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AMENDEMENTEN 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in 

aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Vrij verkeer van werknemers, 

vrijheid van vestiging en het vrij verrichten 

van diensten zijn grondbeginselen van de 

interne markt in de Unie die zijn verankerd 

in het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie (VWEU). Die 

beginselen worden verder ten uitvoer 

gelegd door wetgeving van de Unie die 

garandeert dat de 

mededingingsvoorwaarden voor alle 

ondernemingen gelijk zijn en dat de 

rechten van de werknemers worden 

geëerbiedigd. 

(1) Vrij verkeer van werknemers, 

vrijheid van vestiging en het vrij verrichten 

van diensten zijn grondbeginselen van de 

interne markt in de Unie die zijn verankerd 

in het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie (VWEU). Die 

beginselen worden verder ten uitvoer 

gelegd door wetgeving van de Unie die 

garandeert dat de 

mededingingsvoorwaarden voor alle 

ondernemingen gelijk zijn en dat 

oneerlijke concurrentie wordt bestreden 

terwijl de rechten van de werknemers 

worden geëerbiedigd. Verschillen in lonen 

of salarissen en de toegang tot financiële 

middelen mogen op zichzelf niet als 

oneerlijke concurrentie worden 

beschouwd. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Het vrij verrichten van diensten 

houdt onder meer in dat ondernemingen 

het recht hebben om diensten te verrichten 

in een andere lidstaat, op het grondgebied 

waarvan zij hun eigen werknemers tijdelijk 

ter beschikking mogen stellen om die 

diensten daar te verrichten. 

(2) Het vrij verrichten van diensten 

houdt onder meer in dat ondernemingen 

het recht hebben om diensten te verrichten 

in een andere lidstaat, op het grondgebied 

waarvan zij hun eigen werknemers tijdelijk 

ter beschikking mogen stellen om die 

diensten daar te verrichten. De tijdelijke 
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aard van het verrichten van diensten moet 

per geval worden beoordeeld aan de hand 

van de duur, de frequentie, de periodiciteit 

en de continuïteit van de dienst. In artikel 

56 VWEU is bepaald dat beperkingen van 

het vrij verrichten van diensten verboden 

zijn. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Volgens artikel 3 VEU bevordert de 

Unie sociale rechtvaardigheid en 

bescherming. In artikel 9 VWEU wordt de 

Unie de taak toebedeeld een hoog niveau 

van werkgelegenheid te bevorderen, 

adequate sociale bescherming te 

waarborgen en sociale uitsluiting te 

bestrijden. 

(3) Volgens artikel 3 VEU bevordert de 

Unie sociale rechtvaardigheid en 

bescherming. In artikel 9 VWEU wordt de 

Unie de taak toebedeeld een hoog niveau 

van werkgelegenheid te bevorderen, 

adequate sociale bescherming te 

waarborgen en sociale uitsluiting te 

bestrijden door een hoog niveau van 

onderwijs, opleiding en bescherming van 

de volksgezondheid. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) De bestrijding van fraude, sociale 

dumping, misbruik en het omzeilen van de 

regels inzake terbeschikkingstelling is een 

prioriteit. De versterking van de Europese 

regels inzake terbeschikkingstelling is dan 

ook een absolute noodzaak. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Bijna twintig jaar na de vaststelling 

ervan is het noodzakelijk na te gaan of de 

terbeschikkingstellingsrichtlijn nog steeds 

het juiste evenwicht houdt tussen de 

noodzaak het vrij verrichten van diensten 

te bevorderen en de noodzaak de rechten 

van ter beschikking gestelde werknemers te 

beschermen. 

(4) Bijna twintig jaar na de vaststelling 

ervan, en gezien de talloze fraudegevallen 

en de ongeschikte nationale wetgeving, 

blijkt dat de terbeschikkingstellingsrichtlijn 

er niet in slaagt het juiste evenwicht te 

houden tussen de noodzaak het vrij 

verrichten van diensten te bevorderen en de 

noodzaak de rechten van ter beschikking 

gestelde werknemers te beschermen. 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Het beginsel van gelijke 

behandeling en het verbod op discriminatie 

op basis van nationaliteit zijn sinds de 

oprichtingsverdragen in de EU-wetgeving 

verankerd. Het beginsel van gelijke 

beloning is via secundair recht ingevoerd, 

niet enkel voor mannen en vrouwen, maar 

ook voor werknemers met een contract 

voor bepaalde tijd en vergelijkbare 

werknemers in vaste dienst, voor deeltijdse 

en voltijdse werknemers of voor 

uitzendkrachten en vergelijkbare 

werknemers van de inlenende 

onderneming. 

