worden bepaald overeenkomstig het nationale recht dat 
volgens de collisieregels van de aangezochte rechter van toepassing is (vaste 
rechtspraak sinds het arrest van 6 oktober 1976, Tessili, 12/76, Jurispr. 
blz. 1473), maar aan de hand van eenvormige criteria die het Hof dient vast te 
stellen op basis van de opzet en de doelstellingen van het Executieverdrag (zie met 
name arresten van 13 juli 1993, Mulox IBC, C-125/92, Jurispr. blz. I-4075, 
punten 10, 11 en 16; 9 januari 1997, Rutten, C-383/95, Jurispr. blz. I-57, 
punten 12 en 13, en 28 september 1999, GIE Groupe Concorde e.a., C-440/97, 
Jurispr. blz. I-6307, punt 14). 

39 Voorts wordt volgens het Hof de bijzondere bevoegdheidsregel van artikel 5, 
sub 1, Executieverdrag gerechtvaardigd door het feit dat er tussen het geschil en 
de rechter die daarvan met het oog op een goede rechtsbedeling en een vlotte 
rechtsgang kennis moet nemen, een bijzonder nauwe band bestaat, en dat het 
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gerecht van de plaats waar de verbintenis van de werknemer om de over
eengekomen werkzaamheden te verrichten, moet worden uitgevoerd, het meest 
geschikt is om het geschil te beslechten waartoe de arbeidsovereenkomst 
aanleiding kan geven (zie met name reeds aangehaalde arresten Mulox IBC, 
punt 17, en Rutten, punt 16). 

40 In de derde plaats moet op het gebied van arbeidsovereenkomsten bij de 
uitlegging van artikel 5, sub 1, Executieverdrag rekening worden gehouden met 
het streven naar een passende bescherming van de werknemer als de sociaal 
zwakste contractpartij, en kan een dergelijke bescherming het best worden 
verzekerd, wanneer de rechter van de plaats waar de werknemer zijn ver
plichtingen jegens zijn werkgever vervult, bevoegd is ten aanzien van geschillen 
betreffende een arbeidsovereenkomst, aangezien de werknemer zich op die plaats 
met minder moeite tot de rechter kan wenden of zich kan verdedigen (reeds 
aangehaalde arresten Mulox IBC, punten 18 en 19, en Rutten, punt 17). 

41 Uit een en ander volgt dat artikel 5, sub 1, Executieverdrag aldus moet worden 
uitgelegd, dat ter zake van arbeidsovereenkomsten de plaats van uitvoering van 
de relevante verbintenis in de zin van deze bepaling, de plaats is waar de 
werknemer feitelijk de met zijn werkgever overeengekomen werkzaamheden 
verricht (reeds aangehaalde arresten Mulox IBC, punt 20; Rutten, punt 15, en 
GIE Groupe Concorde e.a., punt 14). 

42 Het Hof heeft voorts gepreciseerd, dat wanneer de arbeid in meer dan één 
verdragsluitende staat wordt verricht, moet worden vermeden dat een veelvoud 
van bevoegde rechters ontstaat, teneinde het gevaar van onverenigbare beslissin
gen te voorkomen en aldus de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke 
beslissingen buiten de staat waarin zij zijn gegeven, te vergemakkelijken, en dat 
artikel 5, sub 1, Executieverdrag bijgevolg niet aldus mag worden uitgelegd, dat 
daarin aan de gerechten van elke verdragsluitende staat op het grondgebied 
waarvan de werknemer een gedeelte van zijn beroepswerkzaamheden verricht, 
een concurrente bevoegdheid wordt verleend (reeds aangehaalde arresten Mulox 
IBC, punten 21 en 23, en Rutten, punt 18). 
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43 Derhalve heeft het Hof in de punten 25 en 26 van het arrest Mulox IBC, reeds 
aangehaald, geoordeeld, dat in een dergelijk geval de plaats waar de verbintenis 
die de overeenkomst karakteriseert is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd, in 
de zin van artikel 5, sub 1, Executieverdrag, de plaats is waar of van waaruit de 
werknemer hoofdzakelijk zijn verplichtingen jegens zijn werkgever vervult, en dat 
rekening moet worden gehouden met de omstandigheid dat de werknemer de 
hem opgedragen taak heeft uitgevoerd vanuit een kantoor in een verdragsluitende 
staat, waar hij woonachtig was, van waaruit hij zijn werkzaamheden verrichtte 
en waar hij na iedere in verband met zijn werk gemaakte reis in andere landen 
terugkeerde. 

44 In het arrest Rutten, reeds aangehaald, heeft het Hof in een soortgelijke situatie 
voor recht verklaard, dat de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid 
verricht, in de zin van artikel 5, sub 1, Executieverdrag, de plaats is waar de 
werknemer het werkelijke centrum van zijn beroepswerkzaamheden heeft 
gevestigd, en dat voor de bepaling van deze plaats in het concrete geval rekening 
moet worden gehouden met de omstandigheid, dat de werknemer het grootste 
deel van zijn arbeidstijd doorbrengt in een van de verdragsluitende staten, waar 
hij een kantoor heeft van waaruit hij de voor zijn werkgever te verrichten 
werkzaamheden organiseert en waar hij na elke in verband met zijn werk 
gemaakte buitenlandse reis terugkeert. 

45 Voor de concrete bepaling van de plaats waar een werknemer gewoonlijk zijn 
arbeid verricht, in de zin van artikel 5, sub 1, Executieverdrag, in een zaak als de 
onderhavige moet eraan worden herinnerd dat de feitelijke context van het 
geschil tussen Weber en zijn werkgever voor de nationale rechterlijke instanties 
nog niet geheel duidelijk is komen vast te staan. 

46 Zo staat vast dat betrokkene van 21 september tot en met 30 december 1993 in 
de Deense territoriale wateren aan boord van een drijvende kraanbak heeft 
gewerkt. Voor het overige blijkt uit de stukken echter slechts, dat Weber van juli 
1987 tot en met 21 september 1993, althans voor een deel van die periode, in 
dienst van UOS werkzaam is geweest op schepen of mijnbouwinstallaties in de 
zin van de WAMN, die zich boven het Nederlandse deel van het continentaal plat 
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bevonden. Partijen in het hoofdgeding zijn het met name niet eens over de exacte 
data van het tijdvak waarin Weber boven dit deel van het continentaal plat heeft 
gewerkt en uit de stukken kan evenmin worden afgeleid, of betrokkene gedurende 
diezelfde periode elders voor UOS heeft gewerkt en, zo ja, in welk land of in 
welke landen en voor welke duur. Uit de vaststellingen van de rechtbank te 
Alkmaar volgt slechts, dat Weber van 1 februari tot en met 21 september 1993 
gedurende 79 dagen boven het Nederlandse deel van het continentaal plat heeft 
gewerkt, zonder dat duidelijk is komen vast te staan of hij gedurende de overige 
144 dagen elders heeft gewerkt of rust heeft genomen. 

47 Ondanks deze onzekerheden staat wel vast, dat Weber gedurende zijn periode 
van tewerkstelling voor UOS in ten minste twee verschillende verdragsluitende 
staten heeft gewerkt. 

