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niet met zich meebrengt dat de kring van kandidaten be-
perkt zou blijven tot medewerkers van het O-I concern. Die 
competenties kunnen ook buiten het O-I concern worden 
gevonden. In die zaak was sprake van een RvC die samenge-
steld was uit medewerkers vanuit het O-I concern, maar de 
centrale ondernemingsraad had daar nooit eerder bezwaar 
tegen gemaakt en had bovendien zelf ook een kandidaat 
voorgedragen die uit het O-I concern afkomstig was. De On-
dernemingskamer komt, mede vanwege een aantal formele 
problemen met betrekking tot de vraag of en welk besluit 
genomen zou zijn, niet tot een verdere inhoudelijke beoor-
deling van de vraag of de RvC daarmee naar behoren is sa-
mengesteld. Daarom vind ik dat - anders dan in de Thomas 
Cook-beschikking en de Limgroup-beschikking - uit de O-I 
Manufacturing niet valt af te leiden dat een in meerderheid 
uit concern afhankelijke functionarissen samengestelde 
RvC de toets der kritiek kan doorstaan.

Mr. L.C.J. Sprengers

Europees arbeidsrecht

TRA 2020/18

Hof van Justitie van de Europese Unie 12 september 2019, 
nr. C-64/18 en C-140/18 en C-146/18 en C-148/18
m.nt. mr. dr. H.H. Voogsgeerd 

Art. 56 VWEU

ECLI:EU:C:2019:723

Extreem hoge sancties bij vermeende gebreken in de 
loonadministratie van gedetacheerde werknemers in 
strijd met het vrije verrichten van diensten 

 Feiten

In de tweede helft van 2015 heeft de fiscale opsporings-
dienst van Oostenrijk controles uitgevoerd op een bouw-
plaats waar o.a. Kroatische werknemers waren gedeta-
cheerd. De loongegevens van 217 werknemers konden niet 
naar behoren worden overgelegd. Daarop leggen de auto-
riteiten bestuursrechtelijke sancties op. Maksimovic, de 
bedrijfsleider van de Kroatische onderaannemer Brodmont 
die de betrokken werknemers ter beschikking had gesteld, 
krijgt een boete van 3.255.000 euro en de vier bestuurders 
van het Oostenrijkse bedrijf Andritz, die de opdracht had 
gegeven aan het Kroatische bedrijf, krijgen elk een boete 
van 2.604.000 euro. De hoogte van deze miljoenboetes 
vinden hun basis in de Oostenrijkse wet op de arbeids-
overeenkomst. § 7d regelt de grensoverschrijdende terbe-
schikkingstelling van werknemers. Zowel de ontvangende 
onderneming als de werkgever die de werknemers grens-
overschrijdend ter beschikking stelt zijn beide verant-
woordelijk voor het bewaren van een deugdelijke loonad-

ministratie. § 7i, lid 4 geeft aan dat een administratieve 
overtreding wordt bestraft met een geldboete van 2000 
tot 20.000 euro voor elke werknemer, wanneer het gaat 
om meer dan drie werknemers. Bij recidive kunnen boetes 
van 4000 tot 50.000 euro per werknemer worden opgelegd. 
Dit verklaart de enorme hoogte van de boete opgelegd aan 
Maksimovic nu het bedrag vermenigvuldigd wordt met het 
aantal ter beschikking gestelde werknemers (in casu: 217). 
De Oostenrijkse bestuurders hebben in strijd gehandeld 
met § 28, lid 1, punt 1 onder a van de wet inzake de tewerk-
stelling van vreemdelingen, omdat het ging om Kroatische, 
Bosnische en Servische werknemers. Er waren geen vergun-
ningen verkregen voor die werknemers. De personen die de 
boetes opgelegd hebben gekregen gaan in beroep bij het 
Landesgericht Steiermark, dat twijfels heeft over de evenre-
digheid van de boete. Ook uit het gerecht twijfels over de 
vervangende hechtenis van meerdere jaren bij niet-betaling 
van de boete, nu het slechts gaat om een formele adminis-
tratieve overtreding wegens nalatigheid. Er is bovendien 
twijfel over een Oostenrijkse bepaling die een bijdrage in de 
proceskosten oplegt van 20% van de opgelegde straf.

