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Amendement 122
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 53, lid 1, en artikel 62,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, met name 
artikel 53, lid 1, artikel 62, artikel 151 en 
artikel 153, en het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie,

Or. en

Amendement 123
Louis Grech

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 53, lid 1, en artikel 62,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 53, lid 1, artikel 62 en artikel 153,

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten niet louter 
gebaseerd is op de instrumenten van de gemeenschappelijke markt.

Amendement 124
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 



PE498.075v01-00 4/114 AM\916992NL.doc

NL

artikel 53, lid 1, en artikel 62, artikel 53, lid 1, artikel 62, artikel 151 en 
artikel 153,

Or. en

Amendement 125
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het vrije verkeer van werknemers, de 
vrijheid van vestiging en de vrijheid van 
dienstverrichting zijn in het Verdrag 
neergelegde grondbeginselen van de 
interne markt van de Unie. Die beginselen 
worden verder ten uitvoer gelegd door 
wetgeving van de Unie die garandeert dat 
de mededingingsvoorwaarden voor alle 
ondernemingen gelijk zijn en dat de 
rechten van de werknemers worden 
geëerbiedigd.

(1) De Unie en de lidstaten stellen zich ten 
doel de bevordering van de 
werkgelegenheid, de gestage verbetering 
van de levensomstandigheden en de 
arbeidsvoorwaarden, zodat de onderlinge 
aanpassing daarvan op de weg van de 
vooruitgang wordt mogelijk gemaakt, 
alsmede een adequate sociale 
bescherming, de sociale dialoog, de 
ontwikkeling van de menselijke 
hulpbronnen om een duurzaam hoog 
werkgelegenheidsniveau mogelijk te 
maken, en de bestrijding van uitsluiting.
Het vrije verkeer van werknemers, de 
vrijheid van vestiging en de vrijheid van 
dienstverrichting zijn in het Verdrag 
neergelegde grondbeginselen van de 
interne markt van de Unie. Die beginselen 
worden verder ten uitvoer gelegd door 
wetgeving van de Unie die garandeert dat 
de mededingingsvoorwaarden voor alle 
ondernemingen gelijk zijn en dat de 
rechten van de werknemers worden 
geëerbiedigd.

Or. en

Amendement 126
Louis Grech

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Voor de realisatie van een sociale 
markteconomie met een groot 
concurrentievermogen is het nodig dat het 
sociale beleid een centrale plaats krijgt 
binnen de gemeenschappelijke markt. 
Daarom is in het raam van de 
gemeenschappelijke markt een kader 
nodig om te zorgen voor een evenwicht 
waarbij sprake is van eerlijke 
mededinging, met open grenzen en vrij 
verkeer van goederen, kapitaal en 
diensten, terwijl tegelijk de sociale 
grondrechten worden gegarandeerd en 
geëerbiedigd, op basis van het 
arbeidsrecht, de sociale zekerheid, de 
sociale wetgeving en collectieve 
overeenkomsten, in overeenstemming met 
de verdragen.

Or. en

Amendement 127
Cornelis de Jong

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 

(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 
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zijn om aldaar die diensten te verrichten. zijn om aldaar die diensten te verrichten. 
Bij deze detachering mogen de niet-
discriminatiebepalingen voor 
ondernemingen en voor werknemers van 
artikel 45, lid 2, en artikel 49 van het 
VWEU niet worden geschonden.

Or. en

Amendement 128
Phil Bennion

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) 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. Dit vrije verkeer van 
werknemers is onderscheiden 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.

Or. en

Motivering

De vrijheid van dienstverrichting en het recht op vrij verkeer van de burgers, op grond waarvan 
zij om het even waar in de EU kunnen werken en wonen, zijn van centraal belang voor de 
werking van de gemeenschappelijke markt. Voor deze richtlijn is het van essentieel belang dat 
elk van deze rechten wordt behandeld als onderscheiden, om ervoor te zorgen dat gedetacheerde 
werknemers alle rechten en alle bescherming worden gegarandeerd waarin in het Verdrag is 
voorzien, en tegelijk te zorgen voor een soepele en billijke werking van de gemeenschappelijke 
markt, wat ondernemingen en mededinging betreft.
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Amendement 129
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis

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 
omvat het recht van ondernemingen om 
diensten te verrichten in een andere 
lidstaat en daartoe tijdelijk eigen 
werknemers uit te sturen ("detacheren") 
voor het verrichten van de 
werkzaamheden die noodzakelijk zijn om 
aldaar die diensten te verrichten. Voor de 
detachering van werknemers moet een 
onderscheid worden gemaakt 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

De detachering van werknemers heeft plaats in het kader van de vrijheid van dienstverrichting 
en mag niet worden verward met het vrije verkeer van werknemers.

Amendement 130
Louis Grech

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Voor werknemers die tijdelijk worden 
gedetacheerd voor werkzaamheden met het 
oog op het verrichten van diensten in een 
andere lidstaat dan de staat waar zij 

(3) Voor werknemers die tijdelijk worden 
gedetacheerd voor werkzaamheden met het 
oog op het verrichten van diensten in een 
andere lidstaat dan de staat waar zij 
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gewoonlijk werkzaam zijn, legt 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 
duidelijk omschreven 
basisarbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden vast die de 
dienstverrichter in de lidstaat waar de 
detachering plaatsvindt in acht moet nemen 
om een minimumniveau van bescherming 
van de betrokken gedetacheerde 
werknemers te garanderen.

gewoonlijk werkzaam zijn, legt 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 
duidelijk omschreven 
basisarbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden vast die de 
dienstverrichter in de lidstaat waar de 
detachering plaatsvindt in acht moet nemen 
om een minimumniveau van bescherming 
van de betrokken gedetacheerde 
werknemers te garanderen. Met deze 
richtlijn en Richtlijn 96/71/EG moeten 
minimumnormen worden vastgesteld. 
Deze richtlijn mag de lidstaten niet 
beletten wettelijke of op collectieve 
overeenkomsten gebaseerde normen vast 
te stellen of te behouden die verder gaan 
dan hetgeen waarin is voorzien in deze 
richtlijn, zolang de gedetacheerde 
werknemers gunstigere voorwaarden 
worden geboden, waarbij gelijke 
behandeling en niet-discriminatie van de 
plaatselijke en de buitenlandse 
ondernemingen en werknemers 
gegarandeerd zijn.

Or. en

Amendement 131
Louis Grech

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Deze richtlijn mag geenszins 
gevolgen hebben voor de uitoefening van 
de grondrechten die in de lidstaten en in 
het internationale recht, de IAO-
verdragen, het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, het 
Europees Sociaal Handvest en het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens zijn erkend.



AM\916992NL.doc 9/114 PE498.075v01-00

NL

Or. en

Amendement 132
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Deze richtlijn is gericht op een 
betere handhaving van Richtlijn 
96/71/EG. Daarom gelden de bepalingen 
van deze richtlijn onverminderd de 
bepalingen van de artikelen 4 en 5 van 
Richtlijn 96/71/EG.

Or. en

Amendement 133
Emilie Turunen

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 
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.

(4) Teneinde omzeiling en/of misbruik van 
de toepasselijke regels door 
ondernemingen die onrechtmatig of 
frauduleus gebruikmaken van de in het 
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
afdwingbaar zijn en verbeterd worden en 
moet elke omzeiling van de regels bestraft 
worden, met name wat betreft de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.

Or. en

Amendement 134
Evelyne Gebhardt
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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 
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.

(4) Teneinde omzeiling en/of misbruik van 
de toepasselijke regels door 
ondernemingen die onrechtmatig of 
frauduleus gebruikmaken van de in het 
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. Deze kern van duidelijk 
gedefinieerde arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden van Richtlijn 96/71/EG 
mag door de Richtlijn betreffende de 
handhaving van Richtlijn 96/71/EG niet 
worden aangetast.

Or. de

Amendement 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

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 
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.

(4) Teneinde omzeiling en/of misbruik van 
de toepasselijke regels door 
ondernemingen die onrechtmatig of 
frauduleus gebruikmaken van de in het 
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, met eerbiediging van het 
evenredigheids- en het niet-
discriminatiebeginsel.

Or. en
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Amendement 136
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Deze richtlijn doet geenszins 
afbreuk aan de uitoefening van de in de 
lidstaten en in het internationale recht, de 
IAO-verdragen, het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en het Handvest van de grondrechten 
erkende grondrechten, met inbegrip van 
het recht of de vrijheid om te staken of om 
andere acties te voeren waarin in het 
kader van de bijzondere stelsels van de 
lidstaten op het gebied van 
arbeidsbetrekkingen overeenkomstig de 
nationale wetgeving en praktijken is 
voorzien. Zij doet evenmin afbreuk aan 
het recht om overeenkomstig de nationale 
wetgeving en praktijken over collectieve 
overeenkomsten te onderhandelen, deze te 
sluiten en de naleving ervan af te 
dwingen, en om collectieve actie te 
voeren.

Or. de

Amendement 137
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Om te beoordelen of een 
gedetacheerd werknemer tijdelijk zijn of 
haar werkzaamheden verricht in een 
andere lidstaat dan die waar hij of zij 
gewoonlijk werkt, moeten alle feitelijke 
elementen die voor dat werk kenmerkend 
zijn, alsmede de situatie van de 
werknemer worden onderzocht. Als de 
werkgever het vereiste bewijs niet kan 
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leveren, moet het dienstverband worden 
geacht te vallen onder de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaat waar de diensten worden verricht.

Or. en

Motivering

De toepassing van de nationale arbeidswetgeving kan niet worden beschouwd als een sanctie.

Amendement 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Alle bij de richtlijn ingevoerde 
maatregelen moeten verantwoord, 
proportioneel en niet-discriminerend zijn, 
zodat zij geen administratieve belasting 
veroorzaken en geen blokkering van het 
potentieel dat bedrijven, met name kleine 
en middelgrote ondernemingen, hebben 
om nieuwe banen te creëren, terwijl de 
gedetacheerde werknemers ermee worden 
beschermd.

Or. en

Amendement 139
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Daarvoor moeten de feitelijke 
componenten die kenmerkend zijn voor het 
tijdelijk karakter dat inherent is aan het 
begrip detachering, hetgeen impliceert dat 
de werkgever daadwerkelijk moet zijn 

(5) Daarvoor moeten de feitelijke 
componenten die kenmerkend zijn voor het 
tijdelijk karakter dat inherent is aan het 
begrip detachering, hetgeen impliceert dat 
de werkgever daadwerkelijk moet zijn 
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gevestigd in de lidstaat van waaruit de 
detachering plaatsvindt, alsook de 
verhouding tussen Richtlijn 96/71/EG en 
Verordening (EG) nr. 593/2008 inzake het 
recht dat van toepassing is op 
verbintenissen uit overeenkomst (hierna: 
"Rome I-Verordening") verder worden 
verduidelijkt.

gevestigd in de lidstaat van waaruit de 
detachering plaatsvindt, alsook de 
verhouding tussen Richtlijn 96/71/EG en 
Verordening (EG) nr. 593/2008 inzake het 
recht dat van toepassing is op 
verbintenissen uit overeenkomst (hierna: 
"Rome I-Verordening") verder worden 
verduidelijkt, zodat een ruime toepassing 
van de richtlijn gegarandeerd is.

Or. en

Motivering

De bedoelde componenten mogen de toepassing van de richtlijn niet beperken, omdat vele 
gedetacheerde werknemers dan buiten het toepassingsgebied van de richtlijn komen te vallen.

Amendement 140
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Evenmin als Richtlijn 96/71/EG doet 
deze richtlijn af aan de toepassing van de 
wet die krachtens artikel 8 van de Rome I-
Verordening van toepassing is op 
individuele arbeidsovereenkomsten, of aan 
de toepassing van Verordening 
nr. 883/2004 van het Europees Parlement 
en de Raad van 29 april 2004 betreffende 
de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels en Verordening 
(EG) nr. 987/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 september 
2009 tot vaststelling van de wijze van 
toepassing van Verordening (EG) 
nr. 883/2004 betreffende de coördinatie 
van de socialezekerheidsstelsels.

(6) Evenmin als Richtlijn 96/71/EG doet 
deze richtlijn af aan de toepassing van de 
wet die krachtens artikel 8 van de Rome I-
Verordening van toepassing is op 
individuele arbeidsovereenkomsten, of aan 
de toepassing van Verordening 
nr. 883/2004 van het Europees Parlement 
en de Raad van 29 april 2004 betreffende 
de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels en Verordening 
(EG) nr. 987/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 september 
2009 tot vaststelling van de wijze van 
toepassing van Verordening (EG) 
nr. 883/2004 betreffende de coördinatie 
van de socialezekerheidsstelsels. De 
bepalingen in deze richtlijn doen geen 
afbreuk aan de mogelijkheid van de 
lidstaten om arbeidsomstandigheden te 
bieden en te handhaven die voor de 
gedetacheerde werknemers gunstiger zijn.

Or. en
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Amendement 141
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Voor de beoordeling van de vraag 
of een gedetacheerd werknemer tijdelijk 
zijn of haar werkzaamheden verricht in 
een andere lidstaat dan die waar hij of zij 
gewoonlijk werkt, mag de lijst van criteria 
voor de situatie van de werknemer in 
artikel 3, lid 2, niet worden beschouwd als 
volledig. De autoriteiten moeten bij hun 
onderzoek een algemene beoordeling van 
elk afzonderlijk geval maken en naar 
behoren rekening houden met de 
specifieke kenmerken van de feitelijke 
situatie, met naleving van artikel 14, lid 8, 
van Verordening 987/2009.

