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BEKNOPTE MOTIVERING

Het Europees Hof van Justitie heeft in de arresten VikingC-438/05, Laval C-341/05, Rüffert 
C-346/06 en Commissie/Luxemburg C-319/06 duidelijk aangetoond hoe ontoereikend de 
geldende Richtlijn 96/71/EG is. De rechten en beschermingsvoorschriften die hierin zijn 
neergelegd, zijn en worden tot op heden door bedrijven omzeild, ook omdat de richtlijn door 
de lidstaten onvolledig is omgezet en onvoldoende wordt gehandhaafd.

Richtlijn 96/71/EG – waarvan onderhavige richtlijn de uitvoering moet regelen – heeft tot
doel in het kader van het vrije verkeer van diensten voor gedetacheerde werknemers de 
minimale bescherming van met name artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG met betrekking tot 
minimumloontarieven, arbeidsvoorwaarden, veiligheid en gezondheidsbescherming te 
garanderen die de lidstaat van detachering biedt. Er zij op gewezen dat het hier – zoals in 
artikel 3, lid 7, duidelijk wordt vermeld – om minimumnormen gaat en niet om 
maximumnormen, zoals de meeste recente interpretatie door het EHvJ zou kunnen doen 
denken. 

De rapporteur is van mening dat de uitvoeringsrichtlijn tot doel heeft de correcte omzetting en 
handhaving van Richtlijn 96/71/EG te waarborgen, gelijke concurrentievoorwaarden voor 
binnenlandse ondernemers en concurrenten uit de Europese Unie te creëren, het omzeilen van 
Richtlijn 96/71/EG te voorkomen en de bescherming van werknemers en hun rechten te 
waarborgen, om aldus ongelijke behandeling van lokale en gedetacheerde werknemers en 
discriminatie van werknemers op grond van nationaliteit of staatsburgerschap tegen te gaan. 

De rapporteur concentreert haar amendementen vooral op een betere omzetting van wetgeving 
en op rechtshandhaving. Dit kan uitsluitend tot stand worden gebracht door middel van betere 
administratieve samenwerking en doeltreffendere mechanismen voor toezicht en controle 
alsmede strenge aansprakelijkheidsregels. 

Wat de administratieve samenwerking betreft wil de rapporteur erop wijzen dat de 
bevoegde instanties of autoriteiten in de lidstaten die belast zijn met de uitvoering van de 
taken krachtens Richtlijn 9/71/EG en onderhavige richtlijn, zoveel mogelijk 
manoeuvreerruimte moeten hebben. Als ondernemingen grensoverschrijdend actief kunnen 
zijn, moeten ook de bevoegde instanties van de lidstaten gemakkelijk, eenvoudig en 
doeltreffend over de grenzen heen kunnen optreden, met name door middel van snelle en 
onbureaucratische ambtelijke hulp. 

De aanpassing van de artikelen 6 en 7 is bedoeld om de wederzijds ambtelijke hulp te 
vereenvoudigen, en tegelijkertijd de lidstaten tot dergelijke hulp te verplichten. Deze hulp 
dient bijvoorbeeld ook het opvragen en toesturen van documenten en de ondervraging van 
personen te omvatten. De personen die verantwoordelijk zijn voor de uitbetaling van loon, 
voor gezondheidsbescherming of veiligheid, bevinden zich meestal niet in de lidstaat van 
detachering; hetzelfde geldt voor gedetacheerde werknemers als gevolg van hun tijdelijke 
verblijf in de lidstaat van detachering. Daarom is ondervraging door controle-instanties in de 
lidstaat van detachering niet mogelijk en moet deze via ambtelijke hulp worden geregeld.
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Verder stelt de rapporteur een ruimere definitie voor van de term “bevoegde instantie” in 
artikel 2. De lidstaten moeten ook andere instanties of actoren met de uitvoering van de taken 
van deze richtlijn kunnen belasten.

De rapporteur is van oordeel dat de Commissie juridische zaken ook tot taak heeft de 
verhouding tot andere Europese wetgeving duidelijk weer te geven. Hiertoe is een nieuw 
artikel ingevoegd. Ten behoeve van de bescherming van de werknemers, die door 
onderhavige richtlijn en Richtlijn 96/71/EG minimumrechten verkrijgen, dienen bij eventuele 
toepassing van andere Europese wetgeving de bepalingen worden aangewend die voor de 
werknemer het gunstigst zijn. 

De rapporteur neemt met voldoening kennis van de minimumvoorwaarden voor de door de 
lidstaten te treffen controlemaatregelen. Deze moeten doeltreffend zijn en zo flexibel dat de 
autoriteiten van de lidstaten bij ontduiking van de bestaande controlemaatregelen in actie 
kunnen komen. De in artikel 9 voorgestelde controlemaatregelen moeten als verplichte 
minimummaatregelen worden opgevat, en het moet aan de lidstaten worden overgelaten of zij 
verdere maatregelen treffen.

