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1 Inleiding 

1.1 Toepassingsgebied en doel 

Het mobiliteitspakket, dat tot doel heeft de arbeidsomstandigheden van bestuurders 

te verbeteren, voorziet in speciale detacheringsregels voor bestuurders in het 

internationale vervoer en actualiseert de bepalingen inzake de toegang tot de markt 

voor goederenvervoer. Deze nieuwe regels zullen zorgen voor een betere 

handhaving van de vereisten voor detachering in het wegvervoer en de uitwisseling 

van informatie efficiënter maken door deze met behulp van het IMI te digitaliseren. 

Het zogenaamde mobiliteitspakket voorziet in het gebruik van het IMI voor de 

handhaving van de regels voor het wegvervoer en bestaat uit drie verschillende 

soorten uitwisselingen:  

1. de verplichting voor marktdeelnemers om verklaringen van gedetacheerde 

bestuurders in te dienen bij het gastland/een wijziging van Richtlijn 

2006/22/EG (IMI-module Wegvervoer – Detacheringsverklaring); 

2. de uitwisseling van informatie over de wijze waarop een onderneming 

voldoet aan de vestigingscriteria van Verordening (EG) nr. 1071/2009 (IMI-

module Wegvervoer – Voorwaarden voor vestiging); 

3. de uitwisseling van informatie over de nationale interpretatie en toepassing 

van Verordening (EG) nr. 561/2006 (harmonisatie van bepaalde voorschriften 

van sociale aard voor het wegvervoer, IMI-module Wegvervoer – Sociale 

regels).  

Dit document is bedoeld om door de bevoegde autoriteiten/lidstaten in het kader 

van de in punt 2 genoemde uitwisseling te worden gebruikt wanneer zij bij een 

andere lidstaat inlichtingen inwinnen over de voorwaarden voor vestiging van 

ondernemingen die de toepasselijke regels voor vestigingsvoorwaarden mogelijk 

hebben overtreden, ook wel “brievenbusfirma’s” genoemd.  

 

1.2 Juridisch kader 

Deze uitwisseling is gebaseerd op Verordening (EU) 2020/1055, die voorziet in het 

gebruik van het IMI voor de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten over de 

voorwaarden voor vestiging, zoals vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1071/2009. 

Overeenkomstig artikel 1, lid 13, punt 4, zijn de lidstaten verplicht te reageren op 

verzoeken om informatie van andere lidstaten en moeten zij controles, inspecties en 

onderzoeken uitvoeren met betrekking tot de naleving van de in artikel 3, lid 1, van 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 vastgestelde voorwaarden. Dergelijke verzoeken om 

informatie kunnen ook betrekking hebben op de toegang tot documenten die 
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aantonen dat is voldaan aan de voorwaarden van artikel 5. Verzoeken om informatie 

van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten moeten naar behoren 

gerechtvaardigd en gemotiveerd worden. Overeenkomstig artikel 1, lid 13, punt 5, 

moet de lidstaat die om informatie wordt verzocht de nodige informatie binnen 

30 werkdagen na ontvangst van het verzoek bezorgen. Als de lidstaat die om 

informatie wordt verzocht, van oordeel is dat het verzoek onvoldoende gemotiveerd 

is, stelt hij de verzoekende lidstaat daar binnen tien werkdagen na de ontvangst van 

het verzoek van in kennis. Wanneer de verzoekende lidstaat het verzoek niet verder 

kan onderbouwen, kan de aangezochte lidstaat het verzoek afwijzen zoals 

aangegeven in artikel 1, lid 13, punt 6. Als de aangezochte lidstaat de verzochte 

informatie niet kan verstrekken of de controles niet kan uitvoeren, stelt hij de 

verzoekende lidstaat daar binnen tien werkdagen na ontvangst van het verzoek van 

in kennis.  

 

2 Hoe werkt het IMI?  

2.1 Inloggen  

Het IMI is toegankelijk met behulp van een standaardbrowser. U kunt inloggen in het 

IMI door de volgende link in de adresbalk van uw browser te kopiëren, of erop te 

klikken: IMI (europa.eu). 