Er zijn meerdere prejudiciële vragen. In zaak C-64/18 gaat 
het om de Kroatische bestuurder Maksimovic en de Oos-
tenrijkse rechter vraagt het HvJ of artikel 56 VWEU, de 
detacheringsrichtlijn en de handhavingsrichtlijn 2014/67 in 
de weg staan aan het opleggen van zeer hoge boetes, die 
cumulatief per betrokken werknemer worden opgelegd en 
geen absolute bovengrens kennen. In zaak C-140/18 gaat het 
om de hoge boete van de Oostenrijkse bestuurders van An-
dritz: staan dezelfde regels in de weg aan deze boete die 
cumulatief wordt opgelegd per werknemer en zonder ab-
solute bovengrens? In de zaken C-140, C-146/18 en 148/18 
met betrekking tot Oostenrijkse bestuurders zijn bovendien 
bepalingen uit het Handvest van de Grondrechten van de EU 
aan de orde en wel de artikelen 47, 49 en 49, lid 3. Staan deze 
Handvestbepalingen in de weg aan de verplichte bijdrage 
in de proceskosten van 20%? Is artikel 49, lid 3 in strijd met 
een nationale regeling die hoge geldboeten zonder maxi-
mum dan wel lange hechtenis oplegt wegens op nalatigheid 
berustende delicten? Ook deze vragen betreffen de bestuur-
ders van het Oostenrijkse bedrijf.

 Oordeel Hof van Justitie van de Europese Unie

Het HvJ behandelt alle prejudiciële vragen tezamen. Het Hof 
oordeelt dat de detacheringsrichtlijn, de handhavingsricht-
lijn en de dienstenrichtlijn niet van toepassing zijn op het 
onderhavige geschil. De detacheringsrichtlijn betreft louter 
en alleen coördinatie van de materiële bepalingen van ar-
beidsrecht, niet de procedurele. De handhavingsrichtlijn is 
nog niet van toepassing ten tijde van de feiten die spelen 
in 2015. De dienstenrichtlijn is niet van toepassing op af-
schrikwekkende regels om de naleving van materieel ar-
beidsrecht te garanderen. Dit staat expliciet in artikel 1, lid 
6 van de dienstenrichtlijn.
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Het Hof oordeelt vervolgens dat het verrichten van diensten 
afhankelijk stellen van een vergunning en bij niet-naleving 
hiervan dreigen met hoge sancties, het grensoverschrijdend 
leveren van diensten minder aantrekkelijk kan maken. De 
werknemersbescherming, fraudebestrijding en misbruik-
voorkoming kunnen redenen van algemeen belang vormen 
die een belemmering van het vrije verrichten van diensten 
kunnen rechtvaardigen. Het opleggen van een sanctie op de 
inbreuk op dergelijke gronden van algemeen belang is ge-
schikt om de naleving van deze gronden te bewerkstelligen. 
Vervolgens wijst het HvJ op de evenredigheid. De sancties 
moeten wel in verhouding staan tot de ernst van de inbreuk. 
Het is niet zonder meer onevenredig de hoogte van de sanc-
ties te laten variëren met het aantal werknemers dat de 
overtreding betreft. Het samenspel van cumulatie, met een 
minimumgrens maar zonder bovengrens, en de opgelegde 
proceskosten van 20% in combinatie met de vervangende 
hechtenis die voor zowel dienstverrichter als verkrijger van 
diensten een bijzonder zware straf is, is echter niet even-
redig. Minder ingrijpende maatregelen zijn zeker mogelijk, 
zoals een lagere boete zonder vervangende hechtenis. Een 
onderzoek van de bepalingen van het Handvest is niet no-
dig.

