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Verklaring van de gebruikte tekens

* Overlegprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

*** I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in normaal cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet zijn gewijzigd, maar die door het 
Parlement worden geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het verrichten van diensten
(COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – (2012/0061(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2012)0131),

– gezien artikel 53, lid 1, artikel 62 en artikel 294, lid 2, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C7-0086/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen 
van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A7-0000/2012) en de 
Commissie juridische zaken (A7-0000/2012),

1. neemt het hierbij vermelde standpunt in eerste lezing aan;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien de Commissie voornemens 
is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te 
vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 
de Commissie en de nationale parlementen.

                                               
1 PB C ... Nog niet in het Publicatieblad verschenen.



PE498.030v01-00 6/43 PR\916592NL.doc

NL

Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het vrije verkeer van werknemers
geeft alle burgers het recht naar een 
andere lidstaat te reizen om er te wonen en 
te werken, en waarborgt dat zij in 
vergelijking met onderdanen van die staat 
niet het slachtoffer worden van 
discriminatie op het gebied van 
werkgelegenheid, beloning en andere 
arbeidsvoorwaarden. Het moet 
onderscheiden worden van de vrijheid van 
dienstverrichting, die ondernemingen 
onder meer het recht geeft om in een 
andere lidstaat diensten te verrichten en 
daartoe tijdelijk eigen werknemers uit te 
sturen ("detacheren") voor het verrichten 
van de werkzaamheden die noodzakelijk 
zijn om aldaar die diensten te verrichten.

(2) De vrijheid van dienstverrichting geeft 
ondernemingen onder meer het recht om 
in een andere lidstaat diensten te 
verrichten en daarheen tijdelijk eigen 
werknemers uit te sturen ("detacheren") 
voor het verrichten van de 
werkzaamheden die noodzakelijk zijn om 
aldaar die diensten te verrichten. Het is 
noodzakelijk voor het detacheren van 
werknemers om een onderscheid te maken 
tussen deze vrijheid en het vrije verkeer 
van werknemers, dat alle burgers het 
recht geeft naar een andere lidstaat te 
reizen om er te wonen en te werken, en 
waarborgt dat zij in vergelijking met 
onderdanen van die staat niet het 
slachtoffer worden van discriminatie op 
het gebied van werkgelegenheid, beloning 
en andere arbeidsvoorwaarden.

Or. en

Motivering

Werknemers worden gedetacheerd in het kader van de vrijheid van dienstverrichting, wat niet 
mag worden verward met het vrije verkeer van werknemers. Met de voorgestelde wijziging 
wordt dit benadrukt. Aangezien deze richtlijn betrekking heeft op het detacheren van 
werknemers, moet dit op de eerste plaats komen.

Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Teneinde omzeiling en/of misbruik van 
de toepasselijke regels door 
ondernemingen die onrechtmatig of 
frauduleus gebruikmaken van de in het 

(4) Teneinde omzeiling en/of misbruik van 
de toepasselijke regels door 
ondernemingen die onrechtmatig of 
frauduleus gebruikmaken van de in het 
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Verdrag neergelegde vrijheid van 
dienstverrichting en/of van Richtlijn 
96/71/EG te voorkomen, te vermijden en te 
bestrijden, moet de toepassing van en het 
toezicht op het begrip detachering worden 
verbeterd.

Verdrag neergelegde vrijheid van 
dienstverrichting en/of van Richtlijn 
96/71/EG te voorkomen, te vermijden en te 
bestrijden, moet de toepassing van en het 
toezicht op het begrip detachering worden 
verbeterd en moeten meer uniforme 
criteria die een gemeenschappelijke 
interpretatie van het begrip bevorderen, 
worden ingevoerd op EU-niveau.

Or. en

Motivering

De elementen van artikel 3, waarop deze overweging betrekking heeft, beogen de bevordering 
van een uniforme interpretatie van het begrip "detachering" om tot een gemeenschappelijk 
begrip te komen van wat daadwerkelijke detachering inhoudt.

Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Bij de detachering van werknemers 
voor het verrichten van diensten spelen de 
vakbonden een belangrijke rol, daar de
sociale partners overeenkomstig het 
nationale recht en/of de nationale praktijk 
(alternatief of simultaan) de verschillende 
niveaus van de toepasselijke 
minimumlonen mogen vaststellen.

(8) Bij de detachering van werknemers 
voor het verrichten van diensten spelen de 
sociale partners een belangrijke rol, daar 
zij overeenkomstig het nationale recht 
en/of de nationale praktijk (alternatief of 
simultaan) de verschillende niveaus van de 
toepasselijke minimumlonen mogen 
vaststellen. Naast het recht voor het 
vaststellen van deze minimumlonen, 
hebben zij de verantwoordelijkheid 
hierover te communiceren en te 
informeren. 
Om bedrijven aan te moedigen te voldoen 
aan alle bindende regels, moeten de 
sociale partners de invoering overwegen 
van getuigschriften, op basis waarvan 
"witte lijsten" kunnen worden opgesteld 
van bedrijven die aan de regels voldoen, 
als zichtbare erkenning van de 
betrouwbaarheid van deze bedrijven.

Or. en
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Motivering

De term “sociale partners” moet in deze overweging ook de werkgeversorganisaties 
omvatten. De vaststelling van minimumlonen via collectieve arbeidsovereenkomsten is vaak 
niet doorzichtig genoeg voor buitenlandse ondernemingen. De communicatie daarover moet 
dus worden verbeterd en de sociale partners spelen hierbij een rol. Voor de tenuitvoerlegging 
van Richtlijn 96/71/EG moeten motivatie-instrumenten worden ingevoerd, en niet enkel 
controlemaatregelen.

Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Wederzijds vertrouwen, een geest van 
samenwerking, een voortdurende dialoog 
en wederzijds begrip zijn in dat verband 
van wezenlijk belang.

(11) Aangezien de ontvangende lidstaat de 
feitelijke elementen betreffende de 
buitenlandse onderneming maar beperkt 
kan vaststellen, is een betere 
samenwerking met de lidstaat van 
vestiging cruciaal. Wederzijds vertrouwen, 
een geest van bijstand, een voortdurende 
dialoog en wederzijds begrip zijn in dat 
verband van wezenlijk belang.

Or. en

Motivering

Het is objectief gezien onmogelijk voor de ontvangende lidstaat om alle feitelijke elementen 
betreffende de buitenlandse onderneming vast te stellen zonder raadpleging van en 
samenwerking met de lidstaat van vestiging. Hoewel dergelijke samenwerking op dit moment 
niet feilloos verloopt, is het ondenkbaar de volledige verantwoordelijkheid door te schuiven 
naar de ontvangende lidstaat en resultaten van verificaties en controles die zijn uitgevoerd in 
de lidstaat van vestiging links te laten liggen.

Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om een betere en meer uniforme 
toepassing van Richtlijn 96/71/EG te 
bevorderen, moet worden voorzien in een 
elektronisch systeem voor de uitwisseling 

(12) Om een betere en meer uniforme 
toepassing van Richtlijn 96/71/EG te 
bevorderen, moet worden voorzien in een 
elektronisch systeem voor de uitwisseling 
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van informatie dat administratieve 
samenwerking vergemakkelijkt en moeten
de bevoegde autoriteiten zo veel mogelijk
gebruikmaken van het Informatiesysteem 
interne markt (IMI). Dit mag evenwel niet 
in de weg staan aan de toepassing van 
bilaterale overeenkomsten of van 
overeenkomsten inzake administratieve 
samenwerking.

van informatie dat administratieve 
samenwerking vergemakkelijkt en mogen
de bevoegde autoriteiten uitsluitend
gebruikmaken van het Informatiesysteem 
interne markt (“IMI”-systeem) telkens 
wanneer dit mogelijk is. Dit mag evenwel 
geen negatief effect hebben op de 
toepassing van bilaterale overeenkomsten 
of van overeenkomsten inzake 
administratieve samenwerking op de 
gebieden die niet zijn opgenomen in het 
IMI-systeem.

Or. en

Motivering

Naar aanleiding van de zeer positieve feedback van de gebruikers van het IMI-systeem, is het 
aanbevolen het gebruik ervan verplicht te stellen op de gebieden die zijn opgenomen in het 
systeem.

Amendement 6
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De op de lidstaten rustende 
verplichting om informatie over 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
algemeen beschikbaar te stellen en 
toegankelijk te maken, niet alleen voor 
dienstverrichters uit andere lidstaten, maar 
ook voor de betrokken gedetacheerde 
werknemers, moet verder worden 
aangescherpt.

(14) Aangezien de moeilijke toegang tot 
informatie over arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden erg vaak een reden zijn 
waarom dienstverrichters de regels niet 
toepassen, moeten de lidstaten worden 
verplicht om informatie over 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
algemeen beschikbaar te stellen en 
toegankelijk te maken, niet alleen voor 
dienstverrichters uit andere lidstaten, maar 
ook voor de betrokken gedetacheerde 
werknemers. Deze verplichting moet 
verder worden aangescherpt, voornamelijk 
voor wat algemeen bindende collectieve 
arbeidsovereenkomsten betreft.

