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BEKNOPTE MOTIVERING

De globalisering zorgt ervoor dat de wereld in snel tempo verandert. Ook de Europese Unie 
moet zich aanpassen aan de nieuwe realiteit van een geglobaliseerde wereld met onderling 
afhankelijke nationale economieën, en moet eveneens haar wetten en voorschriften daarop 
afstemmen. Tijdelijke mobiliteit van uiterst vakbekwame werknemers is een essentieel 
kenmerk van het huidige zakenmodel en vooral multinationale ondernemingen vertrouwen 
steeds meer op specialisten die bij verschillende projecten in de gehele wereld kunnen 
inspringen, vaak op korte termijn. Dit is voor de rapporteur aanleiding om het in het algemeen 
eens te zijn met het doel een uniform pakket regels vast te stellen voor overplaatsing binnen 
een onderneming en de bureaucratie te beperken die gepaard gaat met de huidige 
voorschriften voor binnen een onderneming overgeplaatste personen die de Europese Unie 
binnenkomen.

De binnenkomst in het land van overplaatsing en de mobiliteit van binnen een onderneming 
overgeplaatste personen viel tot nu toe onder de bevoegdheid van de lidstaten afzonderlijk en 
deze richtlijn zal daarin verandering brengen. Hopelijk zal de nieuwe situatie een meerwaarde 
voor alle betrokkenen inhouden. De nieuwe regels moeten uniform en transparant zijn en 
bedrijven noch lidstaten ontsnappingsclausules of opt-outs bieden.

De bepalingen van de Commissie om bureaucratie en administratieve lasten voor bedrijven te 
verminderen, zijn prijzenswaardig. Een éénloket-benadering is voor bedrijven essentieel 
omdat het tot een minder bureaucratische en efficiëntere aanvraagprocedure leidt. In beginsel 
mag niet om een arbeidsmarkttoets worden gevraagd.

De criteria en definities van het Commissievoorstel moeten worden verbeterd en 
nauwkeuriger worden gemaakt. De definities van leidinggevenden en specialisten behoeven 
verbetering om ze juridisch waterdicht te maken en dubbelzinnigheid te vermijden. Uw 
rapporteur acht de definities die in de richtlijn inzake de blauwe kaart worden gehanteerd in 
dit verband nuttig. Hoewel de houders van een blauwe kaart geen werknemers zijn die binnen 
een onderneming worden overgeplaatst, maar hoog opgeleide of gespecialiseerde personen 
die een blauwe kaart aanvragen, hebben ze toch hetzelfde profiel wat hun kwalificatieniveau 
en beroepservaring betreft. 

Uw rapporteur verschilt fundamenteel van mening met de Commissie over de voorschriften 
die van toepassing moeten zijn op mensen die binnen een onderneming worden overgeplaatst. 
De verwijzing naar de richtlijn inzake de terbeschikkingstelling van werknemers (de 
"detacheringsrichtlijn") die de Commissie op het oog heeft lijkt om diverse redenen niet 
geschikt voor onderhavige richtlijn. Gezien het feit dat deze detacheringsrichtlijn momenteel 
wordt herzien, kan men zich bovendien afvragen wat voor zin het heeft te verwijzen naar 
wetgeving die thans niet meer aan haar oorspronkelijke doel beantwoordt. Deze richtlijn staat 
op de helling en wij weten niet hoe de uiteindelijke tekst eruit zal zien. Terwijl de 
detacheringsrichtlijn erop gericht is het vrije verkeer van diensten te waarborgen, is het doel 
van de richtlijn inzake overplaatsing binnen een onderneming het garanderen van het vrije 
verkeer van arbeidskrachten.
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Zowel in de Verdragen van de Europese Unie als het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie is vastgelegd dat burgers van derde landen op voet van gelijkheid met die van 
de Europese Unie moeten worden behandeld. In deze richtlijn moet duidelijk worden vermeld 
dat een behandeling die gelijk is aan die van de plaatselijke werknemers het uitgangspunt is. 
Vasthouden aan dit beginsel zou voor iedereen voordelen bieden, zowel de lidstaten als de 
bedrijven die dan exact weten welke regels van toepassing zijn.

