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_____________________________________________________________

Amendement 1

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, lid 1, 
onder a) en b), in samenhang met 
artikel 153, lid 2,

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Vrij verkeer van werknemers, 
vrijheid van vestiging en het vrij verrichten 
van diensten zijn grondbeginselen van de 
interne markt in de Unie die zijn verankerd 
in het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (VWEU). Die 
beginselen worden verder ten uitvoer 
gelegd door wetgeving van de Unie die 
garandeert dat de 

(1) Vrij verkeer van werknemers, 
vrijheid van vestiging en het vrij verrichten 
van diensten zijn grondbeginselen van de 
interne markt in de Unie die zijn verankerd 
in het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (VWEU) en die 
essentieel zijn voor een goed 
functionerende interne markt. Die 
beginselen worden verder ten uitvoer 
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mededingingsvoorwaarden voor alle 
ondernemingen gelijk zijn en dat de 
rechten van de werknemers worden 
geëerbiedigd.

gelegd en gehandhaafd door wetgeving 
van de Unie die garandeert dat de 
mededingingsvoorwaarden voor alle 
ondernemingen gelijk zijn, dat de regels 
niet worden omzeild, dat de rechten van de 
werknemers worden geëerbiedigd, dat de 
arbeidsomstandigheden worden verbeterd 
en dat de sociale cohesie tussen de 
lidstaten wordt vergroot.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het vrij verrichten van diensten 
houdt onder meer in dat ondernemingen 
het recht hebben om diensten te verrichten 
in een andere lidstaat, op het grondgebied 
waarvan zij hun eigen werknemers tijdelijk 
ter beschikking mogen stellen om die 
diensten daar te verrichten.

(2) Het vrij verrichten van diensten 
houdt onder meer in dat ondernemingen 
het recht hebben om diensten te verrichten 
in een andere lidstaat, op het grondgebied 
waarvan zij hun eigen werknemers tijdelijk 
ter beschikking mogen stellen om die 
diensten daar te verrichten. 
Overeenkomstig artikel 56 VWEU moeten 
beperkingen op het vrij verrichten van 
diensten binnen de Unie worden verboden 
ten aanzien van de onderdanen van de 
lidstaten die in een andere lidstaat zijn 
gevestigd dan die waarin degene is 
gevestigd te wiens behoeve de dienst wordt 
verricht.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Volgens artikel 3 VEU bevordert de 
Unie sociale rechtvaardigheid en 
bescherming. In artikel 9 VWEU wordt de 
Unie de taak toebedeeld een hoog niveau 
van werkgelegenheid te bevorderen, 
adequate sociale bescherming te 
waarborgen en sociale uitsluiting te 
bestrijden.

(3) Volgens artikel 3 VEU bevordert de 
Unie sociale rechtvaardigheid en 
bescherming. In artikel 9 VWEU wordt de 
Unie de taak toebedeeld een hoog niveau 
van werkgelegenheid te bevorderen, 
adequate sociale bescherming te 
waarborgen, sociale uitsluiting te bestrijden 
en een hoog niveau van onderwijs, 
opleiding en bescherming van de 
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volksgezondheid te bevorderen.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Om ervoor te zorgen dat deze 
richtlijn correct wordt toegepast, moeten 
de coördinatie tussen de 
arbeidsinspectiediensten van de lidstaten 
en de samenwerking op Europees niveau 
bij de bestrijding van fraude bij de 
terbeschikkingstelling van werknemers 
worden versterkt en moet worden 
gecontroleerd of de sociale bijdragen voor 
ter beschikking gestelde werknemers 
regelmatig aan de beheersinstantie van de 
lidstaat van oorsprong worden betaald.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Bijna twintig jaar na de vaststelling 
ervan is het noodzakelijk na te gaan of de 
terbeschikkingstellingsrichtlijn nog steeds 
het juiste evenwicht houdt tussen de 
noodzaak het vrij verrichten van diensten 
te bevorderen en de noodzaak de rechten 
van ter beschikking gestelde werknemers te 
beschermen.