(5) Het beginsel van gelijke 

behandeling en het verbod op discriminatie 

op basis van nationaliteit zijn sinds de 

oprichtingsverdragen in de EU-wetgeving 

verankerd. Het beginsel van gelijke 

beloning is via secundair recht ingevoerd, 

niet enkel voor mannen en vrouwen, maar 

ook voor werknemers met een contract 

voor bepaalde tijd en vergelijkbare 

werknemers in vaste dienst, voor deeltijdse 

en voltijdse werknemers of voor 

uitzendkrachten en vergelijkbare 

werknemers van de inlenende 

onderneming. Bij de toepassing van deze 

beginselen moet de desbetreffende 

rechtspraak van het Hof van Justitie van 

de Europese Unie (het Hof van Justitie) 

worden meegewogen en geëerbiedigd. 

Motivering 

Zie onder meer zaak C-341/05, Laval, r.o. 60, zaak C-490/04, r.o. 19, en gevoegde zaken C-

49/98, C-50/98, C-52/98 t/m C-54/98 en C-68/98 t/m C-71/98. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) Uit hoofde van de artikelen 3 en 8 

van de Rome I-Verordening moeten 

individuele arbeidsovereenkomsten 

worden beheerst door het recht dat de 

partijen in kwestie hebben gekozen. Deze 

keuze mag er evenwel niet toe leiden dat 

de werknemer de bescherming verliest 

welke hij geniet op grond van de 

dwingende bepalingen van het recht van 

het betreffende land die van toepassing 

zouden zijn geweest bij gebreke van een 

rechtskeuze. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) De vrijheid van werkgevers en 

werknemers om te kiezen welk recht van 

toepassing is, moet een van de hoekstenen 

vormen van het vrije verkeer van 

werknemers en het vrij verrichten van 

diensten. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) In de Rome I-verordening is 

bepaald dat het land waar de arbeid 

gewoonlijk wordt verricht niet geacht 

wordt te zijn gewijzigd wanneer de 

werknemer zijn arbeid tijdelijk in een 

ander land verricht. 

(7) In de Rome I-verordening is 

bovendien bepaald dat het land waar de 

arbeid gewoonlijk wordt verricht niet 

geacht wordt te zijn gewijzigd wanneer de 

werknemer zijn arbeid tijdelijk in een 

ander land verricht. 
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Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) Uit de rechtspraak van het Hof 

van Justitie volgt dat ter beschikking 

gestelde werknemers op generlei wijze 

toegang hebben tot de arbeidsmarkt van 

het gastland wanneer zij na de afronding 

van hun werkzaamheden terugkeren naar 

hun land van herkomst. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 ter) Het Hof van Justitie heeft 

geoordeeld dat het tijdelijk karakter van 

de dienstverrichting moet worden 

beoordeeld aan de hand van de duur, de 

frequentie, de periodiciteit en de 

continuïteit van de dienst. De 

dienstverrichter in de zin van het Verdrag 

kan zich in de gastlidstaat voorzien van de 

infrastructuur die nodig is om de 

betreffende diensten te kunnen verrichten. 

(Zaak C-55/94, Reinhard Gebhard/Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di 

Milano, jurispr. 1995, blz. I-04165, r.o. 39; zaak C-396/1, Sähköalojen ammattiliitto ry c/ 

Elektrobudowa Spółka Akcyjna, jurispr. 2015, zaak C-396/1). 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 quater) Voorts is het een van de 

doelstellingen van Richtlijn 2014/67/EU 

om daadwerkelijke terbeschikkingstelling 
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te identificeren en misbruik en ontwijking 

te voorkomen. 

 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Met het oog op de lange looptijd 