Or. de

Amendement 142
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De aard van de arbeidspositie van 
een werknemer overeenkomstig Richtlijn 
96/71/EG wordt bepaald door het 
gastland, onafhankelijk van de wens van 
de partijen, rekening houdend met de 
realiteit van de bedrijfssector. Alle 
lidstaten moeten voor het essentiële 
onderscheid tussen een werknemer en een 
zelfstandige het criterium van 
onderschikking centraal plaatsen. Om een 
werknemer te beschouwen als zelfstandige 
moet worden aangetoond dat hij/zij zich 
bevindt buiten welke ondergeschikte 
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verhouding ook, wat de keuze van de 
activiteit, de arbeidsvoorwaarden en de 
vergoeding betreft.

Or. en

Amendement 143
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

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. Dit recht moet hun 
verantwoordelijkheid voor de 
communicatie en informatie over 
bovengenoemde lonen vergezellen.

Or. en

Amendement 144
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De lidstaten moeten passende 
maatregelen nemen om te voorkomen dat 
Richtlijn 96/71/EG en deze richtlijn 
worden misbruikt en/of omzeild door 
ondernemingen om gedetacheerde 
werknemers hun rechten te ontnemen of 
te ontzeggen.

Or. en
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Motivering

Voorkoming van misbruik en omzeiling

Amendement 145
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De verhouding tussen deze richtlijn 
en Richtlijn 96/71/EG enerzijds en 
Richtlijn 2008/104/EG anderzijds moet 
worden verduidelijkt, om te garanderen 
dat uitzendkrachten die ook 
gedetacheerde werknemers zijn, de 
gunstigste arbeidsvoorwaarden genieten.

Or. en

Amendement 146
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) De verhouding tussen deze richtlijn 
en Richtlijn 96/71/EG enerzijds en 
Richtlijn 2008/104/EG anderzijds moet 
worden verduidelijkt, om te garanderen 
dat uitzendkrachten die ook 
gedetacheerde werknemers zijn, de 
gunstigste arbeidsvoorwaarden genieten.

Or. en

Amendement 147
Phil Bennion, Philippe De Backer

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

(10) Een adequate en effectieve 
tenuitvoerlegging en handhaving spelen 
een sleutelrol bij de bescherming van de 
rechten van gedetacheerde werknemers, 
terwijl een zwakke handhaving de 
doeltreffendheid van de op dit gebied 
geldende regels van de Unie ondermijnt.
Nauwe samenwerking van de Commissie 
en de lidstaten is daarom van wezenlijk 
belang, zonder dat daarbij de belangrijke 
rol van de arbeidsinspecties en de sociale 
partners in dit verband uit het oog wordt 
verloren.

(10) Een adequate en effectieve 
tenuitvoerlegging en handhaving spelen 
een sleutelrol bij de bescherming van de 
rechten van gedetacheerde werknemers, 
terwijl een zwakke handhaving de 
doeltreffendheid van de op dit gebied 
geldende regels van de Unie ondermijnt.
Daarom is het van wezenlijk belang een
nauwe samenwerking tot stand te brengen 
en te behouden tussen de lidstaten, de 
Commissie en de bevoegde nationale, 
regionale en lokale spelers, inclusief de 
arbeidsinspecties en de sociale partners.

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteiten, zowel in de gastlanden als in de landen van herkomst, moeten eerst en 
vooral bilateraal samenwerken, om te zorgen voor een snelle en doeltreffende oplossing, 
wanneer de rechten van gedetacheerde werknemers worden geschonden, en voor een algemene 
toepassing van de regels. De Commissie speelt een belangrijke rol; bij deze samenwerking 
moeten de nationale, regionale en lokale regelgevers en de sociale partners evenwel een 
centrale plaats innemen, gelet op de diversiteit van de arbeidsinspectieregelingen in de lidstaten.

Amendement 148
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Een adequate en effectieve 
tenuitvoerlegging en handhaving spelen 
een sleutelrol bij de bescherming van de 
rechten van gedetacheerde werknemers, 
terwijl een zwakke handhaving de 
doeltreffendheid van de op dit gebied 
geldende regels van de Unie ondermijnt. 
Nauwe samenwerking van de Commissie 
en de lidstaten is daarom van wezenlijk 
belang, zonder dat daarbij de belangrijke 

(10) Een adequate en effectieve 
tenuitvoerlegging en handhaving spelen 
een sleutelrol bij de bescherming van de 
rechten van gedetacheerde werknemers en 
het garanderen van het recht van 
ondernemingen om diensten te verrichten 
in een andere lidstaat, terwijl een zwakke 
handhaving de doeltreffendheid van de op 
dit gebied geldende regels van de Unie 
ondermijnt. Nauwe samenwerking van de 
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rol van de arbeidsinspecties en de sociale 
partners in dit verband uit het oog wordt 
verloren.

Commissie en de lidstaten is daarom van 
wezenlijk belang, zonder dat daarbij de 
belangrijke rol van de arbeidsinspecties en 
de sociale partners in dit verband uit het 
oog wordt verloren.

Or. en

Amendement 149
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De bevoegde autoriteiten moeten 
een algemene beoordeling uitvoeren van 
alle feitelijke componenten om vast te 
stellen of een onderneming substantiële 
ondernemingsactiviteit ontplooit in de 
lidstaat waar zij is gevestigd. Als 
voldoende bewijs ontbreekt om aan te 
geven dat zij werkelijk substantiële 
activiteit in deze lidstaat ontplooit, wordt 
ervan uitgegaan dat de onderneming is 
gevestigd in de lidstaat waar zij haar 
diensten verricht.

Or. en

Amendement 150
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis

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) Gelet op het feit dat de mogelijkheid 
van het gastland om feitelijke 
componenten met betrekking tot de 
buitenlandse onderneming vast te stellen, 
beperkt is, is samenwerking met de 
lidstaat van vestiging van cruciaal belang 
en moet deze verder worden verbeterd.
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Wederzijds vertrouwen, een geest van 
hulpbereidheid, een voortdurende dialoog 
en wederzijds begrip zijn in dat verband 
van wezenlijk belang.

Or. en

Amendement 151
Toine Manders

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

Or. nl

Amendement 152
Phil Bennion

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 
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.

(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 
van informatie dat administratieve 
samenwerking vergemakkelijkt en moeten 
de bevoegde autoriteiten zo veel mogelijk 
gebruikmaken van het Informatiesysteem 
interne markt (IMI). Dit staat evenwel niet 
in de weg aan de toepassing van bilaterale 
overeenkomsten of van overeenkomsten 
inzake administratieve samenwerking.

Or. en
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Motivering

Bilaterale samenwerking tussen bevoegde autoriteiten is het primaire mechanisme om ervoor te 
zorgen dat de rechten van gedetacheerde werknemers worden beschermd. Er moet worden 
benadrukt dat de richtlijn deze bilaterale en/of multilaterale samenwerking faciliteert, in plaats 
van belemmert.

Amendement 153
Evelyne Gebhardt

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 
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.

(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 
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. Het praktische beroep op 
elektronische informatie-uitwisseling met 
gebruikmaking van het Informatiesysteem
interne markt, moet worden onderzocht 
op zijn functionaliteit.

Or. de

Amendement 154
Cornelis de Jong

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 moeten 
de bevoegde autoriteiten zo veel mogelijk 
gebruikmaken van het Informatiesysteem 
interne markt (IMI). Dit moet evenwel
worden aangevuld met de toepassing van 
bilaterale overeenkomsten of van 
overeenkomsten inzake administratieve 
samenwerking, aangezien deze bestaande 
samenwerkingsmechanismen nuttig zijn 
gebleken.

Or. en

Amendement 155
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

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 
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.

(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 
van informatie dat administratieve 
samenwerking vergemakkelijkt en moeten 
de bevoegde autoriteiten zo veel mogelijk 
gebruikmaken van het Informatiesysteem 
interne markt (IMI).

Or. en

Amendement 156
Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De op de lidstaten rustende (14) De lidstaten moeten de Commissie 
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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.

informeren over de manier waarop zij 
voornemens zijn om informatie over 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
algemeen beschikbaar te stellen en 
toegankelijk te maken voor gedetacheerde 
werknemers en dienstverrichters uit andere 
lidstaten.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de formulering.

Amendement 157
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Als de arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden zijn vastgesteld in 
collectieve overeenkomsten die algemeen 
toepasselijk zijn verklaard, moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat deze 
collectieve overeenkomsten officieel 
gepubliceerd worden en algemeen 
toegankelijk zijn.

Or. en

Amendement 158
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec

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 
inzake de arbeidsvoorwaarden en -

(16) Om een juiste toepassing en toezicht 
op de naleving van de materiële regels 
inzake de arbeidsvoorwaarden en -
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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.

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 
controlemaatregelen of administratieve 
formaliteiten moeten proportioneel zijn en 
mogen geen onverantwoorde, 
buitensporige administratieve lasten met 
zich meebrengen. 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.

Or. en

Amendement 159
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Elke risicobeoordeling moet erop 
gericht zijn na te gaan in welke sectoren 
de voor het verrichten van diensten 
gedetacheerde werknemers op hun 
grondgebied zijn geconcentreerd. Bij de 
uitvoering van deze risicobeoordeling 
moet rekening worden gehouden met de 
speciale problemen en behoeften van 
specifieke sectoren, de antecedenten wat 
inbreuken betreft, de door de sociale 
partners op het terrein verstrekte 
informatie, de omzeilingspraktijken en de 
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kwetsbaarheid van bepaalde groepen 
werknemers.

Or. en

Amendement 160
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Om een effectief toezicht op de 
naleving van de materiële regels inzake de
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
te faciliteren, moeten de lidstaten de 
gedetacheerde werknemers verplichten in 
het bezit te zijn van een door de lidstaat 
van herkomst afgegeven persoonlijk 
identiteitsdocument. Met dit document 
moeten op zijn minst de persoon in 
kwestie, diens arbeidspositie en de 
contactgegevens van de nationale 
instantie die het document heeft 
afgegeven, kunnen worden 
geïdentificeerd.

Or. en

Amendement 161
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Zwartwerk kan mede doeltreffend 
worden bestreden door een uitgebreid 
stelsel van preventie- en 
controlemaatregelen met dissuasieve 
sancties om individuele gevallen van het 
gebruik van een valse status van 
zelfstandige te voorkomen en vast te 
stellen.

Schrappen
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Or. en

Amendement 162
Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Zwartwerk kan mede doeltreffend
worden bestreden door een uitgebreid 
stelsel van preventie- en 
controlemaatregelen met dissuasieve 
sancties om individuele gevallen van het 
gebruik van een valse status van 
zelfstandige te voorkomen en vast te 
stellen.

(17) Alle vormen van frauduleus gebruik
van de status van zelfstandige moeten 
verboden worden via een uitgebreid stelsel 
van preventieve controlemaatregelen en
dissuasieve sancties .

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de formulering.

Amendement 163
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Met het oog op een betere en meer 
uniforme toepassing van Richtlijn 
96/71/EG en de handhaving daarvan in de 
praktijk, en om verschillen in de mate van 
toepassing en handhaving in de Unie zo 
veel mogelijk te verminderen, moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat op hun 
grondgebied doeltreffende en adequate 
inspecties worden verricht.

(18) Met het oog op een betere en meer 
uniforme toepassing van Richtlijn 
96/71/EG en de handhaving daarvan in de 
praktijk, en om verschillen in de mate van 
toepassing en handhaving in de Unie zo 
veel mogelijk te verminderen, moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat op hun 
grondgebied doeltreffende, adequate, 
evenredige en niet-discriminerende
inspecties worden verricht en dat de 
geïnspecteerde ondernemingen 
schriftelijk informatie wordt verstrekt over 
het resultaat van de inspectie.
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Or. en

Amendement 164
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De lidstaten moeten ervoor zorgen 
dat voldoende middelen ter beschikking 
staan om de nodige informatie te 
verstrekken aan gedetacheerde 
werknemers en de bedrijven waarvoor zij 
werken en voor de preventieacties, de 
inspecties ter plaatse en de 
rechtshandhavingsmaatregelen in 
verband met de naleving van de materiële 
regels inzake de arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden van gedetacheerde 
werknemers. Hiertoe moeten de lidstaten 
gespecialiseerde nationale instanties 
oprichten.

Or. en

Amendement 165
Louis Grech

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) De nationale controle- en 
handhavingsmaatregelen moeten worden 
versterkt door de invoering van 
krachtigere handhavingsmechanismen en 
instrumenten voor monitoring door de 
sociale partners en de lidstaten. De sociale 
partners en de gastlidstaten moeten 
kunnen zorgen voor een effectieve 
arbeidsinspectie om toe te zien op de 
naleving van de toepasselijke 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, 
met name om te controleren of de 
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werknemers werkelijk gewoonlijk 
tewerkgesteld zijn in het land van 
herkomst. Bijgevolg zijn nationale 
arbeidsinspectiediensten, de sociale 
partners en andere toezichthoudende 
instanties in dat verband van essentieel 
belang en moeten zij een centrale rol 
blijven spelen.