Als u voor het eerst inlogt, moet u uw gebruikersnaam en het aan u verstrekte 

tijdelijke wachtwoord invoeren. Dat wachtwoord ontvangt u buiten het IMI via een 

automatisch e-mailbericht dat wordt verzonden nadat een gebruiker van uw 

geregistreerde autoriteit of een toegangsbeheerder u in het systeem heeft 

geregistreerd. U krijgt dan onmiddellijk de vraag om uw tijdelijke wachtwoord te 

wijzigen en zelf een wachtwoord te kiezen. Daarna moet u ook nog een 

beveiligingscode van twaalf tekens aanmaken en bevestigen. Die beveiligingscode 

wordt gebruikt telkens als u in het IMI inlogt.  

 

Als u de volgende keren inlogt, moet u eerst uw gebruikersnaam en wachtwoord, en 

daarna drie willekeurig gekozen tekens uit uw beveiligingscode invoeren. Op het 

scherm ziet u welke tekens u moet invullen. Na het inloggen, komt u terecht op het 

IMI-dashboard.  

 

2.2 Het IMI-dashboard  

Na het inloggen, verschijnt uw IMI-dashboard. Via het dashboard kunt u de 

informatie-uitwisseling op de voet volgen. U vindt er een volledig overzicht van alle 

verzoeken, waaronder de verzoeken die onlangs zijn binnengekomen of zijn 

https://webgate.training.ec.europa.eu/imi-net/imi/protected/home.imi
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bijgewerkt. Als de gebruiker toegang heeft tot andere modules, verschijnen deze 

eveneens op het dashboard. 

Via het menu aan de linkerkant van het scherm kunt u onder meer:  

 zoeken naar bestaande verzoeken 

 nieuwe verzoeken aanmaken 

 rapporten downloaden 

 uw wachtwoord en beveiligingscode wijzigen 

 de gegevens van uw autoriteit beheren/bekijken 

 de gegevens van andere autoriteiten in het IMI bekijken 

 

 

3 Workflow 
Met de IMI-module “Wegvervoer – Voorwaarden voor vestiging” kunnen de 

lidstaten verzoeken naar andere lidstaten verzenden in verband met bezorgdheden 

over de voorwaarden voor vestiging van ondernemingen in de sector wegvervoer in 

die lidstaat. De uitwisseling van informatie is bedoeld om de zogenaamde 

brievenbusfirma’s in de lidstaten in kaart te brengen en te controleren. Het IMI-

systeem vereenvoudigt deze procedure door de lidstaten in staat te stellen een 

verzoek om informatie of documenten aan te maken, samen met voldoende 

motivering en bewijsmateriaal om de grondslag van het verzoek te rechtvaardigen. 

Met het IMI kunnen informatie en documenten, alsook berichten met betrekking tot 

het verzoek, worden uitgewisseld tussen de betrokken autoriteiten. 

 

3.1 Verzoek aanmaken 

Nadat u bent ingelogd op het IMI-systeem selecteert u Verzoeken in het menu op 

het dashboard en klikt u op Verzoek opstellen. Als u naast de module Wegvervoer 

ook toegang hebt tot andere modules in het IMI, dan moet u in de lijst het verzoek 

om informatie Wegvervoer – Voorwaarden voor vestiging selecteren.  

Alle verplichte velden zijn gemarkeerd met een rode asterisk (*) en moeten worden ingevuld. 

Bepaalde velden hebben een oranje asterisk (*). Als deze niet worden ingevuld, verschijnt 

een waarschuwingsbericht, maar het verzoek kan wel worden opgeslagen en verzonden. 

Naast bepaalde velden staat het pictogram , waarmee aanvullende informatie over het 

veld wordt gegeven. Klik erop om de informatie te bekijken. 
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Het eerste tabblad is het tabblad Samenvatting verzoek. Hierop kan de verzoekende 

autoriteit de beoogde ontvanger van het verzoek in een andere lidstaat (de 

antwoordende autoriteit) kiezen, de gevraagde antwoordtermijn (in dagen) 

selecteren en een samenvatting geven van alle acties die in verband met het verzoek 

hebben plaatsgevonden. De gevraagde antwoordtermijn is standaard ingesteld op 

dertig dagen, zoals bepaald in Verordening (EU) 2020/1055, maar kan op een lagere 

waarde (niet minder dan één dag) worden gezet indien dat door de verzoekende 

autoriteit passend wordt geacht. De waarde mag evenwel niet hoger zijn dan 

dertig dagen. Klik op de knop Volgende bovenaan om naar het volgende tabblad te 

navigeren.  