De Commissie stelt in haar voorstel dat algemeen verbindende collectieve 
arbeidsovereenkomsten op de binnen een onderneming overgeplaatste personen moeten 
worden toegepast. Dit is een goed uitgangspunt, maar het is niet voldoende, aangezien deze 
overeenkomsten niet alle sectoren binnen de Europese Unie dekken. Om deze lacune te 
sluiten, zouden collectieve arbeidsovereenkomsten van allerlei niveaus, met inbegrip van 
bedrijfsovereenkomsten, op de binnen een onderneming overgeplaatste werknemers moeten 
worden toegepast, en niet alleen algemeen verbindende.  Zo zouden er gelijke uitgangspunten 
voor iedereen worden geschapen en zou gezorgd worden voor de toepassing van hetzelfde 
pakket regels op alle werknemers – of het nu gaat om werknemers uit het land van vestiging 
van de onderneming of werknemers uit derde landen.

Eén van de belangrijkste onderdelen van dit stuk wetgeving heeft betrekking op de mobiliteit 
tussen de lidstaten van de EU – het betreft hier met name artikel 16 van de onderhavige 
richtlijn. Uw rapporteur betreurt het dat onze commissie geen wetgevingsbevoegdheid heeft 
met betrekking tot dit artikel, dat het centrale punt van de richtlijn vormt, en tot het 
bevoegdheidsterrein van onze commissie kan worden gerekend, aangezien het te maken heeft 
met de mobiliteit van werknemers binnen de Europese Unie.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name op artikel 79, lid 2, onder a) en b),

Gelet op het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name op artikel 79, lid 2, onder a) en b), en 
artikel 153, onder a), b) en g),

Or. en

Motivering

De richtlijn is niet uitsluitend een immigratie-instrument, maar ook een instrument dat de 
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rechten van werknemers in een arbeidsverhouding definieert en de bescherming van die 
werknemers dient. Artikel 15, lid 3, van het Handvest van de grondrechten van de EU bepaalt 
dat onderdanen van derde landen recht hebben op arbeidsvoorwaarden die gelijkwaardig zijn 
aan die welke de burgers van de Unie genieten.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, en 
met name artikel 15, lid 3, hiervan,

Or. en

Motivering

De richtlijn is niet uitsluitend een immigratie-instrument, maar ook een instrument dat de 
rechten van werknemers in een arbeidsverhouding definieert en de bescherming van die 
werknemers dient. Artikel 15, lid 3, van het Handvest van de grondrechten van de EU bepaalt 
dat onderdanen van derde landen recht hebben op arbeidsvoorwaarden die gelijkwaardig zijn 
aan die welke de burgers van de Unie genieten.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In deze richtlijn wordt verstaan onder 
'binnen een onderneming overgeplaatste 
personen' leidinggevenden, specialisten en 
afgestudeerde stagiairs met een 
getuigschrift van hoger onderwijs. Deze 
definitie is gebaseerd op specifieke 
verbintenissen van de Unie in het kader 
van de Algemene Overeenkomst 
betreffende de handel in diensten (GATS) 
en bilaterale handelsovereenkomsten. Deze 
verbintenissen uit hoofde van de Algemene 
Overeenkomst betreffende de handel in 
diensten hebben geen betrekking op de 
voorwaarden voor toegang, verblijf en 

(10) In deze richtlijn wordt verstaan onder 
'binnen een onderneming overgeplaatste 
personen' leidinggevenden, specialisten en 
afgestudeerde stagiairs met hogere 
beroepskwalificaties, een getuigschrift van 
hoger onderwijs en beroepservaring. De 
eis van beroepservaring is niet van 
toepassing op afgestudeerde stagiairs.
Binnen een onderneming overgeplaatste 
personen dienen voor functies te worden 
ingezet die hooggekwalificeerd personeel 
vergen. Deze definitie is gebaseerd op 
specifieke verbintenissen van de Unie in 
het kader van de Algemene Overeenkomst 
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werk. Deze richtlijn vormt derhalve een 
aanvulling op deze verbintenissen en 
vergemakkelijkt de toepassing ervan. Het 
toepassingsgebied van de onder deze 
richtlijn vallende overplaatsingen binnen 
een onderneming is echter ruimer dan de 
reikwijdte van de verbintenissen inzake 
handel, aangezien dergelijke 
overplaatsingen niet noodzakelijkerwijs 
plaatsvinden binnen de dienstensector en 
kunnen plaatsvinden vanuit een derde land 
dat geen partij is bij een 
handelsovereenkomst.

