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1. Inleiding  

In 2011 is een proefproject gestart om het gebruik van IMI te testen voor de uitwisseling 

van informatie tussen de overheidsinstanties die belast zijn met het toezicht op de 

arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van gedetacheerde werknemers, in het kader 

van de Detacheringsrichtlijn 96/71/EG.  

Na een proefperiode van drie jaar en een positieve evaluatie werd het gebruik van IMI 

voor de detacheringsrichtlijn geformaliseerd in bepalingen van de 

Handhavingsrichtlijn 2014/67/EU van de detacheringsrichtlijn. 

De handhavingsrichtlijn detachering werknemers heeft tot doel de uitvoering, 

toepassing en handhaving van de detacheringsrichtlijn te verbeteren. IMI speelt een 

belangrijke rol bij de administratieve samenwerking in dit verband. De algemene 

beginselen voor wederzijdse bijstand worden beschreven in artikel 6, dat ook wettelijke 

termijnen invoert voor het beantwoorden van informatieverzoeken. Artikel 7 beschrijft 

de rol van de lidstaat van ontvangst en de lidstaat van vestiging in het kader van de 

administratieve samenwerking.  

Om de handhaving te helpen waarborgen, voorziet hoofdstuk VI van de richtlijn in 

wederzijdse bijstand tussen de autoriteiten, waar nodig, voor de kennisgeving van 

beslissingen en de invordering van administratieve sancties en/of boeten, door middel 

van wat een uniform instrument wordt genoemd, dat via het IMI-systeem wordt 

aangemaakt.  

Voor wederzijdse bijstand in het kader van de detacheringsrichtlijn en de 

handhavingsrichtlijn kunt u gebruik maken van vier verschillende modules in IMI: 

 Module Rechtsgrondslag 

1. Verzoeken in het kader van detachering 

van werknemers 

(96/71/EU, artikel 4, en 

2014/67/EU, artikel 6, artikel 7 en 

artikel 10, lid 3) 

2. Informatieverstrekking over 

onregelmatigheden 

(2014/67/EU, artikel 7, lid 4) 

3. Verzoeken tot kennisgeving van een 

beslissing tot oplegging van een sanctie 

en/of een boete 

(2014/67/EU, hoofdstuk VI) 

4. Verzoeken tot inning van een sanctie en/of 

een boete 

(2014/67/EU, hoofdstuk VI) 

 

U kunt toegang hebben tot alle modules of tot alleen enkele ervan, afhankelijk van de 

bevoegdheden van uw autoriteit. 
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In deze handleiding wordt beschreven hoe u de eerste twee modules kunt gebruiken. 

Over de twee modules voor verzoeken met betrekking tot de kennisgeving en de 

invordering van sancties en/of boeten is een afzonderlijke handleiding opgesteld.  

 Alle formulieren inzake de detachering van werknemers hebben min of 

meer dezelfde structuur. Dit betekent dat u elk bestaand verzoek kunt openen en 

de inhoud kunt kopiëren naar een nieuw formulier van gelijk welke soort, op 

voorwaarde dat u toegang hebt tot de bijhorende module. 
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2. De module Informatieverzoeken voor de detachering voor 
werknemers  

2.1. Over de module 

De module Informatieverzoeken is de belangrijkste module voor administratieve 

samenwerking in het kader van de twee detacheringsrichtlijnen. Deze module 

ondersteunt de wederzijdse bijstand door een entiteit in de ene lidstaat toe te staan 

informatie of bijstand te vragen aan een entiteit in een andere lidstaat. Na de invoering 

van de handhavingsrichtlijn is de module Informatieverzoeken aangepast en uitgebreid 

met nieuwe verplichtingen. Er zijn nu vijf formulieren beschikbaar:   

1) Dringende verzoeken  

2) Verzoeken met betrekking tot een detachering  

3) Verzoeken met betrekking tot gezondheid en veiligheid 

4) Verzoeken met betrekking tot de arbeidsomstandigheden 

5) Verzoeken om documenten aan een dienstverrichter te bezorgen 

Het eerste hierboven vermelde formulier, dringende verzoeken, is een nieuw 

formulier voor het controleren van de vestiging van een dienstverrichter in een andere 

lidstaat (artikel 6, lid 6, onder a)).  

De formulieren voor informatieverzoeken met betrekking tot een detachering, 

gezondheid en veiligheid en arbeidsomstandigheden komen overeen met het 

oorspronkelijke formulier voor informatieverzoeken, dat in drieën is gesplitst. Dit moet 

het gemakkelijker maken om de relevante vragen te vinden en het totale aantal vragen 

in een verzoek te verminderen.  De vragen zijn gebaseerd op de in artikel 3 van de 

detacheringsrichtlijn beschreven arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, aangevuld 

met aanvullende vragen uit de handhavingsrichtlijn.   

Het vijfde formulier, het verzoek om toezending van documenten, is ook een nieuw 

formulier, dat de toezending van documenten als bedoeld in artikel 6, lid 3, van de 

handhavingsrichtlijn vergemakkelijkt.   

 Als u toegang hebt tot de module Informatieverzoeken vindt u alle vijf de 

formulieren onder de rubriek -> Verzoeken (nieuwe formulieren) 

2.2. Dringende verzoeken 

Dringende vragen over de vestiging van een dienstverrichter 

De handhavingsrichtlijn (artikel 6, lid 6, punt a)) staat een entiteit toe om met spoed te 

verzoeken om informatie over de vestiging van een dienstverrichter die werknemers op 

zijn grondgebied heeft gedetacheerd.  

Het formulier Dringende verzoeken is alleen bedoeld voor urgente gevallen en de 

autoriteiten moeten de vragen kunnen beantwoorden op basis van de informatie die 

beschikbaar is in hun nationale registers.  
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Bevestiging en rechtvaardiging van de urgentie 

Bij het verzenden van een dringend verzoek moet u eerst bevestigen dat het verzoek 

inderdaad dringend is en moet u de reden voor de urgentie duidelijk aangeven in 

een vrij tekstvak, met inbegrip van enkele gegevens om de urgentie te staven.  