Or. en

Amendement 166
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek 
Siwiec

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, de 
sociale partners en andere 
toezichthoudende autoriteiten zijn in dat 
verband van essentieel belang en moeten 
een centrale rol blijven spelen.

Or. en

Amendement 167
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

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 

Schrappen
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uitoefenen.

Or. en

Amendement 168
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 
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.

(23) Om de handhaving van Richtlijn 
96/71/EG te vergemakkelijken en een meer 
doeltreffende toepassing ervan te 
garanderen, moeten er doeltreffende 
klachtenmechanismen bestaan waardoor 
gedetacheerde werknemers zelf of, met 
hungoedkeuring, 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

Amendement 169
Phil Bennion, Philippe De Backer

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 

Schrappen
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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 
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

Om voor volledige rechtszekerheid voor gedetacheerde werknemers te zorgen en om bedrijven 
die handelen te goeder trouw, te beschermen, moet de aansprakelijkheid altijd blijven berusten 
bij de rechtstreekse werkgever, ongeacht diens positie in de keten van onderaannemers.

Amendement 170
Sari Essayah

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 

Schrappen
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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 
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

In de grote meerderheid van de lidstaten bestaat geen systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid. 
Het voorstel houdt schending in van het subsidiariteitsbeginsel. Het is onredelijk, doordat 
risicoaansprakelijkheid strijdig is met de algemene rechtsbeginselen en zelfs met de beginselen 
van het EU-recht. Binnenlandse en buitenlandse dienstverrichters zouden verschillend worden 
behandeld, met als gevolg een belemmering van de vrijheid van dienstverrichting. Als 
hoofdelijke aansprakelijkheid verplicht wordt gesteld, brengt dit hoge kosten met zich mee voor 
ondernemingen, zonder dat hierdoor een effectieve manier ontstaat om de richtlijn te handhaven.

Amendement 171
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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 
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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 
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

Amendement 172
Sergio Gaetano Cofferati

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 
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 

(24) Met het oog op de bescherming van de 
rechten van gedetacheerde werknemers 
moet ervoor worden gezorgd dat de 
aannemer van wie de werkgever van de 
gedetacheerde werknemer een 
onderaannemer is en alle intermediaire 
onderaannemers samen met of in plaats 
van de werkgever aansprakelijk kunnen
worden gesteld, als de werkgever de 
bepalingen van Richtlijn 96/71/EG en van 
deze richtlijn niet naleeft.
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basis van informatie afkomstig van 
nationale instanties.

Or. en

Amendement 173
Phil Bennion, Philippe De Backer

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

Om voor volledige rechtszekerheid voor gedetacheerde werknemers te zorgen en om bedrijven 
die handelen te goeder trouw, te beschermen, moet de aansprakelijkheid altijd blijven berusten 
bij de rechtstreekse werkgever, ongeacht diens positie in de keten van onderaannemers.

Amendement 174
Sari Essayah

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 

Schrappen
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aansprakelijkheid worden beperkt.

Or. en

Motivering

In de grote meerderheid van de lidstaten bestaat geen systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid. 
Het voorstel houdt schending in van het subsidiariteitsbeginsel. Het is onredelijk, doordat 
risicoaansprakelijkheid strijdig is met de algemene rechtsbeginselen en zelfs met de beginselen 
van het EU-recht. Binnenlandse en buitenlandse dienstverrichters zouden verschillend worden 
behandeld, met als gevolg een belemmering van de vrijheid van dienstverrichting. Als 
hoofdelijke aansprakelijkheid verplicht wordt gesteld, brengt dit hoge kosten met zich mee voor 
ondernemingen, zonder dat hierdoor een effectieve manier ontstaat om de richtlijn te handhaven.

Amendement 175
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

Amendement 176
Phil Bennion, Philippe De Backer

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 

Schrappen
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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.

Or. en

Motivering

Om voor volledige rechtszekerheid voor gedetacheerde werknemers te zorgen en om bedrijven 
die handelen te goeder trouw, te beschermen, moet de aansprakelijkheid altijd blijven berusten 
bij de rechtstreekse werkgever, ongeacht diens positie in de keten van onderaannemers.

Amendement 177
Sari Essayah

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 

Schrappen
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de lidstaat van vestiging van de aannemer.

Or. en

Motivering

In de grote meerderheid van de lidstaten bestaat geen systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid. 
Het voorstel houdt schending in van het subsidiariteitsbeginsel. Het is onredelijk, doordat 
risicoaansprakelijkheid strijdig is met de algemene rechtsbeginselen en zelfs met de beginselen 
van het EU-recht. Binnenlandse en buitenlandse dienstverrichters zouden verschillend worden 
behandeld, met als gevolg een belemmering van de vrijheid van dienstverrichting. Als 
hoofdelijke aansprakelijkheid verplicht wordt gesteld, brengt dit hoge kosten met zich mee voor 
ondernemingen, zonder dat hierdoor een effectieve manier ontstaat om de richtlijn te handhaven.

Amendement 178
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

Amendement 179
Sergio Gaetano Cofferati
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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.

(26) De verplichting om te voorzien in 
hoofdelijke aansprakelijkheid van de 
hoofdaannemer en alle intermediaire 
onderaannemers wanneer de 
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 
bijvoorbeeld 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 
onderaannemer die gevestigd is in de 
lidstaat van vestiging van de aannemer.

Or. en

Amendement 180
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Deze richtlijn is in 
overeenstemming met Richtlijn 96/71/EG 
ook van toepassing op andere 
transportbedrijven dan degene die actief 
zijn op het gebied van maritiem transport 
en die diensten verrichten in andere 
lidstaten, met name in het geval van 
cabotagetransport overeenkomstig 
Verordening nr. 1072/2009/EG en 
Verordening nr. 1073/2009/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 
oktober 2009.
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Or. en

Amendement 181
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 van 
bescherming genieten.

(27) De verschillen tussen de stelsels van 
de lidstaten met betrekking tot de 
tenuitvoerlegging van met betrekking tot 
situaties in verband met de detachering 
van werknemers overeenkomstig deze 
richtlijn en Richtlijn 96/71/EG 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 van 
bescherming genieten.

Or. en

Amendement 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 

(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 met 
betrekking tot situaties in verband met de 
detachering van werknemers 
overeenkomstig deze richtlijn en Richtlijn 
96/71/EG. Onderlinge aanpassing van de 
wetgeving van de lidstaten op dit gebied is 
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werking van de interne markt noodzakelijk 
is.

derhalve een wezenlijk vereiste voor een 
hoger, gelijkwaardiger en vergelijkbaarder 
beschermingsniveau dat voor de goede 
werking van de interne markt noodzakelijk 
is.

Or. en

Amendement 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De vaststelling van 
gemeenschappelijke regels voor de 
verstrekking van wederzijdse bijstand en 
hulp voor handhavingsmaatregelen en de 
daaraan verbonden kosten, alsmede de 
vaststelling van uniforme vereisten voor de 
mededeling van beslissingen inzake 
administratieve sancties en boeten, moet 
een oplossing bieden voor een aantal 
problemen bij de grensoverschrijdende 
handhaving en moet zorgen voor een 
betere communicatie en betere handhaving 
van dergelijke beslissingen uit andere 
lidstaten.

(29) De vaststelling van 
gemeenschappelijke regels voor de 
verstrekking van wederzijdse bijstand en 
hulp voor handhavingsmaatregelen en de 
daaraan verbonden kosten, alsmede de 
vaststelling van uniforme vereisten voor de 
mededeling van beslissingen inzake 
administratieve sancties en boeten met 
betrekking tot situaties in verband met de 
detachering van werknemers 
overeenkomstig deze richtlijn en Richtlijn 
96/71/EG, moet een oplossing bieden voor 
een aantal problemen bij de 
grensoverschrijdende handhaving en moet 
zorgen voor een betere communicatie en 
betere handhaving van dergelijke 
beslissingen uit andere lidstaten.

Or. en

Amendement 184
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Ondanks de vaststelling van meer 
uniforme regels voor de 
grensoverschrijdende tenuitvoerlegging 

(30) Ondanks de vaststelling van meer 
uniforme regels voor de 
grensoverschrijdende tenuitvoerlegging 
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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.

van sancties en geldboeten met betrekking 
tot situaties in verband met de detachering 
van werknemers overeenkomstig deze 
richtlijn en Richtlijn 96/71/EG 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.

Or. en

Amendement 185
Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Voor het geval de in deze richtlijn 
neergelegde verplichtingen niet worden 
nagekomen, moeten de lidstaten passende 
maatregelen nemen, inclusief 
administratieve en gerechtelijke 
procedures, en voorzien in doeltreffende, 
dissuasieve en evenredige sancties voor 
schending van de uit deze richtlijn 
voortvloeiende verplichtingen.

(32) Voor het geval de in deze richtlijn 
neergelegde verplichtingen niet worden 
nagekomen, moeten de lidstaten passende 
maatregelen nemen, inclusief 
administratieve en gerechtelijke 
procedures, en voorzien in doeltreffende, 
dissuasieve en evenredige sancties voor 
schending van de uit deze richtlijn 
voortvloeiende verplichtingen. Als de 
lidstaten deze richtlijn niet volledig 
naleven, moet dit leiden tot het opstarten 
van inbreukprocedures door de 
Commissie.

Or. en

Motivering

Het niet naar behoren toepassen van de bestaande richtlijn heeft geleid tot talrijke uitspraken 
van het Hof van Justitie, waarbij de ruimere kwestie van niet-naleving nauwelijks is aangepakt. 
Het is van essentieel belang dat alle spelers erkennen dat een behoorlijke toepassing belangrijk 
is om de rechten van werknemers te beschermen en om te zorgen voor een soepele werking van 
de gemeenschappelijke markt.
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Amendement 186
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 
worden erkend, in het bijzonder de 
bescherming van persoonsgegevens 
(artikel 8), de vrijheid van beroep en het 
recht te werken (artikel 15), de vrijheid van 
ondernemerschap (artikel 16), het recht op 
collectieve onderhandelingen en op 
collectieve actie (artikel 28), rechtvaardige 
en billijke arbeidsomstandigheden en -
voorwaarden (artikel 31) en het recht op 
een doeltreffende voorziening in rechte en 
op een onpartijdig gerecht (artikel 47), en 
moet worden toegepast in 
overeenstemming met deze rechten en 
beginselen.

(33) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 
worden erkend, in het bijzonder de 
bescherming van persoonsgegevens (artikel 
8), de vrijheid van beroep en het recht te 
werken (artikel 15), de vrijheid van 
ondernemerschap (artikel 16), het recht op 
gelijkheid (artikel 20), het recht op non-
discriminatie (artikel 21), het recht op 
collectieve onderhandelingen en op 
collectieve actie (artikel 28), rechtvaardige 
en billijke arbeidsomstandigheden en -
voorwaarden (artikel 31) en het recht op 
een doeltreffende voorziening in rechte en 
op een onpartijdig gerecht (artikel 47) en 
het toepasselijke IAO-Verdrag, en moet 
worden toegepast in overeenstemming met 
deze rechten en beginselen.

Or. en

Amendement 187
Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Overeenkomstig het subsidiariteits- en het 
proportionaliteitsbeginsel en om de 
bestaande nationale wettelijke kaders en 
stelsels van arbeidverhoudingen te 
eerbiedigen zijn de lidstaten op grond van 
deze richtlijn niet verplicht de bestaande 
wettelijke procedures voor de beslechting 
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van loongeschillen te vervangen door een 
verplichte toepassing van het principe van 
hoofdelijke aansprakelijkheid binnen de 
onderaannemingsketen, noch per sector, 
noch algemeen, als de bedoelde bestaande 
procedures al naar behoren worden 
toegepast en nageleefd.

Or. en

Motivering

De verplichte invoering van hoofdelijke aansprakelijkheid in de onderaannemingsketen, in de 
meerderheid van de lidstaten waar hoofdelijke aansprakelijkheid niet reeds bestaat, zou de 
bestaande effectieve stelsels van arbeidverhoudingen en wettelijke kaders ondermijnen. Niets 
wijst erop dat de uitbreiding van de traditie in kwestie, die in een minderheid van de lidstaten 
bestaat, zou leiden tot een betere toepassing van de richtlijn en deze uitbreiding is strijdig met 
het subsidiariteitsbeginsel.

Amendement 188
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn wil garanderen dat het 
passende minimumniveau van bescherming 
van de rechten van voor het verrichten van 
grensoverschrijdende diensten 
gedetacheerde werknemers wordt 
geëerbiedigd, en tegelijkertijd de 
uitoefening van de vrijheid van 
dienstverrichting voor dienstverrichters 
vergemakkelijken en eerlijke concurrentie 
tussen dienstverrichters bevorderen.

Deze richtlijn wil de uitoefening van de 
vrijheid van dienstverrichting voor 
dienstverrichters vergemakkelijken en 
eerlijke concurrentie tussen 
dienstverrichters bevorderen en 
tegelijkertijd garanderen dat het passende 
minimumniveau van bescherming van de 
rechten van voor het verrichten van 
grensoverschrijdende diensten 
gedetacheerde werknemers wordt 
geëerbiedigd.