betreffende de handel in diensten (GATS), 
bilaterale handelsovereenkomsten en 
richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 
25 mei 2009 betreffende de voorwaarden 
voor toegang en verblijf van onderdanen 
van derde landen met het oog op een 
hooggekwalificeerde baan 1 (blauwe 
kaart-richtlijn). Deze verbintenissen uit 
hoofde van de Algemene Overeenkomst 
betreffende de handel in diensten hebben 
geen betrekking op de voorwaarden voor 
toegang, verblijf en werk. Deze richtlijn 
vormt derhalve een aanvulling op deze 
verbintenissen en vergemakkelijkt de 
toepassing ervan. Deze richtlijn beoogt 
tegemoet te komen aan de behoeften van 
in de Unie gevestigde ondernemingen, 
maar geldt niet voor het verlenen van 
diensten in de zin van de Algemene 
Overeenkomst betreffende de handel in 
diensten.
Het toepassingsgebied van de onder deze 
richtlijn vallende overplaatsingen binnen 
een onderneming is echter ruimer dan de 
reikwijdte van de verbintenissen inzake 
handel, aangezien dergelijke 
overplaatsingen niet noodzakelijkerwijs 
plaatsvinden binnen de dienstensector en 
kunnen plaatsvinden vanuit een derde land 
dat geen partij is bij een 
handelsovereenkomst.

_____________
1 PB L 155 van 18.6.2009, blz. 17.

Or. en

Motivering

Reeds gecodificeerde en functionerende definities uit de blauwe kaart-richtlijn moeten ook in 
deze richtlijn worden toegepast. In aanvulling op de eis van een getuigschrift van hoger 
onderwijs dienen ook de criteria van hogere beroepskwalificaties, beroepservaring en functie 
voor hooggekwalificeerd personeel te worden toegevoegd ter wille van de duidelijkheid, 
transparantie en een betere regelgeving. Hoewel de houders van een blauwe kaard geen 
werknemers zijn die binnen een onderneming worden overgeplaatst, maar hoog opgeleide of 
gespecialiseerde personen die een blauwe kaart aanvragen, hebben ze toch hetzelfde profiel 
wat hun kwalificatieniveau en beroepservaring betreft. 



PA\868972NL.doc 7/19 PE464.975v02-00

NL

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Voor binnen een onderneming 
overgeplaatste personen moeten dezelfde 
arbeidsvoorwaarden gelden als voor ter 
beschikking gestelde werknemers van wie 
de werkgever is gevestigd op het 
grondgebied van de Europese Unie, zoals 
omschreven in Richtlijn 96/71/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
december 1996 betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers 
met het oog op het verrichten van 
diensten. Dat vereiste beschermt 
werknemers en waarborgt een eerlijke 
concurrentie tussen ondernemingen die zijn 
gevestigd in een lidstaat en die welke zijn
gevestigd in een derde land, aangezien dit 
vereiste ervoor zorgt dat deze laatste geen 
concurrentievoordeel zullen kunnen halen 
uit slechtere arbeidsvoorwaarden.

(11) Voor binnen een onderneming 
overgeplaatste personen moeten dezelfde 
arbeidsvoorwaarden gelden als voor 
plaatselijke werknemers. Binnen een 
onderneming overgeplaatste personen 
moeten een behandeling krijgen die 
gelijkwaardig is aan die welke 
onderdanen van de gast-lidstaat of het 
vaste personeel genieten, niet alleen op 
het gebied van hun beloning, maar ten 
aanzien van alle arbeidsvoorwaarden. 
Deze gelijkwaardigheid dient zich niet te 
beperken tot algemeen verbindende 
collectieve arbeidsovereenkomsten, maar 
moet gelden voor elk wettelijk voorschrift, 
elke verordening of bestuursrechtelijke 
bepaling, scheidsrechterlijke uitspraak en 
collectieve arbeidsovereenkomst, met 
inbegrip van bedrijfsovereenkomsten. Dat 
vereiste beschermt werknemers en 
waarborgt een eerlijke concurrentie tussen 
ondernemingen die zijn gevestigd in een 
lidstaat en die welke zijn gevestigd in een 
derde land, aangezien dit vereiste ervoor 
zorgt dat deze laatste geen 
concurrentievoordeel zullen kunnen halen 
uit slechtere arbeidsvoorwaarden.