De rapporteur is van mening dat een uitgebreide hoofdelijke aansprakelijkheid tweeërlei 
effect heeft: enerzijds een preventieve werking, daar ondernemers ertoe worden aangezet bij 
de gunning van onderaannemingscontracten een zorgvuldige selectie toe te passen; en 
anderzijds hebben werknemers meer kans om hun rechten te doen gelden, en wordt de 
afdracht van belasting en socialezekerheidspremies gewaarborgd.

Samengevat moet het beginsel van gelijke behandeling van lokale werknemers en 
werknemers uit andere lidstaten gewaarborgd zijn, moet met name oneerlijke concurrentie bij 
beloning en arbeidsvoorwaarden worden vermeden en moet de naleving van nationale en 
regionale cao's worden gegarandeerd. Hiertoe worden met behulp van onderhavige richtlijn 
passende instrumenten en controlemaatregelen voor toezicht op en handhaving van 
arbeidsnormen gecreëerd.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1
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 

(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 
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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.

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, met nadruk op de belangrijke rol 
van de arbeidsinspecties en de sociale 
partners in dit verband .

Or. en

Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(14) De op de lidstaten rustende 
verplichting om informatie over 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
algemeen gratis 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.

Or. en

Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14a) Gedetacheerde werknemers moeten 
een subjectief recht hebben op informatie 
en advies over hun rechten, 
verplichtingen en de toepasselijke 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden.

Or. en
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Amendement 4
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 -
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.

(16) Om een juiste toepassing en toezicht 
op de naleving van de materiële regels 
inzake de arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden voor gedetacheerde 
werknemers mogelijk te maken, moeten de 
lidstaten op ondernemingen die 
werknemers detacheren om diensten te 
verrichten alle noodzakelijke 
controlemaatregelen of administratieve 
formaliteiten toepassen. De mogelijkheid 
om andere controlemaatregelen te nemen 
mag niet worden beperkt.

Or. en

Amendement 5
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 

(24) Met het oog op de bescherming van de 
rechten van gedetacheerde werknemers, 
moet ervoor worden gezorgd dat een 
onderneming die een onderaannemer in 
dienst neemt om diensten te verrichten,
aansprakelijk kan worden gesteld voor
verplichtingen samen met en/of in plaats 
van deze onderaannemer of enige andere 
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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 
basis van informatie afkomstig van 
nationale instanties.

tussenpersoon.

Or. en

Amendement 6
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 7
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26
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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 8
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 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. De lidstaten moeten 
er evenwel voor zorgen dat voorzien is in 
efficiënte administratieve boetes en/of 
sancties met het oog op naleving van 
Richtlijn 96/71/EG en onderhavige 
richtlijn. 
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Or. en

Amendement 9
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. Een goede 
samenwerking tussen de lidstaten is 
essentieel voor een correcte handhaving 
van Richtlijn 96/71/EG en om te zorgen 
voor eerlijke concurrentievoorwaarden 
voor bedrijven en werknemers.

Or. en

Amendement 10
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn stelt een 
gemeenschappelijk algemeen kader van 
passende bepalingen, maatregelen en 
controlemechanismen vast voor een betere 
en meer uniforme uitvoering, toepassing en 
handhaving van Richtlijn 96/71/EG in de 
praktijk, met inbegrip van maatregelen om 
elk misbruik en elke omzeiling van de 
toepasselijke regels te voorkomen en te 
bestraffen.

1. Deze richtlijn stelt een 
gemeenschappelijk algemeen kader van 
passende bepalingen, maatregelen en 
controlemechanismen vast om te zorgen 
voor een betere en meer uniforme
uitvoering, toepassing en handhaving door 
de lidstaten van Richtlijn 96/71/EG in de 
praktijk, met inbegrip van maatregelen om 
elk misbruik en elke omzeiling van de 
toepasselijke regels te voorkomen en te 
bestraffen.

Or. en
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Amendement 11
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 garanderen dat het 
passende niveau van bescherming van de 
rechten van voor het verrichten van 
grensoverschrijdende diensten 
gedetacheerde werknemers wordt 
geëerbiedigd, en eerlijke concurrentie
tussen dienstverrichters bevorderen.

Or. en

Amendement 12
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a

(niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Or. en

Amendement 13
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 14
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Verhouding tot andere wetgeving van de 

Unie
1. Deze richtlijn laat de Rome I-
Verordening onverlet, met name de 
toepassing van de wet die krachtens 
artikel 8 van de Rome I-Verordening van 
toepassing is op individuele 
arbeidsovereenkomsten, alsook 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.
2. Indien een bepaling van deze richtlijn 
strijdig is met een andere handeling van 
de Unie die betrekking heeft op specifieke 
sectoren, is de bepaling die het hoogste 
niveau van bescherming van werknemers 
garandeert, van toepassing.