 U dient dit formulier alleen te gebruiken in geval van gerechtvaardigde urgentie. 

Termijnen voor dringende verzoeken  

De tekst van de handhavingsrichtlijn stelt een maximumtermijn van twee werkdagen 

vast voor het beantwoorden van dringende verzoeken. Het IMI-systeem werkt echter 

met kalenderdagen en houdt geen rekening met weekends en feestdagen in 

verschillende landen.  

 Bij het versturen van een verzoek dient u aan te geven binnen hoeveel 

kalenderdagen u een antwoord verwacht.  

 Bij het aanvaarden van een dringend verzoek dient u het aantal 

kalenderdagen aan te geven waarop u verwacht een antwoord te kunnen 

geven.  

 In beide gevallen kunt u in het systeem een dag opgeven, tot maximaal vijf 

kalenderdagen. De bedoeling is om rekening te kunnen houden met weekenden 

en vakantieperioden, zoals Pasen.  

 Volgens de handhavingsrichtlijn moet de ontvanger van een dringend verzoek zo 

snel mogelijk en binnen maximaal twee werkdagen antwoorden. 

 

2.3. Verzoeken met betrekking tot een detachering 

Vragen over een detachering 

Met dit formulier kunt u informatie opvragen over een specifieke detachering wanneer 

werknemers op het grondgebied van uw lidstaat zijn gedetacheerd of wanneer een in 

uw lidstaat gevestigd bedrijf werknemers op het grondgebied van een andere lidstaat 

heeft gedetacheerd.  

Bij het versturen van een informatieverzoek over een detachering kunt u kiezen uit 

vragen in vier categorieën:  

1) vragen over een detacherend bedrijf;  

2) vragen over gedetacheerde werknemers; 

3) vragen over de aard van een detachering (begindatum, einddatum, ...); en 

4) vragen over bijlagen.  

De vragen zijn oorspronkelijk opgesteld voor het proefproject inzake de detachering van 

werknemers en zijn gebaseerd op artikel 3 van de detacheringsrichtlijn. Er zijn enkele 

nieuwe vragen toegevoegd, die voortvloeien uit de handhavingsrichtlijn.  
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In artikel 4 van de handhavingsrichtlijn wordt beschreven hoe de autoriteiten een 

algemene beoordeling moeten maken om vast te stellen of er sprake is van 

daadwerkelijke detachering en om misbruik en omzeiling te voorkomen. Op verzoek van 

de deskundigen inzake detachering van werknemers worden vragen over de 

verschillende elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij het maken van 

een algemene beoordeling geïdentificeerd met verwijzingen naar artikel 4, en worden ze 

bovenaan elk van de vragenlijsten in dit formulier geplaatst.  

 Om te voorkomen dat u de antwoordende autoriteit onnodig belast, dient u er bij 

het verzenden van een verzoek op te letten dat u alleen de vereiste vragen 

selecteert.  

   

Motivering van het verzoek 

De verzoekende autoriteit moet elk verzoek om informatie motiveren door een keuze te 

maken uit een lijst met standaardmotiveringen. Dit om ervoor te zorgen dat verzoeken 

om informatie betrekking hebben op een specifieke detachering. 

 U dient dit formulier alleen te gebruiken om vragen te stellen met betrekking tot 

een daadwerkelijke detachering. 

Termijnen voor (niet-dringende) informatieverzoeken 

 De tekst van de handhavingsrichtlijn stelt een maximumtermijn van 25 werkdagen 

vast voor het beantwoorden van informatieverzoeken. Zoals vermeld in paragraaf 2.2, 

werkt het IMI-systeem echter op basis van kalenderdagen en houdt het geen rekening 

met weekends en feestdagen in verschillende landen.  

 Bij het versturen of het aanvaarden van een verzoek dient u aan te geven 

binnen hoeveel kalenderdagen u een antwoord verwacht of hoeveel 

kalenderdagen u nodig hebt om te antwoorden.  

 U kunt tot 35 kalenderdagen opgeven in het systeem. Dat stemt overeen met 

25 werkdagen.  

 Volgens de handhavingsrichtlijn moet de ontvanger van een verzoek om 

informatie over de detachering van werknemers binnen 25 werkdagen (35 

kalenderdagen) antwoorden, tenzij met de afzender een kortere termijn wordt 

overeengekomen. 

2.4. Verzoeken met betrekking tot gezondheid en veiligheid 

Via dit formulier kunt u vragen stellen over gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 

met betrekking tot een specifieke detachering en over de omstandigheden van een 

specifiek arbeidsongeval. De vragen in dit formulier zijn opgesteld en goedgekeurd 

door het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie (SLIC). 

Bij het opstellen van een verzoek over gezondheid en veiligheid wordt de verzendende 

autoriteit gevraagd om aan te geven of het verzoek betrekking heeft op een ongeval. Zo 
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ja, dan moeten alle gegevens die bekend zijn over het ongeval, zoals de datum en de 

locatie, worden verstrekt.  

Net als in paragraaf 2.2 hierboven moet een motivering worden gegeven en geldt 

dezelfde termijn van maximaal 35 kalenderdagen.  

2.5. Verzoeken met betrekking tot de arbeidsomstandigheden 

In dit formulier worden vragen over de toepasselijke arbeidsomstandigheden 

behandeld. De vragen vallen uiteen in acht categorieën. Verzoeken kunnen één of meer 

vragen uit één van de verschillende categorieën bevatten. Voor veel van deze vragen 

kunnen de antwoorden van de antwoordende autoriteit aanleiding geven tot 

aanvullende vragen.  

Bijvoorbeeld voor de volgende vraag in de categorie Maximumwerktijden en 

minimumrusttijden (Werkuren): 

[F213] Is de minimumrusttijd in uw land gereguleerd?  

Als het antwoord ja is, worden de volgende vragen gesteld: 

-> Zo ja, hoe wordt de rusttijd berekend? 

