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ADVIEZEN

COMITÉ VAN DE REGIO'S
102e ZITTING, 3-4 JULI 2013

Advies van het Comité van de Regio's — Grenswerknemers — Stand van zaken na 20 jaar interne
markt: problemen en vooruitzichten
(2013/C 280/03)

HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

— constateert een gebrek aan betrouwbare statistische informatie over grenswerknemers;
— dringt erop aan dat artikel 5 van de richtlijn betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de
context van het vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken
(COM (2013) 236 dusdanig wordt gewijzigd dat de lidstaten ook de mogelijkheid hebben om trans
regionale structuren op te zetten ten behoeve van bevordering, analyse, monitoring en ondersteuning
van gelijke behandeling van alle werknemers of hun gezinsleden;
— legt er de nadruk op dat de voor vanaf 2015 geplande nationale EURES-coördinatie systematisch in
nauwe samenwerking met de LRA dient te geschieden;
— vestigt het de aandacht op de fundamentele rol van transregionale advies- en deskundigeninstanties;
— betreurt ten slotte dat het gebrek aan coördinatie betreffende minimumloonregelingen er met name in
grensregio's in resulteert dat arbeidsintensieve productieactiviteiten en dienstverlening zullen worden
uitbesteed, met alle sociale dumping van dien.
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I.

BELEIDSAANBEVELINGEN

HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

Grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en de implicaties daar
van voor de strategie Europa 2020
1.
herinnert eraan dat in de strategie Europa 2020 de posi
tieve impact van mobiliteit op de eenmaking van de Europese
arbeidsmarkt wordt benadrukt, terwijl ook de aanpasbaarheid en
de inzetbaarheid van de arbeidskrachten in de EU door de
mobiliteit worden verbeterd.
2.
Het constateert dat er een paradoxale situatie bestaat: ener
zijds is er in bepaalde sectoren een tekort aan arbeidskrachten,
maar anderzijds is er sprake van hoge langdurige werkloosheid
onder met name laaggeschoolde arbeidskrachten, en dat vergt
meer flexibiliteit en mobiliteit in de Europese grensgebieden.
3.
Het benadrukt dat mobiliteit met name jongeren een kans
biedt om hun vaardigheden en kennis te verhogen en nieuwe
ervaringen op te doen. Het schaart zich dan ook volledig achter
de initiatieven van de Commissie ten behoeve van jongeren,
zoals het Europees initiatief voor banen voor jongeren, inclusief
het stelsel van jeugdgaranties (maart 2013), het vlaggenschip
initiatief "Jeugd in beweging" of het proefproject "Je eerste Eu
res-baan".
4.
Ook vestigt het de aandacht op de sociale dimensie van
arbeidsmobiliteit en de bijdrage daarvan tot de bevordering van
duurzame en inclusieve groei.
5.
Bijval verdient voorts het besluit van de Commissie om
het EURES-mobiliteitsnetwerk voor banenzoekers te modernise
ren en te verbeteren. Dat netwerk kan zeker helpen om de
mobiliteit van arbeidskrachten tussen de lidstaten op te voeren.
Hetzelfde geldt voor de grenszones, die de meeste mobiliteit
kennen, en verder moeten de bestaande EURES T-netwerken
door de herziening worden versterkt.
Grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit na 20 jaar interne
markt
6.
Sinds de goedkeuring van het eerste advies van het Comité
over grensoverschrijdende arbeidskrachten (29 september 2004)
hebben zich nieuwe problemen maar ook kansen ontwikkeld
voor de arbeidsmobiliteit.
7.
Het Comité schaart zich achter het voorstel van de Com
missie voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de context
van het vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende
rechten te vergemakkelijken (COM (2013) 236. Dit voorstel
strekt tot verdere handhaving van Verordening (EU) 492/2011
van 5 April 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers
binnen de Unie. Op zichzelf is het juridisch vreemd dat er een
richtlijn wordt voorgesteld om een (qualitate qua direct werken
de) verordening te handhaven. Dit geeft blijk van de intensiviteit

