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BEKNOPTE MOTIVERING 

I. Inleiding 

Op 8 maart 2016 diende de Commissie het lang verwachte voorstel in tot wijziging van 

Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het 

verrichten van diensten. De voorgestelde wijziging is bedoeld om kwesties aan te pakken die 

in de oorspronkelijke richtlijn niet afdoende konden worden opgelost of die  naar voren zijn 

gekomen ten gevolge van de jurisprudentie van het EHvJ, zoals oneerlijke praktijken en de 

bevordering van het beginsel dat hetzelfde werk op dezelfde plaats op dezelfde wijze moet 

worden bezoldigd. Doel is de terbeschikkingstelling van werknemers te vergemakkelijken in 

een klimaat van eerlijke mededinging en naleving van de rechten van werknemers.  

In de richtlijn van 1996 is het EU-regelgevingskader vastgelegd om een evenwicht te 

bewerkstelligen tussen het vergemakkelijken van de grensoverschrijdende dienstverlening 

enerzijds, en het bieden van bescherming aan ter beschikking gestelde werknemers en het 

zorgen voor gelijke mededingingsvoorwaarden voor buitenlandse en plaatselijke concurrenten 

anderzijds. 

De door de Commissie voorgelegde en nagestreefde herziening omvat wijzigingen op drie 

belangrijke gebieden: 1) de bezoldiging van ter beschikking gestelde werkers, mede in 

gevallen van onderaanneming;  2) de regels inzake uitzendkrachten;  en 3) langdurige 

terbeschikkingstelling. Deze herziening vormt een aanvulling op de handhavingsrichtlijn van 

2014 die bedoeld was om fraude en misbruik te bestrijden en om de administratieve 

samenwerking te verbeteren tussen de nationale instanties die met terbeschikkingstelling zijn 

belast. 

II. Standpunt van de rapporteur 

Uw rapporteur kan zich vinden in de algemene doelstelling van het Commissievoorstel, en is 

ingenomen met het feit dat de Commissie erkent dat een aantal fundamentele problemen in 

verband met het huidige wetgevingskader moeten worden aangepakt middels een herziening 

van de richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers en niet alleen middels 

handhavingsmaatregelen. 

Het Commissievoorstel is een welkome stap in de goede richting. Uw rapporteur is van 

mening dat het voorstel een evenwichtige en evenredige benadering biedt en niet te zeer 

ingrijpt in het beginsel van de vrije dienstverlening op de interne markt.  In dit verband vindt 

uw rapporteur dat de rechtsgrond van artikel 53, lid 1, en artikel 62 moet worden aangevuld 

met de artikelen 151 en 153. Hierdoor komt het doel van het instrument beter tot uiting, te 

weten het vinden van een evenwicht tussen de doelstellingen van vrije dienstverlening en de 

bescherming van werknemers. Uw rapporteur heeft hiertoe geen amendementen ingediend, 

aangezien het passender is deze kwestie in de ten principale bevoegde commissie aan de orde 

te stellen. 

Uw rapporteur stelt een aantal amendementen voor om een bepaalde lacunes in het 

Commissievoorstel te verhelpen. Dit betreft met name: 

1. Duur van de terbeschikkingstelling 

Uw rapporteur steunt de benadering van de Commissie die een vaste limiet in de tijd invoert 

waarna de voorwaarden van het arbeidsrecht van de gastlidstaat moeten worden toegepast.  

Uw rapporteur is echter van mening dat de voorgestelde 24 maanden te lang zijn en dat het 

risico van ongewenste effecten ontstaat, zoals een verlaging van het algemene loonniveau in 

bepaalde sectoren.  
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Om dit probleem aan te pakken stelt uw rapporteur voor de periode tot 6 maanden in te 

korten en te laten ingaan op de eerste dag om potentieel misbruik te voorkomen. Dit vormt 

een betere weergave van de gemiddelde tijdsduur van terbeschikkingstelling, die momenteel 4 

maanden bedraagt. Hierdoor zou de richtlijn ook beter worden afgestemd op de bestaande 

praktijk inzake de toepasselijke regels met betrekking tot de inkomensbelasting.  