Or. en

Motivering

Binnen een onderneming overgeplaatste personen moeten op voet van gelijkheid met de 
plaatselijke werknemers worden behandeld. Toepassing van de detacheringsrichtlijn komt 
niet in aanmerking omdat deze richtlijn niet garandeert dat aan dit beginsel wordt 
vastgehouden, zodat vermenging met onderhavige richtlijn moet worden voorkomen.
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Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Aangezien het bij overplaatsingen 
binnen een onderneming om tijdelijke 
migratie gaat, moet de aanvrager bewijzen 
dat de onderdaan van een derde land na de 
beëindiging van de opdracht terug zal 
kunnen worden overgeplaatst naar een 
entiteit die tot hetzelfde concern behoort en 
in een derde land is gevestigd. Dit bewijs 
kan worden geleverd aan de hand van de 
relevante bepalingen uit de 
arbeidsovereenkomst. Er moet een 
opdrachtbrief worden opgesteld, waaruit 
moet blijken dat de leidinggevende of de 
specialist uit een derde land de 
beroepskwalificaties bezit die in de lidstaat 
die hem of haar heeft toegelaten, zijn 
vereist om een functie of een 
gereglementeerd beroep uit te oefenen.

(13) Aangezien het bij overplaatsingen 
binnen een onderneming om tijdelijke 
migratie gaat, moet de aanvrager bewijzen 
dat de onderdaan van een derde land na de 
beëindiging van de opdracht terug zal 
kunnen worden overgeplaatst naar een 
entiteit die tot hetzelfde concern behoort en 
in een derde land is gevestigd. Dit bewijs 
kan worden geleverd aan de hand van de 
relevante bepalingen uit de 
arbeidsovereenkomst. Er moet een 
opdrachtbrief worden opgesteld, waaruit 
moet blijken dat de leidinggevende of de 
specialist uit een derde land het 
getuigschrift van hoger onderwijs, de 
hogere beroepskwalificaties en de 
beroepservaring bezit die in de lidstaat die 
hem of haar heeft toegelaten, zijn vereist 
om een functie of een gereglementeerd 
beroep uit te oefenen.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Deze richtlijn mag geen afbreuk doen 
aan de voorwaarden voor het verrichten 
van diensten in het kader van artikel 56 
van het Verdrag. Zij mag met name geen 
afbreuk doen aan de arbeidsvoorwaarden 
en -verplichtingen die overeenkomstig 
Richtlijn 96/71/EG gelden voor 
werknemers die door een in een lidstaat 
gevestigde onderneming ter beschikking 

Schrappen
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zijn gesteld met het oog op het verrichten 
van een dienst op het grondgebied van een 
andere lidstaat. Deze richtlijn is niet van 
toepassing op onderdanen van derde 
landen die door in een lidstaat gevestigde 
ondernemingen ter beschikking zijn 
gesteld met het oog op het verrichten van 
diensten in de zin van Richtlijn 96/71/EG. 
Bijgevolg kunnen onderdanen van derde 
landen die houder zijn van een 
vergunning voor een binnen een 
onderneming overgeplaatste persoon zich 
niet beroepen op de bepalingen van 
Richtlijn 96/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten. In deze richtlijn 
wordt conform artikel 1, lid 4, van 
Richtlijn 96/71/EG bepaald dat in een 
derde land gevestigde ondernemingen 
geen gunstiger behandeling mogen 
krijgen dan in een lidstaat gevestigde 
ondernemingen.