-> Hoelang is de minimumrusttijd in uren? 

Bij veel van de vragen over de arbeidsomstandigheden kan de antwoordende autoriteit 

een keuze maken uit de antwoorden in een lijst.  Bijvoorbeeld voor de volgende vraag 

onder lonen: 

 [F403] Op welke basis wordt het loon berekend?   

De respondent kan kiezen uit de volgende mogelijkheden: 

per dag 

per week 

per twee weken 

per maand 

per jaar 

overige (zie toelichting hieronder): 

Deze vooraf bepaalde antwoorden geven de verzoekende autoriteit een duidelijk en 

definitief antwoord in de eigen taal. Als er vooraf bepaalde antwoorden worden 

gegeven, is er ook een aanvullend veld met vrije tekst voor verdere toelichting. 

2.6. Verzoek om toezending van documenten 

Het formulier om een autoriteit in een andere lidstaat te verzoeken documenten toe te 

zenden heeft dezelfde structuur als de andere formulieren voor detachering van 

werknemers, behalve dat de afzender in plaats van vragen te stellen aan de ontvanger 

vraagt om een of meer bijgevoegde documenten namens hem aan een dienstverrichter 

toe te zenden.  

Verantwoording 

Net als bij alle andere verzoeken moet de afzender het verzoek verantwoorden.  
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Termijnen voor de toezending van documenten 

Er is geen wettelijke termijn voor deze verzoeken. Om praktische redenen kan een 

termijn van maximaal drie maanden worden vastgesteld.  

Mogelijke antwoorden 

Bij het beantwoorden van een verzoek voor de toezending van documenten krijgt u een 

keuze uit vooraf bepaalde antwoorden:  

 We hebben het/de document(en) aan de dienstverrichter toegezonden. 
 Tegen deze dienstverrichter loopt een insolventieprocedure. Daarom hebben wij het 

document aan een andere instantieverstrekt. 
 We konden het/de document(en) niet aan de dienstverrichter bezorgen. 
 We zullen het/de document(en) niet bezorgen om de onderstaande reden. 

Voor elk antwoord moet aanvullende informatie worden verstrekt.  Voorbeeld:  

 We konden het/de document(en) niet aan de dienstverrichter bezorgen leidt naar:  

Om de onderstaande redenen: 
 De verblijfplaats van de dienstverrichter is onbekend. 
 De dienstverrichter is niet in ons land gevestigd. 
 De dienstverrichter bestaat niet meer. 
 Andere redenen (zie toelichting hieronder).  
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3. Omgaan met informatieverzoeken voor de detachering 
voor werknemers  

Met uitzondering van het verzoek om toezending van documenten hebben alle 

verzoeken dezelfde structuur, met informatie over:  

a) het verzoek (motivering, vervaldatum, geselecteerde ontvanger); 

b) het detacherende bedrijf; 

c) de gedetacheerde werknemers; 

d) vragen en antwoorden;  

e) berichten en ondersteunende documenten en  

f) informatie aangemaakt door het systeem, die bekend staat als 

beheersinformatie. 

Het “verzoek om toezending van documenten” omvat geen gegevens over gedetacheerde 

werknemers, maar, in plaats van vragen en antwoorden, een verzoek om toezending van 

bijgevoegde documenten aan de dienstverrichter. 

Een verzoek kan worden verzonden of beantwoord door gebruikers met toegang tot de 

module Informatieverzoeken en met de rechten van een behandelaar.  

Alle vijf formulieren onder de module Informatieverzoeken kunnen worden aangemaakt 

en geraadpleegd onder de rubriek “Verzoeken (nieuwe formulieren)”.   

Verzoeken die actie vereisen van uw autoriteit staan vermeld op uw “Dashboard”. 

3.1. Een ontwerpverzoek opstellen 

Een nieuw verzoek kan worden aangemaakt via de rubriek:  

“Verzoeken (Nieuwe Formulieren))” -> “Verzoek aanmaken”  

De vijf formulieren voor detachering van werknemers zullen worden vermeld, evenals 

andere, afhankelijk van uw toegangsrechten. 

Zoals alle uitwisselingen van gegevens via IMI worden verzoeken ingevoerd en 

weergegeven op een reeks tabbladen of schermen. Bij het aanmaken van een nieuw 

verzoek moet u alle verplichte gegevens op één scherm opgeven, voordat u naar het 

volgende scherm kunt gaan. Verplichte gegevens worden aangeduid met een rode 

asterisk.  

Als u probeert door te gaan naar het volgende scherm zonder verplichte gegevens te 

verstrekken, of als de gegevens niet gevalideerd kunnen worden, wordt een 

foutmelding weergegeven in een venster linksboven in het scherm en worden de 

velden die foutief zijn rood gemarkeerd. U kunt de lijst met fouten sluiten en 

opnieuw openen als uw zicht op het scherm belemmerd wordt. 

Stap 1: Scherm met motivering, vervaldatum en antwoordende autoriteit 
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 De allereerste stap bij het opstellen van een verzoek is het vermelden van de 

motivering of verantwoording van de aanvraag. Dit kan de vorm aannemen 

van een vrij tekstveld of een lijst van vooraf gedefinieerde motiveringen, of zelfs 

beide, afhankelijk van het formulier. Door de afzender te vragen een motivering 

te geven voor het verzenden van een verzoek, wordt ervoor gezorgd dat de 

aanvraag binnen het relevante wettelijke kader wordt verzonden.  

 Om een vervaldatum voor het verzoek te bepalen, moet de verzender het aantal 

kalenderdagen invullen waarbinnen een antwoord nodig is. De 

antwoordende autoriteit dient hiermee rekening te houden bij het bepalen van 

het aantal dagen waarop zij verwacht een antwoord te kunnen geven. Het aantal 

dagen dat door de antwoordende autoriteit wordt aangegeven, bepaalt de 

uiteindelijke vervaldatum van het verzoek.   

De maximumtermijnen en de daarmee samenhangende wettelijke 

verplichtingen voor elk formulier worden vermeld in hoofdstuk 2. 