Or. en

Motivering

Gezien het feit dat de rechtsgrond van het voorstel verband houdt met de gemeenschappelijke 
markt, is de doelstelling grensoverschrijdende dienstverrichting te vergemakkelijken en 
tegelijkertijd gedetacheerde werknemers te beschermen.
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Amendement 189
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze richtlijn heeft als doel de 
bevordering van de werkgelegenheid en 
de gestage verbetering van de 
levensomstandigheden en de 
arbeidsvoorwaarden, alsmede een 
adequate sociale bescherming, de sociale 
dialoog, de ontwikkeling van de 
menselijke hulpbronnen om een 
duurzaam hoog werkgelegenheidsniveau 
mogelijk te maken, en de bestrijding van 
uitsluiting, door de werking van de 
gemeenschappelijke markt te 
ondersteunen en de toepassing van 
Richtlijn 96/71/EG te verbeteren. De 
lidstaten treffen alle nodige maatregelen 
om alle arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden op de plaats waar de 
dienst wordt verricht, te handhaven en 
discriminatie op basis van nationaliteit 
tussen werknemers van de lidstaten op het 
gebied van werkgelegenheid, loon en 
andere arbeids- en 
tewerkstellingsomstandigheden uit te 
bannen.

Or. en

Amendement 190
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 - lid 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 

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

Or. en

Amendement 191
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) "uitzendkracht".
Deze richtlijn en Richtlijn 96/71/EG zijn 
van toepassing op uitzendkrachten in de 
zin van Richtlijn 2008/104/EG betreffende 
uitzendarbeid, tenzij Richtlijn 
2008/104/EG deze werknemers een 
gunstigere behandeling garandeert, wat 
hun arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden betreft.

Or. de

Amendement 192
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) "gastlidstaat": de lidstaat waar de 
werknemer gedetacheerd is in de zin van 
deze richtlijn en Richtlijn 96/71/EG.

Or. en

Amendement 193
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Bielan, Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) "onderneming die in een lidstaat is 
gevestigd": een onderneming die 
daadwerkelijk een economische activiteit 
uitoefent, zoals bedoeld in artikel 43 van 
het Verdrag, waarbij de activiteit door de 
dienstverrichter wordt uitgeoefend voor 
onbepaalde tijd en vanuit een duurzame 
infrastructuur, van waaruit daadwerkelijk 
diensten worden verricht;

Or. en

Motivering

Om te voorkomen dat werkgevers de regels omzeilen en misbruiken moet een duidelijke definitie 
worden opgenomen van een onderneming die in een lidstaat is gevestigd, met de definitie van de 
richtlijn betreffende diensten op de interne markt (2006/123/EG). Alleen werkelijk in een lidstaat 
gevestigde ondernemingen mogen de voordelen van de toepassing van de handhavingsrichtlijn 
en Richtlijn 96/71/EG genieten.

Amendement 194
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Toepasselijk recht

1. Van een onderneming die niet kan 
bewijzen dat zij in het opgegeven land van 
vestiging daadwerkelijk substantiële 
werkzaamheden overeenkomstig artikel 3, 
lid 1, verricht, wordt aangenomen dat zij 
gevestigd is in de lidstaat waar zij haar 
diensten verricht.
2. Als een werkgever niet kan bewijzen dat 
een gedetacheerde werknemer voor een 
bepaalde periode zijn werk verricht in een 
andere lidstaat dan degene waar hij zijn 
werk normaal verricht, wordt 
aangenomen dat de normale werkplek van 
de werknemer diegene is waar de dienst 
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wordt verricht.

Or. de

Amendement 195
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Niet-naleving

In het geval van niet-naleving van artikel 
3 van Richtlijn 96/71/EG of de relevante 
artikelen van deze richtlijn, vallen een 
onderneming en haar werknemers onder 
de toepasselijke wetgeving die geldt in het 
land waar de dienst gewoonlijk wordt 
verricht en worden alle personen die door 
de betrokken onderneming zijn 
gedetacheerd, beschouwd als werknemers 
die gebruik maken van hun recht van vrij 
verkeer binnen de Unie.
De ontvangende lidstaat kan dan 
onmiddellijk bewijs eisen dat de betrokken 
werknemers dezelfde behandeling krijgen 
als burgers van de ontvangende lidstaat, 
voor alle arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden en de daarmee 
verbonden sociale rechten, 
overeenkomstig artikel 45 VWEU.

Or. en

Amendement 196
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
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De volgende situaties worden beschouwd 
als omzeiling van de regels inzake 
detachering van deze richtlijn en Richtlijn 
96/71/EG:
a) de onderneming waar de werknemer is 
gedetacheerd, stelt hem/haar ter 
beschikking van een andere onderneming 
in de lidstaat waar zij is gevestigd of in 
een andere lidstaat;
b) de werknemer wordt in dienst genomen 
in een lidstaat door een onderneming die 
is gevestigd in een andere lidstaat om te 
werken in eerstgenoemde lidstaat.

Or. en

Amendement 197
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Verduidelijking van de verhouding met de 

richtlijn betreffende uitzendarbeid 
Deze richtlijn en Richtlijn 96/71/EG zijn 
van toepassing op uitzendkrachten in de 
zin van Richtlijn 2008/104/EG betreffende 
uitzendarbeid, tenzij deze werknemers een 
gunstigere behandeling op het gebied van 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
wordt gegarandeerd krachtens Richtlijn 
2008/104/EG.

Or. en

Amendement 198
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 ter
Gedetacheerde werknemers worden niet 
gebruikt ter vervanging van stakende 
werknemers. 

Or. en

Amendement 199
Emilie Turunen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

Met het oog op de uitvoering, toepassing 
en handhaving van Richtlijn 96/71/EG
verstrekken detacherende ondernemingen
de bevoegde instanties op verzoek bewijs 
van ten minste het volgende:

Or. en

Amendement 200
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

Met het oog op de uitvoering, toepassing 
en handhaving van Richtlijn 96/71/EG
voeren de bevoegde instanties een 
algemene beoordeling uit van de feitelijke 
elementen die kenmerkend zijn voor de 
activiteiten die een onderneming verricht in 
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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:

de staat waar zij is gevestigd om uit te 
maken of zij daadwerkelijk substantiële 
werkzaamheden verricht die verder gaan 
dan louter intern beheer en/of 
administratie. Hierbij wordt in het 
bijzonder rekening gehouden met de 
volgende elementen, waarvoor de 
detacherende onderneming eventueel 
bewijzen moet overleggen aan de 
bevoegde autoriteiten:

Or. de

Amendement 201
Sirpa Pietikäinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.

Or. en

Amendement 202
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de uitvoering, toepassing 
en handhaving van Richtlijn 96/71/EG 
nemen de bevoegde instanties de feitelijke 

Met het oog op de uitvoering, toepassing 
en handhaving van Richtlijn 96/71/EG 
nemen de bevoegde instanties de feitelijke 
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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:

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:

Or. en

Motivering

Voor een uniforme aanpak in de hele EU is het wenselijk dat er een gesloten lijst is van feitelijke 
elementen waarmee rekening moet worden gehouden om uit te maken of een onderneming 
daadwerkelijk werkzaamheden verricht in de lidstaat waar zij is gevestigd.

Amendement 203
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

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 
werkzaamheden verricht. Die elementen
zijn onder meer:

Or. en

Motivering

Aanpassing aan het standpunt van het Hof van Justitie, aangezien de advocaat-generaal 
(conclusie van 3 mei 2012) heeft bevestigd dat ook aan de voorwaarden voor detachering is 
voldaan, als de onderneming die op deze manier een werknemer detacheert, geen substantiële 
werkzaamheden verricht in de lidstaat waar zij is gevestigd.
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Amendement 204
Olga Sehnalová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.

Or. cs

Motivering

De beoordeling van de vraag of de onderneming in de staat waar zij is gevestigd, daadwerkelijk 
substantiële werkzaamheden verricht, moet een algemene beoordeling zijn, waarbij rekening 
wordt gehouden met alle relevante factoren. De opgenomen lijst mag daarom niet worden 
beschouwd als volledig.

Amendement 205
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de plaats waar de onderneming haar 
statutaire zetel heeft en haar administratie 
wordt verricht, waar zij kantoren heeft, 
belasting betaalt, een vergunning voor de 
uitoefening van een beroep heeft of is 
ingeschreven bij kamers van koophandel of 
beroepsorganisaties,

a) het land van vestiging is de plaats waar
zij haar belangrijkste, kwantificeerbare 
ondernemingsactiviteit ontplooit, haar 
statutaire zetel heeft en haar administratie 
wordt verricht, belasting betaalt en een 
vergunning voor de uitoefening van een 
beroep heeft of is ingeschreven bij kamers 
van koophandel of beroepsorganisaties,

Or. en
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Amendement 206
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de plaats waar de onderneming haar
statutaire zetel heeft en haar administratie
wordt verricht, waar zij kantoren heeft, 
belasting betaalt, een vergunning voor de 
uitoefening van een beroep heeft of is 
ingeschreven bij kamers van koophandel of 
beroepsorganisaties,

(a) het land van vestiging, d.w.z. de plaats 
waar een onderneming voldoet aan alle 
volgende criteria: zij verricht er haar
essentiële, kwantificeerbare 
bedrijfsactiviteit, zij heeft er haar 
administratie, zij betaalt er belasting en 
socialezekerheidsbijdragen, zij heeft er
een vergunning voor de uitoefening van 
een beroep of is ingeschreven bij kamers 
van koophandel of beroepsorganisaties,

Or. de

Amendement 207
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, Andreas 
Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de plaats waar de onderneming haar 
statutaire zetel heeft en haar administratie 
wordt verricht, waar zij kantoren heeft, 
belasting betaalt, een vergunning voor de 
uitoefening van een beroep heeft of is 
ingeschreven bij kamers van koophandel of 
beroepsorganisaties,

a) de plaats waar de onderneming haar 
statutaire zetel heeft en haar administratie 
wordt verricht, waar zij kantoren heeft, 
belasting betaalt, overeenkomstig de 
nationale wet een vergunning voor de 
uitoefening van een beroep heeft of is 
ingeschreven bij kamers van koophandel of 
beroepsorganisaties,

Or. en

Amendement 208
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter b bis (nieuw)



PE498.075v01-00 52/114 AM\916992NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de plaats van waaruit werknemers 
worden gedetacheerd,

Or. en

Amendement 209
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het recht dat van toepassing is op de 
overeenkomsten van de onderneming met 
haar werknemers enerzijds en haar 
klanten anderzijds,

(c) het recht dat van toepassing is op de 
overeenkomsten van de onderneming met 
haar klanten,

Or. de

Amendement 210
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het recht dat van toepassing is op de 
overeenkomsten van de onderneming met 
haar werknemers enerzijds en haar 
klanten anderzijds,

c) het recht dat van toepassing is op de 
overeenkomsten van de onderneming met 
haar klanten en bewijs dat de wet van het 
land van vestiging van toepassing is op de 
overeenkomsten met haar werknemers,

Or. en

Amendement 211
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het recht van de lidstaat van 
vestiging, dat van toepassing is op de 
overeenkomsten van de onderneming met 
haar werknemers.

Or. de

Amendement 212
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 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 en waar 
zij administratief personeel heeft,

Or. en

Amendement 213
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 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

Bij dit element wordt geen rekening gehouden met pas gestarte kmo's en de ontwikkeling 
hiervan, zodat het strijdig is met de principes van de gemeenschappelijke markt.
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Amendement 214
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) De lijst van criteria is niet volledig. 
De lidstaten hebben het recht andere 
bindende elementen te bepalen, die niet in 
de lijst zijn opgenomen.

Or. en

Amendement 215
Olga Sehnalová

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. cs

Amendement 216
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Marek 
Siwiec, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

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.

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 en/of met de 
tijdspanne waarin deze activiteiten zijn 
verricht.
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Or. en

Amendement 217
Evelyne Gebhardt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om te voorkomen dat 
ondernemingen die handelen met als doel 
de gedetacheerde werknemers van hun 
rechten te beroven of hun deze rechten te 
ontzeggen, deze richtlijn misbruiken en/of 
omzeilen; in het bijzonder om 
opeenvolgende arbeidsperioden te beletten 
op dezelfde plaats, die dienen om de 
bepalingen van deze richtlijn en Richtlijn 
96/71/EG te omzeilen.

Or. de

Amendement 218
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Binnen drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum wordt het nodige en 
adequate karakter van de in de leden 1 en 
2 van dit artikel opgesomde elementen 
geëvalueerd in verband met de vaststelling 
van eventuele nieuwe elementen waarmee 
rekening moet worden gehouden om te 
bepalen of de onderneming echt is en de 
gedetacheerde werknemer zijn of haar 
werkzaamheden tijdelijk verricht, om 
indien passend eventuele nodige 
wijzigingen of aanpassingen voor te 
stellen.

Or. en
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Amendement 219
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In elk geval is het bezit van een 
socialezekerheidsbewijs als formulier A1 
een aanwijzing dat een onderneming haar 
activiteiten daadwerkelijk verricht.