van bepaalde terbeschikkingstellingen is 

het noodzakelijk vast te stellen dat 

wanneer de terbeschikkingstelling langer 

duurt dan 24 maanden, de gastlidstaat 

wordt geacht het land te zijn waar het 

werk wordt uitgevoerd. Volgens het 

beginsel van de Rome I-verordening is 

daarom het recht van de gastlidstaat van 

toepassing op de arbeidsovereenkomst van 

die ter beschikking gestelde werknemers 

indien de partijen geen andere 

rechtskeuze hebben gemaakt. Indien een 

andere keuze is gemaakt, mag dat echter 

niet tot gevolg hebben dat de werknemer 

de bescherming wordt ontnomen die hem 

wordt geboden door bepalingen waarvan 

volgens de wet van de gastlidstaat niet bij 

overeenkomst kan worden afgeweken. Dit 

moet van toepassing zijn vanaf het begin 

van de terbeschikkingstelling wanneer die 

voor meer dan 24 maanden is gepland en 

vanaf de eerste dag na de 24 maanden 

wanneer de terbeschikkingstelling 

daadwerkelijk langer duurt. Dit 

voorschrift doet geen afbreuk aan het 

recht van ondernemingen die werknemers 

op het grondgebied van een andere 

lidstaat ter beschikking stellen om ook 

vrijheid van dienstverrichting in te roepen 

in omstandigheden waarbij de 

terbeschikkingstelling langer dan 24 

maanden duurt. Het doel is louter 

rechtszekerheid te creëren bij de 

toepassing van de Rome I-verordening in 

een specifieke situatie zonder die 

verordening op een of andere manier te 

Schrappen 
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wijzigen. De werknemer zal met name de 

bescherming en de voordelen van de 

Rome I-verordening genieten. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Volgens de vaste rechtspraak mag 

het vrij verrichten van diensten slechts 

worden beperkt wanneer dat 

gerechtvaardigd is door dwingende 

redenen van algemeen belang en wanneer 

die beperking evenredig en noodzakelijk is. 

(9) Artikel 56 VWEU vereist de 

opheffing van iedere beperking op het vrij 

verrichten van diensten, ook indien deze 

zonder onderscheid geldt voor 

binnenlandse dienstverrichters en 

dienstverrichters uit andere lidstaten, en 

indien die beperkingen de 

werkzaamheden van dienstverrichters die 

in een andere lidstaat zijn gevestigd en 

aldaar rechtmatig gelijksoortige diensten 

verrichten, onmogelijk maken, 

belemmeren of minder aantrekkelijk 

maken. Volgens de vaste rechtspraak mag 

het vrij verrichten van diensten slechts 

worden beperkt wanneer dat 

gerechtvaardigd is door dwingende 

redenen die verband houden met het 

algemeen belang en wanneer die beperking 

passend, evenredig en noodzakelijk is. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) Richtlijn 2014/67/EU inzake de 

handhaving van Richtlijn 96/71/EG 

voorziet in een aantal bepalingen die als 

doel hebben te waarborgen dat de regels 

met betrekking tot de 

terbeschikkingstelling van werknemers 

door alle dienstverrichters worden 

gehandhaafd en geëerbiedigd. Artikel 4 

van de handhavingsrichtlijn voorziet in 
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een duidelijke lijst van elementen die 

moeten worden beoordeeld om 

daadwerkelijke terbeschikkingstelling te 

identificeren en misbruik en ontwijking te 

voorkomen. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Gezien de zeer mobiele aard van de 

arbeid in internationaal wegvervoer doet de 

uitvoering van de 

terbeschikkingstellingsrichtlijn bijzondere 

juridische vragen en moeilijkheden rijzen 

(vooral waar het verband met de betrokken 

lidstaat onvoldoende is). Die uitdagingen 

zouden het best worden aangepakt door 

middel van sectorspecifieke wetgeving 

samen met andere EU-initiatieven die 

gericht zijn op het verbeteren van de 

interne wegvervoermarkt. 

(10) Gezien de zeer mobiele aard van de 

arbeid in internationaal vervoer doet de 

terbeschikkingstelling van werknemers 

bijzondere juridische vragen en 

moeilijkheden rijzen (vooral waar de 

verbanden met de betrokken lidstaat 

onvoldoende zijn). De Commissie heeft 

meegedeeld dat zij deze kwestie aan de 

hand van sectorspecifieke wetgeving zal 

aanpakken, waarmee deze sector zal 

worden vrijgesteld van de bepalingen van 

Richtlijn 96/71/EG. Vervoersdiensten 

zoals doorvoer, internationaal 

goederenvervoer en aanverwante 

cabotage zijn derhalve uitgesloten van het 

toepassingsgebied van deze richtlijn.  

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) In een concurrerende interne markt 

concurreren dienstverrichters niet enkel op 

basis van loonkosten maar ook op basis 

van factoren als productiviteit en efficiëntie 

of de kwaliteit en innovatie van goederen 

en diensten. 