(4) Bijna twintig jaar na de vaststelling 
ervan en gezien de bewezen gevallen van 
fraude is het noodzakelijk om de 
terbeschikkingstellingsrichtlijn te herzien, 
na te gaan of zij nog steeds het juiste 
evenwicht houdt tussen de noodzaak om 
het vrij verrichten van diensten te 
bevorderen en een eerlijk 
ondernemingsklimaat en gelijke 
mededingingsvoorwaarden voor 
werknemers en ondernemingen op de 
interne markt te garanderen en de 
noodzaak om de rechten van ter 
beschikking gestelde werknemers te 
beschermen. Er moeten dringend 
maatregelen worden genomen om de 
regels te verduidelijken, ervoor te zorgen 
dat ze op homogene wijze worden 
toegepast en echte opwaartse sociale 
convergentie te bewerkstelligen. Naast de 
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herziening van Richtlijn 96/71/EG moet 
ook prioriteit worden gegeven aan de 
uitvoering en handhaving van Richtlijn 
2014/67/EU van het Europees Parlement 
en de Raad1 bis.
___________________
1 bis Richtlijn 2014/67/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 mei 2014 inzake de handhaving van 
Richtlijn 96/71/EG betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers 
met het oog op het verrichten van diensten 
en tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 1024/2012 betreffende de 
administratieve samenwerking via het 
Informatiesysteem interne markt ("de 
IMI-verordening"), PB L 159 van 
28.5.2014, blz. 11.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Er is nog steeds een gebrek 
aan toereikende en nauwkeurige gegevens 
op het gebied van ter beschikking gestelde 
werknemers, met name wat betreft 
informatie over het aantal ter beschikking 
gestelde werknemers in bepaalde 
beroepssectoren en in bepaalde lidstaten. 
Het is belangrijk dat de Commissie een 
begin maakt met het verzamelen en 
controleren van dergelijke gegevens en 
een effectbeoordeling uitvoert met 
betrekking tot ter beschikking gestelde 
werknemers.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het beginsel van gelijke behandeling (5) Het beginsel van gelijke behandeling 
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en het verbod op discriminatie op basis van 
nationaliteit zijn sinds de 
oprichtingsverdragen in de EU-wetgeving 
verankerd. Het beginsel van gelijke 
beloning is via secundair recht ingevoerd, 
niet enkel voor mannen en vrouwen, maar 
ook voor werknemers met een contract 
voor bepaalde tijd en vergelijkbare 
werknemers in vaste dienst, voor deeltijdse 
en voltijdse werknemers of voor 
uitzendkrachten en vergelijkbare 
werknemers van de inlenende 
onderneming.

en het verbod op discriminatie op basis van 
nationaliteit zijn sinds de 
oprichtingsverdragen in de EU-wetgeving 
verankerd, en is ook van toepassing op 
ondernemingen die grensoverschrijdende 
diensten verstrekken. Het beginsel van 
gelijke beloning is via secundair recht 
ingevoerd, niet enkel voor mannen en 
vrouwen, maar ook voor werknemers met 
een contract voor bepaalde tijd en 
vergelijkbare werknemers in vaste dienst, 
voor deeltijdse en voltijdse werknemers of 
voor uitzendkrachten en vergelijkbare 
werknemers van de inlenende 
onderneming. Hieronder valt ook het 
verbod op maatregelen die direct of 
indirect tot discriminatie tussen burgers 
kunnen leiden. Bij de toepassing van deze 
beginselen moet rekening worden 
gehouden met de betreffende rechtspraak 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie. 

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Volgens de Rome I-verordening 
mogen werkgevers en werknemers in het 
algemeen kiezen welk recht van toepassing 
is op de arbeidsovereenkomst. De 
bescherming die de werknemer echter 
geniet op grond van de dwingende 
bepalingen van het recht van het land waar 
of, bij ontstentenis, vanwaaruit hij 
gewoonlijk zijn arbeid verricht, mag 
hierdoor niet worden aangetast. Bij 
gebreke van een rechtskeuze geldt voor de 
overeenkomst het recht van het land waar 
of, bij ontstentenis, vanwaaruit de 
werknemer gewoonlijk de arbeid ter 
uitvoering van de overeenkomst verricht.