Or. en

Motivering

Binnen een onderneming overgeplaatste personen moeten op voet van gelijkheid met de 
plaatselijke werknemers worden behandeld. Een verwijzing naar de detacheringsrichtlijn 
komt niet in aanmerking omdat deze richtlijn niet garandeert dat aan dit beginsel wordt 
vastgehouden, zodat vermenging met onderhavige richtlijn moet worden voorkomen.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) onderdanen van derde landen die in het 
kader van het verrichten van diensten in 
de zin van artikel 56 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie activiteiten uitoefenen namens 
ondernemingen die zijn gevestigd in een 

Schrappen
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andere lidstaat, met inbegrip van 
onderdanen van derde landen die ter 
beschikking worden gesteld door 
ondernemingen die zijn gevestigd in een 
lidstaat met het oog op het verrichten van 
diensten overeenkomstig Richtlijn 
96/71/EG.

Or. en

Motivering

De richtlijn inzake de terbeschikkingstelling van werknemers is niet geschikt voor de 
behandeling van binnen een onderneming overgeplaatste personen uit derde landen. Hier 
mag geen vermenging ter wille van de interne mobiliteit van de EU plaatsvinden. 

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) onderdanen van derde landen die 
activiteiten als uitzendkracht verrichten.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "overplaatsing binnen een 
onderneming", de tijdelijke detachering 
van een onderdaan van een derde land van 
een buiten het grondgebied van een lidstaat 
gevestigde onderneming waarmee deze 
onderdaan een arbeidsovereenkomst heeft 
gesloten, naar een entiteit die behoort tot 
dezelfde onderneming of tot hetzelfde 
concern en die is gevestigd op het 
grondgebied van een lidstaat;

b) "overplaatsing binnen een 
onderneming", de tijdelijke overplaatsing
van een onderdaan van een derde land van 
een buiten het grondgebied van een lidstaat 
gevestigde onderneming waarmee deze 
onderdaan een arbeidsovereenkomst heeft 
gesloten, naar een entiteit die behoort tot 
dezelfde onderneming of tot hetzelfde 
concern en die is gevestigd op het 
grondgebied van een lidstaat;
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Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "leidinggevende", ieder lid van het 
hogere kader dat in de eerste plaats leiding 
geeft aan de gastentiteit, onder het 
algemene toezicht of volgens de instructies 
van, in hoofdzaak, de raad van bestuur of 
de aandeelhouders van de onderneming of 
daarmee gelijkgestelde personen; deze 
functie omvat: het leiding geven aan de 
gastentiteit of een afdeling of 
onderafdeling daarvan, het toezicht 
houden op en het controleren van de 
werkzaamheden van andere 
toezichthoudende, hooggespecialiseerde 
of leidinggevende werknemers, het 
persoonlijk bevoegd zijn voor de 
indienstneming en het ontslag van 
werknemers of het aanbevelen van de 
indienstneming of het ontslag van 
werknemers of andere maatregelen in het 
kader van het personeelsbeleid;

e) "leidinggevende", ieder lid van het 
hogere kader dat in de eerste plaats leiding 
geeft aan de gastentiteit, onder het 
algemene toezicht of volgens de instructies 
van, in hoofdzaak, de raad van bestuur of 
de aandeelhouders van de onderneming of 
daarmee gelijkgestelde personen;

Or. en

Motivering

De definitie van 'leidinggevende' moet verduidelijkt worden en moet zich beperken tot 
degenen met hoge kwalificaties en bijzondere vakbekwaamheden wier persoonlijke 
capaciteiten absoluut onmisbaar zijn voor het op de juiste wijze uitvoeren van de specifieke 
activiteiten van het bedrijf in het gastland. Dit houdt in dat de criteria voor toelating de 
kwalificaties en de arbeidsplaats binnen het bedrijf moeten zijn, en niet het salaris. Een 
uitputtende lijst die op inclusieve of exclusieve wijze kan worden geïnterpreteerd levert geen 
verduidelijking van de situatie op.