(11) In een concurrerende interne markt 

concurreren dienstverrichters niet enkel op 

basis van kosten maar ook op basis van 

factoren als het aanbod van vaardigheden, 

productiviteit en efficiëntie, waarbij geldt 

dat lonen, bonussen en toeslagen altijd 

zijn gebaseerd op een aantal parameters, 

waaronder ervaring, profiel, niveau van 

verantwoordelijkheden en 

arbeidsmarktomstandigheden, of op de 
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kwaliteit en innovatie van goederen en 

diensten. 

Motivering 

In overeenstemming met het antwoord op een schriftelijke vraag van commissaris Oettinger 

namens de Commissie (E-008821/2016, 25 januari 2017). "Net als in iedere andere 

organisatie is bezoldiging in de EU-instellingen gebaseerd op een aantal parameters, 

waaronder ervaring, profiel, arbeidsmarktomstandigheden, enz." 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) In het VWEU wordt 

uitdrukkelijk erkend dat de verschillen 

tussen de nationale stelsels van 

arbeidsverhoudingen en de autonomie 

van de sociale partners moeten worden 

geëerbiedigd. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Het is de bevoegdheid van de 

lidstaten overeenkomstig hun wetgeving en 

praktijk bezoldigingsvoorschriften vast te 

stellen. Het toepassen van nationale 

bezoldigingsvoorschriften op ter 

beschikking gestelde werknemers moet 

echter gerechtvaardigd zijn door de 

noodzaak hen te beschermen en mag 

grensoverschrijdende dienstverrichting niet 

op onevenredige wijze beperken. 

(12) Het is de bevoegdheid van de 

lidstaten overeenkomstig hun wetgeving en 

praktijk bezoldigingsvoorschriften vast te 

stellen. Het toepassen van deze nationale 

bezoldigingsvoorschriften op ter 

beschikking gestelde werknemers moet 

echter evenredig, niet-discriminerend en 

gerechtvaardigd zijn door de noodzaak hen 

te beschermen en mag 

grensoverschrijdende dienstverrichting niet 

op onevenredige wijze beperken. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 
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Overweging 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) Uit de rechtspraak van het 

Hof van Justitie volgt dat de sociale 

bescherming van werknemers kan worden 

erkend als een dwingende reden die het 

opleggen rechtvaardigt van verplichtingen 

die mogelijk een beperking vormen op het 

vrij verrichten van diensten. Dit is echter 

niet aan de orde wanneer werknemers die 

in dienst zijn bij een werkgever, tijdelijk 

werkzaamheden verrichten in de 

gastlidstaat en dezelfde of grotendeels 

dezelfde bescherming genieten op grond 

van de verplichtingen waar de werkgever 

al aan is gehouden in de lidstaat waar hij 

is gevestigd. Dit is met name van belang 

bij het vermijden van aanvullende 

verplichtingen waar de ondernemingen al 

aan zijn gehouden voor dezelfde periode 

van tewerkstelling in de lidstaat waar zij 

zijn gevestigd. Het Hof van Justitie heeft 

ook de rechtmatigheid van nationale 

bepalingen uitgesloten die het 

ondernemingen uit andere lidstaten 

lastiger maken om diensten te verrichten 

dan ondernemingen die op het nationaal 

grondgebied zijn gevestigd, en daarmee 

een belemmering vormen voor het vrije 

verkeer van diensten. 

(Arblade, gevoegde zaken 369/96 en 376/96 (r.o. 51) Seco, gevoegde zaken 62 en 63/81, Seco 

SA v. Etablissement d'Assurance contre la Vieillesse et l'Invalidité en Raymond Vander 

Elst/Office des Migrations Internationales zaak C-43/93.) 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 ter) Het Hof van Justitie heeft 

verder verduidelijkt dat bepalingen met 

betrekking tot collectieve overeenkomsten 

niet per definitie een 
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uitzonderingsbepaling uit hoofde van de 

openbare orde vormen in de zin van 

artikel 3, lid 10, van Richtlijn 96/71/EG. 

(C-319/06, Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg, r.o. 

64.) 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De componenten van bezoldiging 

die voortvloeien uit de nationale wetgeving 

of algemeen verbindende collectieve 

overeenkomsten moeten duidelijk en 

transparant zijn voor alle 

dienstverrichters. Daarom is het 

gerechtvaardigd de lidstaten te verplichten 

de componenten van de bezoldiging 
bekend te maken op de enige website 

waarin in artikel 5 van de 

handhavingsrichtlijn is voorzien. 