 Vervolgens moet u de antwoordende autoriteit kiezen. Klik op de functie 

“zoeken” en voer de zoekcriteria in: kies het land waarnaar het verzoek moet 

worden gestuurd en geef eventuele andere bekende criteria op, zoals een deel 

van de naam of de stad. U kunt ook gewoon het land selecteren en op zoeken 

klikken. Het systeem toont alle autoriteiten die voldoen aan de criteria en die 

toegang hebben tot de module Informatieverzoeken.  Als u de gegevens van een 

individuele autoriteit in de zoekresultaten wilt bekijken, dubbelklikt u op de 

desbetreffende rij, waarna er een nieuw tabblad in IMI zal openen met de 

volledige gegevens van de autoriteit. U kunt dan de gegevens inzien om te kijken 

of u de juiste autoriteit voor het beantwoorden van uw verzoek te pakken hebt.   

Bijvoorbeeld: zoeken naar een bevoegde autoriteit in Verona, Italië (waar veel 

instanties verantwoordelijk zijn voor de detachering van werknemers) 

Selecteer het land “Italië” en geef de stad “Verona” op.   

Als u de juiste antwoordende autoriteit niet kunt bepalen, zoek dan 

simpelweg naar een autoriteit in het betreffende land met de rol van 

“coördinator” in de module. De coördinator stuurt uw verzoek dan door naar de 

juiste autoriteit. 

 

Stap 2: Onderwerp van het verzoek  

De volgende stap is het verstrekken van informatie over de dienstverrichter, de 

gedetacheerde werknemer(s) en relevante gegevens over een ongeval, in het geval van 

verzoeken over gezondheid en veiligheid.   

 Voor elk verzoek met betrekking tot de detachering van werknemers moeten 

gegevens over het detacherende bedrijf (de verleende dienst) worden 

verstrekt.  Hoewel veel velden optioneel zijn, is het belangrijk om zoveel 
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mogelijk informatie te verstrekken. Zo kan de antwoordende autoriteit de 

dienstverrichter gemakkelijk en betrouwbaar identificeren.    

Elke verzoek moet betrekking hebben op een daadwerkelijke detachering, en daarom 

moeten ten minste de gegevens van een detacherend bedrijf (dienstverrichter) worden 

verstrekt. 

 Als uw verzoek betrekking heeft op een of meer gedetacheerde werknemers, 

kunnen de gegevens van de werknemer(s) worden verstrekt door de gegevens 

van elke werknemer handmatig in te voeren, of door een bestand met de 

gegevens van elke werknemer bij het verzoek te voegen, bv. in de vorm van een 

pdf.   

Handmatig invoeren van de gegevens van gedetacheerde werknemers (in het 

verstrekte overzicht ) 

Bij het handmatig invoeren van de gegevens van een of meer 

gedetacheerde werknemers worden de gegevens voor elke werknemer 

ingevoerd en weergegeven in een overzicht of lijst. Om handmatig gegevens in te 

voeren:  

 Geef aan dat de gegevens “als overzicht” worden verstrekt.  

 Klik dan op “toevoegen” in het venster dat eronder wordt geopend. 

 Er verschijnt een rij met het nummer “1” en onder het venster worden de 

velden getoond voor de gegevens van de eerste werknemer.   

 Vul alle bekende gegevens over de werknemer in. 

 Om gegevens over een andere werknemer te geven, klikt u opnieuw op 

“toevoegen” en er verschijnt een nieuwe rij in het overzicht met het 

nummer “2” en er wordt een reeks velden getoond.  

 Herhaal deze stappen tot u de gegevens van alle werknemers hebt 

ingevoerd en klik dan op “Volgende”.  

U kunt de gegevens van een eerder ingevoerde werknemer bewerken door op de 

rij in het overzicht of de lijst te klikken. Als u op “toevoegen” klikt, maar niet de 

verplichte gegevens voor een werknemer opgeeft, krijgt u een foutmelding te 

zien. Vul alle nodige gegevens in of verwijder de rij door deze in het overzicht te 

selecteren en op “verwijderen” te klikken.  

Gegevens over gedetacheerde werknemers aanleveren in een bijlage 

Als uw verzoek betrekking heeft op een groot aantal werknemers, is het meestal 

gemakkelijker om een bestand toe te voegen met de gegevens van de 

gedetacheerde werknemers. Om dit te doen: 

 Geef aan dat de gegevens “als bijlage” worden verstrekt 

 Klik op “toevoegen”, dan op “bladeren” en zoek het bestand en klik op 

“bewaren’. 

U kunt de inhoud van het bijgevoegde bestand controleren door op 

“downloaden” te klikken. Als u een ander bestand moet kiezen, klik dan op 

“verwijderen” en herhaal de stappen om het juiste bestand toe te voegen.  

 Voor verzoeken met betrekking tot gezondheid en veiligheid wordt u gevraagd 

om aan te geven of het verzoek betrekking heeft op een specifiek ongeval. In dat 



 Detachering van werknemers – Gebruikershandleiding 

14 
 

geval dient u alle gegevens die bekend zijn over het ongeval te verstrekken, zoals 

de datum en de plaats van het ongeval. 

 Bij verzoeken voor het toezenden van documenten is het niet mogelijk om 

gegevens over gedetacheerde werknemers in te voeren. 

Stap 3: Vragen kiezen of het verzoek om documenten te bezorgen 

Voor verzoeken betreffende een detachering of betreffende de arbeidsomstandigheden 

 Gezien het grote aantal vragen, zijn deze gegroepeerd in categorieën om het 

kiezen te vergemakkelijken. Voor deze twee formulieren moet u dan ook de 

categorieën aangeven waaronder u vragen wilt stellen.  

 Als u niet bekend bent met de categorieën en vragen die kunnen worden gesteld, 

kunt u de lijsten met vragen op de IMI-website1 raadplegen.   