Het tabblad Gegevens onderneming bevat velden met betrekking tot de 

onderneming van de wegvervoerder en informatie over de communautaire 

vergunning. Geen enkel veld op dit tabblad is verplicht. Alle velden mogen leeg 

worden gelaten indien er geen gegevens beschikbaar zijn. Let wel: relevante 

informatie die bekend is, moet hier wel worden verstrekt. 

Het volgende tabblad, Inbreuk, is specifiek bedoeld voor de vastgestelde inbreuken 

en beschrijft deze in detail. De verzoekende autoriteit kan in de lijst een of meer 

potentiële inbreuken selecteren. U kunt de tekst met betrekking tot een inbreuk 

bekijken door met de muis over die specifieke inbreuk te bewegen. Zodra de 

inbreuken zijn geselecteerd, moet de verzoekende autoriteit in de lijst de 

bijbehorende Geloofwaardige aanwijzingen voor een inbreuk kiezen en vervolgens in 

het tekstveld nadere informatie verstrekken over de geloofwaardige aanwijzingen 

van de inbreuk. 

Op het volgende tabblad, Verzoek, wordt het verzoek opgesplitst in twee 

categorieën: Verzoek om informatie en Verzoek om documenten. De verzoekende 

autoriteit moet een of beide categorieën selecteren en in de daartoe bestemde 

velden het doel van het verzoek en een gedetailleerde beschrijving van het verzoek 

toevoegen. Dit zijn vrijetekstvelden waarvoor een limiet van 2 000 tekens geldt. Op 

basis van de gekozen verzoekscategorie worden er extra tabbladen weergegeven. 

Op het tabblad Gevraagde bewijsstukken staan de verschillende soorten informatie 

waaruit de verzoekende autoriteit kan kiezen. Voor elk geselecteerd bewijs wordt 

onderaan de pagina een vrijetekstveld gegenereerd waar de verzoekende autoriteit 

meer informatie over de gevraagde bewijsstukken kan verstrekken. Het veld voor 

aanvullende gegevens is niet verplicht, maar indien aanvullende informatie 

beschikbaar is, wordt aanbevolen deze mee te delen. 

Het tabblad Gevraagde documenten bevat een lijst van documenten die de 

verzoekende autoriteit kan opvragen bij de aangezochte/antwoordende autoriteit. 
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Voor elk van de documenten is er een veld Aanvullende gegevens beschikbaar 

waarin meer informatie over het verzoek kan worden verstrekt. Dit is evenwel geen 

verplicht veld. Als u klaar bent, klikt u op Opslaan. De status van het verzoek wordt 

gewijzigd naar Ontwerp en het verzoek is nog niet verzonden. 

Op het tabblad Berichten en bijlagen kunnen de bij het verzoek betrokken 

autoriteiten (verzoekende en antwoordende autoriteiten) documenten bijvoegen die 

relevant zijn voor het verzoek en elkaar berichten sturen. Beide autoriteiten 

ontvangen een melding via e-mail wanneer bestanden worden geüpload of 

verwijderd of wanneer er nieuwe berichten zijn in het verzoek. 

Op het tabblad Beheersinformatie worden alle gegevens geregistreerd die 

betrekking hebben op de in verband met het verzoek uitgevoerde acties, de 

betrokken autoriteiten en de status. Er is geen actie vereist op dit tabblad. 

Klik op Verzenden als het formulier is ingevuld. Indien een verplicht veld leeg is 

gelaten, verschijnt een foutmelding. Dit moet worden gecorrigeerd voordat u verder 

kunt gaan. Zodra het verzoek aan de aangezochte autoriteit in een andere lidstaat is 

toegezonden, verandert de status van het formulier naar Verzoek verzonden. 