(13) De informatie over componenten 

van bezoldiging die voortvloeien uit de 

nationale wetgeving of algemeen 

verbindende collectieve overeenkomsten of 

scheidsrechterlijke uitspraken die 

algemeen verbindend zijn verklaard in de 

zin van artikel 3, lid 8, moet duidelijk, up-

to-date, transparant en openbaar 

toegankelijk zijn voor alle 

dienstverrichters. Daarom is het 

gerechtvaardigd de lidstaten te verplichten 

deze informatie bekend te maken op de 

enige website waarin in artikel 5 van de 

handhavingsrichtlijn is voorzien. Sociale 

partners zijn eveneens verplicht alle 

collectieve overeenkomsten openbaar te 

maken die op grond van deze richtlijn van 

toepassing zijn. Ook buitenlandse 

onderaannemers moeten schriftelijk in 

kennis worden gesteld van de 

arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 

die zij ten aanzien van ter beschikking 

gestelde werknemers moeten toepassen. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) Alle bij deze richtlijn 

ingevoerde maatregelen zijn 
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gerechtvaardigd en evenredig, zodat ze 

niet leiden tot administratieve lasten of tot 

blokkering van het potentieel van 

bedrijven, met name kleine en 

middelgrote ondernemingen (kmo's), om 

nieuwe banen te creëren, terwijl de 

gedetacheerde werknemers ermee worden 

beschermd. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Door wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen of 

collectieve overeenkomsten die van 

toepassing zijn in de lidstaten kan ervoor 

worden gezorgd dat ondernemingen bij het 

contracteren van onderaannemers niet de 

mogelijkheid krijgen de regels te omzeilen 

die bepaalde arbeidsvoorwaarden en -

omstandigheden moeten garanderen in 

verband met bezoldiging. Wanneer 

dergelijke bezoldigingsvoorschriften op 

nationaal niveau bestaan, mag de lidstaat 

deze op niet-discriminerende wijze 

toepassen op ondernemingen die 

werknemers ter beschikking stellen op zijn 

grondgebied op voorwaarde dat zij de 

grensoverschrijdende dienstverrichting niet 

op onevenredige wijze beperken. 

(14) Lidstaten hebben het recht op hun 

grondgebied passende maatregelen in te 

stellen die van toepassing zijn op 

dienstverrichters, waaronder 

dienstverrichters uit een andere lidstaat, 

teneinde naleving van de toepasselijke 

regels te waarborgen met betrekking tot 

terbeschikkingstelling in het geval van 

onderaannemingsketens. Waar het de 

bouwsector betreft, zijn de lidstaten uit 

hoofde van Richtlijn 2014/67/EU al 

verplicht passende 

aansprakelijkheidsmaatregelen te nemen 

ter waarborging van eerlijke concurrentie 

en de rechten van werknemers. Door 

wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen of algemeen verbindende 

collectieve overeenkomsten die van 

toepassing zijn in de lidstaten kan er dan 

ook voor worden gezorgd dat 

ondernemingen bij het contracteren van 

onderaannemers niet de mogelijkheid 

krijgen de regels te omzeilen die bepaalde 

arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 

moeten garanderen in verband met 

bezoldiging. Wanneer dergelijke 

bezoldigingsvoorschriften op nationaal 

niveau bestaan, mag de lidstaat deze op 

niet-discriminerende wijze toepassen op 

ondernemingen die werknemers ter 

beschikking stellen op zijn grondgebied op 

voorwaarde dat zij de grensoverschrijdende 
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dienstverrichting niet op onevenredige 

wijze beperken. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw) 

Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 1 – lid 2 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (-1) Artikel 1, lid 2, wordt vervangen 

door: 

"2.  Deze richtlijn is niet van toepassing 

op het zeevarend personeel van 

koopvaardijondernemingen." 

"2.  Deze richtlijn is niet van toepassing 

op het zeevarend personeel van 

koopvaardijondernemingen en 

vervoersdiensten zoals doorvoer, 

internationaal vervoer en aanverwante 

cabotage." 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 2 bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 2 bis Artikel 2 bis 

1. Wanneer de verwachte of 

daadwerkelijke duur van de 

terbeschikkingstelling meer dan 24 

maanden bedraagt, wordt de lidstaat op het 

grondgebied waarvan een werknemer ter 

beschikking is gesteld geacht het land te 

zijn waarin hij of zij het werk gewoonlijk 

uitvoert. 