Amendement 11
Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) "specialist", eenieder die beschikt over 
bijzondere kennis die van wezenlijk en 
specifiek belang is voor de gastentiteit, 
niet alleen rekening houdend met de voor 
het functioneren van de gastentiteit
vereiste specifieke kennis, maar ook met 
de bekwaamheid van de persoon om 
bepaalde werkzaamheden uit te voeren of 
om een bepaald beroep uit te oefenen 
waarvoor specifieke technische 
vaardigheden zijn vereist;

f) "specialist", eenieder die is overgeplaatst 
voor het verrichten van werkzaamheden 
die hoge kwalificaties vereisen, die 
beschikt over hogere beroepskwalificaties, 
kennis op gevorderd niveau en 
voortdurend bijgehouden vakkennis en 
die specifieke kennis heeft die essentieel 
of relevant is voor de specifieke 
activiteiten van de gastentiteit;

Or. en

Motivering

De definitie van 'specialist' moet verduidelijkt worden en moet zich beperken tot degenen met 
hoge kwalificaties en bijzondere vakbekwaamheden wier persoonlijke capaciteiten absoluut 
onmisbaar zijn voor het op de juiste wijze uitvoeren van de specifieke activiteiten van het 
bedrijf in het gastland. Dit houdt in dat de criteria voor toelating de kwalificaties en de 
arbeidsplaats binnen het bedrijf moeten zijn, en niet het salaris.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) "afgestudeerde stagiair", eenieder met 
een getuigschrift van hoger onderwijs die 
wordt overgeplaatst om zijn of haar kennis 
van en ervaring in een onderneming te 
ontwikkelen teneinde hem of haar voor te 
bereiden op de uitoefening van een 
leidinggevende functie in die 
onderneming;

g) "afgestudeerde stagiair", eenieder met 
een getuigschrift van hoger onderwijs die 
wordt overgeplaatst om zijn of haar kennis 
van en ervaring in een onderneming te 
ontwikkelen teneinde hem of haar voor te 
bereiden op de uitoefening van een 
leidinggevende functie met het doel dat 
een vast arbeidscontract met die 
onderneming wordt gesloten, en wiens of 
wier taken in de onderneming te rijmen 
zijn met de hogere opleiding die 
betrokkene heeft afgesloten;

Or. en
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Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) "hooggekwalificeerde baan", baan 
van iemand die:
- in de betrokken lidstaat, als werknemer 
bescherming geniet uit hoofde van de 
nationale arbeidswetgeving en/of van de 
nationale praktijk, ongeacht de juridische 
verhouding, voor het verrichten van reële 
en daadwerkelijke arbeid, die voor of 
onder leiding van iemand anders wordt 
verricht, 
- wordt bezoldigd; en  
- beschikt over de benodigde adequate en 
bijzondere vaardigheden, die blijken uit 
hogere beroepskwalificaties;

Or. en

Motivering

Er is behoefte aan een herziene set definities om de doelstellingen van de richtlijn te 
verduidelijken. Om dit te bereiken moet een reeds gecodificeerde en functionerende Europese
definitie van 'hooggekwalificeerde baan' in de richtlijn worden opgenomen om ervoor te 
zorgen dat de binnen een onderneming overgeplaatste personen te werk worden gesteld onder 
de voorwaarden die onderhavige richtlijn beoogt.  De definitie is afkomstig uit richtlijn 
2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en 
verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan 
(blauwe kaart-richtlijn).

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g ter) "hogere beroepskwalificaties", 
kwalificaties die worden gestaafd door een 
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getuigschrift van hoger onderwijs of, bij 
wijze van afwijking, indien de nationale 
wetgeving daarin voorziet, door ten minste 
vijf jaar beroepservaring die vergelijkbaar 
is met het niveau van getuigschriften van 
hoger onderwijs en die relevant is in het 
beroep of de sector zoals gespecificeerd in 
de arbeidsovereenkomst of het bindende 
aanbod van een baan;

Or. en

Motivering

Er is behoefte aan een herziene set definities om de doelstellingen van de richtlijn te 
verduidelijken. Om dit te bereiken moet een reeds gecodificeerde en functionerende Europese 
definitie van 'hogere beroepskwalificaties' in de richtlijn worden opgenomen om ervoor te 
zorgen dat de binnen een onderneming overgeplaatste personen te werk worden gesteld onder 
de voorwaarden die onderhavige richtlijn beoogt. Deze kwalificaties, zoals ook vermeld in 
artikel 5, onder d), van het Commissievoorstel, moeten zo duidelijk mogelijk worden 
aangegeven. De definitie is afkomstig uit richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 
betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met 
het oog op een hooggekwalificeerde baan (blauwe kaart-richtlijn).