48 De onderhavige feiten verschillen voorts van de feiten in de zaken Mulox IBC en 
Rutten, reeds aangehaald, voorzover Weber niet in een van de verdragsluitende 
staten over een kantoor beschikte dat het werkelijke centrum van zijn beroeps
werkzaamheden was en van waaruit hij het merendeel van zijn verplichtingen 
jegens zijn werkgever vervulde. 

49 Deze rechtspraak kan dus niet volledig op de onderhavige zaak worden toegepast. 
Zij blijft echter relevant voorzover zij impliceert dat wanneer een arbeidsover
eenkomst op het grondgebied van meer dan één verdragsluitende staat wordt 
uitgevoerd, artikel 5, sub 1, Executieverdrag, gelet op de noodzaak om zowel de 
plaats te bepalen waarmee het geschil de meest bijzondere band heeft teneinde de 
rechter aan te wijzen die het meest geschikt is om uitspraak te doen, alsook om 
een passende bescherming van de werknemer te verzekeren en te vermijden dat 
een veelvoud van bevoegde rechters ontstaat, aldus moet worden uitgelegd, dat 
het doelt op de plaats waar of van waaruit de werknemer feitelijk het 
belangrijkste deel van zijn verplichtingen jegens zijn werkgever vervult. Op die 
plaats immers kan de werknemer met minder moeite een gerechtelijke procedure 
aanspannen tegen zijn werkgever of zich verdedigen en de rechter van die plaats is 
het meest geschikt om het op de arbeidsovereenkomst betrekking hebbende 
geschil te beslechten (zie arrest Rutten, reeds aangehaald, punten 22-24). 
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50 In deze omstandigheden is in een zaak als de thans in geding zijnde het relevante 
criterium dat in aanmerking moet worden genomen om de plaats te bepalen waar 
de werknemer gewoonlijk zijn arbeid heeft verricht, in de zin van artikel 5, sub 1, 
Executieverdrag, in beginsel de plaats waar de werknemer het belangrijkste deel 
van zijn arbeidstijd voor zijn werkgever heeft doorgebracht. 

51 In een geval als dat van het hoofdgeding, waarin de werknemer gedurende de 
gehele betrokken arbeidsperiode voortdurend dezelfde activiteit voor zijn werk
gever heeft uitgeoefend, in casu die van kok, is het kwalitatieve criterium, 
betreffende de aard en het belang van de op verschillende plaatsen in 
verdragsluitende staten verrichte arbeid, immers volkomen irrelevant. 

52 Het in punt 50 van dit arrest genoemde temporele criterium, gebaseerd op de 
respectieve duur van de in de verschillende betrokken verdragsluitende staten 
verrichte arbeid, impliceert logischerwijs dat het tijdvak van arbeid van de 
werknemer volledig in aanmerking wordt genomen om de plaats te bepalen waar 
de werknemer het belangrijkste deel van zijn arbeid heeft verricht en waar zich, in 
een dergelijke situatie, het centrum van zijn contractuele verhouding met de 
werkgever bevindt. 

53 Slechts indien het voorwerp van het geschil, gelet op alle feitelijke gegevens van 
het geval, nauwere aanknopingspunten met een andere plaats van arbeid heeft, 
kan het in het voorgaande punt genoemde beginsel geen toepassing vinden. 

54 Zo moet het meest recente tijdvak van arbeid in aanmerking worden genomen 
ingeval de werknemer, na zijn arbeid gedurende zekere tijd op een bepaalde 
plaats te hebben verricht, zijn werkzaamheden vervolgens duurzaam op een 
andere plaats verricht, wanneer die plaats, volgens de duidelijke wil van partijen, 
de nieuwe plaats moet worden waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid 
verricht in de zin van artikel 5, sub 1, Executieverdrag. 
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55 Voor het geval de in de punten 50 tot en met 54 van het onderhavige arrest 
genoemde criteria de nationale rechterlijke instantie niet in staat mochten stellen, 
voor de toepassing van artikel 5, sub 1, Executieverdrag de plaats te bepalen waai
de arbeid gewoonlijk wordt verricht, omdat er ten minste twee plaatsen van 
arbeid van gelijk belang zijn of omdat geen van de verschillende plaatsen waar de 
betrokkene zijn beroepswerkzaamheden heeft uitgeoefend een voldoende vast en 
nauw verband met de verrichte arbeid heeft om voor de bepaling van de bevoegde 
rechterlijke instantie als belangrijkste plaats te worden aangemerkt, dient, gelijk 
uit de punten 42 en 49 van dit arrest volgt, te worden vermeden dat er een 
veelvoud ontstaat van gerechten die bevoegd zijn om van eenzelfde rechts
verhouding kennis te nemen. Artikel 5, sub 1, Executieverdrag kan daarom niet 
aldus worden uitgelegd, dat daarin aan de gerechten van elke verdragsluitende 
staat op het grondgebied waarvan de werknemer een gedeelte van zijn beroeps
werkzaamheden heeft verricht, een concurrente bevoegdheid wordt verleend. 

56 In dit verband moet eraan worden herinnerd dat, gelijk blijkt uit het rapport van 
de heer Jenard over het Executieverdrag (PB 1979, C 59, blz. 1, 22), de regels 
betreffende de bijzondere bevoegdheid slechts een extra optie voor de eiser 
vormen, zonder echter af te doen aan het algemene beginsel, geformuleerd in 
artikel 2, eerste alinea, Executieverdrag, dat de personen die op het grondgebied 
van een verdragsluitende staat wonen voor de gerechten van die staat worden 
opgeroepen, ongeacht de nationaliteit van partijen. Voorts bepaalt artikel 5, 
sub 1, laatste zinsdeel, Executieverdrag, dat wanneer de werknemer niet in 
eenzelfde land gewoonlijk zijn arbeid verricht, de werkgever „tevens" kan 
worden opgeroepen voor het gerecht van de plaats waar zich de vestiging bevindt 
of bevond die de werknemer in dienst heeft genomen. 

57 In het in punt 55 van dit arrest genoemde geval heeft de werknemer dus de keus 
om zijn werkgever op te roepen hetzij voor het gerecht van de plaats van de 
vestiging die hem in dienst heeft genomen, overeenkomstig artikel 5, sub 1, 
laatste zinsdeel, Executieverdrag, hetzij voor de gerechten van de verdragslui
tende staat op het grondgebied waarvan de werkgever zijn woonplaats heeft, 
overeenkomstig artikel 2, eerste alinea, Executieverdrag, voorzover die twee fora 
niet dezelfde zijn. 
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58 Gelet op de voorgaande overwegingen moet op de tweede vraag worden 
geantwoord, dat artikel 5, sub 1, Executieverdrag aldus moet worden uitgelegd 
dat ingeval de werknemer de uit zijn arbeidsovereenkomst voortvloeiende 
verplichtingen in meerdere verdragsluitende staten vervult, de plaats waar hij 
gewoonlijk zijn arbeid verricht in de zin van deze bepaling, de plaats is waar of 
van waaruit hij, rekening houdend met alle omstandigheden van het concrete 
geval, feitelijk het belangrijkste deel van zijn verplichtingen jegens zijn werkgever 
vervult. 

Betreft het een arbeidsovereenkomst ter uitvoering waarvan de werknemer voor 
zijn werkgever dezelfde werkzaamheden in meer dan een verdragsluitende staat 
verricht, dan moet in beginsel rekening worden gehouden met de volledige duur 
van de arbeidsverhouding om de plaats te bepalen waar de betrokkene 
gewoonlijk zijn arbeid verrichtte in de zin van deze bepaling. 