 Voor elke categorie die u kiest, verschijnt een nieuw tabblad met de mogelijke 

vragen. Klik op volgende om door de tabbladen met vragen te gaan.  

 Als u merkt dat u een vraagcategorie hebt aangeduid waarvoor u geen vragen 

wil selecteren, klikt u gewoonweg op “vorige” om terug te keren naar het tabblad 

“Soorten vragen” en de betreffende categorie te deselecteren. 

Selecteren en deselecteren van vragen 

 Om een vraag te selecteren, vinkt u het vakje naast de vraag aan. Onder de 

vragenlijst opent zich een venster waarin u aanvullende gegevens of 

bijzonderheden over de vraag kunt toevoegen. Als u een rij aanklikt, hebt u nog 

geen vraag geselecteerd en kunt u geen bijzonderheden over de vraag invoeren.  

 Om een selectie te verwijderen, vinkt u het vakje naast de vraag af. 

Zodra u een keuze hebt gemaakt uit de tabbladen met vragen, kunt u uw verzoek 

opslaan als “Ontwerp”.  

Bij het formulier voor een verzoek om toezending van documenten krijgt u, in plaats 

van vragen te selecteren, een scherm te zien voor het bijvoegen van het (de) te 

verzenden document(en). 

3.2. Een ontwerpverzoek afwerken  

U kunt alle informatie bewerken die in een “ontwerp” is opgeslagen, van de motivering 

tot en met de keuze van de vragen.  De volgende acties zijn mogelijk in de 

ontwerpstatus: 

 “Verwijderen”, waardoor uw verzoek definitief uit de IMI-databank wordt 

verwijderd. 

                                                             
1 Website van IMI (http://ec.europa.eu/imi-net/) 

http://ec.europa.eu/imi-net/
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 “Bewerken”, waarmee u alle tabbladen van de aanvraag kunt doorlopen en 

gegevens kunt wijzigen of toevoegen, inclusief het toevoegen en verwijderen van 

vragen. 

 U kunt ook ondersteunende documenten aan uw verzoek toevoegen, of een 

bericht toevoegen voor de antwoordende autoriteit. U kunt dit alleen doen als 

u uw verzoek als ontwerp hebt bewaard. Voor meer informatie over berichten 

en bijlagen zie paragraaf 3.8.3. 

3.3. Het verzenden van een verzoek 

Als uw verzoek klaar is, klikt u op “Verzenden”. 

 Als uw autoriteit is verbonden met meerdere coördinatoren voor de detachering 

van werknemers, wordt u gevraagd om de juiste coördinator te kiezen uit een 

lijst.  

 Als de verzoeken van uw autoriteit moeten worden goedgekeurd door de 

coördinator, wordt de coördinator per e-mail op de hoogte gebracht van de 

noodzaak om het verzoek goed te keuren. 

 Als de verzoeken van uw autoriteit niet hoeven te worden goedgekeurd door de 

coördinator, wordt er onmiddellijk een e-mail gestuurd naar de gebruikers van 

de gekozen antwoordende autoriteit met de mededeling dat er een nieuw 

verzoek is binnengekomen.  

3.4. Een verzoek wijzigen of intrekken 

Als u eenmaal een verzoek hebt verstuurd, kunt u dit niet meer verwijderen of wijzigen, 

met uitzondering van enkele velden zoals contactgegevens. U kunt wel aanvullende 

informatie verstrekken via het tabblad Berichten en bijlagen, zie paragraaf 3.8.3 

hieronder. Als u fundamentele fouten hebt gemaakt in het verzoek, of als u de gevraagde 

informatie niet meer nodig hebt, kunt u het verzoek “Intrekken”. Wanneer u een 

verzoek intrekt, wordt u gevraagd een verantwoording te geven. 

Als u eenmaal een verzoek hebt verzonden, kunt u dit niet meer wijzigen of 

verwijderen. U kunt meer informatie geven of correcties aanbrengen door een 

bericht toe te voegen, of u kunt, indien nodig, het verzoek intrekken. 

 

3.5. Behandeling van ontvangen verzoeken 

Wanneer uw autoriteit een nieuw verzoek ontvangt, worden de behandelaars van het 

verzoek via e-mail op de hoogte gebracht en verschijnt het verzoek op het “Dashboard” 

onder het kopje “Verzoeken om te accepteren”. 

3.5.1. Verzoeken aanvaarden 

Het is niet mogelijk om persoonlijke gegevens in te zien of om bijlagen te openen 

voordat een verzoek wordt geaccepteerd. Hierdoor worden persoonsgegevens alleen 

gedeeld op basis van strikte noodzakelijkheid. Als duidelijk is dat uw autoriteit bevoegd 
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is om te antwoorden op basis van de gestelde vragen, moet u het verzoek onverwijld 

“aanvaarden”. De verzendende autoriteit wordt per e-mail op de hoogte gesteld van het 

feit dat het verzoek is aanvaard.  Als u een verzoek hebt aanvaard en vervolgens beseft 

dat het door een andere autoriteit moet worden afgehandeld, kunt u het verzoek alsnog 

doorsturen. Zie paragraaf 3.5.2 hieronder. 

Als u een verzoek aanvaardt, wordt u gevraagd het aantal kalenderdagen te 

vermelden waarop u verwacht te antwoorden. U dient eerst rekening te houden met 

het aantal dagen waarin de verzoekende autoriteit om een antwoord heeft gevraagd en 

met de tijd die is verstreken sinds de verzending van het verzoek.  Het maximum aantal 

toegestane dagen varieert afhankelijk van het gebruikte formulier. Meer gegevens 

hierover vindt u in hoofdstuk 2 hierboven. Het aantal kalenderdagen waarop u verwacht 

te antwoorden is bepalend voor de vervaldatum van het verzoek. 

3.5.2. Doorsturen van verzoeken 

Als het duidelijk is dat een verzoek niet onder de bevoegdheid van uw autoriteit valt, 

dient u het onverwijld door te sturen naar de bevoegde autoriteit in uw land. Als de 

betrokken autoriteit niet in IMI is geregistreerd, stuurt u het verzoek door naar een 

coördinator, die ervoor moet zorgen dat er contact wordt opgenomen met de betrokken 

autoriteit en dat deze wordt geregistreerd.  