van de juridische en administratieve problemen waarop natio
nale wetgeving en administratie stuiten wanneer het om het
vrije verkeer van werknemers gaat. Verder is het dringend
zaak dat artikel 5 van de richtlijn dusdanig moet worden ge
wijzigd dat de lidstaten ook de mogelijkheid hebben om trans
regionale structuren op te zetten ten behoeve van bevordering,
analyse, monitoring en ondersteuning van gelijke behandeling
van alle werknemers of hun gezinsleden. Ook zou het Comité
graag willen worden opgenomen in de adressenlijst voor de
uitvoeringsrapportage van de richtlijn (artikel 10).
8.
Het Comité is ingenomen met de goedkeuring van Ver
ordening (EU) 492/2011 van 5 april 2011 betreffende het vrije
verkeer van werknemers binnen de Unie, waarmee Verordening
(EEG) 1612/68 werd gecodificeerd. Dit komt de rechten van
mobiele arbeidskrachten en de rechtshandhaving ten goede.
9.
Verder is er de positieve impact van Verordening (EG)
883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheids
stelsels en van Verordening (EG) 987/2009 betreffende de wijze
van toepassing van Verordening 883/2004, zoals onlangs ge
wijzigd bij Verordening (EU) 465/2012. Die regelingen hebben
het EU-recht vereenvoudigd en gemoderniseerd.
10.
Voorts verdient ondersteuning het initiatief van de Com
missie om de rechten van gedetacheerde werknemers beter te
beschermen. In sommige grensgebieden gaat het om een grote
groep. Ook kan de voorgestelde richtlijn ter handhaving van
Richtlijn 96/71/EG ertoe bijdragen om handhavingsbelemmerin
gen te reduceren en de samenwerking tussen de bevoegde na
tionale autoriteiten te verbeteren. Het Comité herinnert evenwel
aan zijn advies van 29 november 2012 waarin het
— opmerkte dat er toch nog meer gerichte initiatieven en
maatregelen nodig waren om sociale dumping en fraude
efficiënt te bestrijden;
— betreurde dat in het richtlijnvoorstel wordt gezwegen over
substantiële kwesties die in de jurisprudentie zijn aangesne
den, met name betreffende de uitbreiding van cao's en van
cruciale regels, het gebruik van de gunstigere regels van het
land van ontvangst en respect voor sociale grondrechten
zoals het stakingsrecht;
— voorstelde om meer sociale verantwoordelijkheid te kweken
onder werkgevers en onderaannemers door een bepaling op
te nemen om het aantal onderaannemingsniveau's te beper
ken.
11.
Meer dan een derde van de EU-burgers leeft in een grens
streek, en voor hen is het oversteken van de grens om zich te
ontspannen, een cultureel evenement te bezoeken of te werken
onderdeel van hun dagelijks leven. Dus juist in deze zones
vormen juridische en praktische obstakels voor mobiliteit een
probleem.
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12.
Er heerst een gebrek aan betrouwbare statistische infor
matie "over grenswerknemers". Krachtens Verordening (EEG)
nr. 1408/71 wordt onder "grensarbeider" verstaan iedere werk
nemer die werkzaam is op het grondgebied van een Lid-Staat en
woont op het grondgebied van een andere Lid-Staat, waarheen
hij in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terug
keert.". Volgens het in 2009 voor de Commissie opgestelde
“Scientific Report on the Mobility of Cross-Border Workers
within the EU-27/EEA/EFTA Countries” bedroeg het aantal
grensoverschrijdende arbeidskrachten in de EU (incusief EER/
EVA) in 2006/2007 ongeveer 780 000. In de EU-15/EER/EVA
is het aantal met zo'n 26 % toegenomen tussen 2000 en
2006/2007.

13.
In Noordwest-Europa en het Zuiden van Scandinavië
wordt het meest aan grensoverschrijdend pendelen gedaan.
Ook in sommige regio's die zijn gelegen aan de nieuwe interne
grenzen (bijv. tussen Estland en Finland, Hongarije en Oosten
rijk) is het aantal aanzienlijk. De vereniging van Europese grens
regio's publiceerde in 2012 een gedetailleerd onderzoeksverslag
over de intensiteit van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in
verschillende geografische gebieden waarin de behoefte van
grensoverschrijdende arbeidskrachten aan informatie en dienst
verlening specifiek werd beschreven.