Uw rapporteur is van mening dat met betrekking tot overweging 8 en de juridische gevolgen 

ervan in de wetstekst een verdere verduidelijking nodig is. 

 

2.  Bezoldiging 

Uw rapporteur kan het niet eens zijn met het voorstel van de Commissie om op EU-niveau 

een definitie van "bezoldiging" vast te leggen, aangezien het gevaar bestaat dat het brede scala 

van benaderingen door de lidstaten niet in aanmerking wordt genomen. De lidstaten zijn nu al 

uit hoofde van het huidige wetgevingskader verplicht gedetailleerde informatie te leveren over 

hetgeen in hun respectieve wetten en praktijken onder "bezoldiging" wordt verstaan en uit 

welke componenten deze bestaat.  Deze informatie moet op een speciaal hiervoor bedoelde 

website komen te staan. De invoering van een nieuwe EU-definitie zou leiden tot 

rechtsonzekerheid voor de werknemers en de bedrijven, en waarschijnlijk tot een reeks 

rechtszaken leiden. Bovendien leidt dit tot vragen inzake de subsidiariteit, een zorg die 

verscheidene lidstaten reeds tot uiting hebben gebracht. 

De richtlijn zou daarentegen moeten verduidelijken dat de gastlidstaat uitsluitend bevoegd is 

om de componenten van de bezoldiging te definiëren op basis van zijn nationale recht en 

praktijk.  
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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 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 

(8) Met het oog op de lange looptijd 

van bepaalde terbeschikkingstellingen is 

het noodzakelijk vast te stellen dat wanneer 

de terbeschikkingstelling langer duurt dan 

zes 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 zes maanden is gepland en vanaf 

de eerste dag na de zes 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 zes 

maanden duurt. Het doel is louter 

rechtszekerheid te creëren bij de toepassing 

van de Rome I-verordening in een 

specifieke situatie zonder die verordening 
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op een of andere manier te wijzigen. De 

werknemer zal met name de bescherming 

en de voordelen van de Rome I-

verordening genieten. 

op een of andere manier te wijzigen. De 

werknemer zal met name de bescherming 

en de voordelen van de Rome I-

verordening genieten. 

Or. en 

 

Amendement  2 

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. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  3 

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 

(12) Het is de exclusieve bevoegdheid 

van de lidstaten overeenkomstig hun 

wetgeving en praktijk 

bezoldigingsvoorschriften vast te stellen. 
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grensoverschrijdende dienstverrichting 

niet op onevenredige wijze beperken. 

Or. en 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt -1 (nieuw) 

Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 1 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-1) Het volgende lid wordt toegevoegd: 

 "4 bis. Deze richtlijn doet geen afbreuk 

aan de mogelijkheid van de lidstaten om 

voor de werknemers gunstigere wetten, 

regelgeving en administratieve bepalingen 

toe te passen of in te voeren of om voor de 

werknemers gunstigere collectieve 

overeenkomsten mogelijk te maken of te 

bevorderen. 

Or. en 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 1 

Richtlijn 96/71/EG 

"Artikel 2 bis - titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Terbeschikkingstelling van meer dan 24 

maanden 

Terbeschikkingstelling van meer dan zes 

maanden 

Or. en 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 1 
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 Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 2 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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. 

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." 

Or. en 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 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 lid 8, tweede streepje, in de lidstaat op 

het grondgebied waarvan de werknemer ter 

beschikking wordt gesteld. 

Voor de toepassing van deze richtlijn 

wordt bezoldiging gedefinieerd bij 

nationale wetgeving en/of praktijk van de 

lidstaat op het grondgebied waarvan de 

werknemer ter beschikking wordt gesteld. 

Or. en 
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Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 2 – letter d 

 Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 3 – lid 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) Lid 9 wordt geschrapt. Schrappen 

Or. en 

 

 