Or. en
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Motivering

De communicatie van informatie over arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden vastgelegd in 
verschillende, algemeen bindende collectieve arbeidsovereenkomsten is erg vaak 
ontoereikend. We kunnen van ondernemingen niet verlangen dat ze regels respecteren die niet 
goed werden gecommuniceerd of openbaar werden gemaakt.

Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De lidstaten moeten bepalen hoe aan 
dienstverrichters en -ontvangers 
gemakkelijk toegankelijke relevante 
informatie wordt verstrekt, bij voorkeur 
door die informatie toegankelijk te maken 
op een website die voldoet aan de 
webtoegankelijkheidsnormen. Tot die
websites moeten inzonderheid websites 
behoren die zijn opgezet overeenkomstig 
EU-wetgeving ter bevordering van het 
ondernemerschap en/of de ontwikkeling 
van grensoverschrijdende diensten.

(15) Met het oog op een grotere juridische 
duidelijkheid en een betere toegang tot 
informatie, moet per lidstaat een enkele 
informatiebron worden vastgesteld. De 
lidstaten moeten een enkele, officiële 
nationale website aanwijzen, waarop 
informatie staat over met name de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
die van toepassing zijn op gedetacheerde 
werknemers op hun grondgebied, alsook 
links naar websites die zijn opgezet 
overeenkomstig EU-wetgeving ter 
bevordering van het ondernemerschap 
en/of de ontwikkeling van 
grensoverschrijdende dienstverrichting.

Or. en

Motivering

Vandaag moet informatie over arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden worden gezocht in 
verschillende bronnen. Dit leidt ertoe dat ondernemingen niet goed op de hoogte zijn van de 
regels en ze bijgevolg niet toepassen. Door het vaststellen van een enkele informatiebron 
wordt informatie voor zowel werkgevers als werknemers gemakkelijker toegankelijk.

Amendement 8
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om een juiste toepassing en toezicht 
op de naleving van de materiële regels 

(16) Om een juiste toepassing en toezicht 
op de naleving van de materiële regels 
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inzake de arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden voor gedetacheerde 
werknemers mogelijk te maken, mogen de 
lidstaten op ondernemingen die 
werknemers detacheren om diensten te 
verrichten slechts bepaalde 
controlemaatregelen of administratieve 
formaliteiten toepassen. Dergelijke 
maatregelen en eisen mogen slechts 
worden opgelegd indien de bevoegde 
autoriteiten zonder de gevraagde 
informatie hun controletaak niet 
doeltreffend kunnen uitvoeren en de 
noodzakelijke informatie niet eenvoudig en 
binnen een redelijke termijn via de 
werkgever of de autoriteiten in de lidstaat 
van vestiging kan worden verkregen en/of 
minder restrictieve maatregelen niet 
kunnen waarborgen dat de doelstellingen 
van de noodzakelijk geachte nationale 
controlemaatregelen worden bereikt.

inzake de arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden voor gedetacheerde 
werknemers mogelijk te maken, mogen de 
lidstaten op ondernemingen die 
werknemers detacheren om diensten te 
verrichten slechts bepaalde 
controlemaatregelen of administratieve 
formaliteiten toepassen. Met het oog op 
een grotere juridische duidelijkheid 
moeten eventuele controlemaatregelen en 
eisen uniform zijn op EU-niveau en 
mogen ze slechts worden opgelegd indien 
de bevoegde autoriteiten zonder de 
gevraagde informatie hun controletaak niet 
doeltreffend kunnen uitvoeren en de 
noodzakelijke informatie niet eenvoudig en 
binnen een redelijke termijn via de 
werkgever of de autoriteiten in de lidstaat 
van vestiging kan worden verkregen en/of 
minder restrictieve maatregelen niet 
kunnen waarborgen dat de doelstellingen 
van de noodzakelijk geachte nationale 
controlemaatregelen worden bereikt.

Or. en

Amendement 9
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Nationale arbeidsinspectiediensten, de 
sociale partners en andere 
toezichthoudende instanties zijn in dat 
verband van essentieel belang en moeten 
een centrale rol blijven spelen.

(19) Nationale arbeidsinspectiediensten of
andere nationale toezichthoudende 
autoriteiten zijn in dat verband van 
essentieel belang en moeten een centrale 
rol blijven spelen.

Or. en

Amendement 10
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om flexibel te kunnen omgaan met de 
verschillen tussen de nationale 
arbeidsmarkten en stelsels van 
arbeidverhoudingen, mogen andere 
actoren en/of instanties bij wijze van
uitzondering toezicht houden op de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
van gedetacheerde werknemers, mits deze 
de betrokkenen een evenwaardige 
bescherming bieden en hun toezicht op 
niet-discriminerende en objectieve wijze 
uitoefenen.

(20) Om flexibel te kunnen omgaan met de 
verschillen tussen de nationale 
arbeidsmarkten en stelsels van 
arbeidsverhoudingen, mogen sociale 
partners, en/of nationale instanties bij 
wijze van uitzondering, toezicht houden op 
de arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden van gedetacheerde 
werknemers, mits deze de betrokkenen een 
evenwaardige bescherming bieden en hun 
toezicht op niet-discriminerende en 
objectieve wijze uitoefenen.

Or. en

Amendement 11
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De inspectiediensten en andere 
toezichts- en handhavingsinstanties van de 
lidstaten maken gebruik van de 
samenwerking en informatie-uitwisseling 
waarin de toepasselijke wetgeving 
voorziet, teneinde na te gaan of de voor 
gedetacheerde werknemers geldende regels 
in acht zijn genomen.

(21) De inspectiediensten en andere 
nationale toezichts- en 
handhavingsinstanties van de lidstaten 
maken gebruik van de samenwerking en 
informatie-uitwisseling waarin de 
toepasselijke wetgeving voorziet, teneinde 
na te gaan of de voor gedetacheerde 
werknemers geldende regels in acht zijn 
genomen.

Or. en

Amendement 12
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de handhaving van Richtlijn 
96/71/EG te vergemakkelijken en een meer 

(23) Om de handhaving van Richtlijn 
96/71/EG te vergemakkelijken en een meer 
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doeltreffende toepassing ervan te 
garanderen, moeten er doeltreffende 
klachtenmechanismen bestaan waardoor 
gedetacheerde werknemers zelf of via 
aangewezen derden, zoals vakbonden of 
andere verenigingen en gezamenlijke 
instellingen van de sociale partners, 
klachten kunnen indienen of procedures 
kunnen inleiden. Dit mag niet afdoen aan 
de nationale procesregels inzake 
vertegenwoordiging en verweer bij de 
rechter.

doeltreffende toepassing ervan te 
garanderen, moeten er doeltreffende 
klachtenmechanismen bestaan waardoor 
gedetacheerde werknemers zelf of, indien 
zij daarvoor hun goedkeuring geven, via 
aangewezen derden, zoals vakbonden of 
andere verenigingen en gezamenlijke 
instellingen van de sociale partners, 
klachten kunnen indienen of procedures 
kunnen inleiden. Dit mag niet afdoen aan 
de nationale procesregels inzake 
vertegenwoordiging en verweer bij de 
rechter.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk te benadrukken dat derde partijen het recht niet hebben om procedures in te 
leiden namens de gedetacheerde werknemers. Dit kunnen ze uitsluitend doen met hun 
goedkeuring.

Amendement 13
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Daar onderaanneming zeer gangbaar 
is in de bouwsector, en met het oog op de 
bescherming van de rechten van 
gedetacheerde werknemers, moet ervoor 
worden gezorgd dat althans in die sector 
de aannemer van wie de werkgever een 
directe onderaannemer is, samen met of 
in plaats van de werkgever aansprakelijk 
kan worden gesteld voor de betaling aan 
gedetacheerde werknemers van het 
verschuldigde nettominimumloon, 
achterstallige bezoldigingen en/of
bijdragen die verschuldigd zijn aan bij wet 
of collectieve overeenkomst geregelde 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners, voor 
zover deze onder artikel 3, lid 1 van 
Richtlijn 96/71/EG vallen. De aannemer 
wordt niet aansprakelijk gesteld als hij of 

Schrappen
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zij de vereiste zorgvuldigheid heeft 
betracht. Dit laatste kan bestaan in 
preventieve maatregelen met betrekking 
tot door de onderaannemer verstrekte 
bewijzen, in voorkomend geval mede op 
basis van informatie afkomstig van 
nationale instanties.

Or. en

Motivering

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. Furthermore, if 
Article 12 is intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does 
not protect the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these 
two categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts 
over whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.

Amendement 14
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) In specifieke gevallen mogen 
overeenkomstig het nationale recht en de 
nationale praktijk en na raadpleging van 
de sociale partners op nationaal of 
sectoraal niveau ook andere aannemers 
aansprakelijk worden gesteld voor de niet-
nakoming van de uit deze richtlijn 
voortvloeiende verplichtingen, of mag hun 
aansprakelijkheid worden beperkt.