Bij gebreke van andere criteria is deze plaats de plaats waar de werknemer het 
grootste deel van zijn arbeidstijd heeft doorgebracht. 

Dit is slechts anders, indien het voorwerp van het betrokken geschil, gelet op de 
feitelijke gegevens van het concrete geval, nauwere aanknopingspunten heeft met 
een andere plaats van arbeid, in welk geval die plaats relevant is voor de 
toepassing van artikel 5, sub 1, Executieverdrag. 

Kan de nationale rechterlijke instantie aan de hand van de door het Hof 
geformuleerde criteria niet de plaats bepalen waar de arbeid gewoonlijk wordt 
verricht, in de zin van artikel 5, sub 1, Executieverdrag, dan heeft de werknemer 
de keus om zijn werkgever op te roepen hetzij voor het gerecht van de plaats waar 
zich de vestiging bevindt die hem in dienst heeft genomen, hetzij voor de 
gerechten van de verdragsluitende staat op het grondgebied waarvan de 
werkgever zijn woonplaats heeft. 
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De derde vraag 

59 Wat deze vraag betreft moet in de eerste plaats worden opgemerkt, dat het 
Executieverdrag bedoeld is om in de intracommunautaire rechtsorde de 
bevoegdheid van de gerechten van de verdragsluitende staten in burgerlijke en 
handelszaken vast te stellen, zodat het interne procesrecht voor de door het 
Executieverdrag geregelde onderwerpen opzij wordt gezet door de bepalingen 
van dit verdrag (zie arrest van 13 november 1979, Sanicentral, 25/79, Jurispr. 
blz. 3423, punt 5). 

60 In de tweede plaats volgt uit vaste rechtspraak, dat de in artikel 5, sub 1, 
Executieverdrag gebruikte bewoordingen ter zake van arbeidsovereenkomsten 
autonoom moeten worden uitgelegd, teneinde te verzekeren dat dit verdrag, dat 
onder meer tot doel heeft de regels inzake de bevoegdheid van de gerechten van 
de verdragsluitende staten eenvormig te maken, zowel zijn volle werking 
ontplooit als in alle verdragsluitende staten uniform wordt toegepast (zie met 
name reeds aangehaalde arresten Mulox IBC, punten 10 en 16, en Rutten, 
punten 12 en 13). 

61 Hieruit volgt dat het nationale recht geen enkele relevantie heeft voor de 
toepassing van artikel 5, sub 1, Executieverdrag, zodat de datum van inwerking
treding van de WAMN de draagwijdte van deze bepaling geenszins wijzigt. 

62 In deze omstandigheden moet op de derde vraag worden geantwoord, dat het op 
het hoofdgeding toepasselijke nationale recht geen invloed heeft op de uitlegging 
van het begrip plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht in de zin 
van artikel 5, sub 1, Executieverdrag, dat het voorwerp van de tweede vraag 
vormt. 

I - 2051 

M&D Seminars 336



ARREST VAN 27. 2. 2002 — ZAAK C-37/00 

Kosten 

63 De kosten door de Nederlandse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk 
en de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, 
kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen 
in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, 
zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. 

HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer), 

uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 
4 februari 2000 gestelde vragen, verklaart voor recht: 

1) Arbeid die een werknemer op vaste of drijvende installaties die zich op of 
boven het aan een verdragsluitende staat toebehorend deel van het 
continentaal plat bevinden, in het kader van de exploratie en/of exploitatie 
van de natuurlijke rijkdommen ervan verricht, moet voor de toepassing van 
artikel 5, sub 1, van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burger
lijke en handelszaken, zoals gewijzigd bij het Verdrag van 9 oktober 1978 
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inzake de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, bij het Verdrag 
van 25 oktober 1982 betreffende de toetreding van de Helleense Republiek 
en bij het Verdrag van 26 mei 1989 betreffende de toetreding van het 
Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, worden aangemerkt als arbeid 
verricht op het grondgebied van die staat. 

2) Artikel 5, sub 1, Executieverdrag moet aldus worden uitgelegd dat ingeval de 
werknemer de uit zijn arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen in 
meerdere verdragsluitende staten vervult, de plaats waar hij gewoonlijk zijn 
arbeid verricht in de zin van deze bepaling, de plaats is waar of van waaruit 
hij, rekening houdend met alle omstandigheden van het concrete geval, 
feitelijk het belangrijkste deel van zijn verplichtingen jegens zijn werkgever 
vervult. 

Betreft het een arbeidsovereenkomst ter uitvoering waarvan de werknemer 
voor zijn werkgever dezelfde werkzaamheden in meer dan één verdrag
sluitende staat verricht, dan moet in beginsel rekening worden gehouden met 
de volledige duur van de arbeidsverhouding om de plaats te bepalen waar de 
betrokkene gewoonlijk zijn arbeid verrichtte in de zin van deze bepaling. 

Bij gebreke van andere criteria is deze plaats de plaats waar de werknemer 
het grootste deel van zijn arbeidstijd heeft doorgebracht. 

Dit is slechts anders, indien het voorwerp van het betrokken geschil, gelet op 
de feitelijke gegevens van het concrete geval, nauwere aanknopingspunten 
heeft met een andere plaats van arbeid, in welk geval die plaats relevant is 
voor de toepassing van artikel 5, sub 1, Executieverdrag. 
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Kan de nationale rechterlijke instantie aan de hand van de door het Hof 
geformuleerde criteria niet de plaats bepalen waar de arbeid gewoonlijk 
wordt verricht, in de zin van artikel 5, sub 1, Executieverdrag, dan heeft de 
werknemer de keus om zijn werkgever op te roepen hetzij voor het gerecht 
van de plaats waar zich de vestiging bevindt die hem in dienst heeft genomen, 
hetzij voor de gerechten van de verdragsluitende staat op het grondgebied 
waarvan de werkgever zijn woonplaats heeft. 

3) Het op het hoofdgeding toepasselijke nationale recht heeft geen invloed op de 
uitlegging van het begrip plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid 
verricht in de zin van artikel 5, sub 1, Executieverdrag, dat het voorwerp van 
de tweede vraag vormt. 

Macken Colneric Puissochet 

Schintgen Skouris 

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 27 februari 2002. 