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter g quater

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g quater) "beroepservaring", de 
daadwerkelijke en geoorloofde 
uitoefening van het betrokken beroep; 

Or. en

Motivering

Er is behoefte aan een herziene set definities om de doelstellingen van de richtlijn te 
verduidelijken. Om dit te bereiken moet een reeds gecodificeerde en functionerende Europese 
definitie van 'beroepservaring' in de richtlijn worden opgenomen om ervoor te zorgen dat de 
binnen een onderneming overgeplaatste personen te werk worden gesteld onder de 
voorwaarden die onderhavige richtlijn beoogt.  De definitie is afkomstig uit richtlijn 
2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en 
verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan 
(blauwe kaart-richtlijn).
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Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n) "algemeen verbindende collectieve 
arbeidsovereenkomst", een collectieve 
arbeidsovereenkomst die moet worden 
nageleefd door alle ondernemingen in het 
betrokken geografische gebied en in de 
betrokken beroepsgroep of bedrijfstak. 
Ontbreekt een stelsel voor het algemeen 
verbindend verklaren van collectieve 
arbeidsovereenkomsten, dan kunnen de 
lidstaten zich baseren op de collectieve 
arbeidsovereenkomsten die algemene 
rechtsgevolgen hebben voor alle 
soortgelijke ondernemingen in het 
betrokken geografische gebied en in de 
betrokken beroepsgroep of bedrijfstak, 
en/of op de collectieve 
arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten 
door de op nationaal niveau meest 
representatieve organisaties van de 
sociale partners en die op het gehele 
nationale grondgebied worden toegepast.

n) "collectieve arbeidsovereenkomst", alle 
soorten collectieve 
arbeidsovereenkomsten welke op ieder 
niveau, ook op bedrijfsniveau, door de 
meest representatieve sociale partners 
worden gesloten overeenkomstig de 
nationale wetgeving en praktijken van de 
gast-lidstaat;

Or. en

Motivering

Collectieve arbeidsovereenkomsten van alle niveaus moeten voor de binnen een onderneming 
overgeplaatste personen gelden, niet alleen die met een universele toepassing. Binnen een 
onderneming overgeplaatste personen moeten een behandeling krijgen die gelijk is aan die 
van de plaatselijke werknemers.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) bewijzen dat zij de beroepskwalificaties d) bewijzen dat zij de hogere 
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bezitten die zijn vereist in de lidstaat waar 
zij zijn toegelaten om de functie van 
leidinggevende of specialist uit te oefenen, 
of voor afgestudeerde stagiairs de vereiste 
getuigschriften van hoger onderwijs;

beroepskwalificaties en het getuigschrift 
van hoger onderwijs bezitten die zijn 
vereist in de lidstaat waar zij zijn 
toegelaten om de functie van 
leidinggevende of specialist uit te oefenen, 
of voor afgestudeerde stagiairs de vereiste 
getuigschriften van hoger onderwijs;

Or. en

Motivering

Dit artikel moet gelijkgetrokken worden met de herziene set definities van artikel 3.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven voor dat alle 
voorwaarden die in de wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen en/of 
algemeen verbindende collectieve 
arbeidsovereenkomsten zijn vastgesteld 
voor ter beschikking gestelde werknemers 
in een vergelijkbare situatie in de 
relevante beroepssectoren in acht worden 
genomen met betrekking tot de tijdens de 
overplaatsing toegekende bezoldiging.

De lidstaten schrijven voor dat alle 
voorwaarden die in de wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen en/of 
collectieve arbeidsovereenkomsten zijn 
vastgesteld in de relevante beroepssectoren 
in acht worden genomen met betrekking tot 
de tijdens de overplaatsing toegekende 
bezoldiging.