Schrappen

Or. en

Motivering

De schrapping van deze overweging is een gevolg van de schrapping van artikel 12.
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Amendement 15
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De verplichting om te voorzien in 
hoofdelijke aansprakelijkheid van de 
aannemer wanneer de directe 
onderaannemer een in een andere lidstaat 
gevestigde dienstverrichter is die 
werknemers detacheert, wordt 
gerechtvaardigd door het dwingend 
algemeen belang van de sociale 
bescherming van werknemers. Dergelijke 
gedetacheerde werknemers bevinden zich 
met betrekking tot de mogelijkheid om 
achterstallig loon of de terugbetaling van 
ten onrechte ingehouden belastingen of 
socialezekerheidspremies te vorderen 
eventueel niet in dezelfde situatie als 
werknemers die in dienst zijn van een 
directe onderaannemer die gevestigd is in 
de lidstaat van vestiging van de aannemer.

Schrappen

Or. en

Motivering

De schrapping van deze overweging is een gevolg van de schrapping van artikel 12.

Amendement 16
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De verschillen tussen de stelsels van 
de lidstaten met betrekking tot de 
tenuitvoerlegging van in 
grensoverschrijdende situaties opgelegde 
administratieve boeten en/of sancties 
belemmeren de goede werking van de 
interne markt en kunnen het uiterst 
moeilijk, zo niet onmogelijk maken om te 
garanderen dat gedetacheerde 
werknemers in de hele Unie dezelfde mate 

Schrappen
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van bescherming genieten.

Or. en

Motivering

Deze overweging komt na overweging 28. De volgorde van de opeenvolgende overwegingen 
is onjuist. Deze verandering is doorgevoerd om eerst uit te leggen waarom de maatregelen 
zijn ingevoerd in het kader van de grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van boeten en 
sancties, en dan pas de problemen en belemmeringen te bespreken waardoor een onderlinge 
aanpassing van de wetgeving op dit gebied nodig is.

Amendement 17
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De doeltreffende handhaving van de 
materiële regels inzake de detachering van 
werknemers voor het verrichten van 
diensten moet worden gewaarborgd door 
een specifiek optreden dat is toegespitst op 
de grensoverschrijdende tenuitvoerlegging 
van administratieve boeten en sancties. 
Onderlinge aanpassing van de wetgeving 
van de lidstaten op dit gebied is derhalve 
een wezenlijk vereiste voor een hoger, 
gelijkwaardiger en vergelijkbaarder 
beschermingsniveau dat voor de goede 
werking van de interne markt 
noodzakelijk is.

(28) De doeltreffende handhaving van de 
materiële regels inzake de detachering van 
werknemers voor het verrichten van 
diensten moet worden gewaarborgd door 
een specifiek optreden dat is toegespitst op 
de grensoverschrijdende tenuitvoerlegging 
van administratieve boeten en sancties.

Or. en

Motivering

De tweede zin van deze overweging is (licht geherformuleerd) verplaatst naar overweging 28 
bis (nieuw).

Amendement 18
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28 bis (nieuw)



PR\916592NL.doc 17/43 PE498.030v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) De verschillen tussen de stelsels 
van de lidstaten met betrekking tot de 
tenuitvoerlegging van in 
grensoverschrijdende situaties opgelegde 
administratieve boeten of sancties zijn 
nadelig voor de goede werking van de 
interne markt. De onderlinge aanpassing 
van de wetgeving van de lidstaten op dit 
gebied is derhalve een wezenlijk vereiste 
voor een hoger, gelijkwaardiger en 
vergelijkbaarder nalevingsniveau van de 
wet.

Or. en

Motivering

De hoofddoelstelling van opgelegde boeten en sancties is, door hun ontradende aard, te 
waarborgen dat de wet wordt nageleefd (dat werknemers dezelfde mate van bescherming 
genieten is een bijkomstig, onrechtstreeks gevolg).

Amendement 19
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Ondanks de vaststelling van meer 
uniforme regels voor de 
grensoverschrijdende tenuitvoerlegging 
van sancties en geldboeten en de behoefte 
aan meer gemeenschappelijke criteria 
voor follow-upprocedures in geval van 
niet-betaling daarvan, mogen zij niet 
afdoen aan de bevoegdheid van de lidstaten 
om hun stelsel van sancties, straffen en 
boeten of de invorderingsmaatregelen die 
naar hun nationale recht beschikbaar zijn, 
te regelen.

(30) Ondanks de vaststelling van een 
aantal meer uniforme regels voor de 
grensoverschrijdende tenuitvoerlegging 
van sancties en geldboeten en de behoefte 
om follow-upprocedures mogelijk te 
maken in geval van niet-betaling daarvan, 
mogen zij niet afdoen aan de bevoegdheid 
van de lidstaten om hun stelsel van 
sancties, straffen en boeten of de 
invorderingsmaatregelen die naar hun 
nationale recht beschikbaar zijn, te regelen.

Or. en
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Motivering

Hoofdstuk VI stelt geen uniformer systeem vast, maar introduceert enkel een aantal 
onderlinge aanpassingen van wetgeving om de grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van 
sancties en geldboeten mogelijk en doeltreffend te maken, zelfs onder verschillende nationale 
wetgeving.

Amendement 20
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "bevoegde instantie": een instantie die 
door een lidstaat is aangewezen om de uit 
hoofde van deze richtlijn te vervullen taken 
te verrichten;

a) "bevoegde instantie": 
overheidsinstanties die door een lidstaat
zijn aangewezen om de uit hoofde van deze 
richtlijn te vervullen taken te verrichten;

Or. en

Motivering

Heel vaak zijn er meerdere bevoegde instanties in een lidstaat aangewezen om de uit hoofde 
van deze richtlijn te vervullen taken te verrichten. Het is belangrijk te benadrukken dat deze 
instanties overheidsinstanties moeten zijn.

Amendement 21
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "verzoekende instantie": de bevoegde 
instantie van een lidstaat die verzoekt om 
bijstand, informatie, kennisgeving of 
invordering met betrekking tot een in 
Hoofdstuk V bedoelde sanctie of boete;

b) "verzoekende instantie": de bevoegde 
instantie van een lidstaat die verzoekt om 
bijstand, informatie, kennisgeving of 
invordering met betrekking tot een in 
Hoofdstuk VI bedoelde sanctie of boete;

Or. en

Motivering

De grensoverschrijdende tenuitvoerlegging wordt geregeld in hoofdstuk VI, en niet in 
hoofdstuk V.
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Amendement 22
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) "aangezochte instantie": de bevoegde 
instantie van een lidstaat die om bijstand, 
informatie, mededeling of invordering 
wordt verzocht.

c) "aangezochte instantie": de bevoegde 
instantie van een lidstaat die om bijstand, 
informatie, mededeling of invordering 
wordt verzocht en waarnaar in hoofdstuk 
VI wordt verwezen.

Or. en

Motivering

Er moest worden verduidelijkt over welke instantie het gaat.

Amendement 23
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de uitvoering, toepassing 
en handhaving van Richtlijn 96/71/EG 
nemen de bevoegde instanties de feitelijke 
elementen die kenmerkend zijn voor de 
activiteiten die een onderneming verricht in 
de staat waar zij is gevestigd in aanmerking 
om uit te maken of zij daadwerkelijk 
substantiële werkzaamheden verricht die 
verder gaan dan louter intern beheer 
en/of administratie. Die elementen zijn 
onder meer:

1. Met het oog op de uitvoering, toepassing 
en handhaving van Richtlijn 96/71/EG 
nemen de bevoegde instanties de feitelijke 
elementen die kenmerkend zijn voor de 
activiteiten die een onderneming verricht in 
de staat waar zij is gevestigd in aanmerking 
om uit te maken of zij daadwerkelijk 
werknemers detacheert op het 
grondgebied van een andere lidstaat in 
het kader van transnationale 
dienstverrichting. Die elementen zijn 
uitsluitend:

Or. en

Motivering

According to ECJ rulings (C-115/2011) and Regulation 883/2004, it is not required that the 
activities in the Member State of establishment are substantial. In specific cases, performing 
purely internal management and activity does not undermine the genuine nature of posting.
Therefore deletion of the "substantial activity" criterion is needed. The possibility of 
introducing more exemplary and indicative elements, which should be checked in case of a 
control, creates legal uncertainty. An open list leads to different elements in different Member 
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States, which could lead to different decisions on what posting is in each Member State.
Consequently, Article 3 should provide for a closed list of elements.

Amendement 24
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de plaats waar gedetacheerde 
werknemers worden aangeworven,

b) de plaats waar gedetacheerde 
werknemers worden aangeworven en van 
waaruit ze worden gedetacheerd,

Or. en

Motivering

Werknemers kunnen op een bepaalde plaats worden aangeworven en vanuit een andere 
plaats worden gedetacheerd. Dit moet worden verduidelijkt. Beide punten zijn nuttig bij de 
beoordeling van de feitelijke elementen.