De griffier 

R. Grass 

De president van de Zesde kamer 

F. Macken 
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ARREST VAN H E T H O F (Zesde kamer) 

9 januari 1997 * 

In zaak C-383/95, 

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens het Protocol van 3 juni 1971 betref
fende de uitlegging door het Hof van Justitie van het Verdrag van 27 september 
1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissin
gen in burgerlijke en handelszaken, van de Hoge Raad der Nederlanden, in het 
aldaar aanhangig geding tussen 

P. W. Rutten 

en 

Cross Medical Ltd, 

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 5, sub 1, van voormeld 
Verdrag van 27 september 1968 (PB 1972, L 299, biz. 32), zoals gewijzigd bij het 
Verdrag van 9 oktober 1978 inzake de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, 
Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 
(PB 1978, L 304, blz. 1, en —gewijzigde tekst— blz. 77), bij het Verdrag van 
25 oktober 1982 betreffende de toetreding van de Helleense Republiek (PB 1982, 
L 388, biz. 1), en bij het Verdrag van 26 mei 1989 betreffende de toetreding van het 
Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB 1989, L 285, blz. 1), 

wijst 

* Proccstaal: Nederlands. 
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H E T H O F VAN JUSTITIE (Zesde kamer), 

samengesteld als volgt: G. F. Mancini, kamerpresident, J. L. Murray, C. N . Kakou
ris, H. Ragnemalm en R. Schintgen (rapporteur), rechters, 

advocaat-generaal: F. G. Jacobs 
griffier: R. Grass 

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door: 

— P. W. Rutten, vertegenwoordigd door P. Garretsen, advocaat te 's-Gravenhage, 

— de Duitse regering, vertegenwoordigd door J. Pirrung, Ministerialrat bij het 
Bondsministerie van Justitie, als gemachtigde, en 

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door 
P. Van Nuffel, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde, 

gezien het rapport van de rechter-rapporteur, 

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 24 oktober 
1996, 

het navolgende 

Arrest 

1 Bij arrest van 1 december 1995, ingekomen bij het Hof op 7 december daaraanvol
gend, heeft de Hoge Raad der Nederlanden krachtens het Protocol van 3 juni 1971 
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betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van het Verdrag van 27 septem
ber 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 1972, L 299, biz. 32), zoals gewij
zigd bij het Verdrag van 9 oktober 1978 inzake de toetreding van het Koninkrijk 
Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-
Ierland (PB 1978, L 304, biz. 1, en — gewijzigde tekst— biz. 77), bij het Verdrag 
van 25 oktober 1982 betreffende de toetreding van de Helleense Republiek 
(PB 1982, L 388, biz. 1), en bij het Verdrag van 26 mei 1989 betreffende de toetre
ding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB 1989, L 285, biz. 1; 
hierna: „Executieverdrag"), drie prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van 
artikel 5, sub 1, Executieverdrag. 

2 Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen P. W. Rutten, Nederlands onder
daan, woonachtig te Hengelo (Nederland), en de vennootschap naar Engels recht 
Cross Medical Ltd, gevestigd te Londen, naar aanleiding van de opzegging van 
Ruttens arbeidsovereenkomst door diens werkgever. 

3 Blijkens het dossier van het hoofdgeding trad Rutten op 1 augustus 1989 in dienst 
van de in Nederland gevestigde vennootschap naar Nederlands recht Cross Medi
cal BV, een dochtervennootschap van Cross Medical Ltd. 

4 Op 31 mei 1990 werd de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst wegens de 
slechte financiële situatie van Cross Medical BV beëindigd en per 1 juni 1990 trad 
Rutten in dienst van Cross Medical Ltd. 

5 Vaststaat, dat Rutten zijn werkzaamheden voor zijn twee successieve werkgevers 
niet uitsluitend in Nederland verrichtte, maar ook — voor ongeveer een derde deel 
van zijn arbeidstijd — in het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland en de Vere
nigde Staten van Amerika. Hij deed zijn werk vanuit een kantoor dat hij had inge
richt in zijn woning te Hengelo, waar hij na elke zakenreis terugkeerde. Zijn salaris 
werd hem door Cross Medical Ltd in Engelse ponden uitbetaald. 
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6 Na zijn ontslag door Cross Medical Ltd per 1 oktober 1991 stelde Rutten bij dag
vaarding van 19 juni 1992 bij de Kantonrechter te Amsterdam een vordering tegen 
haar in tot betaling van achterstallig salaris cum annexis. 

7 De Kantonrechter te Amsterdam verklaarde zich bevoegd van het geschil kennis te 
nemen. Op het hoger beroep van Cross Medical Ltd vernietigde de Arrondisse
mentsrechtbank te Amsterdam het vonnis van de Kantonrechter. 

8 Rutten stelde daarop beroep tot cassatie in bij de Hoge Raad der Nederlanden. 

9 Daar de Hoge Raad twijfels heeft over de aan artikel 5, sub 1, van het Executie
verdrag te geven uitlegging, heeft hij het Hof de volgende drie prejudiciële vragen 
voorgelegd: 

„1) Aan de hand van welke maatstaven moet, indien een werknemer ter uitvoering 
van een arbeidsovereenkomst in meer dan één land zijn arbeid verricht, wor
den beoordeeld of hij in één van die landen gewoonlijk zijn arbeid verricht in 
de zin van artikel 5, sub 1, van het Executieverdrag? 

2) Is daarbij beslissend, of mede van belang, of hij in één van die landen het 
grootste deel van zijn arbeidstijd doorbrengt, dan wel een groter gedeelte van 
zijn arbeidstijd doorbrengt dan in het andere land of de andere landen? 

3) Is daarbij mede van belang of de werknemer in één van deze landen woonach
tig is en een kantoor heeft, van waaruit hij zijn buiten dit land te verrichten 
werkzaamheden voorbereidt of administreert, en waar hij na iedere in verband 
met zijn arbeid gemaakte buitenlandse reis terugkeert?" 
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10 Met zijn drie vragen, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwij
zende rechter in wezen van het Hof te vernemen, hoe het in artikel 5, sub 1, 
tweede zinsnede, Executieverdrag gebezigde begrip „plaats waar de werknemer 
gewoonlijk zijn arbeid verricht" moet worden uitgelegd, indien de werkzaamheden 
ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst in meer dan één verdragsluitende staat 
worden verricht. 

1 1 Voor de beantwoording van die vragen zij om te beginnen in herinnering gebracht, 
dat artikel 5, sub 1, Executieverdrag, in afwijking van het in artikel 2, eerste alinea, 
van dat verdrag neergelegde algemene beginsel, dat bevoegd zijn de gerechten van 
de verdragsluitende staat op het grondgebied waarvan de verweerder zijn woon
plaats heeft, bepaalt: 

„De verweerder die woonplaats heeft op het grondgebied van een verdragsluitende 
staat, kan in een andere verdragsluitende staat voor de navolgende gerechten wor
den opgeroepen: 

1) ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst: voor het gerecht van de plaats 
waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet wor
den uitgevoerd; ten aanzien van individuele verbintenissen uit arbeidsovereen
komst is dit de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht; wan
neer de werknemer niet in een zelfde land gewoonlijk zijn arbeid verricht, kan 
de werkgever tevens worden opgeroepen voor het gerecht van de plaats waar 
zich de vestiging bevindt of bevond die de werknemer in dienst heeft 
genomen." 

12 Vervolgens zij opgemerkt, dat uit vaste rechtspraak blijkt (zie onder meer arrest 
van 13 juli 1993, zaak C-125/92, Mulox IBC, Jurispr. 1993, blz. 1-4075, r. o. 10), dat 
het Hof de in het Executieverdrag gebruikte bewoordingen in beginsel autonoom 
uitlegt, teneinde de volle werking van dit verdrag te verzekeren, gelet op de doel
stellingen van artikel 220 EEG-Verdrag, ter uitvoering waarvan het is opgesteld. 
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13 Enkel een dergelijke uitlegging kan namelijk de uniforme toepassing van het 
Executieverdrag waarborgen, dat onder meer ten doel heeft de regels inzake de 
bevoegdheid van de gerechten van de verdragsluitende staten een te maken, door 
zoveel mogelijk te voorkomen, dat met betrekking tot een zelfde rechtsverhouding 
meerdere rechterlijke instanties bevoegd zijn, en de rechtsbescherming van de in de 
Gemeenschap gevestigde personen te versterken, door de eiser in staat te stellen 
om gemakkelijk te bepalen, welk gerecht hij kan aanzoeken, en de verweerder om 
redelijkerwijs te voorzien, voor welk gerecht hij kan worden opgeroepen (zie 
arrest Mulox IBC, reeds aangehaald, r. o. 11). 