14.
De impact van de uitbreidingsronden 2004 en 2007 op
de arbeidsmobiliteit langs de "oude" externe grenzen is beschei
den gebleven. De pendelaars uit de "nieuwe" lidstaten zijn
slechts goed voor maximaal 15 % van de grensoverschrijdende
arbeidskrachten in de Unie. Wel is het zo dat er langs de "oude"
buitengrenzen aanzienlijk meer verzoeken om informatie over
arbeidsmogelijkheden en -voorwaarden binnenkomen, vooral
sinds de opheffing van de nog resterende arbeidsmarktbelem
meringen in mei 2011 (behalve voor Roemenië en Bulgarije).
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Mobiliteitsobstakels en uitdagingen voor grensoverschrijdende
arbeidskrachten
16.
Het is een goede zaak dat de Commissie in 2012 een
initiatief heeft opgestart om belastingmaatregelen voor grens
werkers te onderzoeken. Fiscale belemmeringen blijven een
groot probleem voor grenswerkers. Zij komen moeilijk in aan
merking voor fiscale voordelen, ontheffingen en aftrekmogelijk
heden die ze wel zouden genieten als ze zuiver binnenlands
zouden werken.

17.
Ook vormt de ingewikkeldheid van de regels voor de
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels een groot probleem.
Het is nagenoeg onmogelijk om de problemen die voortvloeien
uit de verschillen tussen de nationale stelsels op te lossen, om
dat de regels en praktijken constant veranderen, hetgeen weer
nieuwe moeilijkheden oplevert. Daarom moet in ieder geval de
toegang tot betrouwbare en regelmatig bijgewerkte informatie
en advisering worden vergemakkelijkt. De situatie van grens
overschrijdende arbeidskrachten wijkt sterk af van wat normaal
is, en daarom moeten die mensen informatie op maat kunnen
krijgen. Hier kunnen ook online-diensten een zekere uitkomst
bieden, maar zij kunnen persoonlijke dienstverlening niet ver
vangen.

18.
Vaak bestaat er onzekerheid over de vraag hoe de be
staande basisregels moeten worden geïnterpreteerd en uitge
voerd. Bijgevolg treden er dan vaak weer problemen op omdat
de overheidsinstanties het er niet over eens zijn hoe de bijbeho
rende regelingen moeten worden toegepast.

19.
Cultuurverschillen (bijv. taalverschillen en dus onbegrip)
kunnen niet op de korte termijn worden weggewerkt. Toch
zouden meer gerichte talenopleidingen de houding jegens grens
overschrijdende arbeid ten goede kunnen komen. Voorts is het
van het grootste belang voor de bevordering van flexibiliteit en
mobiliteit in de Europese grensregio's dat er mechanismen ko
men voor stimulering van beroepsopleiding en stages voor zo
wel studenten als werknemers.

15.
De Commissie stelt terecht (1) dat er te weinig mobiele
arbeidskrachten zijn om van een echte Europese arbeidsmarkt te
kunnen spreken. Het overzicht van de EU-arbeidskrachten
(2011) meldt inderdaad dat slechts 3,1 % van de Europese bur
gers in de beroepsleeftijd (15-64 jaar) in een andere lidstaat dan
in hun lidstaat van herkomst leefden. Het Comité denkt dat er
meer mensen grensoverschrijdend kunnen gaan werken, vooral
als er betere informatie en individuele ondersteuning beschik
baar zouden zijn. De vakverenigingen zouden hier specifiek aan
ondersteuning kunnen doen door bijv. werknemers te helpen
die in multinationaal verband actief zijn. Die doelstellingen zou
den ook tot uiting moeten komen in de raadplegingen over de
prioriteiten voor Europese financiële programma's 2014-2020.
Verder doet het Comité een expliciet beroep op de lidstaten
om voor voldoende financiering van de EURES-prioriteiten te
zorgen.

20.
Het gebrek aan erkenning van beroepskwalificaties blijft
een belemmering voor het vrije verkeer van werknemers. Om de
arbeidsmobiliteit in Europa te vergemakkelijken heeft de Com
missie in December 2011 een voorstel goedgekeurd voor de
modernisering van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erken
ning van die kwalificaties. Zij wil een Europese beroepskaart
invoeren en de toegang tot informatie vergemakkelijken. Maar
vooral de gereguleerde beroepen blijven problemen opleveren,
want daar wordt op basis van nationaal recht een bewijsstuk
van specifieke kwalificaties gevraagd. In die gevallen kunnen de
erkenningsprocedures ingewikkeld zijn en aanzienlijk van lid
staat tot lidstaat verschillen.