Amendement 25
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de plaats waar de onderneming haar 
belangrijkste ondernemingsactiviteiten 
ontplooit en waar zij administratief 
personeel heeft,

d) de plaats waar de onderneming haar 
ondernemingsactiviteiten ontplooit, wat in 
een beoordeling over een langere periode 
niet beperkt is tot louter intern beheer 
en/of administratie,

Or. en

Motivering

Volgens uitspraken van het HvJ (C-115/2011) en Verordening nr. 883/2004 hoeven de 
activiteiten van de onderneming in de lidstaat van vestiging niet substantieel te zijn. De 
activiteiten van ondernemingen die werknemers detacheren, mogen echter in het algemeen 
niet beperkt zijn tot louter intern beheer en/of administratie. De uitdrukking “beoordeling 
over een langere periode” is ingevoegd om de werkzaamheden van de onderneming over een 
langere periode te kunnen bekijken en niet enkel op een specifiek moment.
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Amendement 26
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het ongewoon kleine aantal 
overeenkomsten en/of de ongewoon kleine 
omzet in de lidstaat van vestiging.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is mogelijk dat, als gevolg van een belangrijke overeenkomst in het buitenland, de omzet 
van een onderneming in het land van vestiging erg beperkt is, wat de werkelijke aard van 
detachering niet ondermijnt.

Amendement 27
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beoordeling van deze elementen wordt 
aangepast aan elk specifiek geval, 
rekening houdend met de werkelijke aard 
van de activiteiten van de onderneming in 
de lidstaat van vestiging.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit lid wordt gecombineerd met artikel 3, lid 2, in fine, en vormt het nieuwe artikel 3, lid 3.

Amendement 28
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om te beoordelen of een gedetacheerd 
werknemer tijdelijk zijn of haar 
werkzaamheden verricht in een andere 
lidstaat dan die waar hij of zij gewoonlijk 

2. Om te beoordelen of een gedetacheerd 
werknemer tijdelijk zijn of haar 
werkzaamheden verricht in een andere 
lidstaat dan die waar hij of zij gewoonlijk 
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werkt, moeten alle feitelijke elementen die 
voor dat werk kenmerkend zijn, alsmede de 
situatie van de werknemer worden 
onderzocht.

werkt, moeten feitelijke elementen die voor 
dat werk kenmerkend zijn, alsmede de 
situatie van de werknemer worden 
onderzocht.

Or. en

Motivering

Aangezien de feitelijke elementen slechts aanwijzingen zijn, mag niet worden gesuggereerd 
dat in elk geval alle feitelijke elementen moeten worden onderzocht.

Amendement 29
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die elementen zijn onder meer: Die elementen zijn uitsluitend:

Or. en

Motivering

De mogelijkheid om meer voorbeelden en meer indicatieve elementen in te voeren, die moeten 
worden geverifieerd in het geval van een controle, creëert rechtsonzekerheid. Bij open lijsten 
kunnen de verschillende lidstaten verschillende elementen toevoegen, wat zou kunnen leiden 
tot verschillende beslissingen over wie een gedetacheerde werknemer is. Bijgevolg moet 
artikel 3 een gesloten lijst van elementen bevatten.

Amendement 30
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – alinea 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) bezit van een geldig A1-formulier op 
naam van de gedetacheerde werknemer.

Or. en

Motivering

Voor aanvang van de detachering moet de werkgever een A1-formulier voor elke 
gedetacheerde werknemer verwerven. Dit getuigschrift heeft betrekking op de 
socialezekerheidswetgeving en kan dienen om aan te tonen dat de sociale bijdragen zijn 
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betaald in een ander EU-land dan de ontvangende staat. Dit A1-formulier kan een indicatief 
element zijn, dat wijst op de werkelijke aard van de gedetacheerde werknemers.

Amendement 31
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De hiervoor genoemde feitelijke 
elementen zijn aanwijzingen voor de 
algemene beoordeling die moet worden 
verricht, en kunnen derhalve niet los van 
elkaar worden bezien. De criteria worden 
aangepast aan elk specifiek geval,
rekening houdend met de specificiteit van 
de situatie.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit lid wordt gecombineerd met artikel 3, lid 1, in fine, en vormt een nieuw artikel 3, lid 3.

Amendement 32
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De hiervoor in leden 1 en 2 
genoemde feitelijke elementen zijn 
aanwijzingen voor de algemene 
beoordeling die moet worden verricht, en 
kunnen derhalve niet los van elkaar 
worden bezien. De beoordeling van deze 
elementen wordt aangepast aan elk 
specifiek geval, rekening houdend met de 
specificiteit van de situatie. Indien een of 
meerdere elementen ontbreken, is de 
situatie van detachering niet noodzakelijk 
uitgesloten, maar kan gemakkelijker 
worden beoordeeld of een detachering 
werkelijk van aard is.

Or. en



PE498.030v01-00 24/43 PR\916592NL.doc

NL

Motivering

Het moet duidelijk worden gesteld dat dit deel betrekking heeft op alle feitelijke elementen 
van beide leden 1 en 2 en een derde lid van artikel 3 zal vormen.

Amendement 33
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van deze richtlijn 
wijzen de lidstaten overeenkomstig de 
nationale wetgevingen en/of gebruiken een 
of meer bevoegde instanties aan, waartoe 
ook de in artikel 4 van Richtlijn 96/71/EG 
bedoelde verbindingsbureaus kunnen 
behoren.

Voor de toepassing van deze richtlijn 
wijzen de lidstaten overeenkomstig de 
nationale wetgevingen en/of gebruiken een 
of meer bevoegde instanties aan, waartoe 
ook de in artikel 4 van Richtlijn 96/71/EG 
bedoelde verbindingsbureaus kunnen 
behoren.

De belangrijkste taak van het 
verbindingsbureau is het verstrekken van 
informatie over arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden. Het toezicht op de 
toepassing van de bovengenoemde regels 
kan worden uitgevoerd door 
verbindingsbureaus of door andere 
toezichthoudende autoriteiten.

Or. en

Motivering

De titel van dit artikel vereist dat een aanwijzing volgt van de belangrijkste taken van de 
verbindingsbureaus. Daarom moet deze verduidelijking worden opgenomen.

Amendement 34
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Om volledige toegankelijkheid en de 
rechtszekerheid van de informatie te 
verzekeren, mogen enkel de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
die via de enige officiële nationale website 
openbaar zijn gemaakt, als algemeen 
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bindend worden beschouwd.

Or. en

Motivering

Omwille van de juridische duidelijkheid en veiligheid is het belangrijk te verduidelijken dat 
enkel de voorwaarden en omstandigheden die op de juiste manier aan de dienstverrichter zijn 
gecommuniceerd, als algemeen bindend mogen worden beschouwd. Het gebeurt erg vaak dat 
informatie over voorwaarden en omstandigheden in algemeen bindende collectieve 
arbeidsovereenkomsten niet toegankelijk zijn. We kunnen van ondernemingen niet verlangen 
dat ze voorschriften respecteren die niet werden gecommuniceerd of niet openbaar werden 
gemaakt.

Amendement 35
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) op nationale websites gedetailleerd, op 
gebruiksvriendelijke wijze en in een 
toegankelijk formaat duidelijk vermelden 
welke arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden en/of welk deel van hun 
(nationale en/of regionale) wetgeving 
moeten worden toegepast op naar hun 
grondgebied gedetacheerde werknemers;

a) op een enkele, officiële nationale 
website gedetailleerd, op 
gebruiksvriendelijke wijze en in een 
toegankelijk formaat duidelijk vermelden 
welke arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden en/of welk deel van hun 
(nationale en/of regionale) wetgeving 
moeten worden toegepast op naar hun 
grondgebied gedetacheerde werknemers;

Or. en

Motivering

Uitsluitend door één informatiebron te waarborgen kunnen we de toegankelijkheid van de 
informatie zelf verbeteren. Daarnaast moet het gaan om een nationale officiële website 
waarop de voorwaarden en omstandigheden officieel worden bekendgemaakt en op die 
manier rechtstreeks toegankelijk worden gemaakt voor werknemers en werkgevers.

Amendement 36
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de nodige maatregelen treffen om op 
internet informatie ter beschikking te 

b) de nodige maatregelen treffen om op de 
enige officiële nationale website 
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stellen over de collectieve 
arbeidsovereenkomsten die van toepassing 
zijn (en op wie) en de arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden die krachtens Richtlijn 
96/71/EG door dienstverrichters uit andere 
lidstaten moeten worden toegepast, waarbij 
voor zover mogelijk links naar bestaande 
internetsites en andere contactpunten, zoals 
de betrokken sociale partners, worden 
vermeld.

informatie ter beschikking te stellen over 
de collectieve arbeidsovereenkomsten die 
van toepassing zijn (en op wie) en de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
die krachtens Richtlijn 96/71/EG door 
dienstverrichters uit andere lidstaten 
moeten worden toegepast, waarbij voor 
zover mogelijk links naar bestaande 
internetsites en andere contactpunten, zoals 
de betrokken sociale partners, worden 
vermeld.