Or. en

Amendement 220
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De elementen om uit te maken of 
een onderneming in de lidstaat waar zij is 
gevestigd, daadwerkelijk werkzaamheden 
verricht, en te beoordelen of een 
gedetacheerde werknemer tijdelijk zijn of 
haar werkzaamheden verricht in een 
andere lidstaat dan die waar hij of zij 
gewoonlijk werkt, worden geïnterpreteerd 
op evenwichtige wijze, overeenkomstig de 
regels betreffende de vrijheid van 
dienstverrichting in titel IV, hoofdstuk III, 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 221
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. De in de leden 1 en 2 genoemde 
feitelijke elementen zijn slechts 
aanwijzingen voor de algemene 
beoordeling die moet worden uitgevoerd 
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. Als aan één of meer criteria 
niet is voldaan, is detachering niet 
noodzakelijk uitgesloten, maar moet dit 
helpen om te beoordelen of er van echte 
detachering sprake is.
De criteria in de leden 1 en 2 zijn bedoeld 
om een bevoegde instantie te helpen in 
gevallen waar de bevoegde instantie reden 
heeft om aan te nemen dat een werknemer 
wellicht niet in aanmerking komt als 
gedetacheerd werknemer overeenkomstig 
Richtlijn 96/71/EG. In deze gevallen kan 
de bevoegde instantie de criteria en 
feitelijke elementen in de leden 1 en 2 
gebruiken die zij relevant acht voor de 
omstandigheden van het geval in kwestie. 
Er geldt geen vereiste dat bewijs moet 
worden verstrekt voor elk criterium of dat 
voor elk geval van detachering aan elk 
criterium moet zijn voldaan.

Or. en

Amendement 222
Sergio Gaetano Cofferati

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 
werkt, moeten alle feitelijke elementen die 

2. Om de artikelen 3 en 5 van Richtlijn 
96/71/EG beter uit te voeren en te 
beoordelen of een gedetacheerd werknemer 
tijdelijk zijn of haar werkzaamheden 
verricht in een andere lidstaat dan die waar 
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voor dat werk kenmerkend zijn, alsmede de 
situatie van de werknemer worden 
onderzocht.

hij of zij gewoonlijk werkt, moeten alle 
feitelijke elementen die voor dat werk 
kenmerkend zijn, alsmede de situatie van 
de werknemer worden onderzocht.

Or. en

Amendement 223
Sergio Gaetano Cofferati

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die elementen zijn onder meer: De ontvangende lidstaat controleert in 
nauwe samenwerking met de lidstaat van 
vestiging ten minste of aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

Or. en

Amendement 224
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

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:

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten dezelfde elementen beoordelen om uit te maken of een gedetacheerde 
werknemer tijdelijk werkzaamheden verricht in een andere lidstaat dan die waar hij of zij is 
gevestigd.

Amendement 225
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het werk wordt voor een bepaalde 
periode verricht in een andere lidstaat;

(a) het werk wordt voor een bepaalde 
periode verricht in een andere lidstaat; in 
het bijzonder wordt rekening gehouden 
met de verhouding tussen de tijd die de 
werknemer heeft doorgebracht in de 
ontvangende lidstaat en de tijd die hij 
heeft doorgebracht op zijn normale 
werkplek.

Or. de

Amendement 226
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de gedetacheerde werknemer keert na de 
beëindiging van de werkzaamheden of de 
dienstverrichting waarvoor hij of zij was 
gedetacheerd, terug naar de lidstaat van
waar hij of zij is gedetacheerd, of waar hij 
of zij wordt geacht weer te gaan werken;

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.

Or. en

Amendement 227
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de gedetacheerde werknemer keert na de 
beëindiging van de werkzaamheden of de 
dienstverrichting waarvoor hij of zij was 
gedetacheerd, terug naar de lidstaat van
waar hij of zij is gedetacheerd, of waar hij 
of zij wordt geacht weer te gaan werken;

c) de gedetacheerde werknemer keert na de 
beëindiging van de werkzaamheden of de 
dienstverrichting waarvoor hij of zij was 
gedetacheerd, terug naar zijn of haar 
gebruikelijke standplaats buiten de 
lidstaat waar hij of zij is gedetacheerd, of 
waar hij of zij wordt geacht weer te gaan 
werken;
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Or. en

Amendement 228
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de werkgever die de werknemer 
detacheert, zorgt voor het vervoer, het 
verblijf en de maaltijden of voor een 
vergoeding daarvoor, en zo ja, hoe; 
alsmede

d) de werkgever die de werknemer 
detacheert, zorgt voor vervoer, verblijf en
maaltijden waarmee een behoorlijke 
levensstandaard voor de duur van de 
detachering is gegarandeerd of voor een
volledige vergoeding daarvoor, en zo ja, 
hoe; alsmede

Or. en

Amendement 229
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de werkgever die de werknemer 
detacheert, zorgt voor het vervoer, het 
verblijf en de maaltijden of voor een 
vergoeding daarvoor, en zo ja, hoe; 
alsmede

d) de werkgever die de werknemer 
detacheert, zorgt voor het vervoer, het 
verblijf en de maaltijden of voor een 
vergoeding daarvoor;

Or. en

Amendement 230
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – alinea 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) dezelfde of een andere (gedetacheerde) 
werknemer heeft in eerdere tijdvakken de 

e) de gedetacheerde werknemer vervangt 
geen andere gedetacheerde werknemer, 
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betrokken werkzaamheden verricht. behalve in gevallen van ziekten of 
vrijwillig ontslag;

Or. en

Amendement 231
Sergio Gaetano Cofferati

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de gedetacheerde werknemer 
vervangt geen stakende werknemer.

Or. en

Amendement 232
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

Gedekt door het amendement op artikel 3, lid 2 quater (nieuw).

Amendement 233
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorkoming van misbruik en omzeiling
1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om te voorkomen dat 
ondernemingen zich schuldig maken aan 
misbruik en/of omzeiling om 
gedetacheerde werknemers hun rechten te 
ontnemen of te ontzeggen, met name ter 
voorkoming van opeenvolgende 
opdrachten voor hetzelfde werk om de 
bepalingen van deze richtlijn en Richtlijn 
96/71/EG te omzeilen.
Gedetacheerde werknemers worden niet 
ingezet om werknemers te vervangen die 
hun fundamentele recht uitoefenen op 
collectieve actie.

Or. en

Amendement 234
Olga Sehnalová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
informatie over de in artikel 3 van Richtlijn 
96/71/EG genoemde arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden die door 
dienstverrichters moeten worden toegepast 
en waaraan zij moeten voldoen, vanop 
afstand en met elektronische middelen 
duidelijk, volledig en op gemakkelijk 
toegankelijke wijze algemeen beschikbaar 
wordt gemaakt in een formaat en volgens 
webnormen die de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap garanderen, en 
dat de in artikel 4 van Richtlijn 96/71/EG 
bedoelde verbindingsbureaus of andere 
bevoegde nationale instanties in staat zijn 
hun taak doeltreffend te verrichten.

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
informatie over de in artikel 3 van Richtlijn 
96/71/EG genoemde arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden die door 
dienstverrichters moeten worden toegepast 
en waaraan zij moeten voldoen, vanop 
afstand en met elektronische middelen 
duidelijk, begrijpelijk, volledig en op 
gemakkelijk toegankelijke wijze algemeen 
en gratis beschikbaar wordt gemaakt in 
een formaat en volgens webnormen die de 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap garanderen, en dat de in artikel 4 
van Richtlijn 96/71/EG bedoelde 
verbindingsbureaus of andere bevoegde 
nationale instanties in staat zijn hun taak 
doeltreffend te verrichten.
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Or. cs

Motivering

Alle informatie over de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden moet voor de werknemers 
begrijpelijk en gratis beschikbaar zijn.

Amendement 235
Evelyne Gebhardt

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 
andere talen dan de nationale taal of talen 
van het land waar de diensten worden 
verricht;

Or. de

Amendement 236
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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 telkens ter beschikking 
stellen in de taal of talen van de
detacherende lidstaat, de taal van de 
lidstaat van herkomst van de werknemer 
en de dienstverrichter en het Engels, en 
niet louter in 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 
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voor personen met een handicap;

Or. de

Amendement 237
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de informatie aan werknemers en 
dienstverrichters ter beschikking stellen in 
de vorm van een beknopte brochure 
waarin de belangrijkste 
arbeidsvoorwaarden worden vermeld en 
waarin de procedures voor het indienen 
van een klacht en de gerechtelijke 
procedures en sancties die gelden bij niet-
naleving worden beschreven; op verzoek 
in een formaat dat toegankelijk is voor 
personen met een handicap;

Or. de

Amendement 238
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) zo mogelijk binnen het 
verbindingsbureau een contactpersoon
aanwijzen die belast is met de behandeling 
van de verzoeken om informatie;

e) een vertegenwoordiger overeenkomstig 
artikel 9, onder d), aanwijzen;

Or. en

Amendement 239
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża Gräfin 
von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis
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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) ervoor zorgen dat de informatie in de 
landenfiches voortdurend bijgewerkt, juist 
en volledig is.

Or. en

Amendement 240
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer overeenkomstig de nationale 
wetgevingen, tradities en praktijken de in 
artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG bedoelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
zijn neergelegd in collectieve 
overeenkomsten in de zin van artikel 3, 
leden 1 en 8, van die richtlijn, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de sociale partners die 
duidelijk vermelden en de relevante 
informatie, met name inzake de 
verschillende minimumlonen en de 
componenten daarvan, de wijze waarop het 
verschuldigde loon wordt berekend en de 
criteria voor indeling in de verschillende 
salarisschalen, op een toegankelijke en 
transparante wijze beschikbaar stellen voor 
dienstverrichters uit andere lidstaten en 
gedetacheerde werknemers.

4. Wanneer overeenkomstig de nationale 
wetgevingen, tradities en praktijken de in 
artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG bedoelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
zijn neergelegd in collectieve 
overeenkomsten in de zin van artikel 3, 
leden 1 en 8, van die richtlijn, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de sociale partners die 
duidelijk vermelden en de relevante 
informatie, met name inzake de 
verschillende minimumlonen en de 
componenten daarvan, de wijze waarop het 
verschuldigde loon wordt berekend en de 
criteria voor indeling in de verschillende 
salarisschalen, ter beschikking stellen van 
de nationale bevoegde instanties, die ze op 
een toegankelijke en transparante wijze 
beschikbaar stellen voor dienstverrichters 
uit andere lidstaten en gedetacheerde 
werknemers.

Or. en

Motivering

Om de toegang tot de inhoud van collectieve overeenkomsten te faciliteren voor 
dienstverrichters en gedetacheerde werknemer uit andere lidstaten.
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Amendement 241
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer overeenkomstig de nationale 
wetgevingen, tradities en praktijken de in 
artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG bedoelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
zijn neergelegd in collectieve 
overeenkomsten in de zin van artikel 3, 
leden 1 en 8, van die richtlijn, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de sociale partners die 
duidelijk vermelden en de relevante 
informatie, met name inzake de 
verschillende minimumlonen en de 
componenten daarvan, de wijze waarop het 
verschuldigde loon wordt berekend en de 
criteria voor indeling in de verschillende 
salarisschalen, op een toegankelijke en 
transparante wijze beschikbaar stellen voor 
dienstverrichters uit andere lidstaten en 
gedetacheerde werknemers.

4. Wanneer overeenkomstig de nationale 
wetgevingen, tradities en praktijken en met 
volledige eerbiediging van de autonomie 
van de sociale partners de in artikel 3 van 
Richtlijn 96/71/EG bedoelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
zijn neergelegd in collectieve 
overeenkomsten in de zin van artikel 3, 
leden 1 en 8, van die richtlijn, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de sociale partners die 
duidelijk vermelden en de relevante 
informatie inzake de verschillende 
minimumlonen, de wijze waarop het 
verschuldigde loon wordt berekend en de 
criteria waaraan moet zijn voldaan, 
beschikbaar stellen. De 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
moeten op een toegankelijke en 
transparante wijze beschikbaar zijn voor 
dienstverrichters uit andere lidstaten en 
gedetacheerde werknemers

Or. en

Motivering

In de formulering van het artikel moet melding worden gemaakt van de absolute eerbiediging 
van de autonomie van de sociale partners, alsmede van de rol die de sociale partners in het 
kader van de diverse arbeidsmarktmodellen spelen ten aanzien van de regering/autoriteiten. Een 
teveel aan details wat de loonvoorwaarden betreft, is niet wenselijk: de berekeningsmethoden 
voor lonen verschillen sterk tussen de lidstaten en gedetailleerde voorschriften kunnen als 
gevolg hebben dat delen van het loon van de werknemers uitgesloten zijn.

Amendement 242
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Bielan, Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer overeenkomstig de nationale 
wetgevingen, tradities en praktijken de in 
artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG bedoelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
zijn neergelegd in collectieve 
overeenkomsten in de zin van artikel 3, 
leden 1 en 8, van die richtlijn, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de sociale partners die 
duidelijk vermelden en de relevante 
informatie, met name inzake de 
verschillende minimumlonen en de 
componenten daarvan, de wijze waarop het 
verschuldigde loon wordt berekend en de 
criteria voor indeling in de verschillende 
salarisschalen, op een toegankelijke en 
transparante wijze beschikbaar stellen voor 
dienstverrichters uit andere lidstaten en 
gedetacheerde werknemers.

4. Wanneer overeenkomstig de nationale 
wetgevingen, tradities en praktijken de in 
artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG bedoelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
zijn neergelegd in collectieve 
overeenkomsten in de zin van artikel 3, 
leden 1 en 8, van die richtlijn, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de sociale partners die 
duidelijk vermelden en de relevante 
informatie, met name inzake de 
verschillende minimumlonen en de 
componenten daarvan, de wijze waarop het 
verschuldigde loon wordt berekend en de 
criteria voor indeling in de verschillende 
salarisschalen, op een toegankelijke en 
transparante wijze beschikbaar stellen voor 
de lidstaten, die ze op hun beurt 
beschikbaar stellen voor dienstverrichters 
uit andere lidstaten en gedetacheerde 
werknemers.