3.2 Een verzoek beantwoorden 

Nieuwe verzoeken worden op het dashboard weergegeven als Te aanvaarden. De 

aangezochte/antwoordende autoriteit kan hierop klikken en het verzoek openen om 

het te bekijken. De status van het verzoek staat op Nog niet aanvaard. Voor verdere 

acties in verband met het verzoek moet de antwoordende autoriteit eerst 

rechtsboven op Aanvaarden klikken. Dit betekent niet dat de autoriteit positief 

reageert op het verzoek, maar maakt het formulier toegankelijk zodat de autoriteit 

het verzoek kan nakijken en kan beslissen of zij het verzoek al dan niet beantwoordt. 

De antwoordende autoriteit kan ervoor kiezen in te geven na hoeveel dagen zij een 

antwoord zou geven. Het aantal dagen mag overeenkomstig de verordening niet 

hoger zijn dan dertig. Klik nogmaals op Aanvaarden om naar de volgende tabbladen 

te gaan. De status van het verzoek staat nu op Aanvaard. Als de antwoordende 

autoriteit het verzoek niet aanvaard binnen 15 dagen na de datum van het verzoek, 

wordt het automatisch doorgestuurd naar de respectieve nationale IMI-coördinator 

(NIMIC). 

Klik op Antwoord bewerken en selecteer het tabblad Verzoek. Op basis van de 

gegevens van het verzoek kan de antwoordende autoriteit beslissen of zij het 

verzoek al dan niet beantwoordt en dat aangeven door op de knop Ja/Nee te klikken. 

Als het verzoek kan worden beantwoord, kan de antwoordende autoriteit het 

antwoord in het tekstveld ingeven. Als het verzoek niet kan worden beantwoord, 

moet dit voldoende worden gemotiveerd door gebruik te maken van de 
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vervolgkeuzelijst en zo nodig met aanvullende gegevens. Daarnaast biedt IMI de 

antwoordende autoriteit de mogelijkheid om het verzoek te splitsen (via de optie 

Splitsen) als niet alle vragen onmiddellijk kunnen worden beantwoord of als 

sommige vragen naar een andere autoriteit in dezelfde lidstaat moeten worden 

doorgestuurd. Meer informatie over de splitsfunctie vindt u hier: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/_docs/training/how_to_split_request.pdf 

Als u het verzoek wilt doorsturen naar een andere autoriteit (in dezelfde lidstaat), 

klikt u op Doorsturen en selecteert u de gewenste autoriteit. Klik op Verzenden. Het 

verzoek wordt doorgestuurd naar de nieuwe autoriteit. De verzoekende autoriteit 

krijgt hiervan ook een melding. 

Als de antwoordende autoriteit ervoor kiest om het verzoek te beantwoorden, kan 

zij haar antwoord ingeven in de daartoe bestemde tekstvelden op het tabblad 

Gevraagde bewijsstukken, en voor documenten kan zij de relevante documenten 

uploaden op het tabblad Gevraagde documenten.  

Voor alle andere documenten ter ondersteuning van het antwoord kan de 

antwoordende autoriteit de bestanden uploaden op het tabblad Berichten en 

bijlagen nadat het formulier is opgeslagen. Klik op Antwoord verzenden om het 

antwoord naar de verzoekende autoriteit te verzenden. De status van het formulier 

wordt gewijzigd naar Beantwoord – nog niet afgehandeld. 

3.3 Aanvullende vragen en afsluiting van het verzoek 

De verzoeken worden op het dashboard van de verzoekende autoriteit weergegeven 

als Te sluiten. Klik op het gewenste verzoek om het te openen. Doorloop de 

tabbladen om het antwoord te controleren. Als het antwoord bevredigend is, kan de 

verzoekende autoriteit op Antwoord aanvaarden klikken. Vervolgens wordt het 

verzoek in het systeem afgesloten. Als het ontvangen antwoord verder moet worden 

verduidelijkt, klikt u op Om toelichting vragen, vult u uw vraag in en klikt u op 

Bevestigen. Het verzoek om toelichting wordt aan de antwoordende autoriteit 

toegezonden en de status wordt bijgewerkt naar Verduidelijking gevraagd. De 

verzoekende autoriteit kan het verzoek met opgave van een motivering intrekken 

indien het verzoek niet langer relevant of onjuist is. 