1. Wanneer de daadwerkelijke duur 

van de ononderbroken 

terbeschikkingstelling van een werknemer 

meer dan 24 maanden bedraagt, wordt de 

lidstaat op het grondgebied waarvan een 

werknemer ter beschikking is gesteld 

geacht het land te zijn waarin hij of zij het 

werk gewoonlijk uitvoert, voor zover de 

partijen geen andere rechtskeuze hebben 

gemaakt overeenkomstig artikel 3, lid 1, 

van de Rome I-verordening. 

 1 bis.  Een werkgever mag op basis van 

gegronde redenen een verzoek indienen 

voor een afwijking van deze 24 maanden, 
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dat door de bevoegde autoriteit van de 

gastlidstaat moet worden goedgekeurd. 

 De bevoegde autoriteit van de gastlidstaat 

neemt haar besluiten over verzoeken om 

afwijking op gerechtvaardigde, evenredige 

en niet-discriminerende wijze en 

overeenkomstig Verordening 

883/2004/EG en artikel 4 van Richtlijn 

2014/67/EU.  

 Voordat de bevoegde autoriteit van de 

gastlidstaat een besluit neemt over een 

dergelijk verzoek om afwijking, raadpleegt 

zij, overeenkomstig de artikelen 6 en 7 

van Richtlijn 2014/67/EU, de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaat van herkomst 

van de werknemer. 

2. Voor de toepassing van lid 1 moet, 

wanneer ter beschikking gestelde 

werknemers op dezelfde plaats en voor 

hetzelfde werk worden vervangen, 

rekening worden gehouden met de totale 

duur van de terbeschikkingstelling van de 

betrokken werknemers voor zover het 

werknemers betreft die daadwerkelijk ten 

minste voor zes maanden ter beschikking 

worden gesteld. 

 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a 

Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 3 – lid 1 – streepje 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- in collectieve 

arbeidsovereenkomsten of 

scheidsrechterlijke uitspraken die algemeen 

verbindend zijn verklaard in de zin van lid 

8: 

- in collectieve 

arbeidsovereenkomsten of 

scheidsrechterlijke uitspraken die algemeen 

verbindend zijn verklaard in de zin van lid 

8, op voorwaarde dat ze zijn gepubliceerd 

op de enige officiële nationale website 

zoals bedoeld in artikel 5 van Richtlijn 

2014/67/EU: 
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Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a 

Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 3 – lid 1 – streepje 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) minimumaantal betaalde 

vakantiedagen 

b) minimumaantal jaarlijkse 

vakantiedagen met behoud van loon 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a 

Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 3 – lid 1 – streepje 2 – letter g bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 g bis)  toeslagen voor reiskosten en 

maaltijd- en verblijfskosten voor 

werknemers die beroepshalve van huis 

zijn. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a 

 Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 3 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor de toepassing van deze richtlijn 

wordt onder bezoldiging verstaan alle 

bezoldigingselementen die verplicht zijn 
bij nationale wettelijke of 

bestuursrechtelijke bepalingen, collectieve 

overeenkomsten of scheidsrechterlijke 

uitspraken die algemeen verbindend zijn 

verklaard en/of bij ontstentenis van een 

stelsel voor het algemeen verbindend 

verklaren van collectieve 

arbeidsovereenkomsten of 

scheidsrechterlijke uitspraken als bedoeld 

In verband met deze richtlijn wordt 

bezoldiging gedefinieerd krachtens het 

nationaal recht en/of de nationale praktijk 

van de lidstaat op het grondgebied 

waarvan de werknemer ter beschikking 

wordt gesteld, bij nationale wettelijke of 

bestuursrechtelijke bepalingen, collectieve 

overeenkomsten of scheidsrechterlijke 

uitspraken die algemeen verbindend zijn 

verklaard of bij ontstentenis van een stelsel 

voor het algemeen verbindend verklaren 

van collectieve arbeidsovereenkomsten of 
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in lid 8, tweede streepje, in de lidstaat op 

het grondgebied waarvan de werknemer ter 

beschikking wordt gesteld. 

scheidsrechterlijke uitspraken als bedoeld 

in lid 8, tweede streepje, in de lidstaat op 

het grondgebied waarvan de werknemer ter 

beschikking wordt gesteld. 

 Voor het berekenen van de bezoldiging in 

de zin van deze richtlijn moet rekening 

worden gehouden met minimumlonen, 

inclusief uurloon en/of loon voor 

stukwerk overeenkomstig loongroepen en 

vergoedingen voor overwerk, toeslagen, 

bonussen en andere verplichte 

componenten. De componenten op basis 

waarvan de bezoldiging wordt berekend, 

moeten componenten zijn die 

overeenkomstig de bepalingen van dit 

artikel worden betaald aan lokaal 

ingehuurde werknemers.   