(6) Volgens de Rome I-verordening 
mogen werkgevers en werknemers in het 
algemeen kiezen welk recht van toepassing 
is op de arbeidsovereenkomst. De 
bescherming die de werknemer echter 
geniet op grond van de dwingende 
bepalingen van het recht van het land waar 
of, bij ontstentenis, vanwaaruit hij 
gewoonlijk zijn arbeid verricht, mag 
hierdoor niet worden aangetast. Bij 
gebreke van een rechtskeuze geldt voor de 
overeenkomst het recht van het land waar 
of, bij ontstentenis, vanwaaruit de 
werknemer gewoonlijk de arbeid ter 
uitvoering van de overeenkomst verricht. 
In de Rome I-verordening is ook bepaald 
dat het land waar de arbeid gewoonlijk 
wordt verricht, niet geacht wordt te zijn 
gewijzigd wanneer de werknemer zijn 
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arbeid tijdelijk in een ander land verricht. 
De richtlijn verschaft rechtszekerheid bij 
de toepassing van de Rome I-verordening 
in een specifieke situatie, zonder de 
Rome I-verordening op een of andere 
manier te wijzigen. De werknemer zal met 
name de bescherming en de voordelen 
van de Rome I-verordening genieten.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In de Rome I-verordening is 
bepaald dat het land waar de arbeid 
gewoonlijk wordt verricht niet geacht 
wordt te zijn gewijzigd wanneer de 
werknemer zijn arbeid tijdelijk in een 
ander land verricht.

Schrappen

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Met het oog op de lange looptijd van 
bepaalde terbeschikkingstellingen is het 
noodzakelijk vast te stellen dat wanneer de 
terbeschikkingstelling langer duurt dan 24 
maanden, de gastlidstaat wordt geacht het 
land te zijn waar het werk wordt 
uitgevoerd. Volgens het beginsel van de 
Rome I-verordening is daarom het recht 
van de gastlidstaat van toepassing op de 
arbeidsovereenkomst van die ter 
beschikking gestelde werknemers indien 
de partijen geen andere rechtskeuze 
hebben gemaakt. Indien een andere keuze 
is gemaakt, mag dat echter niet tot gevolg 
hebben dat de werknemer de bescherming 
wordt ontnomen die hem wordt geboden 
door bepalingen waarvan volgens de wet 
van de gastlidstaat niet bij overeenkomst 

(8) Met het oog op de lange looptijd van 
bepaalde terbeschikkingstellingen is het 
noodzakelijk vast te stellen dat 
terbeschikkingstelling tijdelijk van aard is. 
Daarom moeten alle toepasselijke 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
van de lidstaat waar de werknemer ter 
beschikking wordt gesteld, na 
24 maanden van toepassing zijn, behalve 
de voorwaarden betreffende de sluiting en 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 
Dit voorschrift doet geen afbreuk aan het 
recht van ondernemingen die werknemers 
op het grondgebied van een andere lidstaat 
ter beschikking stellen om ook vrijheid van 
dienstverrichting in te roepen in 
omstandigheden waarbij de 
terbeschikkingstelling langer dan 
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kan worden afgeweken. Dit moet van 
toepassing zijn vanaf het begin van de 
terbeschikkingstelling wanneer die voor 
meer dan 24 maanden is gepland en vanaf 
de eerste dag na de 24 maanden wanneer 
de terbeschikkingstelling daadwerkelijk 
langer duurt. Dit voorschrift doet geen 
afbreuk aan het recht van ondernemingen 
die werknemers op het grondgebied van 
een andere lidstaat ter beschikking stellen 
om ook vrijheid van dienstverrichting in te 
roepen in omstandigheden waarbij de 
terbeschikkingstelling langer dan 24 
maanden duurt. Het doel is louter 
rechtszekerheid te creëren bij de 
toepassing van de Rome I-verordening in 
een specifieke situatie zonder die 
verordening op een of andere manier te 
wijzigen. De werknemer zal met name de 
bescherming en de voordelen van de 
Rome I-verordening genieten.