De antwoordende autoriteit kan de gevraagde verduidelijking nakijken op het 

tabblad Samenvatting verzoek en haar antwoord ingeven op het tabblad Berichten 

en bijlagen of het relevante antwoordveld bewerken nadat zij op Antwoord 

bewerken heeft geklikt. Zodra u klaar bent, klikt u op Antwoord verzenden. De 

verzoekende autoriteit kan het antwoord aanvaarden en het verzoek afsluiten of zo 

nodig om nadere verduidelijking verzoeken. 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/how_to_split_request.pdf
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/how_to_split_request.pdf


  

9 
Wegvervoer-Voorwaarden voor vestiging 

Indien de antwoordende autoriteit weigert gevolg te geven aan het verzoek omdat 

zij van mening is dat het verzoek onvoldoende is gemotiveerd, kan de verzoekende 

autoriteit het verzoek onderbouwen op het tabblad Verzoek door de passende optie 

uit de vervolgkeuzelijst te kiezen. Indien het verzoek een andere lidstaat betreft, 

moet de verzoekende autoriteit het verzoek intrekken (via de optie Intrekken) en 

afsluiten. Indien de verzoekende autoriteit het verzoek niet kan onderbouwen, moet 

zij op Antwoord aanvaarden klikken en het verzoek in het systeem afsluiten. Indien 

het verzoek kan worden onderbouwd, kan de verzoekende autoriteit aanvullende 

informatie ingeven in het tekstveld. Vervolgens klikt zij op Opslaan en op Om 

toelichting vragen om het verzoek voor verdere actie naar de antwoordende 

autoriteit te sturen. 

Nadat het verzoek is afgesloten, kan elk van de autoriteiten verzoeken om de in het 

verzoek opgenomen persoonsgegevens van identificerende kenmerken te ontdoen 

door op Anonimisering aanvragen te klikken en kan de andere autoriteit 

Anonimisering aanvaarden selecteren en het verzoek bevestigen. Zodra de andere 

partij bevestigt, wordt de anonimisering uitgevoerd in het systeem. 

 

4 Zoeken 
Om naar verzoeken te zoeken, selecteert u Verzoeken in het menu in de 

dashboardweergave en klikt u op Zoeken (per formulier). Als u toegang hebt tot een 

andere module, zullen alle formuliergegevens beschikbaar zijn in de gegenereerde 

lijst. Kies Wegvervoer – Voorwaarden voor vestiging om naar de pagina Zoeken te 

gaan. Zoekopdrachten kunnen aan de hand van meerdere basis- en geavanceerde 

criteria worden verfijnd. Als er geen specifieke criteria moeten worden geselecteerd, 

klik dan rechtsboven op Zoeken. Alle verzoeken waartoe u toegang hebt, worden 

dan weergegeven. 

 

5 Gegevens hergebruiken 
Om te voorkomen dat dezelfde informatie herhaaldelijk moet worden ingevoerd 

voor verschillende verzoeken, biedt IMI een functie voor hergebruik van gegevens, 

waarbij de gebruiker alle informatie van een bestaand verzoek kan kopiëren en deze 

kan gebruiken om een nieuw verzoek aan te maken. Meer informatie: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/_docs/training/how_to_copy_request.pdf 

 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/how_to_copy_request.pdf
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/how_to_copy_request.pdf
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6 Afdrukken 
Voor informatie over het genereren en afdrukken van rapporten, zie: PowerPoint-

presentatie (europa.eu). 

 

7 Machinevertaling  
Informatie die als vrije tekst wordt verstrekt, kan via een functie voor 

machinevertaling worden vertaald. Raadpleeg voor informatie over 

machinevertaling in het IMI de volgende handleiding: 

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

net/training/new_training_material_en.html 

 

8 Voor meer informatie en ondersteuning  
Aanvullende ondersteuning of informatie is verkrijgbaar bij uw nationale IMI-

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

 

 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/how_to_create_report_en.pdf.
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/how_to_create_report_en.pdf.
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material_en.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material_en.html
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_nl.htm