Or. en

Amendement 243
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
artikel 3, leden 1 en 8, van Richtlijn 
96/71/EG bedoelde collectieve 
overeenkomsten moeten worden 
geregistreerd in officiële registers en 
moeten worden gepubliceerd. De in 
artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG bedoelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
die in deze collectieve overeenkomsten 
zijn vastgesteld, moeten pas op 
detacherende ondernemingen worden 
toegepast vanaf het moment van officiële 
registratie en publicatie.
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Or. en

Amendement 244
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat, als 
twee of meer buitenlandse 
dienstverrichters werknemers detacheren 
op een werkplek met meer dan 25 
werknemers, een tijdelijk orgaan voor 
informatie en advies wordt opgericht. Dit 
orgaan, dat is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van het management 
van de hoofdaannemer en de 
dienstverrichters en van de 
werknemersorganisaties, zorgt voor de 
handhaving van het recht van de 
gedetacheerde werknemers op informatie 
en advies.

Or. en

Amendement 245
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Tijdelijke informatie- en 

raadplegingscentra voor internationale 
arbeidsplaatsen

1. De lidstaten richten op de plaats van 
detachering een tijdelijk informatie- en 
raadplegingscentrum voor internationale 
arbeidsplaatsen op, wanneer minstens 
twee buitenlandse dienstverrichters 
werknemers naar een werkplek 
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detacheren.
2. Het centrale of lokale bestuur van de 
hoofdaannemer is ervoor 
verantwoordelijk onmiddellijk de 
lokale/bevoegde 
werknemersvertegenwoordiging te 
informeren en gesprekken over de 
oprichting van een tijdelijk informatie- en 
raadplegingscentrum voor internationale 
arbeidsplaatsen te starten. De lidstaten 
stellen een reglement vast dat strookt met 
de nationale voorschriften. 
3. Het tijdelijke informatie- en 
raadplegingscentrum voor internationale 
arbeidsplaatsen wordt opgericht voor de 
volledige duur van de 
werkplek/arbeidsvoorwaarden en begint 
zijn werkzaamheden, wanneer minstens 
twee buitenlandse dienstverrichters 
werknemers naar een werkplek hebben 
gedetacheerd. 
4. Het tijdelijke informatie- en 
raadplegingscentrum voor internationale 
arbeidsplaatsen bestaat uit 
vertegenwoordigers van het bestuur van 
de hoofdaannemer en vertegenwoordigers 
van de werknemersvertegenwoordiging, 
die op de werkplek in kwestie zijn 
aangesteld.
5. Het tijdelijke informatie- en 
raadplegingscentrum voor internationale 
arbeidsplaatsen zorgt ervoor dat de 
gedetacheerde werknemers hun recht op 
informatie en raadpleging op de werkplek 
beter kunnen uitoefenen.
6. De termen "informatie" en 
"raadpleging" zijn gedefinieerd in artikel 
2, lid 1, onder f), en artikel 2, lid 1, onder 
g), van Richtlijn 2009/38/EG van 6 mei 
2009.

Or. de

Amendement 246
Phil Bennion
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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 
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.

2. In het kader van de samenwerking 
tussen de lidstaten wordt vooral snel en 
effectief gehoor gegeven aan met redenen 
omklede verzoeken om informatie en aan 
verzoeken van de bevoegde instanties van 
de lidstaten 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 en het 
opstarten van passende acties 
overeenkomstig de nationale wet en 
praktijken.

Or. en

Amendement 247
Phil Bennion, Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om gehoor te kunnen geven aan een 
verzoek om bijstand van bevoegde 
instanties in een andere lidstaat zien de 
lidstaten erop toe dat op hun grondgebied 
gevestigde dienstverrichters hun bevoegde 
instanties alle informatie verstrekken die 
nodig is om hun activiteiten met 
inachtneming van hun nationale wetgeving 
te controleren.

3. Om gehoor te kunnen geven aan een 
verzoek om bijstand van bevoegde 
instanties in een andere lidstaat zien de 
lidstaten erop toe dat op hun grondgebied 
gevestigde dienstverrichters hun bevoegde 
instanties alle informatie verstrekken die 
nodig is om hun activiteiten met 
inachtneming van hun nationale wetgeving 
te controleren. Als dienstverrichters deze 
informatie niet verstrekken, moeten de 
bevoegde instanties in het gastland 
adequate actie initiëren, indien passend in 
samenwerking met de bevoegde instanties 
van het land van vestiging.
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Or. en

Motivering

De bevoegde instanties in de gastlanden moeten het EU- en nationale arbeidsrecht effectief 
handhaven. Als een schending wordt vastgesteld en om welke reden ook geen juridische actie in 
het gastland mogelijk is, moeten beide landen samenwerken om ervoor te zorgen dat de 
dienstverrichter aansprakelijk wordt gesteld, dat hij de gedetacheerde werknemers een passende 
loon betaalt en dat hij wordt geconfronteerd met de toepasselijke strafrechtelijke sancties.

Amendement 248
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Iedere blijvende weigering de 
gevraagde gegevens ter beschikking te 
stellen, geeft de vragende lidstaat het 
recht een publiek toegankelijke lijst op te 
stellen van niet-coöpererende autoriteiten 
en de Commissie hiervan op de hoogte te
brengen. De Commissie houdt een publiek 
toegankelijke lijst bij van de niet-
coöpererende autoriteiten die bij haar zijn 
bekendgemaakt.

Or. de

Amendement 249
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – alinea 1

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 30 dagen na ontvangst 
van het verzoek – langs elektronische weg.

Or. en
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Motivering

In sommige situaties, waar controles nodig zijn om de gevraagde informatie te kunnen 
verstrekken, zijn twee weken te kort. Realistischere deadlines moeten worden vastgesteld, om 
ervoor te zorgen dat de lidstaten ze kunnen naleven.

Amendement 250
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – alinea 1

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 een 
maand, als het antwoord een inspectie ter 
plaatse vereist – langs elektronische weg.

Or. en

Amendement 251
Cristian Silviu Buşoi

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 3 
werkdagen ingediend.

Or. en

Motivering

Het is onduidelijk in welke situaties dit urgentiemechanisme in werking zou treden en 24 uur is 
erg kort. Drie werkdagen is een redelijkere termijn.
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Amendement 252
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 2 
werkdagen ingediend.

Or. en

Amendement 253
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 6

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 vergelijkbare
voorwaarden toegankelijk zijn voor de 
overeenkomstige bevoegde instanties van 
de andere lidstaten.

Or. en

Amendement 254
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rol van de lidstaat van vestiging Rol van de gastlidstaat en van de lidstaat 
van vestiging
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Or. en

Amendement 255
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek 
Siwiec

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rol van de lidstaat van vestiging Samenwerking tussen de lidstaat van 
vestiging en de gastlidstaat

Or. en

Amendement 256
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat van vestiging van de 
dienstverrichter blijft – in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving, gebruiken en administratieve 
procedures – controle en toezicht 
uitoefenen en de nodige controle- en 
handhavingsmaatregelen nemen met 
betrekking tot naar een andere lidstaat 
gedetacheerde werknemers.

1. De lidstaat van vestiging van de 
dienstverrichter blijft – in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving, gebruiken en administratieve 
procedures – controle en toezicht 
uitoefenen en de nodige controle- en 
handhavingsmaatregelen nemen met 
betrekking tot naar een andere lidstaat 
gedetacheerde werknemers. Deze 
verantwoordelijkheid vermindert 
geenszins de mogelijkheden van de 
lidstaat waar de detachering plaatsheeft, 
om controle en toezicht uit te oefenen en 
de nodige controle- en 
handhavingsmaatregelen te nemen.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat de autoriteiten in het land waar het werk wordt verricht, de algemene 
verantwoordelijkheid dragen voor het controleren van misbruik, wanneer werknemers tijdelijk 
uit een ander land worden gedetacheerd, en dat de autoriteit in het land van herkomst met de 
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autoriteiten in het land waar het werk wordt verricht, samenwerkt. Dit amendement is bedoeld 
om duidelijker te maken dat de controles kunnen worden uitgevoerd op initiatief van de 
autoriteiten van het gastland.

Amendement 257
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Overeenkomstig artikel 5 van 
Richtlijn 96/71/EG is de ontvangende 
lidstaat verantwoordelijk en blijft hij 
daarom controle en toezicht uitoefenen en 
de nodige controle- en 
handhavingsmaatregelen nemen, 
overeenkomstig zijn nationale wet en/of 
praktijk en administratieve procedures, 
met betrekking tot werknemers die naar 
zijn grondgebied gedetacheerd zijn.

Or. en

Amendement 258
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten stellen de nodige 
middelen ter beschikking om de 
verificaties en controles effectief te maken 
en de in het kader van deze richtlijn door 
de gastlidstaat of de lidstaat van vestiging 
ingediende verzoeken om informatie in te 
willigen.

Or. en

Amendement 259
Andreas Schwab
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Tijdens de detacheringsperiode van 
een werknemer naar een andere lidstaat 
valt de inspectie van de 
arbeidsomstandigheden waaraan 
overeenkomstig Richtlijn 96/71/EG moet 
zijn voldaan, onder de 
verantwoordelijkheid van de autoriteiten 
van de ontvangende lidstaat. Deze kunnen 
op eigen initiatief verificaties en controles 
van feiten verrichten en zijn niet 
gebonden door de resultaten van 
verificaties of controles die zijn uitgevoerd 
door de autoriteiten van de lidstaat van 
vestiging.

Or. en

Amendement 260
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek 
Siwiec, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Tijdens de detacheringsperiode van 
een werknemer naar een andere lidstaat 
valt de inspectie van de 
arbeidsomstandigheden waaraan 
overeenkomstig Richtlijn 96/71/EG moet 
zijn voldaan, onder de 
verantwoordelijkheid van de autoriteiten 
van de ontvangende lidstaat, in 
samenwerking met de lidstaat van 
vestiging. 

Or. en

Amendement 261
Morten Løkkegaard



AM\916992NL.doc 77/114 PE498.075v01-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
De lidstaten zorgen ervoor dat de 
dienstverrichter die is gevestigd in een 
andere lidstaat of de aannemer verplicht 
is om in het kader van een 
aanmeldingsregeling een eenvoudige 
verklaring aan de verantwoordelijke 
nationale bevoegde instanties te doen 
toekomen die gemakkelijk, op afstand en 
zoveel mogelijk elektronisch door de 
ondernemingen kan worden afgehandeld 
en uiterlijk bij het begin van de 
dienstverrichting moet worden 
toegezonden, om de bevoegde nationale 
autoriteiten in staat te stellen effectieve en 
adequate inspecties en controles uit te 
voeren.

Or. en

Amendement 262
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten mogen alleen de volgende 
administratieve eisen en 
controlemaatregelen opleggen:

1. Om de naleving van de artikelen 3 en 5 
van Richtlijn 96/71/EG te verbeteren, kan 
de ontvangende lidstaat in het bijzonder 
de volgende administratieve eisen en 
controlemaatregelen opleggen, zonder dat 
het gaat om een volledige lijst:

Or. de

Amendement 263
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten mogen alleen de volgende 
administratieve eisen en 
controlemaatregelen opleggen:

1. De lidstaten mogen alleen de volgende 
administratieve eisen en 
controlemaatregelen opleggen, in de 
bedrijfssectoren die overeenkomstig lid 2 
bis van dit artikel zijn geïdentificeerd:

Or. en

Amendement 264
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten mogen alleen de volgende 
administratieve eisen en 
controlemaatregelen opleggen:

1. De lidstaten leggen de volgende 
administratieve eisen en 
controlemaatregelen op:

Or. en

Amendement 265
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten mogen alleen de volgende 
administratieve eisen en 
controlemaatregelen opleggen:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
dienstverrichter die is gevestigd in een 
andere lidstaat of de aannemer verplicht 
is om in het kader van een 
aanmeldingsregeling een eenvoudige 
verklaring aan de verantwoordelijke 
nationale bevoegde instanties te doen 
toekomen die gemakkelijk, op afstand en 
zoveel mogelijk elektronisch door de 
ondernemingen kan worden afgehandeld 
en uiterlijk bij het begin van de 
dienstverrichting moet worden 
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toegezonden, om de bevoegde nationale 
autoriteiten in staat te stellen effectieve en 
adequate inspecties en controles uit te 
voeren.

Or. en

Amendement 266
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża Gräfin 
von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten leggen de in lid 1 
genoemde administratieve eisen en 
controlemaatregelen die nodig zijn op op 
niet-discriminerende, verantwoorde en 
proportionele wijze.

