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1. Wat is het 
 
Bouwen aan een socialer en eerlijker Europa om de interne markt vergroten, zijn belangrijke              
prioriteiten voor de Commissie en kan bereikt worden door arbeidsmobiliteit te verbeteren. Met de              
oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit wordt beoogd twee welbepaalde uitdagingen aan te            
pakken: 

● Ten eerste hebben burgers en bedrijven toegang nodig tot betrouwbare informatie en            
praktische diensten om arbeidsmobiliteit te bevorderen, inclusief informatie over         
kansen, regels en hun rechten en verplichtingen bij grensoverschrijdende situaties. 

● Ten tweede is de behoefte aan betere samenwerking tussen nationale instanties           
groter dan ooit. De nationale instanties hebben ook de juiste instrumenten nodig om             
informatie te delen, dagelijkse routines te ontwikkelen, gemeenschappelijke en onderling          
afgestemde inspecties uit te voeren en mogelijke grensoverschrijdende geschillen snel en           
efficiënt op te lossen 

2. Doelstellingen en taken 
 

De Europese Arbeidsautoriteit draagt bij tot meer eerlijkheid en wederzijds vertrouwen in de interne              
markt door de EU-regels eerlijk, eenvoudig en doeltreffend toe te laten passen. Daartoe             
ondersteunt de ELA de lidstaten in zaken betreffende grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit,          
waaronder regels over het vrij verkeer van werknemers, detachering en de coördinatie van             
de socialezekerheidsstelsels. Ook komt er betere samenwerking tussen de lidstaten bij de            
bestrijding van zwartwerk 

 

● de toegang van personen en werkgevers tot informatie over rechten en plichten in             
grensoverschrijdende situaties en de toegang tot diensten op het gebied van           
grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit bevorderen; 

 



 

 

 

● de samenwerking en de uitwisseling van informatie tussen nationale instanties          
bevorderen met het oog op de doeltreffende handhaving van het EU-recht; 

● op verzoek van de lidstaten gecoördineerde en gemeenschappelijke inspecties         
coördineren en ondersteunen, ter bestrijding van fraude, misbruik en zwartwerk; 

● tussen de autoriteiten van de lidstaten bemiddelen bij geschillen over de toepassing van             
EU-recht. 

● analysen en risicobeoordelingen uitvoeren met betrekking tot grensoverschrijdende        
arbeidsmobiliteit; 

● de lidstaten ondersteunen met capaciteitsopbouw, middels wederzijds leren, opleiding en          
het bevorderen van goede praktijken; 

3. Voor wie? 

Aangezien arbeidsmobiliteit van invloed is op alle economische gebieden, bestrijkt de Europese            
Arbeidsautoriteit alle economische sectoren. Hieronder vallen ook de gebieden met sectorspecifieke           
Uniewetgeving, zoals internationaal vervoer. 

4. Structuur - hoe een zaak aankaarten bij de ELA?  

Het recht inspecties uit te voeren, nationaal dan wel grensoverschrijdend, berust op nationaal niveau.              
De ELA kan echter wel een voorstel tot een gezamenlijke inspectie doen als zij een mogelijke fraude-                 
of misbruikzaak vermoedt. De nationale sociale partners kunnen ook een zaak onder de             
aandacht van de ELA brengen. In elk geval wordt in de verordening voorzien in een systeem voor                 
dialoog om dergelijke problemen op te lossen. De inspecties worden in ieder geval volgens de               
nationale wetten en gebruiken van de betrokken lidstaten uitgevoerd. 

Zaken kunnen op nationaal niveau op twee manieren worden aangekaart:  

 

Een eerste manier zaken aan te kaarten is om via de nationale verbindingsfunctionarissen te              
gaan die door de lidstaten zijn gedetacheerd. Het is de bedoeling dat VLEVA hier ook een rol zal                  
spelen, door het contact met de Belgisch/Vlaamse verbindingsfunctionarissen goed te houden en de             
middenveldorganisaties op die manier in contact kunnen stellen met de bevoegde personen.            
Nationale verbindingsofficieren zijn de 'terminals' van de nationale administratieve netwerken die           
moeten worden gemobiliseerd en geactiveerd om de doelstellingen van de ELA te bereiken. Artikel 33               
bepaalt dat "elke lidstaat één nationale verbindingsofficier aanwijst als gedetacheerde nationale           



 

 

deskundige bij [de ELA] en op zijn plaats werkt". Nationale verbindingsofficieren dragen bij aan de               
taken van de ELA, "onder meer door de samenwerking en uitwisseling van informatie te              
vergemakkelijken", "de ondersteuning en coördinatie van inspecties" en "fungeren als nationale           
contactpunten voor vragen van hun lidstaten en met betrekking tot hun lidstaten , hetzij door deze                
vragen rechtstreeks te beantwoorden of door contact op te nemen met hun nationale administraties ".  

Een tweede manier is om dit rechtstreeks via de stakeholder group te doen. De sociale partners                
spelen een specifieke rol bij het waarborgen van eerlijke arbeidsvoorwaarden. In dit perspectief kan              
hun betrokkenheid een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijk begrip             
van fraude en schendingen, het ontwerp van operationele hulpmiddelen en de identificatie van             
frauduleuze praktijken. Hun ervaring in het omgaan met sector- en werkplekkwesties biedt een             
uitgebreide en waardevolle kennis. 

Om overleg met de relevante belanghebbenden te vergemakkelijken en profijt te trekken van hun              
deskundigheid op de gebieden die onder deze verordening vallen, wordt dus een stakeholdersgroep             
opgericht met adviesfuncties die aan de Autoriteit zijn gehecht. De groep krijgt voorafgaande             
informatie en kan, op verzoek van de Autoriteit of op eigen initiatief, aan de Autoriteit advies                
uitbrengen over: 

(a) kwesties in verband met de toepassing en handhaving van EU-wetgeving op de gebieden die               
onder deze verordening vallen, met inbegrip van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteitsanalyses en          
risicobeoordelingen 

(b) het ontwerp van geconsolideerd jaarlijks activiteitenverslag over de activiteiten van de Autoriteit 

(c) het ontwerp van het enig programmeringsdocument 

De Stakeholdersgroep bestaat uit twee vertegenwoordigers van de Commissie en tien           
vertegenwoordigers van sociale partners op EU-niveau, die eveneens vakbonden en          
werkgeversorganisaties vertegenwoordigen, waaronder erkende sectorale sociale partners in        
de Unie die sectoren vertegenwoordigen die zich in het bijzonder bezighouden met            
arbeidsmobiliteit. De leden en plaatsvervangende leden van de Stakeholdersgroep worden benoemd           
door hun respectieve organisaties en benoemd door de raad van bestuur. 

Welke sociale partners op EU-niveau dit zullen zijn, is nog niet geweten. Vlaamse             
middenveldorganisaties zullen hierdoor dus via hun Europese koepel moeten werken.  

5. Wanneer - tijdlijn van implementatie 

De EPSCO configuratie van de Raad van Ministers keurde op 13 juni de Europese Arbeidsautoriteit               
definitief goed. De arbeidsautoriteit wordt nog in oktober 2019 opgestart in de gebouwen van de               
Europese Commissie en de operationele capaciteit wordt geleidelijk opgebouwd om volledig           
operationeel te zijn in 2023. De zetel zal in Bratislava liggen. De personeelsaanwervingen zijn              
nu volop bezig.  
 
 