 Als in verband met de 

terbeschikkingstelling onkosten worden 

gemaakt die voor de rekening van de 

werkgever zijn, waaronder reiskosten en 

maaltijd- en verblijfskosten, wordt de 

vergoeding die ter compensatie van deze 

onkosten wordt betaald, niet als deel van 

het minimumloon beschouwd. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a 

 Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 3 – lid 1 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten maken de componenten van de 

bezoldiging overeenkomstig punt c) 

bekend op de enige nationale website zoals 

bedoeld in artikel 5 van Richtlijn 

2014/67/EU. 

De lidstaten maken de componenten van de 

bezoldiging, de geografische en 

persoonlijke reikwijdte ervan en de 

berekeningsmethode overeenkomstig punt 

c) bekend op de enige nationale website 

zoals bedoeld in artikel 5 van Richtlijn 

2014/67/EU. 

 Bij de berekening van de aan een ter 

beschikking gestelde werknemer 

verschuldigde bedragen worden dubbele 

betalingen van gelijke of soortgelijke aard 
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voorkomen. 

 De nationale instanties leggen geen 

sanctie op voor een foutieve berekening 

van een betaling of voor een niet-verrichte 

betaling aan een ter beschikking gestelde 

werknemer als gevolg van op de enige 

nationale website bekendgemaakte 

ontoegankelijke, incorrecte of 

ontoereikende informatie. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a bis (nieuw) 

Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 3 – lid -1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) Het volgende lid wordt toegevoegd: 

 "-1 bis.  Wanneer kan worden 

aangetoond dat de gastlidstaat de 

componenten van de lonen, met inbegrip 

van alle bonussen en toeslagen 

overeenkomstig punt c, niet heeft 

bekendgemaakt op de enige nationale 

website zoals bedoeld in artikel 5 van 

Richtlijn 2014/67/EU, of wanneer de 

informatie niet op een duidelijke, 

transparante en ondubbelzinnige wijze is 

verstrekt, worden dienstverrichters 

vrijgesteld van de verplichting om de 

boete te betalen die hun is opgelegd 

vanwege het feit dat zij minder betalen 

dan het in de gastlidstaat wettelijk 

vastgelegde minimumloon. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b 

Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 3 – lid 1 bis  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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1 bis. Als ondernemingen die zijn 

gevestigd op het grondgebied van een 

lidstaat bij wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepaling of collectieve overeenkomst 

verplicht zijn in het kader van hun 

contractuele verplichtingen enkel 

onderaannemers te contracteren die 

bepaalde arbeidsvoorwaarden en -

omstandigheden inzake bezoldiging 

waarborgen, mag de lidstaat op niet-

discriminerende en evenredige basis 

bepalen dat voor dergelijke 

ondernemingen dezelfde verplichting 

geldt voor het contracteren van in artikel 

1, lid 1, bedoelde ondernemingen die 

werknemers op zijn grondgebied ter 

beschikking stellen. 

1 bis. Als ondernemingen die zijn 

gevestigd op het grondgebied van een 

lidstaat bij wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepaling of collectieve overeenkomst 

verplicht zijn in het kader van hun 

contractuele verplichtingen enkel 

onderaannemers te contracteren die 

bepaalde arbeidsvoorwaarden en -

omstandigheden inzake bezoldiging 

waarborgen, moet de lidstaat die 

gebruikmaakt van de in dit lid vermelde 

mogelijkheid, ervoor zorgen dat een 

onderneming die een andere 

onderneming contracteert als bedoeld in 

artikel 1, lid 1, van deze richtlijn, die 

onderneming schriftelijk op de hoogte 

brengt van de arbeidsvoorwaarden en -

omstandigheden inzake bezoldiging die 

moeten worden gewaarborgd voordat de 

partijen relevante contractuele 

verbintenissen aangaan. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b bis (nieuw) 

Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 3 – lid 1 bis bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) Het volgende lid wordt toegevoegd: 

 "1 bis bis. De aannemer moet de 

onderaannemer op een duidelijke, 

transparante en ondubbelzinnige wijze 

informatie verstrekken over de van 

toepassing zijnde arbeidsomstandigheden, 

met inbegrip van bezoldiging. 