U kunt een verzoek ook doorsturen nadat u het hebt aanvaard. Als u dat doet, gaan de 

door u ingevulde ontwerpantwoorden of -opmerkingen verloren. 

Bij het doorsturen wordt u gevraagd dit te verantwoorden. Zodra u een verzoek hebt 

doorgestuurd, bent u er niet meer voor verantwoordelijk. De verzoekende autoriteit 

krijgt via e-mail te horen dat een andere antwoordende autoriteit met de behandeling 

van het verzoek is belast.  

3.5.3. Verzoeken splitsen 

Als u slechts enkele vragen in een verzoek kunt beantwoorden, moet u de vereiste 

informatie verkrijgen van de desbetreffende autoriteit in uw land, of het verzoek 

“splitsen”, of de desbetreffende vragen naar een andere autoriteit sturen. 

De verzoekende autoriteit krijgt via e-mail te horen dat het verzoek is gesplitst en dat 

een andere antwoordende autoriteit met de behandeling van een deel van de vragen is 

belast. 

U kunt ook overwegen om een verzoek op te splitsen in vragen die u snel kunt 

beantwoorden en vragen waarvan de beantwoording meer tijd in beslag zal nemen, 

waarbij u uw eigen autoriteit kiest als de antwoordende autoriteit. Zo kunt u snel 

antwoorden op sommige vragen en meer tijd nemen voor de vragen die moeilijker te 

beantwoorden zijn. 

Het is verplicht de gevraagde informatie te verstrekken: Als u slechts enkele vragen in 

een verzoek kunt beantwoorden, moet u de vereiste informatie verkrijgen van de 

desbetreffende autoriteiten in uw land of het verzoek splitsen en de desbetreffende 

vragen naar een andere instantie of een coördinator sturen. 



 Detachering van werknemers – Gebruikershandleiding 

17 
 

 

3.5.4. Een verzoek beantwoorden 

Zodra u een verzoek aanvaardt, kunt u alle gegevens en bijlagen inzien. De vragen 

kunnen op meer dan één tabblad worden gesteld, afhankelijk van het formulier. Als u de 

vragen bekijkt, kunt u op de vraag klikken waardoor er onderaan een venster verschijnt 

met vrije tekst die door de verzendende autoriteit is toegevoegd. 

Wanneer u klaar bent om te reageren op een verzoek, klikt u op “Antwoord bewerken”.  

Om een vraag te beantwoorden, klikt u op de vraag en dan verschijnt er een venster 

onder de lijst met vragen. De vraag wordt herhaald met vrije tekst die door de verzender 

wordt verstrekt, samen met de beschikbare antwoordvelden.  U kunt kiezen uit 

standaardantwoorden of antwoorden in vrije tekst. Sommige antwoorden kunnen nog 

meer vragen oproepen. 

Als u probeert het verzoek te “Bewaren” zonder alle vragen te beantwoorden, 

verschijnen er foutmeldingen in een venster linksboven en worden de tabbladen en 

onbeantwoorde vragen in het oranje gemarkeerd. U kunt ervoor kiezen om de 

waarschuwingen te negeren en het verzoek op te slaan met alleen antwoorden op 

bepaalde vragen. 

U kunt ook berichten sturen naar de afzender en ondersteunende documenten 

toevoegen via het tabblad dat hiervoor bestemd is. Zie paragraaf 3.8.3 

Voor het Verzoek om toezending documenten moet u, in plaats van vragen te 

beantwoorden, aangeven of u de documenten al dan niet hebt kunnen verzenden door 

een keuze te maken uit een vooraf bepaalde lijst. Zie de gegevens voor dit formulier in 

paragraaf 2.6.  

3.5.5. Een antwoord verzenden 

Als uw antwoord klaar is, klikt u op “Verzenden”.   

 Als uw autoriteit is verbonden met meerdere coördinatoren voor de detachering 

van werknemers, wordt u gevraagd om de juiste coördinator te kiezen uit een 

lijst.  

 Als de verzoeken van uw autoriteit moeten worden goedgekeurd door de 

coördinator, wordt de coördinator per e-mail op de hoogte gebracht van de 

noodzaak om het antwoord goed te keuren. 

 Als de verzoeken van uw autoriteit niet hoeven te worden goedgekeurd door de 

coördinator, wordt de verzendende autoriteit onmiddellijk per e-mail op de 

hoogte gesteld van het feit dat er een antwoord is verzonden. 

3.6. Een verzoek afsluiten 

Als verzender van een verzoek wordt u per e-mail op de hoogte gesteld wanneer de 

antwoordende autoriteit een antwoord heeft gegeven. Een kopie van het bericht gaat 
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ook naar het e-mailadres van uw autoriteit. U vindt de aanvraag op het Dashboard onder 

“Verzoeken om af te sluiten”.  

U dient het antwoord te controleren en eventuele opmerkingen en berichten van de 

antwoordende autoriteit in vrijetekstformaat te lezen. Het antwoord kan ook nieuwe 

bijlagen bevatten.  

Als u aan uw verzoek ook een bijlage hebt toegevoegd en uw vragen daarmee verband 

hielden, vergeet dan ook niet de antwoorden (en opmerkingen) daarop te lezen.  

Zodra u het antwoord op uw verzoek hebt geraadpleegd en goed hebt bevonden, moet u 

onverwijld klikken op “Antwoord aanvaarden”. 

3.7. Toelichting vragen en verstrekken 

Als u het antwoord op een verzoek hebt gelezen en verduidelijking nodig hebt bij de 

verstrekte antwoorden kunt u gebruikmaken van de functie “Toelichting vragen”. Er 

wordt een veld getoond voor vrije tekst waarin u om een toelichting kunt vragen.   

De antwoordende autoriteit wordt per e-mail op de hoogte gebracht en het verzoek 

wordt op het Dashboard van de gebruikers getoond onder “Te beantwoorden 

verzoeken”.  