 Commentaar

1. Deze uitspraak past in een lange lijn van vergelijk-
bare uitspraken zoals Čepelnik (ECLI:EU:C:2018:896), Zheng 
(ECLI:EU:C:2018:357), Chmielewski (ECLI:EU:C:2015:475), 
De Clerq e.a. (ECLI:EU:C:2014:2408), dos Santos Palhota e.a. 
(ECLI:EU:C:2010:589), Louloudakis (ECLI:EU:C:2001:407) en 
Commissie/Griekenland (ECLI:EU:C:2007:316). De Oosten-
rijkse rechter had met behulp van deze arresten zelf een 
oplossing van het geschil kunnen bedenken. De prejudiciële 
vraag is toch gesteld omdat met een uitspraak van het HvJ 
in de hand het ook duidelijk wordt voor de Oostenrijkse 
wetgever dat de sanctieregels moeten worden aangepast. 
De Oostenrijkse rechter wil graag een precies antwoord en 
stelt afzonderlijke vragen over de hoge financiële boetes, de 
verplichte bijdrage van 20%, en de lange vervangende hech-
tenis. Bij de laatste twee worden ook bepalingen uit het EU 
Handvest van de Grondrechten aangehaald. Wellicht teleur-
stellend voor de vragen stellende rechter neemt het HvJ 
alle afzonderlijke prejudiciële vragen samen en benadert 
het Oostenrijkse sanctiesysteem meer in het algemeen met 
behulp van het evenredigheidsbeginsel. De meer precieze 
toepassing van dit beginsel op het Oostenrijkse sanctiesys-
teem zal de rechter zelf moeten doen. Uit de genoemde za-
ken Louloudakis en Commissie/Griekenland volgt al dat het 
opleggen van sancties en zelfs strafsancties noodzakelijk 
kan zijn om een nationale regeling te doen naleven. Maar 
dit is onder de voorwaarde dat de aard van de sanctie en het 
bedrag ervan in elk afzonderlijk concreet geval evenredig 
moet zijn aan de ernst van de inbreuk. Deze arresten wor-
den nu dus ook toegepast op het fundamentele vrije verkeer 
van diensten. Het is zonder meer duidelijk dat de extreem 
hoge boetes van in de miljoenen euro en de vervangende 
hechtenis van meerdere jaren te ver gaan, omdat de inbreu-