Or. en

Amendement 267
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 - lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verplichting dat een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter 
uiterlijk bij aanvang van de 
dienstverrichting een eenvoudige 
verklaring aan de verantwoordelijke 
nationale bevoegde instanties doet 
toekomen, waarbij de verklaring 
uitsluitend mag gaan over de identiteit 
van de dienstverrichter, de aanwezigheid 
van een of meer duidelijk identificeerbare 
gedetacheerde werknemers, hun 
verwachte aantal, de verwachte duur en 
plaats van hun aanwezigheid en de 
diensten die de detachering 
rechtvaardigen;

Schrappen
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Or. en

Amendement 268
Morten Løkkegaard

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;

Schrappen

Or. en

Amendement 269
Cornelis de Jong

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 

b) de verplichting om tijdens de periode 
van detachering op de plaats waar de 
dienst wordt verricht 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 –
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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;

van de in artikel 4 van die richtlijn 
vermelde aanvullende gegevens), 
loonstrookjes, tijdkaarten en 
betalingsbewijzen van lonen, het A1-
formulier als bewijs van dekking door de 
sociale zekerheid in de lidstaat van 
herkomst, de vereiste beoordeling van de 
veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het 
werk overeenkomstig 89/391/EG, wanneer 
de gedetacheerde werknemer een inwoner 
van een derde land is, kopieën van de 
arbeidsvergunning en de 
verblijfsvergunning en van alle andere 
documenten die nodig zijn om de naleving 
van Richtlijn 96/71/EG en van deze 
richtlijn na te gaan 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;

Or. en

Amendement 270
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu 
Buşoi, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

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 

b) de verplichting om tijdens de periode 
van detachering naar keuze van de 
dienstverrichter 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 
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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;

betalingsbewijzen van lonen of kopieën 
van gelijkwaardige documenten die zijn 
afgegeven overeenkomstig de nationale 
wet van de lidstaat van vestiging, te 
bewaren of binnen een redelijke termijn
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;

Or. en

Amendement 271
Morten Løkkegaard

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;

Schrappen

Or. en

Amendement 272
Cornelis de Jong

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) een vertaling van de onder b) vermelde 
documenten volstaat, als deze documenten 
belangrijk zijn om de aard van de 
detachering na te gaan en te controleren 
of Richtlijn 96/71/EG wordt nageleefd;
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Or. en

Amendement 273
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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) een vertaling van alle relevante 
documenten, zowel standaardformulieren
als andere formulieren; ongeacht de 
lengte van het document of het formulier;

Or. de

Amendement 274
Morten Løkkegaard

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 275
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter d
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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) indien nodig de aanwijzing van een 
contactpersoon 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. De vertegenwoordiger of 
contactpersoon kan om het even welke 
persoon zijn die is aangewezen door de 
werkgever of de werkgeversorganisatie in 
de lidstaat van vestiging waarvan de 
werkgever lid is.

Or. en

Amendement 276
Sirpa Pietikäinen

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 verplichting een wettelijk 
vertegenwoordiger aan te wijzen die 
tijdens de detachering in de gastlidstaat 
moet verblijven. De taken van de wettelijk 
vertegenwoordiger omvatten gerechtelijke 
en administratieve procedures, alsmede –
zo nodig – onderhandelingen,
overeenkomstig de nationale wetgeving en 
gebruiken, namens de werkgever met de 
relevante sociale partners in de lidstaat van 
detachering tijdens de periode waarin de 
diensten worden verricht.

Or. en

Amendement 277
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – punt 1 – letter d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) andere administratieve eisen en 
controlemaatregelen zonder welke de 
bevoegde instanties in de lidstaten hun 
controletaak niet doeltreffend kunnen 
uitvoeren.

Or. en

Amendement 278
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de
procedures en formaliteiten met 
betrekking tot de detachering van 
werknemers gemakkelijk, op afstand en 
zoveel mogelijk elektronisch door de 
ondernemingen kunnen worden 
afgehandeld.

2. In het kader van de
aanmeldingsregeling wordt op zijn minst 
informatie toegezonden over de duur van 
de detachering, de startdatum, de identiteit
van de gedetacheerde werknemers en hun 
aantal en de werkplekken in de 
gastlidstaat.

Or. en

Amendement 279
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten maken de 
administratieve eisen en 
controlemaatregelen die zij de 
dienstverrichters hebben opgelegd, 
openbaar toegankelijk.

Or. de

Amendement 280
Emilie Turunen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
administratieve eisen voor de 
dienstverrichters publiek beschikbaar zijn 
en geregeld worden bijgewerkt.

Or. en

Amendement 281
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De bedrijfssectoren waar de in lid 1 
opgesomde nationale controlemaatregelen 
kunnen worden toegepast, worden door de 
lidstaten geïdentificeerd op basis van een 
risicobeoordeling. Bij deze beoordeling 
wordt rekening gehouden met de 
verwezenlijking van grote 
infrastructuurprojecten, de speciale 
problemen en behoeften van specifieke 
sectoren, de antecedenten wat inbreuken 
betreft en de kwetsbaarheid van bepaalde 
groepen werknemers.

Or. en

Amendement 282
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum wordt in het licht van de 
ervaringen met en de doeltreffendheid van 

3. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum wordt in het licht van de 
ervaringen met en de doeltreffendheid van 
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het systeem voor samenwerking en 
uitwisseling van informatie, de 
ontwikkeling van meer uniforme 
gestandaardiseerde documenten, de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
beginselen of normen voor inspecties op 
het gebied van de detachering van 
werknemers en de technologische 
ontwikkelingen geëvalueerd of de 
toepassing van nationale 
controlemaatregelen noodzakelijk en 
terecht is. Doel is – waar nodig – de nodige 
wijzigingen of aanpassingen voor te 
stellen.

het systeem voor samenwerking en 
uitwisseling van informatie, de 
ontwikkeling van meer uniforme 
gestandaardiseerde documenten, de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
beginselen of normen voor inspecties op 
het gebied van de detachering van 
werknemers en de technologische, sociale 
en economische ontwikkelingen van 
detachering geëvalueerd of de toepassing 
van nationale controlemaatregelen 
noodzakelijk, terecht en voldoende 
effectief is. Doel is – waar nodig – de 
nodige wijzigingen of aanpassingen voor te 
stellen, om effectieve controles van de 
arbeidsomstandigheden door de bevoegde 
autoriteiten van de gastlidstaat te 
garanderen.

Or. en

Amendement 283
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum wordt in het licht van de
ervaringen met en de doeltreffendheid van
het systeem voor samenwerking en 
uitwisseling van informatie, de
ontwikkeling van meer uniforme 
gestandaardiseerde documenten, de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
beginselen of normen voor inspecties op 
het gebied van de detachering van 
werknemers en de technologische 
ontwikkelingen geëvalueerd of de 
toepassing van nationale
controlemaatregelen noodzakelijk en 
terecht is. Doel is – waar nodig – de 
nodige wijzigingen of aanpassingen voor 
te stellen.

3. Om effectieve en adequate inspecties en 
controles uit te voeren moeten de lidstaten 
op zijn minst de volgende 
controlemaatregelen invoeren, waarbij zij 
verder mogen gaan, met inachtneming
van de wetgeving van de Unie, door 
andere administratieve eisen en
controlemaatregelen in te voeren die voor 
een effectieve controle nodig zijn.

Or. en
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Amendement 284
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża Gräfin 
von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan het eind van elke inspectie verstrekt 
de bevoegde instantie een document met 
daarin op zijn minst de naam en het adres 
van de geïnspecteerde onderneming, 
gegevens ter identificatie van de bevoegde 
instantie, de dagen waarop de inspectie is 
uitgevoerd, de rechtsgrond voor de 
toegepaste controlemaatregel, een 
verantwoording van het noodzakelijke en 
evenredige karakter, op verzoek van de 
geïnspecteerde onderneming – informatie 
dat er kwesties zijn die onder het 
bedrijfsgeheim vallen, een beschrijving 
van de vastgestelde fraude of informatie 
dat geen fraude is vastgesteld, alsmede 
alle andere relevante informatie. De 
geïnspecteerde onderneming heeft het 
recht opmerkingen te formuleren met 
betrekking tot de vaststellingen die in het 
document zijn opgenomen. De 
geïnspecteerde onderneming ontvangt een 
kopie van het document.

Or. en

Amendement 285
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten brengen jaarlijks bij de 
Commissie verslag uit over het aantal 
inspecties en het aantal dienstverrichters 
dat is geïnspecteerd, het aantal 
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gedetacheerde werknemers dat is 
gecontroleerd, een overzicht van de 
vastgestelde problemen en manieren om 
de voorschriften van deze richtlijn en 
Richtlijn 96/71/EG te omzeilen, een 
grondige beoordeling van de trends en 
ook van de behaalde resultaten en de 
lessen die zijn geleerd.

Or. en

Amendement 286
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Bielan

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 
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.

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 
werknemers of hun werkgevers en 
uitsluitend 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.

Or. en

Amendement 287
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
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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 
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.

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 
werknemers of hun werkgevers en 
gerechtelijke of administratieve procedures 
kunnen aanspannen met het oog op de 
uitvoering van deze richtlijn en van 
Richtlijn 96/71/EG en/of de handhaving 
van de uit deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen.

Or. en

Amendement 288
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De leden 1 en 3 gelden onverminderd 
nationale regels inzake verjaring of 
termijnen voor het aanhangig maken van 
soortgelijke zaken en onverminderd 
nationale procedurevoorschriften 
betreffende vertegenwoordiging en 
verdediging in rechte.

4. De leden 1 en 3 gelden onverminderd 
nationale regels inzake verjaring of 
termijnen voor het aanhangig maken van 
soortgelijke zaken en onverminderd 
nationale procedurevoorschriften 
betreffende vertegenwoordiging en 
verdediging in rechte, op voorwaarde dat 
de minimumperiode voor de instelling van 
een geding zes maanden bedraagt.

Or. en

Amendement 289
Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Gedetacheerde werknemers die 
gerechtelijke of administratieve 
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procedures starten, worden beschermd 
tegen nadelige behandeling door de 
werkgever als gevolg van de gerechtelijke 
procedures die tegen hem zijn gericht.

Or. en

Amendement 290
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Bielan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) achterstallig loon dat hun uit hoofde van
de geldende arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden van artikel 3 van 
Richtlijn 96/71/EG verschuldigd is;

a) achterstallig loon dat hun verschuldigd 
is en/of bijdragen die verschuldigd zijn 
aan gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van de sociale partners uit 
hoofde van artikel 3 van Richtlijn 
96/71/EG;

Or. en

Amendement 291
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de terugbetaling van buitensporige
kosten in verhouding tot het nettoloon of 
de kwaliteit van de accommodatie die van 
het loon worden ingehouden of 
afgetrokken in ruil voor door de 
werkgever ter beschikking gestelde 
accommodatie.

b) de terugbetaling van de kosten voor 
vervoer, verblijf en maaltijden die waren 
afgetrokken van het loon of niet waren 
vergoed door de werkgever.

Or. en

Amendement 292
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Bielan
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de terugbetaling van buitensporige 
kosten in verhouding tot het nettoloon of 
de kwaliteit van de accommodatie die van 
het loon worden ingehouden of 
afgetrokken in ruil voor door de werkgever 
ter beschikking gestelde accommodatie.

b) de terugbetaling van buitensporige 
kosten in verhouding tot het loon of de 
kwaliteit van de accommodatie die van het 
loon worden ingehouden of afgetrokken in 
ruil voor door de werkgever ter 
beschikking gestelde accommodatie.

Or. en

Motivering

Het concept nettoloon bestaat in de meeste Europese landen niet. In de belasting- en 
socialezekerheidswetgeving van de afzonderlijke lidstaten worden de plichten van de 
werknemers vastgesteld met betrekking tot de aftrek van belastingen, bijdragen en andere 
wettelijke afhoudingen van het loon van de werknemer. Een definitie is onmogelijk, doordat het 
nettoloon van verschillende werknemers die hetzelfde, door Richtlijn 96/71/EG gegarandeerde 
brutotarief ontvangen, aanzienlijk zal verschillen volgens de gezinssituatie of de plaats van 
belastingheffing van de werknemer.

Amendement 293
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Bielan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) nabetalingen of terugbetalingen van 
onrechtmatig op het loon van de 
werknemer ingehouden belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen.

Or. en

Amendement 294
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Motivering

In de grote meerderheid van de lidstaten bestaat geen systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid. 
Artikel 12 houdt schending in van het subsidiariteitsbeginsel. Het is onredelijk, doordat 
risicoaansprakelijkheid strijdig is met de algemene rechtsbeginselen en zelfs met de beginselen 
van het EU-recht. Binnenlandse en buitenlandse dienstverrichters zouden verschillend worden 
behandeld, met als gevolg een belemmering van de vrijheid van dienstverrichting. Als 
hoofdelijke aansprakelijkheid verplicht wordt gesteld, brengt dit hoge kosten met zich mee voor 
ondernemingen, zonder dat hierdoor een effectieve manier ontstaat om de richtlijn te handhaven.

Amendement 295
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 296
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

Schrappen
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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 
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.

Or. en

Amendement 297
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

Schrappen
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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 
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.