Als antwoordende autoriteit moet u de gevraagde toelichting lezen onder “Laatste 

ondernomen acties” op het eerste tabblad van het verzoek. Klik op de rij “Verzoeken om 

toelichting”, en het onderstaande venster toont u wie dit verzoek heeft gestuurd met de 

gegevens over de gevraagde toelichting. U kunt nu vrije tekst toevoegen om de eerder 

gegeven antwoorden verder toe te lichten en eventueel ondersteunende documenten 

toevoegen. Zodra u de nodige toelichting hebt gegeven, klikt u op “Antwoord 

verzenden”. U kunt er ook voor kiezen om te communiceren met de afzender door een 

bericht toe te voegen aan het verzoek, afhankelijk van het geval. 

Als u als verzendende autoriteit aanvullende informatie nodig hebt in plaats van een 

toelichting, dient u te klikken op “Antwoord aanvaarden” en een nieuw verzoek te 

sturen met behulp van de “Kopieer”-functie, die wordt toegelicht in paragraaf 3.8.4.  

 

3.8. Andere algemene functies voor verzoeken 

3.8.1. Het vertalen van vrije tekst  

Alle informatie die als vrije tekst wordt verstrekt, wordt weergegeven met 
tekstballonnen aan de rechterkant. Deze tekst kan automatisch worden vertaald via 
IMI (MT@EC). 

Om afzonderlijke velden met vrije tekst te vertalen, klikt u op de tekstballonnen naast 
de tekst en kiest u de taal waarin de tekst moet worden vertaald.   

U kunt ook alle tekst in een verzoek in één keer vertalen door gebruik te maken van de 
functie “Alles vertalen” aan de bovenkant van het scherm. Zo wordt alle vrije tekst 
vertaald naar de taal waarin u IMI gebruikt (de taal van de sessie die rechtsboven in het 
scherm worden weergegeven).   
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De vertaling wordt meestal binnen enkele ogenblikken weergegeven, maar dit zou even 
kunnen duren, afhankelijk van de lengte van de oorspronkelijke tekst en van het aantal 
velden waarvoor vertaling wordt gevraagd. 

3.8.2. De gegevens van een verzoek afdrukken 

Alle gegevens van een verzoek kunnen worden omgezet in een pdf-document,met of 
zonder digitale handtekening, in een van de 22 talen die door IMI worden aangeboden. 
Als u niet het recht hebt om de persoonsgegevens in een verzoek te bekijken, 
verschijnen er asterisken op de pdf in plaats van de persoonsgegevens.   

De aangemaakte pdf’s worden 30 dagen opgeslagen onder de menuoptie “Mijn 
rapporten”. 

3.8.3. Berichten en ondersteunende documenten (bijlagen) 

Alle IMI-verzoeken hebben een tabblad voor berichten en ondersteunende documenten 

(bijlagen).  Aan de verzoeken kunnen te allen tijde berichten en ondersteunende 

documenten worden toegevoegd, door zowel de verzendende als de antwoordende 

autoriteit, totdat het verzoek wordt afgesloten. 

Berichten zijn nuttig voor de twee betrokken autoriteiten om met elkaar te 

communiceren. Als u een bericht toevoegt aan een verzoek, wordt de gebruiker daar in 

de andere autoriteit per e-mail van op de hoogte gesteld. De ontvanger kan bijvoorbeeld 

meer gegevens vragen over de dienstverrichter of de werknemers. De verzendende 

autoriteit kan een bericht sturen om te vragen naar de voortgang van de behandeling 

van het verzoek. Als u een bericht toevoegt, moet u kiezen uit een vooraf opgestelde lijst 

met soorten berichten en vervolgens uw bericht in vrije tekst aanleveren. 

Ook kunnen er te allen tijde ondersteunende documenten worden toegevoegd door elk 

van de twee betrokken autoriteiten. 

 Als u een document toevoegt, probeer dat dan een betekenisvolle naam te 
geven die de inhoud van het document weerspiegelt. Zoals bij alle vrije 
tekstvelden, is er een taalveld. Hier dient u de taal te kiezen waarin u de 
bestandsnaam hebt geschreven. 

 Zorg er bij het uploaden van een document voor dat u ook de juiste taal kiest 
voor het document (bestand). Dat is de taal die in het document wordt 
gebruikt. Dit kan een andere taal zijn dan de taal waarin u de bestandsnaam hebt 
geschreven. 

 Documenten mogen niet groter zijn dan 10MB en sommige bestandstypen, zoals 
uitvoerbare bestanden, kunnen niet worden geüpload. 

3.8.4. Een verzoek kopiëren 

Als verzendende of antwoordende autoriteit kunt u de inhoud van het ene verzoek 

gebruiken om een ander verzoek van hetzelfde type aan te maken door gebruik te 

maken van de functie “Kopiëren”. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u een tweede 

verzoek moet sturen met betrekking tot dezelfde dienstverrichter en gedetacheerde 

werknemers, of wanneer u dezelfde reeks vragen stelt als in een eerder verzoek.  
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Voor het kopiëren van een verzoek doorloopt u dezelfde stappen als bij het aanmaken 

van een verzoek. De gegevens die u in het vorige verzoek hebt verstrekt kunnen worden 

gewijzigd, en er kunnen vragen worden toegevoegd of verwijderd.   

Een bevoegde autoriteit kan elk verzonden of ontvangen informatieverzoek kopiëren, 

ongeacht de status ervan. 

3.8.5. De functie “Gegevens hergebruiken” 

De functie “Gegevens hergebruiken” is vergelijkbaar met de functie “Kopiëren”, 

behalve dat u de inhoud van een verzoek van een werknemer kunt gebruiken om een 

nieuw verzoek van een ander type aan te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld een dringend 

verzoek om informatie over de oprichting van een detacherend bedrijf openen om een 

meer gedetailleerd verzoek te doen met betrekking tot een detachering of tot 

arbeidsomstandigheden. Afhankelijk van uw toegangsrechten kunt u ook een verzoek 

om informatie hergebruiken om een verzoek tot kennisgeving van een administratieve 

sanctie/boete aan te maken of vice versa. 