ken slechts formele verplichtingen betreffen. Er wordt de 
betrokken Oostenrijkse en Kroatische bestuurders niet ver-
weten dat zij het minimumloon niet hebben betaald aan de 
gedetacheerde werknemers. In dat geval is het zonder meer 
duidelijk dat deze sancties afschrikwekkend werken ten op-
zichte van het grensoverschrijdend verrichten van diensten.
2. Het Europese Hof heeft geen moeite om een be-
lemmering van het vrije verkeer van diensten vast te stellen. 
Er bestaat een overgangsperiode met Kroatië voor toepasse-
lijkheid van het vrije verkeer van werknemers, die drie fases 
kent. De laatste fase duurt tot uiterlijk 1 juli 2020. Volgens 
Annex V bij het toetredingsverdrag met Kroatië uit 2011 
kunnen die restricties voor Oostenrijk en Duitsland ook het 
ter beschikking stellen van werknemers in het kader van het 
vrije dienstenverkeer betreffen. Op dit moment is de laatste 
fase van de overgangsperiode tussen 30 juli 2018 en 30 juli 
2020 alleen nog van toepassing in Oostenrijk. Daarom voegt 
het Hof het overtreden van formele regels met betrekking 
tot vergunningaanvragen in dezelfde rechtsoverweging toe 
aan het overtreden van formele regels met betrekking tot 
het overhandigen van salarisbescheiden van de betrokken 
gedetacheerde werknemers. Dat een dienstverrichter in een 
lidstaat van de EU gevestigd ook derdelanders ter beschik-
king mag stellen in een andere lidstaat, volgt al uit Vander 
Elst (ECLI:EU:C:1994:310). De betrokken Bosnische en Servi-
sche werknemers moeten dan wel een legale status hebben 
in het werkland Kroatië.
3. Het Hof toetst alleen aan artikel 56 VWEU, het 
vrije verrichten van diensten. De detacheringsrichtlijn is 
niet van toepassing omdat deze richtlijn slechts de coördi-
natie van materieel arbeidsrecht van de lidstaten betreft en 
de processuele handhaving valt daar niet onder. De hand-
havingsrichtlijn is ten tijde van de feiten nog niet van toe-
passing. Maar zelfs toepasselijkheid van deze richtlijn zou 
het antwoord op de prejudiciële vragen niet anders heb-
ben gemaakt. De oplossingsrichting moet, ook in het kader 
van deze handhavingsrichtlijn, vooral gezocht worden in 
samenwerking tussen de betrokken Oostenrijkse en Kroa-
tische bevoegde autoriteiten en niet in opleggen van draco-
nische sancties aan de betrokken bestuurders. Misbruik 
van de Europese regels moet in elk concreet geval worden 
aangetoond en in het geval van bewezen misbruik kan geen 
beroep worden gedaan op voordelen te ontlenen aan EU 
regels. Bescherming van de bij de detachering betrokken 
werknemers, bestrijding van (sociale) fraude en bestrijding 
van misbruik zijn in ieder geval legitieme doeleinden die 
een belemmering van het vrije verkeer van diensten kunnen 
rechtvaardigen. Maar de noodzakelijkheid van het sanctie-
systeem is niet voldoende aangetoond. Problematisch is dat 
er een (hoog) minimumbedrag voor de overtreding bestaat. 
Dit bedrag wordt opgelegd zonder dat is onderzocht of de 
inbreuk op de Oostenrijkse salarisregels ‘bijzonder ernstig’ 
is. Ook de hoge boetes, de onbeperkte cumulatie per afzon-
derlijke werknemer, de hoge straffen bij vervangende hech-
tenis in samenhang bezien is problematisch. Het Hof geeft 
niet veel handreikingen aan de nationale rechter, behalve 
dat lagere boetes, een maximum voor de boetes en het niet 
zonder meer voorzien in vervangende hechtenis voorstel-
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baar zijn. Minder ingrijpende sancties zijn, kortom, moge-
lijk. Dit is niet alleen een boodschap aan de vragen stellende 
Oostenrijkse rechter, maar ook aan de Oostenrijkse wetge-
ver.
4. Aan het EU Handvest toetst het Hof niet omdat 
toetsing aan artikel 56 VWEU volstaat. Het Handvest en het 
primaire EU-recht hebben immers dezelfde rangorde. Ver-
moedelijk is het Handvest vooral bij EU-regels zoals richtlij-
nen van belang. De jarenlange ervaring van het Hof met de 
toepassing van de economische vrijheden lijkt in dit opzicht 
doorslaggevend en niet toetsing aan relatief vage bepalin-
gen uit het EU-Handvest.

Mr. dr. H.H. Voogsgeerd 

Socialezekerheidsrecht

TRA 2020/19

Rechtbank Limburg 14 oktober 2019, nr. AWB - 19 _ 933u
m.nt. mr. M.J.A.C. Driessen

Art. 45 ZW

RSV 2019/253
ECLI:NL:RBLIM:2019:9174

Benadeling en verwijtbaarheid 

 Feiten

Werknemer heeft zich op 30 oktober 2017 ziekgemeld we-
gens rugklachten. Op 12 juli 2018 heeft de kantonrechter de 
arbeidsovereenkomst ontbonden wegens (ernstig) verwijt-
baar handelen. Werkgever, eigenrisicodrager (ERD) voor de 
ZW, heeft het UWV verzocht om een beslissing te nemen 
over het recht op ZW. Werkgever meent dat sprake is van 
een benadelingshandeling van werknemer, waardoor hem 
geen ZW-uitkering toekomt. Het UWV herziet zijn aanvan-
kelijke besluit om de uitkering blijvend geheel te weigeren, 
omdat de verwijtbare gedragingen van werknemer hadden 
plaatsgevonden vóór 2018, terwijl art. 45 lid 1 aanhef en on-
der j ZW pas sinds 2018 een grondslag biedt voor een ERD 
om in geval van benadeling het ziekengeld te weigeren.

 Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat het UWV het besluit om de uit-
kering toch toe te blijven kennen, terecht maar op onjuiste 
gronden heeft genomen. Zij oordeelt dat uit de wettelijke 
regelingen en de van toepassing zijnde jurisprudentie over 
een benadelingshandeling in de ZW volgt dat van een be-
nadelingshandeling door een werknemer alleen sprake kan 
zijn als deze handeling is gepleegd tijdens ziekte van de 
werknemer.

De verwijtbare benadelingshandeling zou er in bestaan dat 
er twee incidenten hebben plaatsgevonden met twee vrou-
welijke studenten, voorafgaand aan de eerste ziektedag en 
kan alleen al daarom niet worden aangemerkt als benade-
lingshandeling in de zin van artikel 45 lid 1 aanhef en onder 
j ZW.

Aan de vraag of het uitmaakt dat de verwijtbare hande-
lingen hebben plaatsgevonden vóór de wetswijziging van 
2018, komt de rechtbank om die reden niet toe.

 Commentaar

1. In deze zaak wordt de arbeidsovereenkomst van 
een zieke werknemer ontbonden op grond van ernstig ver-
wijtbaar handelen. Dit verwijtbare handelen stond (niet be-
twist) los van de ziekte en had ook plaatsgevonden voor-
afgaand aan de ziekmelding. Het feit dat de kantonrechter, 
ondanks het opzegverbod bij ziekte, is overgegaan tot ont-
binding van de arbeidsovereenkomst, duidt er ook op dat er 
geen verband bestond tussen de ontbinding en de ziekte.
2. Werkgever is ERD voor de ZW en naar ik vermoed 
ook voor de WW. De situatie speelt immers bij een onder-
wijsinstelling. Als ziekte geen rol had gespeeld, was de kans 
groot geweest dat betreffende werknemer geconfronteerd 
zou zijn met een weigering van de WW-uitkering in ver-
band met verwijtbare werkloosheid. In dit geval is werkne-
mer al ziek als de arbeidsovereenkomst eindigt. Vraag is of 
het (niet omstreden) verwijtbare handelen kan doorwerken 
in de ZW-uitkering. Dat werkgever als ERD hierbij een be-
lang heeft is evident.
3. Eveneens evident is, dat het sanctiesysteem in de 
ZW, vormgegeven in art. 45 van die wet, alleen ziet op het 
doen en nalaten van een werknemer tijdens zijn ziekte. De 
sanctie ziet bijvoorbeeld op het opzettelijk veroorzaken van 
de ziekte, het belemmeren van genezing, het niet meewer-
ken aan re-integratieactiviteiten en het niet aanvaarden van 
passende arbeid en wijkt niet opzienbarend af van de sanc-
tiemogelijkheden in het BW. Daarnaast kent de ZW ook een 
regeling die het BW niet kent, te weten de benadelingshan-
deling vormgegeven in art. 45 lid 1 aanhef en onder j:

“Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
weigert het ziekengeld geheel of gedeeltelijk, tijdelijk 
of blijvend: indien de verzekerde door zijn doen en la-
ten het Algemeen Werkloosheidsfonds, het sectorfonds, 
het Uitvoeringsfonds voor de overheid, de Werkhervat-
tingskas of de eigenrisicodrager benadeelt of zou kunnen 
benadelen. …”

Deze bepaling is zowel per 1-1-2017 als per 1-1-2018 gewij-
zigd in die zin, dat in 2017 het woord ‘Werkhervattingskas’ 
en in 2018 het woord ‘eigenrisicodrager’ aan de bepaling 
toegevoegd zijn.
4. Bij de wijziging in 2018 heeft de wetgever kort toe-
gelicht waarom de ERD is toegevoegd. Vanuit de hoofdregel 
dat loondoorbetaling prevaleert boven een ZW-uitkering, 
is de benadelingshandeling bedoeld om te voorkomen dat 
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