Or. en

Amendement 37
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de informatie aan werknemers en 
dienstverrichters ter beschikking stellen in 
andere talen dan de nationale taal of talen 
van het land waar de diensten worden 
verricht, zo mogelijk in de vorm van een 
beknopte brochure waarin de belangrijkste 
arbeidsvoorwaarden worden vermeld en op 
verzoek in een formaat dat toegankelijk is 
voor personen met een handicap;

c) de informatie aan werknemers en 
dienstverrichters ter beschikking stellen in 
het Engels en in de meest relevante andere
talen dan de nationale taal of talen van het 
land waar de diensten worden verricht, zo 
mogelijk in de vorm van een beknopte 
brochure waarin de belangrijkste 
arbeidsvoorwaarden worden vermeld en op 
verzoek in een formaat dat toegankelijk is 
voor personen met een handicap;

Or. en

Motivering

De keuze van de talen waarnaar de informatie vertaald moet worden, moet worden gebaseerd 
op een evaluatie met betrekking tot de nationaliteit en het aantal van de in de betrokken 
lidstaat aanwezige gedetacheerde werknemers. Bovendien moet het Engels een basis zijn voor 
de interne markt. Het gebruik ervan vergemakkelijkt het vertalen in andere talen. 

Amendement 38
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de toegankelijkheid en duidelijkheid van 
de informatie op de nationale websites
verbeteren;

d) de toegankelijkheid en duidelijkheid van 
de informatie op met name de onder a) 
bedoelde enige officiële nationale website
verbeteren en stelselmatig bijwerken;

Or. en

Motivering

Aangezien de belangrijkste arbeidsomstandigheden (met name minimumloon) onderhevig zijn 
aan veranderingen moet de informatie stelselmatig worden bijgewerkt.

Amendement 39
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de informatie in de landenfiches 
voortdurend bijwerken.

f) de informatie in de landenfiches 
voortdurend bijwerken en deze 
nauwkeurig en volledig houden.

Or. en

Motivering

In sommige landenfiches staat momenteel alleen dat een aantal arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden wordt vastgesteld door middel van algemeen bindende collectieve 
overeenkomsten. Daar landenfiches een aanvullende bron van informatie op EU-niveau zijn, 
moeten zij nauwkeurige en volledige informatie bevatten, vooral wanneer het gaat om 
verschillende arbeidsmarkten waar de voorwaarden worden bepaald door de sociale partners 
en/of het nationale recht (alternatief of simultaan).

Amendement 40
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het kader van de samenwerking 
tussen de lidstaten wordt vooral gehoor 
gegeven aan met redenen omklede 
verzoeken om informatie en aan verzoeken 

2. In het kader van de samenwerking 
tussen de lidstaten wordt vooral onverwijld 
gehoor gegeven aan met redenen omklede 
verzoeken om informatie en aan verzoeken 
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van bevoegde instanties om controles, 
inspecties en onderzoeken uit te voeren 
met betrekking tot de in artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
detacheringsomstandigheden, met inbegrip 
van het onderzoek naar misbruiken van de 
geldende regels inzake de detachering van 
werknemers of mogelijke gevallen van 
onwettige transnationale activiteiten.

van bevoegde instanties om controles, 
inspecties en onderzoeken uit te voeren 
met betrekking tot de in artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
detacheringsomstandigheden, met inbegrip 
van het onderzoek naar misbruiken van de 
geldende regels inzake de detachering van 
werknemers of mogelijke gevallen van 
onwettige transnationale activiteiten.

Or. en

Motivering

Deze richtlijn betreft enkel de detachering van werknemers. Daarom is het niet correct te 
spreken over "mogelijke gevallen van onwettige transnationale activiteiten".

Amendement 41
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer er zich problemen voordoen 
om aan een verzoek om informatie te 
voldoen of om controles, inspecties of 
onderzoeken uit te voeren, stelt de lidstaat 
in kwestie de verzoekende lidstaat daarvan 
snel in kennis, zodat een oplossing kan 
worden gevonden.

4. Wanneer er zich problemen voordoen 
om aan een verzoek om informatie te 
voldoen of om controles, inspecties of 
onderzoeken uit te voeren, stelt de lidstaat 
in kwestie de verzoekende lidstaat daarvan 
snel in kennis, zodat een oplossing kan 
worden gevonden. Indien er zich 
problemen blijven voordoen in de 
uitwisseling van informatie, moet de 
Commissie optreden om de lidstaten bij te 
staan bij de oplossing hiervan. 

Or. en

Motivering

De huidige situatie toont aan dat er diverse redenen zijn waarom zich problemen blijven 
voordoen in de uitwisseling van informatie tussen lidstaten. Soms zijn deze gerechtvaardigd. 
De Commissie kan een bemiddelende rol spelen bij het oplossen van deze problemen.

Amendement 42
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten verstrekken de informatie 
waarom door andere lidstaten of door de 
Commissie is verzocht, zo snel mogelijk –
en uiterlijk binnen twee weken na 
ontvangst van het verzoek – langs 
elektronische weg.

5. De lidstaten verstrekken de informatie 
waarom door andere lidstaten of door de 
Commissie is verzocht, zo snel mogelijk –
en uiterlijk binnen twee weken na 
ontvangst van het verzoek of binnen één 
maand indien voor de beantwoording 
inspectie ter plekke nodig is – langs 
elektronische weg.

Or. en

Motivering

De in deze richtlijn vastgestelde termijnen moeten ambitieus maar tegelijkertijd haalbaar zijn. 
Een normale termijn is twee weken, op twee uitzonderingen na. De eerste uitzondering betreft 
het geval waarin inspectie ter plekke nodig is en waarin om objectieve redenen meer tijd en 
dus een langere termijn nodig is.

Amendement 43
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een specifiek urgentiemechanisme treedt 
in werking in speciale situaties waarbij een 
lidstaat bijzondere omstandigheden 
vaststelt die dringende maatregelen 
vereisen. De informatie wordt dan binnen 
24 uur ingediend.

Een specifiek urgentiemechanisme treedt 
in werking in speciale situaties waarbij een 
lidstaat bijzondere omstandigheden 
vaststelt die dringende maatregelen 
vereisen. De informatie wordt dan binnen 
twee werkdagen ingediend.

Or. en

Motivering

De tweede uitzondering betreft het geval waarin om gegronde redenen urgentie geboden is en 
onmiddellijk moet worden opgetreden. Deze korte termijn heeft echter objectief gezien 
grenzen: slechts bepaalde vraagstukken kunnen in twee werkdagen worden uitgezocht.

Amendement 44
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zien erop toe dat de 
registers waarin de dienstverrichters zijn 
ingeschreven en die door de bevoegde 
instanties op hun grondgebied kunnen 
worden geraadpleegd, onder dezelfde
voorwaarden toegankelijk zijn voor de 
overeenkomstige bevoegde instanties van
de andere lidstaten.

6. De lidstaten zien erop toe dat de 
registers waarin de dienstverrichters zijn 
ingeschreven en die door de bevoegde 
instanties op hun grondgebied kunnen 
worden geraadpleegd, onder gelijkaardige 
voorwaarden (via het IMI-systeem of de 
nationale bevoegde autoriteit) toegankelijk 
zijn voor de overeenkomstige bevoegde 
instanties van de andere lidstaten.

Or. en

Motivering

Het is onmogelijk dezelfde voorwaarden te garanderen, daar buitenlandse bevoegde 
autoriteiten nooit toegang zullen krijgen tot bepaalde registers. Zij kunnen alleen rechtstreeks 
toegang krijgen tot openbare registers. Ze kunnen dus toegang krijgen via het IMI-systeem of 
de nationale bevoegde autoriteiten, en dan is sprake van gelijkaardige maar niet dezelfde 
voorwaarden. 

Amendement 45
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten waarborgen de 
vertrouwelijkheid van de door hen 
uitgewisselde informatie. De uitgewisselde 
informatie wordt alleen gebruikt voor de 
zaak of zaken waarvoor erom verzocht is.

7. De lidstaten waarborgen de 
vertrouwelijkheid van de door hen 
uitgewisselde informatie. De uitgewisselde 
informatie wordt gebruikt alleen voor de 
zaak of zaken waarvoor erom verzocht is 
en in overeenstemming met de wetgeving 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens.

Or. en

Motivering

Het is uiterst belangrijk dat de uitgewisselde informatie niet wordt gebruikt voor andere, 
ongewenste doeleinden.



PR\916592NL.doc 31/43 PE498.030v01-00

NL

Amendement 46
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaat van vestiging van de 
dienstverrichter verleent onder de in artikel 
3, leden 1 en 2, en artikel 9, lid 1, vermelde 
omstandigheden bijstand aan de lidstaat 
van detachering om de naleving van de 
voorwaarden van Richtlijn 96/71/EG en 
deze richtlijn te waarborgen. De lidstaat 
van vestiging van de dienstverrichter deelt 
op eigen initiatief alle in artikel 3, leden 1 
en 2, en artikel 9, lid 1, gespecificeerde 
relevante informatie mee aan de lidstaat 
van detachering, wanneer hij op de hoogte 
is van specifieke feiten die op mogelijke 
onregelmatigheden wijzen.