Natuurlijk kunnen alleen de gemeenschappelijke onderdelen van de twee formulieren 

naar het nieuwe formulier worden gekopieerd en kunnen eventuele gekopieerde 

gegevens worden gewijzigd.  

De functie “Gegevens hergebruiken” kan worden gebruikt voor elke uitwisseling van 

informatie omtrent de detachering van werknemers en stelt u in staat een nieuwe 

uitwisseling aan te maken voor elk formulier inzake de detachering van werknemers 

waartoe u toegang heeft. 

3.9.  Verzoeken volgen 

Verzoeken kunnen op drie verschillende manieren worden opgehaald: 

1. Het Dashboard vermeldt het aantal verzoeken in elke status waarvoor u een 

actie moet ondernemen. Zo worden bijvoorbeeld het aantal ontwerpverzoeken, 

te aanvaarden verzoeken, te beantwoorden verzoeken en af te sluiten verzoeken 

weergegeven.  Als u op het aantal klikt, wordt een nieuw tabblad getoond met de 

verzoeken in die specifieke status. 

2. Als u een e-mailbericht ontvangt waarin staat dat u actie moet ondernemen op 

een aanvraag, kunt u op het aanvraagnummer in de e-mail klikken en wordt de 

IMI-loginpagina geopend. Zodra u bent ingelogd, wordt het verzoek getoond. Als 

u al bent ingelogd in IMI, wordt het verzoek op een nieuw tabblad getoond. 

3. Als u één of meer verzoeken probeert te vinden, kunt u ook één van de twee 

zoekfuncties voor verzoeken gebruiken onder de rubriek “Verzoeken (nieuwe 

formulieren)”.   

 Alle verzoeken doorzoeken: deze rubriek biedt een breed scala aan criteria 

die gemeenschappelijk zijn voor alle verzoeken: itemnummer, status van de 

aanvraag, vervaldatumbereik, verzonden datumbereik enz.   
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 Verzoek zoeken (per formulier): gebruik deze rubriek als u één of meer 

verzoeken van een bepaald type wilt opvragen, bv. verzoeken met 

betrekking tot de arbeidsomstandigheden. Deze zoekopdracht hanteert 

dezelfde criteria als de eerste zoekopdracht, met toevoeging van de 

zoekcriteria voor dienstverrichters. 

3.10. Kennisgevingen per e-mail over verzoeken 

Bij het versturen van een nieuw verzoek, of wanneer er een taak wordt ondernomen 

voor een bestaand verzoek, ontvangen de relevante gebruikers automatisch een e-

mailbericht. 

 Als er een nieuw verzoek wordt verstuurd, wordt er een e-mail gestuurd 

naar: 

a) alle behandelaars in de antwoordende autoriteit;  

b) de functionele mailbox van de antwoordende autoriteit voor de 

betrokken module. 

 Wanneer er een actie wordt ondernomen op een bestaand verzoek, 

wordt er een e-mail gestuurd naar: 

a)  de laatste gebruiker die op het verzoek van de andere betrokken 

autoriteit actie heeft ondernomen;  

b) de functionele mailbox van de andere autoriteit voor de betrokken 

module. 
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4. Module voor informatieverstrekking over 
onregelmatigheden 

Deze module bevat slechts één formulier. Met dat formulier kan een autoriteit in een 

land mogelijke onregelmatigheden en daarmee verband houdende informatie 

onverwijld meedelen aan de betrokken lidstaat, zoals bepaald in artikel 7, lid 4, van de 

handhavingsrichtlijn. 

De mededeling wordt binnen IMI een “kennisgeving” genoemd en staat bijgevolg onder 

de  rubriek “Meldingen en kennisgevingen”.  

De mededeling heeft dezelfde structuur als de andere formulieren over detachering, met 

tabbladen voor gegevens over het detacherende bedrijf en de gedetacheerde 

werknemers.  In een tabblad over de “Feiten en onregelmatigheden” die worden gemeld, 

moet de afzender:  

 het soort onregelmatigheid kiezen uit een lijst. Als het gaat om 

onregelmatigheden met betrekking tot “Niet-naleving van de 

arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in het ontvangende land” of 

wanneer “Niet-naleving van de administratieve verplichtingen in het 

ontvangende land” worden geselecteerd, worden onderliggende lijsten met 

voorwaarden en vereisten getoond; 

 een beschrijving geven van de feiten en omstandigheden als vrije tekst. 

Ondersteunende documenten kunnen ook worden geüpload in het tabblad “Feiten en 

onregelmatigheden”.   

Zoals alle kennisgevingen binnen IMI, wordt de mededeling naar alle coördinatoren in 

de geselecteerde ontvangende lidstaat gestuurd.  

Eenmaal verzonden, blijft de mededeling 90 dagen open staan. Tijdens deze periode 

kunnen de verzender en de ontvangers berichten over de kennisgeving uitwisselen.  

Gedurende deze periode kunnen de ontvangende coördinatoren de functie 

“verspreiden” gebruiken om de kennisgeving te delen met andere autoriteiten in 

dezelfde lidstaat die toegang hebben gekregen tot de module voor 

informatieverstrekking over onregelmatigheden.  

De algemene functies Kopiëren, Gegevens hergebruiken, Intrekken, Alles vertalen en 

Afdrukken, zoals beschreven in hoofdstuk 3, zijn eveneens beschikbaar voor dit soort 

uitwisselingen.  



 Detachering van werknemers – Gebruikershandleiding 

23 
 

5. Voor meer informatie 

WEBSITE VAN IMI 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/ 

NATIONALE IMI-COÖRDINATOREN: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_nl.htm 

IMI HELPDESK: 

imi-helpdesk@ec.europa.eu  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_nl.htm
mailto:imi-helpdesk@ec.europa.eu