1 4 Voorts moet worden vastgesteld, dat artikel 5, sub 1, Executieverdrag zoals dit 
luidde vóór de bij het Verdrag van 26 mei 1989 (hierna: „Verdrag van San Sebas
tián") aangebrachte wijziging, door het Hof reeds is uitgelegd in het arrest Mulox 
IBC (reeds aangehaald). 

15 In dat arrest besliste het Hof, dat artikel 5, sub 1, aldus moest worden uitgelegd, 
dat ter zake van arbeidsovereenkomsten het begrip plaats van uitvoering van de 
relevante verbintenis in de zin van deze bepaling, doelt op de plaats waar de werk
nemer in feite de met zijn werkgever overeengekomen werkzaamheden verricht, en 
dat wanneer de werknemer zijn werkzaamheden in meer dan één verdragsluitende 
staat verricht, die plaats de plaats is waar of van waaruit de werknemer hoofdza
kelijk zijn verplichtingen jegens zijn werkgever vervult (r. o. 20 en 26). 

16 Hiertoe overwoog het Hof in de eerste plaats (arrest Mulox IBC, reeds aangehaald, 
r. o. 17), dat de bijzondere bevoegdheidsregel van artikel 5, sub 1, Executieverdrag 
wordt gerechtvaardigd door het feit dat er tussen het geschil en de rechter die daar
van met het oog op een vlotte rechtsgang kennis moet nemen, een bijzonder nauwe 
band bestaat (zie arresten van 26 mei 1982, zaak 133/81, Ivenel, Jurispr. 1982, 
blz. 1891, en 15 januari 1987, zaak 266/85, Shenavai, Jurispr. 1987, blz. 239), en dat 
het gerecht van de plaats waar de verbintenis van de werknemer om de overeen
gekomen werkzaamheden te verrichten, moet worden uitgevoerd, het meest 
geschikt is om de geschillen te beslechten waartoe de arbeidsovereenkomst aanlei
ding kan geven (zie arrest Shenavai, reeds aangehaald, en arrest van 15 februari 
1989, zaak 32/88, Six Constructions, Jurispr. 1989, blz. 341). 
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17 In de tweede plaats oordeelde het Hof (arrest Mulox IBC, reeds aangehaald, 
r. o. 18 en 19), dat bij de uitlegging van artikel 5, sub 1, Executieverdrag in verband 
met arbeidsovereenkomsten rekening moet worden gehouden met het streven naar 
een passende bescherming van de werknemer als de sociaal zwakste contractpartij 
(zie arresten Ivenel en Six Constructions, beide reeds aangehaald), en dat een der
gelijke bescherming het best kan worden verzekerd, wanneer de gerechten van de 
plaats waar de werknemer zijn verplichtingen jegens zijn werkgever vervult, 
bevoegd zijn ten aanzien van geschillen betreffende een arbeidsovereenkomst, aan
gezien de werknemer zich op die plaats met minder moeite tot de rechter kan wen
den of zich kan verdedigen. 

18 In de derde plaats stelde het Hof vast (arrest Mulox IBC, reeds aangehaald, r. o. 21 
en 23), dat wanneer de arbeid in meer dan één verdragsluitende staat wordt ver
richt, moet worden vermeden dat een veelvoud van bevoegde rechters ontstaat, 
teneinde het gevaar van onverenigbare beslissingen te voorkomen en de erkenning 
en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen buiten de staat waarin zij zijn 
gegeven, te vergemakkelijken (vgl. ook arrest van 11 januari 1990, zaak C-220/88, 
Dumez France en Tracoba, Jurispr. 1990, blz. 1-49, r. o. 18), en dat artikel 5, sub 1, 
Executieverdrag bijgevolg niet aldus mag worden uitgelegd, dat daarin aan de 
gerechten van elke verdragsluitende staat op het grondgebied waarvan de werkne
mer een gedeelte van zijn beroepswerkzaamheden verricht, een concurrente 
bevoegdheid wordt verleend. 

19 Deze rechtspraak is ook van belang voor de uitlegging van het op het hoofdgeding 
toepasselijke artikel 5, sub 1, Executieverdrag, zoals gewijzigd bij het Verdrag van 
San Sebastian. 

20 Immers, zoals het Hof in zijn arrest van 29 juni 1994 (zaak C-288/92, Custom 
Made Commercial, Jurispr. 1994, blz. I-2913, r. o. 25) opmerkte, was de bijzondere 
bevoegdheidsregel voor arbeidsovereenkomsten, die bij het Verdrag van San Sebas
tián in artikel 5, sub 1, Executieverdrag is ingevoegd, in de rechtspraak van het Hof 
reeds bij wege van uitlegging aanvaard. Dienaangaande blijkt uit het op het Ver
drag van San Sebastian betrekking hebbende rapport van de Almeida Cruz, Desan
tes Real en Jenard (PB 1990, C 189, blz. 35, 44 en 45), dat de nieuwe redactie van 
artikel 5, sub 1, Executieverdrag niet alleen rekening houdt met de tekst van 
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artikel 5, sub 1, van het op 16 september 1988 te Lugano tot stand gekomen Ver
drag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissin
gen in burgerlijke en handelszaken (PB 1988, L 319, biz. 9), waarvoor de door het 
Hof in de arresten Ivenel en Shenavai gegeven uitlegging als inspiratiebron heeft 
gediend, maar ook met de door het Hof in het arrest Six Constructions beklem
toonde noodzaak, de werknemer een passende bescherming te verzekeren. 

21 In deze omstandigheden moet worden vastgesteld, niet alleen dat de wijziging die 
het Verdrag van Sebastian in de redactie van artikel 5, sub 1, Executieverdrag heeft 
aangebracht, geen afbreuk heeft gedaan aan de ratio en de doelstelling van artikel 5, 
sub 1, maar bovendien dat de nieuwe tekst van deze bepaling zoals die na de 
inwerkingtreding van genoemd verdrag is komen te luiden, juist beoogt de uitleg
ging die het Hof in verband met arbeidsovereenkomsten aan artikel 5, sub 1, heeft 
gegeven, te consolideren. 

22 Bijgevolg moet in een geval waarin de werknemer, zoals in het hoofdgeding, zijn 
beroepswerkzaamheden in meer dan één verdragsluitende staat verricht, voor de 
uitlegging van het begrip „plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid ver
richt" in de zin van artikel 5, sub 1, Executieverdrag zoals gewijzigd bij het Ver
drag van San Sebastian, 's Hofs vroegere rechtspraak in aanmerking worden geno
men, door de plaats te bepalen waarmee het geschil de meest bijzondere band 
heeft, en tegelijkertijd naar behoren rekening te houden met het streven naar een 
passende bescherming van de werknemer als de zwakste contractpartij. 