24 maanden duurt. Voor 
terbeschikkingstellingen die een langere 
looptijd vereisen, moet het mogelijk zijn 
om ondernemingen verlengingen toe te 
staan op basis van een gemotiveerd 
verzoek aan de bevoegde instantie van de 
lidstaat waar de werknemer ter 
beschikking wordt gesteld.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Volgens de vaste rechtspraak mag 
het vrij verrichten van diensten slechts 
worden beperkt wanneer dat 
gerechtvaardigd is door dwingende 
redenen van algemeen belang en wanneer 
die beperking evenredig en noodzakelijk 
is.

(9) Volgens de vaste rechtspraak mag 
het vrij verrichten van diensten slechts 
worden beperkt wanneer dat 
gerechtvaardigd is door dwingende 
redenen van algemeen belang en wanneer 
die beperking noodzakelijk en evenredig 
is. 

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien de zeer mobiele aard van de arbeid 
in internationaal wegvervoer doet de 
uitvoering van de 
terbeschikkingstellingsrichtlijn bijzondere 
juridische vragen en moeilijkheden rijzen 

(10) Gezien de zeer mobiele aard van de 
arbeid in internationaal wegvervoer doet de 
uitvoering van de 
terbeschikkingstellingsrichtlijn in die 
sector bijzondere juridische vragen en 
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(vooral waar het verband met de 
betrokken lidstaat onvoldoende is). Die 
uitdagingen zouden het best worden 
aangepakt door middel van 
sectorspecifieke wetgeving samen met 
andere EU-initiatieven die gericht zijn op 
het verbeteren van de interne 
wegvervoermarkt.

moeilijkheden rijzen, die worden 
behandeld in het voorstel van de 
Commissie voor een richtlijn tot wijziging 
van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de 
handhavingsvoorschriften en tot 
vaststelling van specifieke regels met 
betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en 
Richtlijn 2014/67/EU voor de 
terbeschikkingstelling van bestuurders in 
de wegvervoersector [COD(2017)0121], 
dat tot doel heeft in sectorspecifieke 
wetgeving te voorzien.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) In een concurrerende interne markt 
concurreren dienstverrichters niet enkel op 
basis van loonkosten maar ook op basis 
van factoren als productiviteit en 
efficiëntie of de kwaliteit en innovatie van 
goederen en diensten.

(11) In een daadwerkelijk geïntegreerde 
en concurrerende interne markt 
concurreren dienstverrichters op basis van 
factoren als productiviteit, efficiëntie, 
opleidings- en vaardighedenniveau van de 
arbeidskrachten, alsook kwaliteit en 
innovatie van goederen en diensten.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het is de bevoegdheid van de 
lidstaten overeenkomstig hun wetgeving en 
praktijk bezoldigingsvoorschriften vast te 
stellen. Het toepassen van nationale 
bezoldigingsvoorschriften op ter 
beschikking gestelde werknemers moet 
echter gerechtvaardigd zijn door de 
noodzaak hen te beschermen en mag 
grensoverschrijdende dienstverrichting 
niet op onevenredige wijze beperken.

(12) Het is de exclusieve bevoegdheid van 
de lidstaten overeenkomstig hun nationale 
wetgeving en/of praktijk 
bezoldigingsvoorschriften vast te stellen. 
De loonvorming valt onder de exclusieve 
bevoegdheid van de lidstaten en de sociale 
partners. Er moet met name op worden 
gelet dat de nationale 
loonvormingssystemen en de vrijheid van 
de betrokken partijen niet wordt 
ondergraven.



PE621.616/ 9

NL

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De componenten van bezoldiging die 
voortvloeien uit de nationale wetgeving of 
algemeen verbindende collectieve 
overeenkomsten moeten duidelijk en 
transparant zijn voor alle dienstverrichters. 
Daarom is het gerechtvaardigd de lidstaten 
te verplichten de componenten van de 
bezoldiging bekend te maken op de enige 
website waarin in artikel 5 van de 
handhavingsrichtlijn is voorzien.