2. De lidstaat van vestiging van de 
dienstverrichter verleent onder de in artikel 
3, leden 1 en 2, en artikel 9, lid 1, vermelde 
omstandigheden bijstand aan de 
ontvangende lidstaat om de naleving van 
de voorwaarden van Richtlijn 96/71/EG en 
deze richtlijn te waarborgen. De lidstaat 
van vestiging van de dienstverrichter deelt 
op eigen initiatief alle in artikel 3, leden 1 
en 2, en artikel 9, lid 1, gespecificeerde 
relevante informatie mee aan de relevante 
bevoegde autoriteit van de ontvangende 
lidstaat, wanneer hij gegronde 
verdenkingen van mogelijke 
onregelmatigheden heeft. De tijd 
gedurende de welke de informatie moet 
worden bewaard, moet in 
overeenstemming zijn met het IMI-
systeem. De ontvangen informatie wordt 
vertrouwelijk behandeld en niet 
doorgegeven of openbaar gemaakt. 

Or. en

Motivering

De informatie over gegronde verdenkingen is zeer gevoelig en moet worden beschermd om te 
voorkomen dat ze wordt doorgegeven aan andere, derde partijen of openbaar wordt gemaakt 
om vervolgens voor ongewenste doeleinden te worden gebruikt.

Amendement 47
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in de leden 1 en 2 vermelde 
verplichting impliceert niet dat de lidstaat 
van vestiging daadwerkelijke verificaties 
en controles moet verrichten op het 
grondgebied van de ontvangende lidstaat 

4. De in de leden 1 en 2 vermelde 
verplichting impliceert niet dat de lidstaat 
van vestiging daadwerkelijke verificaties 
en controles moet verrichten op het 
grondgebied van de ontvangende lidstaat 
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waar de dienst wordt verricht. Dergelijke 
verificaties en controles worden eventueel 
op verzoek van de bevoegde instanties van 
de lidstaat van vestiging door de instanties 
van de ontvangende lidstaat verricht 
overeenkomstig artikel 10 en in 
overeenstemming met de 
controlebevoegdheden waarin de nationale 
wetgeving, gebruiken en administratieve 
procedures van de ontvangende lidstaat 
voorzien en waarbij het recht van de Unie 
wordt nageleefd.

waar de dienst wordt verricht. Dergelijke 
verificaties en controles worden eventueel 
door de instanties van de ontvangende 
lidstaat op eigen initiatief of op verzoek 
van de bevoegde instanties van de lidstaat 
van vestiging verricht overeenkomstig 
artikel 10 en in overeenstemming met de 
controlebevoegdheden waarin de nationale 
wetgeving, gebruiken en administratieve 
procedures van de ontvangende lidstaat 
voorzien en waarbij het recht van de Unie 
wordt nageleefd.

Or. en

Motivering

De ontvangende lidstaat heeft beter zicht op wat er geverifieerd moet worden op zijn 
grondgebied en mag niet gedwongen worden zich te beperken tot controles waarvoor een 
verzoek is gedaan door de lidstaat van vestiging.

Amendement 48
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verplichting om tijdens de periode 
van detachering kopieën op papier of in 
elektronische vorm van de 
arbeidsovereenkomst (of een gelijkwaardig 
document in de zin van Richtlijn 91/533, 
met inbegrip – waar nodig of relevant –
van de in artikel 4 van die richtlijn 
vermelde aanvullende gegevens), 
loonstrookjes, tijdkaarten en 
betalingsbewijzen van lonen of kopieën 
van gelijkwaardige documenten te bewaren 
of ter beschikking te stellen en/of te 
bewaren op een toegankelijke en duidelijk 
geïdentificeerde plaats op zijn 
grondgebied, zoals de werkplek of het 
bouwterrein, of – voor mobiele 
werknemers in de transportsector – de 
operationele basis of het voertuig waarmee 
de dienst wordt verricht;

b) de verplichting om tijdens de periode 
van detachering kopieën op papier of in 
elektronische vorm van de 
arbeidsovereenkomst (of een gelijkwaardig 
document in de zin van Richtlijn 91/533, 
met inbegrip – waar nodig of relevant –
van de in artikel 4 van die richtlijn 
vermelde aanvullende gegevens), 
loonstrookjes, tijdkaarten en 
betalingsbewijzen van lonen of kopieën 
van gelijkwaardige documenten te bewaren 
of ter beschikking te stellen en/of te 
bewaren op een toegankelijke en duidelijk 
geïdentificeerde plaats op zijn 
grondgebied, zoals bijvoorbeeld de 
werkplek of het bouwterrein, of – voor 
mobiele werknemers in de transportsector 
– de operationele basis of het voertuig 
waarmee de dienst wordt verricht;
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Or. en

Amendement 49
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een vertaling van de onder b) vermelde 
documenten volstaat, op voorwaarde dat 
deze documenten niet buitensporig lang 
zijn en gewoonlijk standaardformulieren 
voor dergelijke documenten worden 
gebruikt;

c) de mogelijkheid om te vragen om een 
vertaling van de onder b) vermelde 
documenten, op voorwaarde dat deze 
documenten niet buitensporig lang zijn 
en/of standaardformulieren voor deze 
documenten worden gebruikt;

Or. en

Amendement 50
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verplichting een contactpersoon aan 
te wijzen om – zo nodig – overeenkomstig 
de nationale wetgeving en gebruiken 
namens de werkgever met de relevante 
sociale partners in de lidstaat van 
detachering te onderhandelen tijdens de 
periode waarin de diensten worden 
verricht.

d) de mogelijkheid om te vragen om de 
aanwijzing van een contactpersoon om –
zo nodig – overeenkomstig de nationale 
wetgeving en gebruiken namens de 
werkgever met de relevante sociale 
partners in de ontvangende lidstaat te 
onderhandelen binnen de periode waarin 
de diensten worden verricht.

Or. en

Amendement 51
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De ondernemingen hebben het recht 
om te vragen om een kopie van het na de 
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inspectie opgesteld protocol met de 
resultaten en conclusies van de inspectie 
en de na te komen aanbevelingen.

Or. en

Motivering

Omwille van de rechtszekerheid moet de onderneming het recht hebben om te vragen om de 
resultaten van de controles of inspecties in papieren vorm.

Amendement 52
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In lidstaten waar in overeenstemming 
met de nationale wetgeving en gebruiken 
de vaststelling van de in artikel 3 van 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
van gedetacheerde werknemers – en met 
name de minimumlonen en de arbeidstijd –
aan het management en de werknemers
wordt overgelaten, mogen zij – op het 
gepaste niveau en afhankelijk van de door 
de lidstaten vastgestelde voorwaarden –
ook toezicht uitoefenen op de toepassing 
van de desbetreffende arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden van gedetacheerde 
werknemers, op voorwaarde dat een 
adequaat niveau van bescherming wordt 
gewaarborgd dat gelijkwaardig is aan het 
uit Richtlijn 96/71/EG en deze richtlijn 
voortvloeiende niveau van bescherming.

4. In lidstaten waar in overeenstemming 
met de nationale wetgeving en gebruiken 
de vaststelling van de in artikel 3 van 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
van gedetacheerde werknemers – en met 
name de minimumlonen en de arbeidstijd –
aan de sociale partners wordt overgelaten, 
mogen zij – op het gepaste niveau en 
afhankelijk van de door de lidstaten 
vastgestelde voorwaarden – ook toezicht 
uitoefenen op de toepassing van de 
desbetreffende arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden van gedetacheerde 
werknemers, op voorwaarde dat een 
adequaat niveau van bescherming wordt 
gewaarborgd dat gelijkwaardig is aan het 
uit Richtlijn 96/71/EG en deze richtlijn 
voortvloeiende niveau van bescherming en 
op voorwaarde dat deze voorwaarden en 
omstandigheden naar behoren, als 
bedoeld in artikel 5 van deze richtlijn, zijn 
medegedeeld..

Or. en

Motivering

De formulering "het management en de werknemers" is misleidend en veroorzaakt 
interpretatieproblemen bij de vertaling in de diverse talen.
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Amendement 53
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Lidstaten waar de 
arbeidsinspectiediensten geen 
bevoegdheden hebben met betrekking tot 
de controle van en het toezicht op de 
werkomstandigheden en/of 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
van gedetacheerde werknemers, mogen –
bij wijze van uitzondering en na 
raadpleging van de sociale partners op 
nationaal niveau – regelingen treffen of 
handhaven die de naleving van deze 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
waarborgen, op voorwaarde dat de 
regelingen de betrokken personen een 
adequaat niveau van bescherming bieden 
dat gelijkwaardig is aan het uit Richtlijn 
96/71/EG en deze richtlijn voortvloeiende 
niveau van bescherming.

5. Lidstaten waar de 
arbeidsinspectiediensten geen 
bevoegdheden hebben met betrekking tot 
de controle van en het toezicht op de 
werkomstandigheden en/of 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
van gedetacheerde werknemers, mogen –
bij wijze van uitzondering en na 
raadpleging van de sociale partners op 
nationaal niveau – regelingen treffen of 
handhaven die de naleving van deze 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
waarborgen, op voorwaarde dat de 
regelingen de betrokken personen een 
adequaat niveau van bescherming bieden 
dat gelijkwaardig is aan het uit Richtlijn 
96/71/EG en deze richtlijn voortvloeiende 
niveau van bescherming en op voorwaarde 
dat ze noch discriminerend noch 
onevenredig zijn zoals bedoeld in artikel 
10, lid 2, van deze richtlijn..