(1) Zie haar Mededeling aan het Europees Parlement, de Raad, het Euro
pees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's:
“Naar een banenrijk herstel” (COM(2012) 173 final)

21.
Het Comité vreest dat vanaf 2015 adviesverlening aan
werknemers en werkzoekenden wel eens minder prioritair voor
EURES zou kunnen zijn. De nadruk zou wellicht meer gaan

27.9.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

liggen op "job matching" en dienstverlening aan werkgevers en
minder op advisering over sociale zekerheid, belastingen, lonen
en arbeidsvoorwaarden. Maar genoemde adviesverlening zou
juist moeten worden opgevoerd door bijv. de informatiepunten
aan de grens te versterken en de sociale partners meer moge
lijkheden te bieden om grenswerknemers te adviseren.
22.
Het Comité betreurt ook dat het gebrek aan coördinatie
betreffende minimumloonregelingen er met name in grens
regio's in resulteert dat arbeidsintensieve productieactiviteiten
en dienstverlening zullen worden uitbesteed, met alle sociale
dumping van dien. Daarom pleit het voor coördinatie op Euro
pees niveau aangaande minimumlonen, en zulks met respect
voor de respectieve arbeidsmarktvoorwaarden en de rol van
de sociale partners.
23.
Het verschil in loon- en/of belastingniveaus kan voor in
grensgebieden gevestigde bedrijven een prikkel opleveren om
naar een buurland te verhuizen. Gevolg is dat de werknemers
onvrijwillig grenswerkers worden.
24.
Het Comité hoopt dat de stap naar de EU-bankunie zal
betekenen dat de fragmentatie van de kapitaalmarkten zal wor
den aangepakt. Die is namelijk een grote belemmering voor
gelijke kansen voor kmo's in grensregio's wanneer het om toe
gang tot kapitaal gaat.
25.
De loonverschillen tussen de "nieuwe" en "oude" lidsta
ten kunnen soms resulteren in dumpinglonen en onaanvaard
bare arbeidsvoorwaarden. Met name deze kwestie is voor de
bestaande raadgevende instanties aan de oude buitengrenzen
een uitdaging. De Commissie wordt derhalve verzocht om er
voor te zorgen dat grenswerkers uit landen met lagere loonni
veaus niet worden gediscrimineerd in landen met hogere loon
niveaus.
Grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit vergemakkelijken
26.
De intensiteit van grensoverschrijdende mobiliteit hangt
van verscheidene factoren af. Belangrijk in dit verband zijn
loonverschillen en betere uitzichten op een baan. Andere facto
ren zijn een goed georganiseerd regionaal en grensoverschrij
dend openbaar-vervoersnetwerk, en goede kennis van de taal
van het buurland.
27.
Het Comité legt er de nadruk op dat de voor vanaf 2015
geplande nationale EURES-coördinatie systematisch in nauwe
samenwerking met de LRA dient te geschieden.
28.
Systematische grensoverschrijdende samenwerking tussen
de lokale en regionale overheden is belangrijk om de aandacht
van de nationale diensten te vestigen op mobiliteitsobstakels en
inspanningen om deze uit de wereld te helpen.
29.
Nadruk verdient de meerwaarde van informatie en ad
viesdiensten voor grenswerkers in de Europese grens- en grens
overschrijdende regio's. Er bestaan meer dan 35 regionale en
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lokale informatiepunten die grensoverschrijdende arbeidskrach
ten op individuele basis van informatie en advies voorzien. Bij
het uitwerken van oplossingen moet op Europees en nationaal
niveau gebruik worden gemaakt van hun deskundigheid en
ervaring.
30.
De Europese grensgebieden doen zeker hun best om de
grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit te vergemakkelijken en
bestaande belemmeringen weg te werken. In verscheidene rap
porten wordt gedetailleerd ingegaan op de problemen van
grenswerkers in specifieke grensoverschrijdende regio's (bijv.
over obstakels in Galicië/Noord Portugal of de regio Sønderjyl
land-Sleeswijk). Daarnaast vestigt het de aandacht op de funda
mentele rol van advies- en deskundigeninstanties zoals de Task
Force van de grensoverschrijdende regio SarLorLux voor grens
werknemers. Die werkt samen met sociaal-economische part