(13) De componenten van bezoldiging, de 
methode voor het berekenen van de 
verschuldigde bezoldiging en, indien van 
toepassing, de gehanteerde criteria voor 
de indeling in verschillende 
salarisschalen moeten duidelijk en 
transparant zijn voor alle dienstverrichters 
en ter beschikking gestelde werknemers. 
Voor de berekening van de bezoldiging 
moet rekening worden gehouden met alle 
verplichte elementen die in de wet, in 
toepasselijke collectieve overeenkomsten 
of in scheidsrechterlijke uitspraken zijn 
vastgesteld, mits deze elementen ook op 
lokaal niveau worden toegepast. Daarom 
is het gerechtvaardigd de lidstaten te 
verplichten de in de toepasselijke wet en 
collectieve overeenkomsten vastgestelde 
componenten van de bezoldiging bekend te 
maken op de enige website waarin in 
artikel 5 van de handhavingsrichtlijn is 
voorzien, aangezien transparantie en 
toegang tot informatie van essentieel 
belang zijn voor de rechtszekerheid en de 
rechtshandhaving. De op de enige 
officiële nationale website verstrekte 
informatie moet in overeenstemming zijn 
met het nationale recht en de nationale 
praktijk en moet de autonomie van de 
sociale partners eerbiedigen. Elke lidstaat 
zorgt ervoor dat zijn website naar behoren 
werkt en regelmatig wordt geactualiseerd. 

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Richtlijn 2014/67/EU bevat 
een aantal bepalingen die ervoor moeten 
zorgen dat de regels met betrekking tot de 
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terbeschikkingstelling van werknemers 
door alle dienstverrichters worden 
gehandhaafd en geëerbiedigd. Artikel 4 
van Richtlijn 2014/67/EU bevat een 
duidelijke lijst van elementen die moeten 
worden beoordeeld om na te gaan of het 
daadwerkelijk om terbeschikkingstelling 
gaat en om misbruik en omzeiling te 
voorkomen.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) Werkgevers moeten vóór het 
begin van de terbeschikkingstelling 
passende maatregelen nemen om 
overeenkomstig Richtlijn 91/533/EEG van 
de Raad1 bis essentiële informatie over de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
wat betreft de terbeschikkingstelling te 
verstrekken.
_________________
1 bis Richtlijn 91/533/EEG van de Raad 
betreffende de verplichting van de 
werkgever de werknemer te informeren 
over de voorwaarden die op zijn 
arbeidsovereenkomst of -verhouding van 
toepassing zijn (PB L 288 van 18.10.1991, 
blz. 32).

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 quater) Deze richtlijn stelt een 
evenwichtig kader betreffende het vrij 
verrichten van diensten en de 
bescherming van ter beschikking gestelde 
werknemers vast, dat niet-discriminerend, 
transparant en evenredig is en de 
diversiteit van de nationale 
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arbeidsverhoudingen eerbiedigt. Deze 
richtlijn vormt geen beletsel voor de 
toepassing van arbeidsvoorwaarden en 
-omstandigheden die gunstiger zijn voor 
ter beschikking gestelde werknemers.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 quinquies) Deze richtlijn mag 
geenszins afbreuk doen aan de 
uitoefening van de grondrechten zoals die 
in de lidstaten en op Unieniveau zijn 
erkend, met inbegrip van het 
stakingsrecht of de stakingsvrijheid dan 
wel het recht of de vrijheid om conform de 
in de lidstaten bestaande specifieke 
stelsels van arbeidsverhoudingen andere 
acties te voeren overeenkomstig het 
nationale recht en/of de nationale 
praktijk. Zij mag evenmin afbreuk doen 
aan het recht om over collectieve 
overeenkomsten te onderhandelen, deze te 
sluiten en naleving ervan af te dwingen, 
en om collectieve actie te voeren 
overeenkomstig het nationale recht en/of 
de nationale praktijk.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Door wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen of 
collectieve overeenkomsten die van 
toepassing zijn in de lidstaten kan ervoor 
worden gezorgd dat ondernemingen bij het 
contracteren van onderaannemers niet de 
mogelijkheid krijgen de regels te omzeilen 
die bepaalde arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden moeten garanderen in 
verband met bezoldiging. Wanneer 