Or. en

Amendement 54
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vakbonden en andere derde partijen zoals 
verenigingen, organisaties en andere 
rechtspersonen die er, overeenkomstig de 
in de nationale wetgeving vastgestelde 
criteria, een rechtmatig belang bij hebben 
dat deze richtlijn wordt nageleefd, namens 
of ter ondersteuning van de gedetacheerde 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vakbonden en andere derde partijen zoals 
verenigingen, organisaties en andere 
rechtspersonen die er, overeenkomstig de 
in de nationale wetgeving vastgestelde 
criteria, een rechtmatig belang bij hebben 
dat deze richtlijn wordt nageleefd, namens 
of ter ondersteuning van de gedetacheerde 
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werknemers of hun werkgevers en met hun 
toestemming gerechtelijke of 
administratieve procedures kunnen 
aanspannen met het oog op de uitvoering 
van deze richtlijn en/of de handhaving van 
de uit deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen.

werknemers of hun werkgevers en onder 
voorbehoud van hun toestemming 
gerechtelijke of administratieve procedures 
kunnen aanspannen met het oog op de 
uitvoering van deze richtlijn en/of de 
handhaving van de uit deze richtlijn 
voortvloeiende verplichtingen.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk te onderstrepen dat derde partijen niet het recht hebben om gerechtelijke 
procedures aan te spannen namens gedetacheerde werknemers als zij daarvoor van deze 
werknemers geen toestemming hebben gekregen.

Amendement 55
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderaanneming — Hoofdelijke 
aansprakelijkheid

Schrappen

1. Met betrekking tot de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
bouwactiviteiten waarborgen de lidstaten 
– voor alle onder artikel 1, lid 3, van 
Richtlijn 96/71/EG vallende 
detacheringsomstandigheden – op niet-
discriminerende basis met betrekking tot 
de bescherming van de gelijkwaardige 
rechten van werknemers van op hun 
grondgebied gevestigde directe 
subcontractanten dat de contractant van 
wie de werkgever (dienstverrichter of 
uitzendbedrijf of onderneming van 
herkomst) een directe subcontractant is, 
door de gedetacheerde werknemers en/of 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners naast of 
in plaats van de werkgever aansprakelijk 
kan worden gesteld voor het niet betalen 
van:
a) het achterstallige nettoloon dat met het 
minimumloon overeenkomst, en/of de aan 
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gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners 
verschuldigde bijdragen die onder artikel 
3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG vallen;
b) nabetalingen of terugbetalingen van 
onrechtmatig op zijn of haar loon 
ingehouden belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen.
De in dit lid vermelde aansprakelijkheid is 
beperkt tot de door de werknemers 
verworven rechten in het kader van de 
contractuele betrekkingen tussen de 
contractant en zijn subcontractant.
2. De lidstaten bepalen dat een contractant 
die de vereiste zorg heeft betracht, niet uit 
hoofde van lid 1 aansprakelijk kan worden 
gesteld. Deze systemen worden 
transparant, niet-discriminerend en 
evenredig toegepast. Zij kunnen 
preventieve maatregelen van de contractant 
impliceren met betrekking tot door de 
subcontractant verstrekt bewijsmateriaal 
van de belangrijkste in artikel 3, lid 1, van 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
werkomstandigheden van de gedetacheerde 
werknemers, inclusief loonstrookjes en de 
betaling van loon, de naleving van de in de 
lidstaat van vestiging geldende 
verplichtingen inzake sociale zekerheid 
en/of belastingen en de naleving van de 
geldende regels inzake gedetacheerde 
werknemers.

3. Overeenkomstig het recht van de Unie 
kunnen de lidstaten met betrekking tot de 
reikwijdte van de aansprakelijkheid van de 
subcontractant uit hoofde van de nationale 
wetgeving op niet-discriminerende en 
evenredige basis strengere 
aansprakelijkheidsregels vaststellen. 
Overeenkomstig het recht van de Unie 
kunnen de lidstaten dergelijke 
aansprakelijkheidsregels ook vaststellen 
voor andere sectoren dan de in de bijlage 
bij Richtlijn 96/71/EG vermelde sectoren. 
De lidstaten kunnen in deze gevallen 
bepalen dat een contractant die de door het 
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nationale recht vereiste zorg heeft betracht, 
niet aansprakelijk is.

4. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum onderwerpt de Commissie 
– na raadpleging van de lidstaten en de 
Europese sociale partners – de toepassing 
van dit artikel aan een evaluatie om 
eventueel noodzakelijke wijzigingen of 
aanpassingen voor te stellen.

Or. en

Motivering

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. In fact, if Article 12 is 
intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does not protect 
the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these two 
categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts over 
whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.

Amendement 56
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de middelen waarin het 
recht van de Unie voorziet of kan voorzien, 
zijn de beginselen van wederzijdse bijstand 
en erkenning, evenals de in dit artikel 
vastgestelde maatregelen en procedures 
van toepassing op de grensoverschrijdende 
handhaving van administratieve boeten en 
sancties die wegens het niet-naleven van de 
geldende regels in een lidstaat worden 
opgelegd aan een in een andere lidstaat 
gevestigde dienstverrichter.

1. Onverminderd de middelen waarin het 
recht van de Unie voorziet of kan voorzien, 
zijn de beginselen van wederzijdse bijstand 
en erkenning, evenals de in dit artikel 
vastgestelde maatregelen en procedures 
van toepassing op de grensoverschrijdende 
handhaving van administratieve boeten en 
sancties die wegens het niet-naleven van de 
geldende regels betreffende detachering 
van werknemers in een lidstaat worden 
opgelegd aan een in een andere lidstaat 
gevestigde dienstverrichter.

Or. en
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Motivering

Volgens het voorstel van de Commissie moeten alle bestaande regels van toepassing zijn in de 
ontvangende lidstaat. De handhavingsrichtlijn kan niet de naleving afdwingen van andere 
regels dan de regels inzake detachering van werknemers. 

Amendement 57
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien de betrokken dienstverrichter of 
een belanghebbende partij in de loop van 
de invorderings- of 
kennisgevingsprocedure de boete, de 
sanctie en/of de onderliggende claim 
betwist, wordt de grensoverschrijdende 
handhavingsprocedure van de opgelegde 
boete of sanctie opgeschort in afwachting 
van een beslissing van de nationale 
autoriteit ter zake.

1. Indien de betrokken dienstverrichter of 
een belanghebbende partij in de loop van 
de invorderings- of 
kennisgevingsprocedure de boete, de 
sanctie en/of de onderliggende claim 
betwist, wordt de grensoverschrijdende 
handhavingsprocedure van de opgelegde 
boete of sanctie opgeschort in afwachting 
van een beslissing van de nationale 
verzoekende autoriteit.

Or. en

Amendement 58
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het kader van de in lid 2 vermelde 
bilaterale overeenkomsten maken de 
bevoegde instanties van de lidstaten zoveel 
mogelijk gebruik van het IMI. Als een 
bevoegde instantie in een van de 
betrokken lidstaten van het IMI heeft 
gebruikgemaakt, wordt het in elk geval 
voor elke vereiste follow-up gebruikt en
krijgt het voorrang op het mechanisme of 
de mechanismen waarin de bilaterale 
overeenkomst met betrekking tot 
administratieve samenwerking en 
wederzijdse bijstand voorziet.

3. In het kader van de in lid 2 vermelde 
bilaterale regelingen maken de bevoegde 
instanties van de lidstaten in elk geval 
waarin dit mogelijk is en voor elke 
vereiste follow-up gebruik van het IMI-
systeem. In dat opzicht krijgt het IMI-
systeem voorrang op het mechanisme of de 
mechanismen waarin de bilaterale regeling
met betrekking tot administratieve 
samenwerking en wederzijdse bijstand 
voorziet.



PE498.030v01-00 40/43 PR\916592NL.doc

NL

Or. en

Motivering

De voorgestelde formulering verduidelijkt de band tussen het IMI en de bestaande bilaterale 
regelingen. Hierin wordt gesteld dat op de gebieden die vallen onder het IMI dit systeem 
voorrang krijgt op de mechanismen die zijn voorzien in de bilaterale regeling. Er zij op 
gewezen dat wat betreft alle andere zaken die niet onder het IMI vallen, de lidstaten hun 
bilaterale regelingen blijven gebruiken.
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TOELICHTING

Detachering van werknemers speelt een belangrijke rol bij de grensoverschrijvende 
verrichting van diensten en de ontwikkeling van de interne markt. Elk jaar worden ongeveer 
een miljoen burgers van de EU gedetacheerd naar een andere lidstaat. Deze categorie van 
werknemers moet met name worden beschermd ten tijde van crises, wanneer dankzij hun 
potentieel en concurrentiekracht een zeker werkgelegenheidsniveau kan worden gehandhaafd 
of zelfs nieuwe banen kunnen worden gecreëerd. Wij moeten ijveren voor de ontwikkeling en 
de verbetering van de mobiliteit van Europese ondernemingen op de interne markt. Op die 
manier zullen wij beslist een bijdrage leveren aan de economische groei en de stabiliteit in de 
Europese Unie.