23 Wanneer nu de werkzaamheden ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst op het 
grondgebied van meer dan één verdragsluitende staat worden verricht, moet arti
kel 5, sub 1, Executieverdrag zoals gewijzigd bij het Verdrag van San Sebastian, 
gelet op de in de voorgaande rechtsoverweging geformuleerde vereisten, aldus 
worden verstaan, dat het doelt op de plaats waar de werknemer het werkelijke cen
trum van zijn beroepswerkzaamheden heeft gevestigd en waar of van waaruit hij in 
feite het belangrijkste deel van zijn verplichtingen jegens zijn werkgever vervult. 
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24 I n de eerste plaats immers kan de w e r k n e m e r op die plaats met m i n d e r moeite een 
gerechtelijke procedure aanspannen tegen zijn werkgever of zich verdedigen. I n de 
tweede plaats is de rechter van die plaats het best in staat en dus het meest geschikt 
o m het o p de arbeidsovereenkomst betrekking hebbende geschil te beslechten. 

25 Voor het vaststellen van deze plaats in het concrete geval — een feitelijke kwestie 
die tot de bevoegdheid van de nationale rechter behoort — moet rekening worden 
gehouden met de omstandigheid waarop in het hoofdgeding de aandacht is geves
tigd, namelijk dat de werknemer bijna twee derde deel van zijn beroeps
werkzaamheden in één verdragsluitende staat verrichtte — het overige deel werd in 
verschillende andere landen verricht — en dat hij in die verdragsluitende staat een 
kantoor heeft van waaruit hij de voor zijn werkgever te verrichten werkzaamheden 
organiseerde en waar hij na iedere in verband met zijn werk gemaakte buitenlandse 
reis terugkeerde. 

26 In een situatie als die in het hoofdgeding is dat de plaats waar de werknemer het 
werkelijke centrum van zijn werkzaamheden uit hoofde van de met zijn werkgever 
gesloten arbeidsovereenkomst heeft gevestigd. Voor de toepassing van artikel 5, 
sub 1, Executieverdrag zoals gewijzigd bij het Verdrag van San Sebastian, moet die 
plaats derhalve worden beschouwd als de plaats waar de werknemer gewoonlijk 
zijn arbeid verricht. 

27 Uit al het voorgaande volgt, dat aan de verwijzende rechter moet worden geant
woord, dat artikel 5, sub 1, Executieverdrag zoals gewijzigd bij het Verdrag van 
San Sebastian, aldus moet worden uitgelegd, dat in het geval van een arbeidsover
eenkomst waarvan de uitvoering meebrengt dat de werknemer zijn arbeid in meer 
dan één verdragsluitende staat verricht, de plaats waar de werknemer gewoonlijk 
zijn arbeid verricht, in de zin van deze bepaling, de plaats is waar de werknemer 
het werkelijke centrum van zijn beroepswerkzaamheden heeft gevestigd. Voor het 
vaststellen van deze plaats in het concrete geval moet rekening worden gehouden 
met de omstandigheid, dat de werknemer het grootste deel van zijn arbeidstijd 
doorbrengt in één van de verdragsluitende staten, waar hij een kantoor heeft van 
waaruit hij de voor zijn werkgever te verrichten werkzaamheden organiseert en 
waar hij na elke in verband met zijn werk gemaakte buitenlandse reis terugkeert. 
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Kosten 

28 De kosten door de Duitse regering en de Commissie van de Europese Gemeen
schappen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen 
niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het 
hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat 
de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. 

HET H O F VAN JUSTITIE (Zesde kamer), 

uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 
1 december 1995 gestelde vragen, verklaart voor recht: 

Artikel 5, sub 1, van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechter
lijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken, zoals gewijzigd bij het Verdrag van 26 mei 1989 betreffende de 
toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, moet aldus 
worden uitgelegd, dat in het geval van een arbeidsovereenkomst waarvan de 
uitvoering meebrengt dat de werknemer zijn arbeid in meer dan één verdrag
sluitende staat verricht, de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid 
verricht, in de zin van deze bepaling, de plaats is waar de werknemer het wer
kelijke centrum van zijn beroepswerkzaamheden heeft gevestigd. Voor het 
vaststellen van deze plaats in het concrete geval moet rekening worden gehou
den met de omstandigheid, dat de werknemer het grootste deel van zijn 
arbeidstijd doorbrengt in één van de verdragsluitende staten, waar hij een 
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kantoor heeft van waaruit hij de voor zijn werkgever te verrichten werkzaam
heden organiseert en waar hij na elke in verband met zijn werk gemaakte bui
tenlandse reis terugkeert. 

Mancini Murray Kakouris 

Ragnemalm Schintgen 

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 9 januari 1997. 

De griffier 

R. Grass 

De president van de Zesde kamer 

G. F. Mancini 
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ARREST VAN HET H O F 
13 juli 1993 * 

In zaak C-125/92, 

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens het Protocol van 3 juni 1971 betref
fende de uitlegging door het Hof van Justitie van het verdrag van 27 september 
1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissin
gen in burgerlijke en handelszaken (PB 1972, L 299, biz. 32), van de Cour d'appel 
de Chambéry (Frankrijk), chambre sociale, in het aldaar aanhangig geding tussen 

Mulox IBC Ltd 

en 

H. Geels, 

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 5, sub 1, van voormeld 
verdrag van 27 september 1968, zoals gewijzigd bij het verdrag van 9 oktober 
1978 betreffende de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (PB 1978, L 304, 
biz. 1), 

wijst 

HET H O F VAN JUSTITIE, 

samengesteld als volgt: O. Due, president, M. Zuleeg en J. L. Murray, kamerpresi
denten, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, 
M. Diez de Velasco en P. J. G. Kapteyn, rechters, 

advocaat-generaal: F. G. Jacobs 
griffier: J.-G. Giraud 

* Procestaal: Frans. 
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gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door: 

— de regering van de Bondsrepubliek Duitsland, vertegenwoordigd door Ch. 
Böhmer, Ministerialrat bij het Bondsministerie van Justitie, als gemachtigde, 

— de regering van de Franse Republiek, vertegenwoordigd door E. Belliard, 
plaatsvervangend directeur van de directie juridische zaken van het Ministerie 
van Buitenlandse zaken, als gemachtigde, en H. Duchène, secretaris buiten
landse zaken bij de directie juridische zaken van dit ministerie, als plaatsver
vangend gemachtigde, 

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door P. 
Van Nuffel, lid van haar juridische dienst, en T. Margellos, nationaal ambtenaar 
ter beschikking gesteld van de juridische dienst van de Commissie in het kader 
van de detacheringsregeling voor nationale deskundigen, als gemachtigden, 

gezien het rapport van de rechter-rapporteur, 

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 26 mei 1993, 

het navolgende 

Arrest 

1 Bij arrest van 17 maart 1992, ingekomen ten Hove op 17 april daaraanvolgend, 
heeft de Cour d'appel de Chambéry krachtens het Protocol van 3 juni 1971 betref
fende de uitlegging door het Hof van Justitie van het verdrag van 27 september 
1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissin
gen in burgerlijke en handelszaken (PB 1972, L 299, biz. 32), zoals gewijzigd bij 
het verdrag van 9 oktober 1978 betreffende de toetreding van het Koninkrijk 
Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 
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Noord-Ierland (PB 1978, L 304, biz. 1; hierna: „het Executieverdrag"), een 
prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van artikel 5, sub 1, van het Executie
verdrag. 