ners en beleidsmakers op Europees en nationaal niveau. Het
Comité steunt alle investeringen voor de duurzaamheid van
dit soort organen.
31.
Verder biedt het EU-rechtsinstrument "Europese groepe
ring voor territoriale samenwerking" (EGTS) nieuwe mogelijkhe
den om de arbeidsmobiliteit in de Unie te promoten en te
vergemakkelijken. Bij een EGTS werken meestal mensen uit
meer dan één lidstaat, en als zodanig kunnen hun ervaringen
van pas komen bij het zoeken naar oplossingen voor juridische
en praktische mobiliteitsproblemen.
32.
Ten slotte is er nog het goede werk op de online sites
SOLVIT en "Uw Europa-advies" om Europese burgers en bedrij
ven te helpen, hun rechten in de Unie te begrijpen en te ver
dedigen. SOLVIT krijgt jaarlijks meer dan 1 300 aanvragen.
Zouden de Europese burgers en bedrijven die site beter kennen,
dan zou dat aantal waarschijnlijk hoger liggen. Daarom worden
de lidstaten en de LRA ertoe opgeroepen om, met name bij
kmo's, meer bekendheid aan de SOLVIT-centra te geven en
die centra meer personeel te verschaffen zodat aanvragen sneller
kunnen worden afgehandeld.
Aanbevelingen van het Comité
33.
De bestaande adviesnetwerken (bijv. EURES T of de des
kundigennetwerken van Euroregio's) en informatiepunten voor
grenswerkers verlenen zonder meer een unieke dienst en vor
men een forse steun voor de Commissie bij het verhogen van
de arbeidsmobiliteit in de Unie. Daarom moet grensoverschrij
dende adviesverlening (door met name de LRA en de sociale
partners) die de mobiliteit ten goede komt als een Europese taak
worden beschouwd en met de nodige financiële middelen wor
den ondersteund.
34.
De Commissie wordt verzocht om regelmatig toe te zien
op de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving betreffende het
vrije verkeer van werknemers, non-discriminatie en de coördi
natie van de socialezekerheidsstelsels in de lidstaten en bij te
dragen tot een betere bescherming van de sociale rechten van
werknemers in de Unie. Bovendien moeten alle lidstaten worden
verplicht om de controles ter bestrijding van zwartwerk op te
voeren. Ook moeten er regelmatig kwantitatieve en kwalitatieve
gegevens over grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in de Unie
worden vergaard om beter in te kunnen spelen op nieuwe
ontwikkelingen en uitdagingen.
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35.
De LRA spelen een belangrijke rol bij de bevordering van
de arbeidsmobiliteit. De EU zou hun ervaringen en know-how
moeten gebruiken en samen met die autoriteiten gemeenschap
pelijke concepten moeten uitwerken die geografische mobiliteit
vergemakkelijken en bijdragen tot een echte Europese arbeids
markt.
36.
Steun verdient het idee om grensoverschrijdend toezicht
op de arbeidsmarkt te houden en betrouwbaar statistisch mate
riaal op regionaal/lokaal niveau te verzamelen. Dat materiaal is
van belang voor de voorbereiding van geïntegreerde arbeids
marktstrategieën en beleidsmaatregelen waarmee op de nu op
komende trends kan worden gereageerd.
37.
De politieke dialoog op Europees, nationaal, regionaal en
lokaal niveau en de dialoog met de organisaties van werknemers
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en werkgevers is onontbeerlijk om de zich voortdurend aan
dienende nieuwe uitdagingen aan te gaan. Daarbij moet worden
gedacht aan demografische-structuurveranderingen of het ge
brek aan gekwalificeerde arbeidskrachten.
38.
Verder stelt het Comité voor om een Europees platform
in het leven te roepen om de problemen van grenswerkers in
kaart te brengen en oplossingen aan te bevelen. Ook zou dat
platform moeten zorgen voor het uitwisselen van ervaringen,
het benutten van eventuele synergie en de bevordering van de
dialoog met de verantwoordelijke politieke en administratieve
organen.
39.
Ten slotte stelt het ook voor om een regelmatig te actua
liseren compendium te maken van de meest urgente mobiliteit
sobstakels en -problemen en oplossingen daarvoor.

Brussel, 3 juli 2013
De voorzitter
van het Comité van de Regio's
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