Or. en

Amendement 15
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Met het oog op de uitvoering, toepassing 
en handhaving van Richtlijn 96/71/EG 
nemen de bevoegde instanties de feitelijke 
elementen die kenmerkend zijn voor de 
activiteiten die een onderneming verricht in 
de lidstaat 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:

Or. en

Amendement 16
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.

Or. en
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Amendement 17
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 gehoor 
gegeven aan 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.

Or. en

Amendement 18
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De samenwerking van de lidstaten 
omvat ook de ondervraging van personen 
en het toezenden en betekenen van 
stukken van de verzoekende instantie.

Or. en

Amendement 19
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten waarborgen de 
vertrouwelijkheid van de door hen 
uitgewisselde informatie. De uitgewisselde 

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

de voorschriften van de Unie inzake 
gegevensbescherming alsook hun 
nationale wetgeving en praktijken.

Or. en

Amendement 20
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 21
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 administratieve 
eisen en controlemaatregelen op die ten 
minste het volgende omvatten:

Or. en
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Amendement 22
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat adequate
controles en toezichtsmechanismen worden 
ingesteld en dat doeltreffende en adequate 
inspecties op hun grondgebied worden 
uitgevoerd om te controleren en erop toe te 
zien dat de bepalingen en regels van 
Richtlijn 96/71/EG worden nageleefd en de 
correcte toepassing en handhaving ervan 
wordt gewaarborgd. De inspecties worden 
voornamelijk gebaseerd op een 
risicobeoordeling die op gezette tijden door 
de bevoegde instanties wordt opgesteld. Bij 
de risicobeoordeling wordt nagegaan in 
welke sectoren de voor het verrichten van 
diensten gedetacheerde werknemers op hun 
grondgebied zijn geconcentreerd. Bij de 
risicobeoordeling wordt rekening gehouden 
met factoren als de verwezenlijking van 
grote infrastructuurprojecten, de speciale 
problemen en behoeften van specifieke 
sectoren, de inbreuken in het verleden en 
de kwetsbaarheid van bepaalde groepen 
werknemers.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
doeltreffende controles en 
toezichtsmechanismen worden ingesteld en 
dat doeltreffende en adequate inspecties op 
hun grondgebied worden uitgevoerd om te 
controleren en erop toe te zien dat de 
bepalingen en regels van Richtlijn 
96/71/EG en van deze richtlijn worden 
nageleefd en de correcte toepassing en 
handhaving ervan wordt gewaarborgd. De 
inspecties worden voornamelijk gebaseerd 
op een risicobeoordeling die op gezette 
tijden door de bevoegde instanties wordt 
opgesteld. Bij de risicobeoordeling wordt 
nagegaan in welke sectoren de voor het 
verrichten van diensten gedetacheerde 
werknemers op hun grondgebied zijn 
geconcentreerd. Bij de risicobeoordeling 
wordt rekening gehouden met factoren als 
de verwezenlijking van grote 
infrastructuurprojecten, de speciale 
problemen en behoeften van specifieke 
sectoren, de inbreuken in het verleden en 
de kwetsbaarheid van bepaalde groepen 
werknemers.

Or. en

Amendement 23
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 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vakbonden en andere derde partijen zoals 
verenigingen, organisaties en andere 
rechtspersonen die er, overeenkomstig de 
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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.

in de nationale wetgeving vastgestelde 
criteria, een rechtmatig belang bij hebben 
dat Richtlijn 96/71/EG en deze richtlijn 
worden  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 Richtlijn 96/71/EG en deze 
richtlijn en/of de handhaving van de uit 
Richtlijn 96/71/EG en deze richtlijn 
voortvloeiende verplichtingen.

Or. en

Amendement 24
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten zorgen voor de nodige 
mechanismen om te waarborgen dat 
gedetacheerde werknemers alle rechten 
kunnen ontvangen die hen toekomen in 
het kader van hun arbeidsverhouding als 
gedetacheerde werknemers.
Dit lid geldt ook wanneer de 
gedetacheerde werknemers zijn 
teruggestuurd uit de lidstaat van 
detachering.

Or. en

Amendement 25
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Indien niet is voldaan aan de 
vereisten die overeenkomstig artikel 9, lid 
1, onder b) door de lidstaten zijn 
vastgesteld, is het aan de werkgever om te 
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bewijzen dat de toepasselijke 
voorschriften niet zijn toegepast.

Or. en

Amendement 26
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. De nationale 
procedurevoorschriften dienen evenwel te 
voorzien in een minimumperiode van 
minstens zes maanden voor het indienen 
van de claim.