2 Deze vraag is gerezen in een geschil tussen de vennootschap naar Engels recht 
Mulox IBC Limited, gevestigd te Londen (hierna: „Mulox"), en een van haar voor
malige werknemers, H. Geels, Nederlands onderdaan, woonachtig te Aix-les-Bains 
(Frankrijk), naar aanleiding van de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst door 
zijn werkgever. 

3 Uit de aan het Hof overgelegde stukken blijkt, dat Geels, die per 1 november 
1988 door Mulox als internationaal marketing manager in dienst was genomen, 
zijn kantoor in zijn woonplaats Aix-les-Bains had gevestigd en aanvankelijk was 
belast met de verkoop van de produkten van Mulox in Duitsland, België, Neder
land en de Scandinavische landen, welke landen hij regelmatig bezocht. Met ingang 
van januari 1990 oefende hij zijn werkzaamheden in Frankrijk uit. 

4 Na de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst daagde hij zijn voormalige werk
gever voor de Conseil de prud'hommes te Aix-les-Bains en vorderde hij betaling 
van een schadeloosstelling en een schadevergoeding. 

5 Bij vonnis van 4 december 1990 verklaarde deze rechter zich bevoegd op grond 
van artikel 5, sub 1, van het Executieverdrag en veroordeelde hij Mulox met toe
passing van het Franse recht tot betaling van diverse bedragen aan schadeloosstel
ling en schadevergoeding. 

6 Daarop stelde Mulox hoger beroep in bij de Cour d'appel de Chambéry, waarbij 
zij aanvoerde, dat de Franse rechter niet bevoegd was van het geschil kennis te 
nemen, omdat de plaats van uitvoering van de betrokken arbeidsovereenkomst niet 
tot Frankrijk beperkt was en Mulox in het Verenigd Koninkrijk was gevestigd. 
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7 Aangezien de Cour d'appel de Chambéry twijfels koesterde over de bevoegdheid 
van Franse gerechten om van dit geschil kennis te nemen, besloot zij de behande
ling van de zaak te schorsen totdat het Hof bij wijze van prejudiciële beslissing een 
uitspraak heeft gedaan over de volgende vraag: 

„Is het voor de toepassing van het in artikel 5, sub 1, van het Executieverdrag van 
27 september 1968 voorziene bevoegdheidscriterium noodzakelijk, dat de verbin
tenis waardoor de arbeidsovereenkomst wordt gekarakteriseerd, in haar geheel 
enkel is uitgevoerd op het grondgebied van de staat van het gerecht waaraan het 
geschil is voorgelegd, of is daarvoor voldoende dat een deel van de verbintenis 
(eventueel het belangrijkste) op het grondgebied van deze staat is nagekomen?" 

8 Voor een nadere uiteenzetting van de feiten van het hoofdgeding, het procesver
loop en de bij het Hof ingediende schriftelijke opmerkingen wordt verwezen naar 
het rapport ter terechtzitting. Deze elementen van het dossier worden hierna 
slechts weergegeven voor zover dat noodzakelijk is voor de redenering van het 
Hof. 

9 Voor de beantwoording van de vraag van de verwijzende rechter zij om te begin
nen eraan herinnerd, dat artikel 5, sub 1, van het Executieverdrag, in afwijking van 
het in artikel 2, eerste alinea, van dat verdrag neergelegde beginsel, dat de gerechten 
van de Verdragsluitende Staat op het grondgebied waar de verweerder zijn woon
plaats heeft, bevoegd zijn, bepaalt: 

„De verweerder die woonplaats heeft op het grondgebied van een Verdragsluitende 
Staat, kan in een andere Verdragsluitende Staat (...) worden opgeroepen: 

1) ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst: voor het gerecht van de plaats 
waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden 
uitgevoerd." 

10 Vervolgens zij opgemerkt, dat uit vaste rechtspraak blijkt, dat het Hof de in het 
Executieverdrag gebruikte bewoordingen zoveel mogelijk autonoom heeft uitge
legd, teneinde de volle werking van dit verdrag te verzekeren, gelet op de doelstel
lingen van artikel 220 EEG-Verdrag, ter uitvoering waarvan het is opgesteld. 
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1 1 Enkel een dergelijke autonome uitlegging kan namelijk de uniforme toepassing van 
het Executieverdrag waarborgen, dat onder meer ten doel heeft de regels inzake de 
bevoegdheid van de gerechten van de Verdragsluitende Staten een te maken, door 
zoveel mogelijk te voorkomen dat met betrekking tot eenzelfde rechtsverhouding 
meerdere rechterlijke instanties bevoegd zijn, en de rechtsbescherming van de in de 
Gemeenschap gevestigde personen te versterken, door de eiser in staat te stellen 
om gemakkelijk te bepalen welk gerecht hij kan aanzoeken, en de verweerder om 
redelijkerwijs te voorzien voor welk gerecht hij kan worden opgeroepen. 

12 Het is juist, dat het Hof met betrekking tot de bijzondere bevoegdheidsregel van 
artikel 5, sub 1, van het Executieverdrag reeds heeft verklaard, dat voor overeen
komsten in het algemeen de „plaats, waar de verbintenis is uitgevoerd of moet 
worden uitgevoerd" in de zin van deze bepaling, enkel kan worden vastgesteld 
overeenkomstig het recht dat volgens de collisieregels van de aangezochte rechter 
de litigieuze verbintenis beheerst (arrest van 6 oktober 1976, zaak 12/76, Tessili, 
Jurispr. 1976, blz. 1473). 

1 3 Als reden voor deze oplossing voerde het Hof aan, dat in de verschillende Verdrag
sluitende Staten de opvattingen omtrent de vraag wat de plaats van uitvoering van 
de relevante verbintenis van een overeenkomst is, zoals de verkoop waarom het in 
die zaak ging, sterk uiteenlopen. 

1 4 Een dergelijk probleem doet zich bij arbeidsovereenkomsten evenwel niet voor. 
Volgens vaste rechtspraak van het Hof (arresten van 26 mei 1982, zaak 133/81, 
Ivenel, Jurispr. 1982, blz. 1891, r. o. 20; 15 januari 1987, zaak 266/85, Shenavai, 
Jurispr. 1987, blz. 239, r. o. 11, en 15 februari 1989, zaak 32/88, Six Constructions, 
Jurispr. 1989, blz. 341, r. o. 10) moet voor de toepassing van artikel 5, sub 1, van 
het Executieverdrag op arbeidsovereenkomsten, wegens de bijzondere kenmerken 
van dit soort overeenkomsten, steeds de verbintenis in aanmerking worden geno
men waardoor dergelijke overeenkomsten worden gekarakteriseerd, dat wil zeggen 
de verbintenis van de werknemer om de overeengekomen werkzaamheden te ver
richten. 

15 In de arresten Ivenel, Shenavai en Six Constructions heeft het Hof namelijk vast
gesteld, dat dergelijke overeenkomsten vergeleken met andere overeenkomsten 
bepaalde bijzondere kenmerken vertonen, in dier voege dat zij een duurzame band 
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creëren waardoor de werknemer een bepaalde plaats in het bedrijf van de onder
neming of van de werkgever krijgt, en zij zijn te lokaliseren op de plaats waar de 
werkzaamheden worden verricht, welke plaats bepalend is voor de toepassing van 
regels van dwingend recht en van collectieve arbeidsovereenkomsten die de werk
nemer bescherming bieden. 