De vrijheid van dienstverlening (die moet worden onderscheiden van het vrij verkeer van 
werknemers) die ten grondslag ligt aan detachering, is een van de pijlers van de interne markt 
en een uitgangspunt voor grensoverschrijdende mobiliteit van duizenden Europese 
ondernemingen. De waarborg van de vrijheid van dienstverlening moet gepaard gaan met de 
waarborg van de rechten van werknemers. Binnen dit kader is een evenwichtige benadering 
onontbeerlijk als het om de voorgestelde maatregelen en instrumenten gaat. De samenwerking 
tussen de lidstaten moet verder worden versterkt om deze speciale groep van gedetacheerde 
werknemers op de Europese interne markt beter te kunnen beschermen en inspecteren. 

HANDHAVINGSRICHTLIJN 

De ervaring van de afgelopen jaren toont duidelijk aan dat er een urgente behoefte is aan 
verbeteringen om Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers 
met het oog op het verrichten van diensten beter te kunnen implementeren, toepassen en 
handhaven. Er is een reeks problemen, gaande van een gebrek aan eerbiediging van de 
rechten van werknemers, een gebrek aan informatie of ontoegankelijkheid van informatie tot 
hardnekkige hinderpalen voor de samenwerking tussen lidstaten of het niet ten uitvoer leggen 
van boetes of straffen in een grensoverschrijdende context. Bovendien heeft het Europees Hof 
van Justitie de afgelopen jaren diverse arresten uitgevaardigd waarin het een aantal 
maatregelen in het rechtskader voor detachering van werknemers afbakent. Daarom heeft de 
Commissie op 21 maart 2012 een handhavingsrichtlijn met nieuwe oplossingen en nieuwe 
maatregelen voorgesteld. De handhavingsrichtlijn is gebaseerd op artikel 53, lid 1, en artikel 
62 VWEU en deze rechtsgrondslag moet omwille van de rechtsduidelijkheid worden 
gehandhaafd. 

De rapporteur erkent dat verbeteringen noodzakelijk zijn om een betere implementatie, 
toepassing en handhaving van Richtlijn 96/71/EG te verzekeren en juicht daarom het voorstel 
van de Commissie toe. Volgens het standpunt van de rapporteur moet de handhavingsrichtlijn 
algemeen gesproken:

 evenwichtige maatregelen omvatten om zowel gedetacheerde werknemers als de 
vrijheid van dienstverlening te kunnen beschermen;

 een duidelijk rechtskader bieden voor de categorie van gedetacheerde werknemers, 
zodat met name in tijden van crisis hun potentieel en concurrentiekracht worden benut 
om de toenemende werkloosheid te bestrijden;
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 de toegang tot informatie voor zowel ondernemingen als werkgevers verbeteren en 
detachering aldus gemakkelijker en veiliger maken;

 de samenwerking tussen de lidstaten verbeteren om de rechten van werknemers beter 
te waarborgen;

 onnodige bureaucratische lasten voor ondernemingen (met name KMO´s) vermijden, 
omdat daarmee hinderpalen worden opgeworpen voor de mobiliteit van 
ondernemingen op de interne markt en hun vermogen om nieuwe banen te creëren. 

Toegankelijkheid van informatie (artikel 5)
Aangezien wegens problemen in verband met de toegankelijkheid, transparantie en 
volledigheid van de informatie over arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden de regels vaak 
niet worden toegepast, moet de toegang tot en het verstrekken van informatie met de hoogste 
spoed worden verbeterd. In de EU zijn er verschillende arbeidsmarktmodellen en stelsels van 
arbeidsverhoudingen, waarbinnen algemeen bindende voorschriften alternatief of simultaan 
worden vastgesteld door de nationale autoriteiten en/of sociale partners, en daarom is het 
moeilijk vast te stellen welke arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden telkens van toepassing 
zijn. Om dit probleem op te lossen stelt de rapporteur voor om één enkele nationale website 
per lidstaat in te voeren waarop alle noodzakelijke informatie over bindende 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden te vinden is. De rapporteur dringt er tevens op aan 
dat de toegankelijkheid van informatie op EU-niveau wordt verzekerd door geactualiseerde, 
nauwkeurige en volledige informatie op te nemen in de op de website van de Commissie 
gepubliceerde landenfiches. De verbetering van de toegang tot informatie door deze onder 
andere in het Engels en in de meest relevante talen voor werknemers en dienstverstrekkers 
beschikbaar te maken, zal ook helpen bij het oplossen van een reeks problemen die – zoals uit 
de ervaringen tot nu toe is gebleken – ernstige gevolgen kunnen hebben voor zowel 
ondernemingen als gedetacheerde werknemers. 

Rechtsduidelijkheid en evenredigheid van de voorgestelde maatregelen (artikelen 3, 9, 
12)
Om rechtsduidelijkheid en rechtszekerheid te kunnen waarborgen moet er een lijst van 
uniforme maatregelen op EU-niveau worden vastgesteld. Twee artikelen van de 
handhavingsrichtlijn zijn hier van het grootste belang: de artikelen 3 en 9.
De rapporteur stelt voor de lijsten in artikel 3 te sluiten en het indicatieve karakter ervan te 
handhaven. Daarmee kan worden voorkomen dat in de verschillende lidstaten verschillende 
interpretaties worden gegeven met betrekking tot de vraag wat echte detachering is of wie een 
echte gedetacheerde werknemer is. De twee lijsten met criteria in artikel 3 moet omzeiling 
van de wetgeving bestrijden en voorkomen, maar mogen niet leiden tot situaties waarin 
eerlijke ondernemingen worden uitgesloten van bepaalde nationale markten. Detachering van 
werknemers is geen nationaal verschijnsel; het is een grensoverschrijdende activiteit waarvoor 
een uniform rechtskader en een uniforme benadering noodzakelijk zijn. Om te voorkomen dat 
lidstaten nationale criteria toevoegen, moeten de lijsten gemeenschappelijke elementen op 
EU-niveau bevatten. 
De vaststelling van een gemeenschappelijke lijst met criteria in artikel 3 is rechtstreeks 
verbonden met de invoering van een gemeenschappelijke, gesloten l i j s t  met 
controlemaatregelen in artikel 9. De rapporteur kiest beslist voor duidelijkheid wat controles 
betreft, en die duidelijkheid kan alleen gewaarborgd worden met een gesloten lijst van 
mogelijke controlemaatregelen. Rechtszekerheid kan worden verkregen door duidelijke 
communicatie over wat moet worden gecontroleerd. 
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De evenredigheid van de voorgestelde maatregelen is een fundamentele vereiste om hiervoor 
een draagvlak op EU-niveau te creëren. Volgens de rapporteur komt hoofdelijke 
aansprakelijkheid niet aan deze vereiste tegemoet en moet daarom uit de handhavingsrichtlijn 
worden verwijderd. De rapporteur is van mening dat de invoering van een systeem van 
hoofdelijke aansprakelijkheid voor enkel en alleen gedetacheerde werknemers uitermate 
onevenredig is en een negatieve weerslag zal hebben op grensoverschrijdende 
dienstverrichting omdat het concurrentievermogen van ondernemingen die werknemers 
detacheren daardoor wordt aangetast. Alleen een systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid 
dat geldt voor alle ondernemingen op de interne markt zou enkele gunstige eigenschappen 
kunnen hebben, maar het is onmogelijk om een dergelijk systeem op zo´n grote schaal in te 
voeren. De handhavingsrichtlijn is immers juridisch beperkt tot de categorie van 
gedetacheerde werknemers. Daar komt bij dat de beschikbare studies geen duidelijke 
antwoord geven op de vraag of dergelijke mechanismen doeltreffend zijn in met name 
grensoverschrijdende situaties. 

Samenwerking tussen lidstaten (artikelen 6, 7, 18)
Aangezien detachering van werknemers een grensoverschrijdende activiteit is, is een goede en 
effectieve samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van vestiging en de 
ontvangende lidstaat noodzakelijk. 
Om een betere administratieve samenwerking tussen de lidstaten te waarborgen moet het 
gebruik van het IMI-systeem worden verbeterd. Daarom stelt de rapporteur voor het gebruik 
van het IMI-systeem waar mogelijk verplicht te stellen en de door de Commissie voorgestelde 
termijnen te herzien om ze gemakkelijker haalbaar te maken. Daarnaast moet de zaak van 
gegevensbescherming worden gewaarborgd.

Motivering (overweging 8)
De rapporteur is van mening dat de handhavingsrichtlijn niet alleen controlemaatregelen, 
boetes en sancties maar ook enkele motiverende maatregelen moet omvatten. In dit opzicht 
verzoekt de rapporteur de sociale partners om te overwegen certificaten in te voeren voor 
ondernemingen die voldoen aan alle bindende regels, zodat er witte lijsten van eerlijke 
ondernemingen kunnen worden opgesteld. Dit zou een motiverende maatregel kunnen zijn 
voor ondernemingen die de regels naleven en daarom zichtbare erkenning krijgen voor hun 
betrouwbaarheid. 