 Wanneer er aanwijzingen zijn dat de 

ondernemer niet naar behoren op de 

hoogte was gebracht door de aannemer, is 

de onderaannemer vrijgesteld van de 

verplichting om bepaalde 

arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 

te waarborgen en om de loonkosten te 

dekken zoals volgens lid 1 is vastgelegd 

binnen de onderneming van de 
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aannemer." 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c bis (nieuw) 

Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 3 – lid 1 ter bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) Het volgende lid wordt toegevoegd: 

 "1 ter bis. De inlenende onderneming 

brengt het uitzendbureau op een 

duidelijke, transparante en 

ondubbelzinnige wijze op de hoogte van 

de van toepassing zijnde regelgeving met 

betrekking tot arbeidsomstandigheden en 

lonen." 

Amendement  36 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c ter (nieuw) 

Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 3 – lid 1 ter ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c ter) Het volgende lid wordt toegevoegd: 

 "1 ter ter. De coördinatie tussen de 

arbeidsinspectiediensten van de lidstaten, 

alsook de Europese samenwerking bij de 

bestrijding van fraude bij 

terbeschikkingstelling, worden versterkt." 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c quater (nieuw) 

 Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 3 – lid 7 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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 c quater) in lid 7 wordt de tweede 

alinea geschrapt. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter e bis (nieuw) 

Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 3 – lid 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e bis)  Het volgende lid wordt toegevoegd: 

 "10 bis. De lidstaten, na 

raadpleging van de sociale partners in 

overeenstemming met de tradities en 

praktijken van elke lidstaat, stellen 

werkgevers en werknemers vrij van de 

vereisten van artikel 3, lid 1, onder a), b) 

en c), hierboven wanneer de activiteiten 

van de werkgever en de werknemers 

plaatsvinden in de volgende sectoren: 

 a) de vervaardiging, de levering, de 

reparatie of het onderhoud van machines, 

uitrusting en andere producten aan 

organisaties die medische behandelingen 

verstrekken aan burgers van de Unie; 

 b) de vervaardiging, de levering, de 

reparatie of het onderhoud van machines, 

uitrusting en andere producten in de 

defensiesector of in andere gebieden die 

nodig zijn voor de verdediging van een 

lidstaat van de Unie; 

 c) de vervaardiging, de levering, de 

reparatie of het onderhoud van machines, 

uitrusting en andere producten in de 

ruimtevaartsector; 

 d) de vervaardiging, de levering, de 

reparatie of het onderhoud van machines, 

uitrusting en andere producten in de 

spoorwegsector; 

 e) de vervaardiging, de levering, de 

reparatie of het onderhoud van machines, 

uitrusting en andere producten van 

belang voor de kritieke nationale 
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infrastructuur van een of meer lidstaten, 

met inbegrip van energievoorziening en 

telecommunicatiediensten; 

 f) de vervaardiging, de levering, de 

reparatie of het onderhoud van machines, 

uitrusting en andere producten van 

belang voor het behoud van de 

grensbeveiliging van een lidstaat van de 

Unie; 

 g) de vervaardiging, de levering, de 

reparatie of het onderhoud van machines, 

uitrusting en andere producten van 

belang voor de gezondheid en veiligheid 

van werknemers of burgers van de Unie. 

Motivering 

Veel fabrikanten in de EU verkopen hun goederen (bijvoorbeeld medische scanners) met een 

diensten- en onderhoudscontract voor de gehele levensduur van het product. Dit artikel wil 

lidstaten in staat stellen ter beschikking gestelde werknemers vrij te stellen van bepaalde 

vereisten die, indien zij werden toegepast, hun mogelijkheid om vrij diensten te verstrekken in 

een andere lidstaat zouden beperken. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter e ter (nieuw) 

Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 3 – lid 10 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e ter)  Het volgende lid wordt toegevoegd: 

 10 ter. De lidstaten, na raadpleging van 

de sociale partners in overeenstemming 

met de tradities en praktijken van elke 

lidstaat, stellen werkgevers en 

werknemers vrij van de vereisten van 

artikel 3, lid 1, onder a), b) en c), 

hierboven wanneer de activiteiten van de 

werkgever en de werknemers gericht zijn 

op de bevordering van het onderwijs en de 

opleiding van de eigen werknemers of 

anderen. 
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Motivering 

Veel fabrikanten in de EU verkopen hun goederen (bijvoorbeeld medische scanners) met een 

diensten- en onderhoudscontract voor de gehele levensduur van het product. Dit artikel wil 

lidstaten in staat stellen ter beschikking gestelde werknemers vrij te stellen van bepaalde 

vereisten die, indien zij werden toegepast, hun mogelijkheid om vrij diensten te verstrekken in 

een andere lidstaat zouden beperken. 
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