16 Hieruit volgt, dat bij een arbeidsovereenkomst de plaats van uitvoering van de 
relevante verbintenis voor de toepassing van artikel 5, sub 1, van het Executiever
drag niet moet worden vastgesteld overeenkomstig het nationale recht dat volgens 
de collisieregels van de aangezochte rechter toepasselijk is, maar wel aan de hand 
van eenvormige criteria die het Hof dient vast te stellen op basis van de opzet en 
de doelstellingen van het Executieverdrag. 

17 Wat de bepaling van deze plaats in het concrete geval betreft, heeft het Hof in de 
reeds genoemde arresten Ivenel en Shenavai vastgesteld, dat de bijzondere 
bevoegdheidsregel van artikel 5, sub 1, van het Executieverdrag wordt gerechtvaar
digd door het feit dat er tussen het geschil en de rechter die daarvan met het oog 
op een vlotte rechtsgang kennis moet nemen, een bijzonder nauwe band bestaat. In 
de arresten Shenavai en Six Constructions heeft het Hof hieraan toegevoegd, dat de 
bijzondere kenmerken van de arbeidsovereenkomst meebrengen, dat het gerecht 
van de plaats waar de verbintenis om arbeid te verrichten moet worden uitgevoerd, 
het meest geschikt is om de geschillen te beslechten waartoe één of meer van de uit 
die overeenkomsten voortvloeiende verbintenissen aanleiding kunnen geven. 

18 Bovendien heeft het Hof in de arresten Ivenel en Six Constructions verklaard, dat 
bij de uitlegging van deze bepaling van het Executieverdrag rekening moet worden 
gehouden met het streven naar een passende bescherming van de sociaal zwakste 
partij bij de overeenkomst, in casu de werknemer. 

19 Een dergelijke passende bescherming kan het best worden verzekerd, wanneer de 
gerechten van de plaats waar de werknemer zijn verplichtingen jegens zijn werk
gever vervult, bevoegd zijn ten aanzien van geschillen betreffende een arbeidsover
eenkomst. Op die plaats kan de werknemer zich namelijk met minder moeite tot 
de rechter wenden of zich aldaar verdedigen. 
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20 Hieruit volgt, dat het begrip plaats van uitvoering van de relevante verbintenis ter 
zake van arbeidsovereenkomsten aldus moet worden uitgelegd, dat het voor de 
toepassing van artikel 5, sub 1, van het Executieverdrag doelt op de plaats waar de 
werknemer in feite de met zijn werkgever overeengekomen werkzaamheden ver
richt. 

21 Wanneer, in een geval zoals in het hoofdgeding, de arbeid in meer dan één Verdrag
sluitende Staat wordt verricht, moeten de bepalingen van het Executieverdrag 
zodanig worden uitgelegd, dat wordt vermeden dat een veelvoud van bevoegde 
rechters ontstaat, omdat daardoor het gevaar van onverenigbare beslissingen wordt 
voorkomen en de erkenning en uitvoering van rechterlijke beslissingen buiten de 
staat waarin zij zijn gegeven, wordt vergemakkelijkt (zie arrest van 11 januari 1990, 
zaak C-220/88, Dumez, Jurispr. 1990, blz. I-49, r. o. 18). 

22 Wat dit aangaat, heeft het Hof reeds geoordeeld, dat in geval van meerdere verbin
tenissen die uit eenzelfde overeenkomst voortvloeien en alle aan de door de eiser 
ingestelde rechtsvordering ten grondslag liggen, de hoofdverbintenis bepalend is 
voor de vaststelling van de rechterlijke bevoegdheid (arrest Shenavai, reeds aange
haald, r. o. 19). 

23 Hieruit volgt, dat artikel 5, sub 1, van het Executieverdrag niet aldus mag worden 
uitgelegd, dat daarin aan de gerechten van elke Verdragsluitende Staat op het 
grondgebied waarvan de werknemer een gedeelte van zijn beroepswerkzaamheden 
verricht, een concurrente bevoegdheid wordt verleend. 

24 Wanneer de werknemer zijn werkzaamheden op het grondgebied van meer dan één 
Verdragsluitende Staat moet verrichten, moet de uitvoering van de contractuele 
verbintenis in de zin van artikel 5, sub 1, van het Executieverdrag worden geloka
liseerd op de plaats waar of van waaruit de werknemer hoofdzakelijk zijn verplich
tingen jegens zijn werkgever vervult. 

25 Voor het vaststellen van deze plaats, waartoe de nationale rechter bevoegd is, moet 
rekening worden gehouden met de omstandigheid waarop in de zaak in het hoofd
geding de aandacht is gevestigd, namelijk dat de werknemer de hem opgedragen 
taak uitvoerde vanuit een kantoor in een Verdragsluitende Staat, waar hij 
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woonachtig was, van waaruit hij zijn werkzaamheden verrichtte en waar hij na 
iedere zakenreis terugkeerde. Verder zou de nationale rechter in aanmerking kun
nen nemen dat op het moment waarop het hem voorgelegde geschil ontstond, de 
werknemer zijn werkzaamheden uitsluitend op het grondgebied van deze Verdrag
sluitende Staat verrichtte. Bij gebreke van andere bepalende factoren, moet deze 
plaats voor de toepassing van artikel 5, sub 1, van het Executieverdrag worden 
beschouwd als de plaats van uitvoering van de verbintenis die ten grondslag ligt 
aan een op een arbeidsovereenkomst gebaseerde eis. 

26 Uit al het voorgaande volgt, dat artikel 5, sub 1, van het Executieverdrag aldus 
moet worden uitgelegd dat, in het geval van een arbeidsovereenkomst waarvan de 
uitvoering meebrengt dat de werknemer zijn werkzaamheden in meer dan één Ver
dragsluitende Staat verricht, de plaats waar de verbintenis die de overeenkomst 
karakteriseert, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd, in de zin van deze bepa
ling, de plaats is waar of van waaruit de werknemer hoofdzakelijk zijn verplich
tingen jegens zijn werkgever vervult. 

Kosten 

27 De kosten door de Duitse en de Franse regering, alsmede door de Commissie van 
de Europese Gemeenschappen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof 
gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de 
partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te 
beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te 
beslissen. 

H E T H O F VAN JUSTITIE, 

uitspraak doende op de door de Cour d'appel de Chambery bij arrest van 17 maart 
1992 gestelde vraag, verklaart voor recht: 

Artikel 5, sub 1, van het verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechter
lijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 
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handelszaken, moet aldus worden uitgelegd, dat in het geval van een arbeids
overeenkomst waarvan de uitvoering meebrengt, dat de werknemer zijn werk
zaamheden in meer dan één Verdragsluitende Staat verricht, de plaats waar de 
verbintenis die de overeenkomst karakteriseert, is uitgevoerd of moet worden 
uitgevoerd, in de zin van deze bepaling, de plaats is waar of van waaruit de 
werknemer hoofdzakelijk zijn verplichtingen jegens zijn werkgever vervult. 

Due Zuleeg Murray Mancini 

Schockweiler Moitinho de Almeida Grévisse Diez de Velasco Kapteyn 

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 13 juli 1993. 

De griffier 

J.-G. Giraud 

De president 

O. Due 
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