Or. en

Amendement 27
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zorgen voor de nodige 
mechanismen om te waarborgen dat 
gedetacheerde werknemers het volgende 
kunnen ontvangen:

Schrappen

a) achterstallig loon dat hun uit hoofde 
van de geldende arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden van artikel 3 van 
Richtlijn 96/71/EG verschuldigd is;
b) de terugbetaling van buitensporige 
kosten in verhouding tot het nettoloon of 
de kwaliteit van de accommodatie die van 
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het loon worden ingehouden of 
afgetrokken in ruil voor door de
werkgever ter beschikking gestelde 
accommodatie.
Dit lid geldt ook wanneer de 
gedetacheerde werknemers zijn 
teruggestuurd uit de lidstaat van 
detachering.

Or. en

Amendement 28
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
gedetacheerde werknemers die 
gerechtelijke of administratieve 
procedures inleiden, beschermd zijn tegen 
elke vorm van ongunstige behandeling 
door de werkgever.

Or. en

Amendement 29
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – leden 1 en 2

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 
rechten van werknemers van op hun 
grondgebied gevestigde directe 
subcontractanten dat de contractant van 
wie de werkgever (dienstverrichter of 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
onderneming die een onderaannemer in 
dienst neemt om diensten te verrichten, 
aansprakelijk kan worden gesteld voor 
verplichtingen samen met en/of in plaats 
van deze onderaannemer of enige andere 
tussenpersoon.
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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.
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.

Or. en
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Amendement 30
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 sluit geenszins de toepassing van 
reeds bestaande strengere regels op 
nationaal niveau of de invoering daarvan 
uit.

Or. en

Amendement 31
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 onderwerpt de Commissie 
de toepassing van dit artikel aan een 
evaluatie om eventueel noodzakelijke 
wijzigingen of aanpassingen voor te 
stellen.

Or. en
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Amendement 32
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. 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.

2. 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 socialezekerheidsbijdragen 
met terugwerkende kracht in te vorderen.

Or. en

Amendement 33
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.

Schrappen

Or. en

Amendement 34
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de invordering van een sanctie of 
boete of bij de kennisgeving van een 
beslissing tot oplegging van een sanctie of 
boete in de aangezochte lidstaat wordt elke 
boete of sanctie waarvoor een verzoek om 
invordering of kennisgeving is ingediend, 
behandeld alsof het een boete of sanctie 
van de aangezochte lidstaat was.

2. Bij de invordering van een sanctie of 
boete of de betaling van 
socialezekerheidsbijdragen met 
terugwerkende kracht of bij de 
kennisgeving van een beslissing tot 
oplegging van een sanctie of boete of 
betaling van socialezekerheidsbijdragen 
met terugwerkende kracht in de 
aangezochte lidstaat wordt elke boete of 
sanctie of betaling van 
socialezekerheidsbijdragen met 
terugwerkende kracht waarvoor een 
verzoek om invordering of kennisgeving is 
ingediend, behandeld alsof het een boete of 
sanctie van de aangezochte lidstaat was.

Or. en

Amendement 35
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen regels vast om 
inbreuken op de nationale bepalingen uit 
hoofde van deze richtlijn te bestraffen en 
nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat deze regels worden toegepast 
en nageleefd. De sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk [omzettingsdatum] van deze 
bepalingen in kennis. Zij delen eventuele 
latere wijzigingen van de bepalingen 
onmiddellijk mee.

De lidstaten introduceren sancties om 
inbreuken op de nationale bepalingen uit 
hoofde van deze richtlijn te bestraffen en 
nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat deze sancties worden 
gehandhaafd. De sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk [omzettingsdatum] van deze 
bepalingen in kennis. Zij delen eventuele 
latere wijzigingen van de bepalingen 
onmiddellijk mee.

Or. en
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Amendement 36
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis
Non-regressieclausule - Gunstiger 

bepalingen
1. Deze richtlijn en Richtlijn 96/71/EG 
doen geen afbreuk aan het recht van de 
lidstaten om wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen toe te 
passen of in te voeren die gunstiger zijn 
voor de werknemers of om collectieve 
overeenkomsten tussen de sociale 
partners te bevorderen of mogelijk te 
maken die gunstiger zijn voor de 
werknemers.
2. De tenuitvoerlegging van deze richtlijn 
kan in geen geval worden aangewend om 
een verlaging van het algemene 
beschermingsniveau van de werknemers 
op de onder deze richtlijn en Richtlijn 
96/71/EG vallende gebieden te 
rechtvaardigen. Dit doet geen afbreuk aan 
de rechten van de lidstaten en/of de 
sociale partners om in het licht van
veranderende omstandigheden 
andersluidende wettelijke, 
bestuursrechtelijke of contractuele 
bepalingen vast te stellen dan die welke op 
het tijdstip van de goedkeuring van deze 
richtlijn van kracht zijn, mits de hand 
wordt gehouden aan de minimumeisen 
van deze richtlijn.

Or. en