Or. en

Motivering

Sommige punten uit de tekst van de detacheringsrichtlijn moeten worden geschrapt om ervoor 
te zorgen dat collectieve arbeidsovereenkomsten van alle niveaus kunnen worden toegepast 
op personen die binnen een onderneming worden overgeplaatst.
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Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ontbreekt een stelsel voor het algemeen 
verbindend verklaren van collectieve 
arbeidsovereenkomsten, dan kunnen de 
lidstaten besluiten zich te baseren op de 
collectieve arbeidsovereenkomsten die 
algemene rechtsgevolgen hebben voor alle 
soortgelijke ondernemingen in het 
betrokken geografische gebied en in de 
betrokken beroepsgroep of bedrijfstak, 
en/of op de collectieve 
arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten 
door de op nationaal niveau meest 
representatieve organisaties van de 
sociale partners en die op het gehele 
nationale grondgebied worden toegepast.

Schrappen

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ongeacht het recht dat op het 
dienstverband van toepassing is, hebben 
binnen een onderneming overgeplaatste 
personen recht op:

Ongeacht het recht dat op het 
dienstverband van toepassing is, hebben 
binnen een onderneming overgeplaatste 
personen recht op een behandeling die 
gelijk is aan die van burgers van de gast-
lidstaat ten aanzien van:

Or. en

Motivering

Het beginsel van gelijke behandeling moet op het gehele artikel 14 van toepassing zijn.
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Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De arbeidsvoorwaarden en –
verplichtingen die gelden voor ter 
beschikking gestelde werknemers in een 
vergelijkbare situatie, zoals vastgesteld in 
de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen en/of algemeen verbindende
collectieve arbeidsovereenkomsten in de 
lidstaat die hen op grond van deze richtlijn 
heeft toegelaten.

1. De arbeidsvoorwaarden en –
verplichtingen zoals vastgesteld in de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen en/of collectieve 
arbeidsovereenkomsten in de lidstaat 
waarin zij thans werken.

Ontbreekt een stelsel voor het algemeen 
verbindend verklaren van collectieve 
arbeidsovereenkomsten, dan kunnen de 
lidstaten besluiten zich te baseren op de 
collectieve arbeidsovereenkomsten die 
algemene rechtsgevolgen hebben voor alle 
soortgelijke ondernemingen in het 
betrokken geografische gebied en in de 
betrokken beroepsgroep of bedrijfstak, 
en/of op de collectieve 
arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten 
door de op nationaal niveau meest 
representatieve organisaties van de 
sociale partners en die op het gehele 
nationale grondgebied worden toegepast.

Or. en

Motivering

Sommige punten uit de tekst van de detacheringsrichtlijn moeten worden geschrapt om ervoor 
te zorgen dat collectieve arbeidsovereenkomsten van alle niveaus kunnen worden toegepast 
op personen die binnen een onderneming worden overgeplaatst. Verder dient het 
gastlandbeginsel altijd van toepassing te zijn.
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Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelijke behandeling met eigen 
onderdanen van de gastlidstaat, met 
betrekking tot:

Schrappen

Or. en

Motivering

Het beginsel van gelijke behandeling moet op het gehele artikel 14 van toepassing zijn.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) vrijheid van vereniging en aansluiting 
bij of lidmaatschap van een werknemers-
of werkgeversorganisatie of een andere 
organisatie waarvan de leden een bepaald 
beroep uitoefenen, met inbegrip van 
aanspraak op de door dergelijke 
organisaties verschafte voordelen, 
onverminderd de nationale bepalingen 
inzake openbare orde en openbare 
veiligheid;

a) vrijheid van vereniging en aansluiting 
bij of lidmaatschap van een werknemers-
of werkgeversorganisatie of een andere 
organisatie waarvan de leden een bepaald 
beroep uitoefenen, met inbegrip van 
aanspraak op de door dergelijke 
organisaties verschafte voordelen en 
rechten, waaronder het recht 
werknemersacties te ondernemen,
onverminderd de nationale bepalingen 
inzake openbare orde en openbare 
veiligheid;

Or. en

Motivering

Binnen een onderneming overgeplaatste personen dienen ook het recht te hebben om 
werknemersacties te ondernemen.