Or. en

Amendement 298
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

Met betrekking tot de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
bouwactiviteiten kunnen 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 
waarborgen dat de contractant van wie de 
werkgever (dienstverrichter of 
uitzendbedrijf of onderneming van 
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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:

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:

Or. en

Amendement 299
Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

Met betrekking tot de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG vermelde 
bouwactiviteiten kunnen 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 erin 
voorzien 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:

Or. en

Motivering

Hoofdelijke aansprakelijkheid in de onderaannemingsketen is gangbaar in een minderheid van 
de EU-lidstaten. Als dit wettelijke kader wordt opgelegd aan de lidstaten die deze traditie niet 
hebben, worden de bestaande effectieve stelsels van arbeidverhoudingen ondermijnd. De 
lidstaten moeten zorgen voor volledige bescherming van de rechten van alle werknemers, maar 
het behoort de lidstaten toe om hiervoor bij de omzetting van deze richtlijn in de nationale wet 
de manier te kiezen die in hun nationale sociale en wettelijke context het meest adequaat en 
doeltreffend is.
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Amendement 300
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

De lidstaten zorgen voor een systeem van 
hoofdelijke aansprakelijkheid in de
onderaannemingsketen voor alle onder 
artikel 1, lid 3, van Richtlijn 96/71/EG 
vallende detacheringsomstandigheden.
In gevallen waar de werkgever van de 
gedetacheerde werknemers een 
onderaannemer is, zorgen de lidstaten 
ervoor dat de hoofdaannemer en alle 
intermediaire onderaannemers naast of in 
plaats van de werkgever aansprakelijk
kunnen worden gesteld, als de werkgever 
de verplichtingen van Richtlijn 96/71/EG 
en van deze richtlijn niet nakomt.

Or. en

Amendement 301
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

Elke lidstaat treft de nodige maatregelen 
om ervoor te zorgen dat een onderneming 
die een andere onderneming aanstelt om 
diensten te verrichten, naast en/of in 
plaats van de werkgever aansprakelijk is 
met betrekking tot de verplichtingen van 
de door haar aangestelde onderneming, 
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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:

subcontractant of verhuurder van 
werkkrachten. Dit sluit geenszins de 
toepassing van reeds bestaande strengere 
regels op nationaal niveau of de invoering 
daarvan uit. 

Or. en

Amendement 302
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het achterstallige nettoloon dat met het 
minimumloon overeenkomst, en/of de aan 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners 
verschuldigde bijdragen die onder artikel 
3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG vallen;

Schrappen

Or. en

Amendement 303
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Malcolm Harbour, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het achterstallige nettoloon dat met het 
minimumloon overeenkomst, en/of de aan 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners 
verschuldigde bijdragen die onder artikel 

Schrappen
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3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG vallen;

Or. en

Amendement 304
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het achterstallige nettoloon dat met het 
minimumloon overeenkomst, en/of de aan 
gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners 
verschuldigde bijdragen die onder artikel 
3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG vallen;

Schrappen

Or. en

Amendement 305
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) nabetalingen of terugbetalingen van 
onrechtmatig op zijn of haar loon 
ingehouden belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen.

Schrappen

Or. en

Amendement 306
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) nabetalingen of terugbetalingen van Schrappen
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onrechtmatig op zijn of haar loon 
ingehouden belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen.

Or. en

Amendement 307
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) nabetalingen of terugbetalingen van 
onrechtmatig op zijn of haar loon 
ingehouden belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen.

Schrappen

Or. en

Amendement 308
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 309
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 310
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 311
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

De in dit lid vermelde aansprakelijkheid 
kan beperkt zijn tot de door de werknemers 
verworven rechten in het kader van de 
contractuele betrekkingen tussen de 
contractant en zijn subcontractant.

Or. en

Amendement 312
Sergio Gaetano Cofferati
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 313
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

Schrappen
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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.

Or. en

Amendement 314
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 315
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

2. De lidstaten met een 
aansprakelijkheidsregeling 
overeenkomstig lid 1 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.

Or. en

Amendement 316
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

2. De lidstaten bepalen dat de contractant 
niet uit hoofde van lid 1 aansprakelijk kan 
worden gesteld, als de dienstverrichter of 
de contractant de in artikel 9, leden 1 en 2,
opgenomen verplichting om een 
eenvoudige verklaring te doen toekomen 
aan de verantwoordelijke nationale 
bevoegde instanties volledig is nagekomen 
of volledig de verplichtingen is 
nagekomen in het kader van een 
zorgvuldigheidsstelsel, in gevallen waar de 
lidstaat een dergelijk stelsel hanteert.
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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.

Or. en

Amendement 317
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 nationale recht vereiste zorg heeft 
betracht, niet aansprakelijk is.

Schrappen

Or. en

Amendement 318
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Overeenkomstig het recht van de Unie 
kunnen de lidstaten met betrekking tot de 

Schrappen
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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 nationale recht vereiste zorg heeft 
betracht, niet aansprakelijk is.

Or. en

Amendement 319
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 nationale recht vereiste zorg heeft 
betracht, niet aansprakelijk is.

3. Dit belet geenszins de toepassing van
strengere aansprakelijkheidsregels op 
nationaal niveau.

Or. en

Amendement 320
Andreas Schwab
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 321
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 322
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

Schrappen
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eventueel noodzakelijke wijzigingen of 
aanpassingen voor te stellen.

Or. en

Amendement 323
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

4. Uiterlijk drie jaar na de in artikel 20 
vermelde datum onderwerpen de Raad en 
het Europees Parlement in samenwerking 
met de Commissie en na raadpleging van 
de sociale partners de toepassing van dit 
artikel aan een evaluatie om eventueel 
noodzakelijke wijzigingen of aanpassingen 
voor te stellen.

Or. en

Amendement 324
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Andreas Schwab

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 met betrekking tot situaties in 
verband met de detachering van 
werknemers overeenkomstig deze richtlijn 
en Richtlijn 96/71/EG die wegens het niet-
naleven van de geldende regels in een 
lidstaat worden opgelegd aan een in een 
andere lidstaat gevestigde dienstverrichter.
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Or. en

Amendement 325
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verzoekende instantie kan –
overeenkomstig de geldende wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en 
administratieve gebruiken in de eigen 
lidstaat – de bevoegde instantie in een 
andere lidstaat verzoeken om een sanctie of 
een boete in te vorderen of kennis te geven 
van een beslissing tot oplegging van een 
sanctie of boete, in zoverre de geldende 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen en administratieve gebruiken 
in de lidstaat van de aangezochte instantie 
dergelijke maatregelen toestaan voor 
soortgelijke claims of beslissingen.

De verzoekende instantie kan –
overeenkomstig de geldende wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en 
administratieve gebruiken in de eigen 
lidstaat – de bevoegde instantie in een 
andere lidstaat verzoeken om een sanctie of 
een boete of met terugwerkende kracht 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
987/2009 geheven 
socialezekerheidsbijdragen in te vorderen 
of kennis te geven van een beslissing tot 
oplegging van een sanctie of boete of met 
terugwerkende kracht overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 987/2009 geheven 
socialezekerheidsbijdragen.

Or. en

Amendement 326
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verzoekende instantie mag geen
verzoek om invordering van een sanctie of 
boete of om kennisgeving van een 
beslissing tot oplegging van een sanctie of 
boete indienen indien en zo lang als de 
boete of sanctie, evenals de onderliggende 
claim en/of de executoriale titel in de 
verzoekende lidstaat in die lidstaat worden 
aangevochten.

De verzoekende instantie mag een verzoek 
om invordering van een sanctie of boete of
met terugwerkende kracht geheven 
socialezekerheidsbijdragen of om 
kennisgeving van een beslissing tot 
oplegging van een sanctie of boete 
indienen indien de onderliggende claim 
en/of de executoriale titel in de 
verzoekende lidstaat in die lidstaat worden 
aangevochten, maar de uitvoering in de 
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aangezochte lidstaat mogelijk is. De 
verzoekende instantie kan echter te allen 
tijde verzoeken om de conservatoire 
bevriezing en confiscatie van activa om 
het risico dat deze niet teruggevorderd 
kunnen worden voor de beslissing 
definitief is, te beperken, in 
overeenstemming met Richtlijn (...) inzake 
de bevriezing en confiscatie van 
opbrengsten uit criminaliteit in de 
Europese Unie. De ontvangende lidstaat 
mag bovendien toestaan dat de betrokken 
werknemers automatisch in het 
socialezekerheidsstelsel van de 
ontvangende lidstaat worden 
ingeschreven.

Or. en

Amendement 327
Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De bepalingen inzake invordering 
van boetes of sancties gelden ook voor 
boetes die zijn opgelegd in het kader van 
een uitvoerbaar statutair besluit van een 
nationale rechtbank.

Or. en

Motivering

De rechtbanken zowel in het gastland als in het land van vestiging moeten vervolgingen kunnen 
instellen en boetes kunnen opleggen aan ondernemingen die de nationale wet en de wetgeving 
van de Unie schenden en zij moeten passende schadevergoedingen en andere betalingen kunnen 
toewijzen aan werknemers die het slachtoffer van deze wetsschendingen zijn.

Amendement 328
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verzoekende instantie stelt de 
aangezochte instantie onmiddellijk van de 
betwisting in kennis.

De verzoekende instantie stelt de 
aangezochte instantie onmiddellijk van de 
betwisting in kennis, tenzij de uitvoering 
in de aangezochte lidstaat mogelijk is. De 
verzoekende instantie verzoekt echter om 
de conservatoire bevriezing en confiscatie 
van activa om het risico dat deze niet 
teruggevorderd kunnen worden voor de 
beslissing definitief is, te beperken in 
overeenstemming met Richtlijn (...) inzake 
de bevriezing en confiscatie van 
opbrengsten uit criminaliteit in de 
Europese Unie.

Or. en

Amendement 329
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aangezochte instantie mag de bedragen 
bij de betrokken natuurlijke of 
rechtspersoon invorderen en daarbij –
overeenkomstig de in de aangezochte 
lidstaat ten aanzien van soortgelijke claims 
geldende wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen en administratieve procedures 
of gebruiken – alle door haar bij de 
invordering gemaakte kosten inhouden.

De aangezochte instantie mag de bedragen 
bij de betrokken natuurlijke of 
rechtspersoon invorderen en daarbij –
overeenkomstig de in de aangezochte 
lidstaat ten aanzien van soortgelijke claims 
geldende wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen en administratieve procedures 
of gebruiken – alle door haar bij de 
invordering gemaakte kosten inhouden. Als 
de aangezochte instantie bij de 
invordering kosten maakt, brengt zij de 
verzoekende instantie hiervan op de 
hoogte en verstrekt zij hiervoor 
bewijsstukken. 

Or. en

Amendement 330
Emilie Turunen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in de artikelen 6 en 7, artikel 10, lid 
3, en de artikelen 13, 14 en 15 vastgestelde 
administratieve samenwerking en 
wederzijdse bijstand tussen de bevoegde 
instanties van de lidstaten gebeurt via het 
bij [verwijzing naar de IMI-verordening] 
opgezette Informatiesysteem interne markt
(IMI).

1. De in de artikelen 6 en 7, artikel 10, lid 
3, en de artikelen 13, 14 en 15 vastgestelde 
administratieve samenwerking tussen de 
bevoegde instanties van de lidstaten 
gebeurt voor zover mogelijk via het bij 
[verwijzing naar de IMI-verordening] 
opgezette Informatiesysteem interne markt
(IMI) alsook via andere beproefde 
manieren van samenwerking, zoals 
bilaterale overeenkomsten.

Or. en

Amendement 331
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De wederzijdse bijstand tussen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
waarin wordt voorzien in het relevante 
artikel van deze richtlijn en in Richtlijn 
96/71/EG, wordt waar mogelijk uitgevoerd 
met gebruik van het krachtens [referentie 
naar de IMI-verordening] opgerichte 
Informatiesysteem interne markt (IMI) en 
aan de hand van de bestaande beproefde 
manieren van samenwerking, zoals 
bilaterale overeenkomsten.

Or. en

Amendement 332
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten mogen bilaterale 
overeenkomsten inzake de administratieve 
samenwerking tussen hun bevoegde 
instanties bij de toepassing en monitoring 
van de in artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG 
vermelde arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden van gedetacheerde 
werknemers blijven toepassen, op 
voorwaarde dat deze overeenkomsten de 
rechten en verplichtingen van de betrokken 
werknemers en bedrijven niet negatief 
beïnvloeden.

2. Gedurende drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
mogen de lidstaten bilaterale 
overeenkomsten inzake de administratieve 
samenwerking tussen hun bevoegde 
instanties bij de toepassing en monitoring 
van de in artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG 
vermelde arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden van gedetacheerde 
werknemers blijven toepassen, op 
voorwaarde dat deze overeenkomsten de 
rechten en verplichtingen van de betrokken 
werknemers en bedrijven niet negatief 
beïnvloeden.

Or. en

Amendement 333
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis
Een zwarte lijst voor ernstige 

overtredingen voor de hele EU
Uiterlijk een jaar na de in artikel 20 
vermelde datum dient de Commissie bij de 
Raad en het Europees Parlement een 
effectbeoordeling in van de haalbaarheid 
van een voor de hele EU geldende zwarte 
lijst van natuurlijke en rechtspersonen die 
de bepalingen van Richtlijn 96/71/EG en 
van deze richtlijn herhaaldelijk hebben 
geschonden.

Or. en

Amendement 334
Cornelis de Jong
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – enige alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk vijf jaar na het verstrijken van de 
omzettingstermijn brengt de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad en 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité verslag uit over de toepassing van 
deze richtlijn, zo nodig vergezeld van 
passende voorstellen.

Uiterlijk drie jaar na het verstrijken van de 
omzettingstermijn brengt de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad en 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité verslag uit over de toepassing van 
deze richtlijn, zo nodig vergezeld van 
passende voorstellen.

Or. en