(14) Door de wet- en regelgeving en de 
nationale praktijk, waaronder 
bestuursrechtelijke bepalingen of 
collectieve overeenkomsten, die van 
toepassing zijn in de lidstaten kan ervoor 
worden gezorgd dat ondernemingen bij het 
contracteren van onderaannemers niet de 
mogelijkheid krijgen de regels te omzeilen 
die bepaalde arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden moeten garanderen in 
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dergelijke bezoldigingsvoorschriften op 
nationaal niveau bestaan, mag de lidstaat 
deze op niet-discriminerende wijze 
toepassen op ondernemingen die 
werknemers ter beschikking stellen op zijn 
grondgebied op voorwaarde dat zij de 
grensoverschrijdende dienstverrichting 
niet op onevenredige wijze beperken.

verband met bezoldiging. Wanneer 
dergelijke bezoldigingsvoorschriften op 
nationaal niveau bestaan, mag de lidstaat 
deze op niet-discriminerende wijze 
toepassen op ondernemingen die 
werknemers ter beschikking stellen op zijn 
grondgebied.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Om misbruik in situaties van 
onderaanneming tegen te gaan en om de 
rechten van ter beschikking gestelde 
werknemers te beschermen, moeten de 
lidstaten er overeenkomstig de nationale 
wetgeving en praktijk voor zorgen dat ter 
beschikking gestelde werknemers alle 
verschuldigde rechten krijgen.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) De lidstaten moeten bestaande 
voorschriften en regels inzake 
onderaanneming op consequente en 
samenhangende wijze handhaven.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In Richtlijn 2008/104/EG van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende uitzendarbeid wordt het 
beginsel uitgedrukt dat de essentiële 
arbeidsvoorwaarden die voor 

(15) In Richtlijn 2008/104/EG van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende uitzendarbeid wordt het 
beginsel uitgedrukt dat de essentiële 
arbeidsvoorwaarden die voor 
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uitzendkrachten gelden, ten minste 
dezelfde moeten zijn als die welke voor 
deze werknemers zouden gelden als zij 
door de inlenende onderneming voor 
dezelfde functie in dienst zouden worden 
genomen. Dat beginsel moet ook gelden 
voor uitzendkrachten die op het 
grondgebied van een andere lidstaat ter 
beschikking worden gesteld.

uitzendkrachten gelden, ten minste 
dezelfde moeten zijn als die welke voor 
deze werknemers zouden gelden als zij 
door de inlenende onderneming voor 
dezelfde functie in dienst zouden worden 
genomen. Dat beginsel moet ook gelden 
voor uitzendkrachten die op het 
grondgebied van een andere lidstaat ter 
beschikking worden gesteld. De lidstaten 
moeten de gelijke behandeling van ter 
beschikking gestelde uitzendkrachten en 
nationale uitzendkrachten garanderen.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 96/71/EG
Artikel 1 – lid 3 – letter c

Bestaande tekst Amendement

-1. In artikel 1, lid 3, wordt punt c) 
vervangen door:

"c) als uitzendbedrijf of als onderneming 
van herkomst, een werknemer ter 
beschikking stellen van een ontvangende 
onderneming die op het grondgebied van 
een Lid-Staat gevestigd is of er 
werkzaamheden uitvoert, voor zover er 
gedurende de periode van 
terbeschikkingstelling een dienstverband 
tussen het uitzendbureau of de 
onderneming van herkomst en de 
werknemer bestaat."

"c) als uitzendbedrijf of als onderneming 
van herkomst, een werknemer ter 
beschikking stellen van een ontvangende 
onderneming die op het grondgebied van 
een lidstaat gevestigd is of er 
werkzaamheden uitvoert, mits er 
gedurende de periode van 
terbeschikkingstelling een dienstverband 
tussen het uitzendbureau of de 
onderneming van herkomst en de 
werknemer bestaat."

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 bis (nieuw)
Richtlijn 96/71/EG
Artikel 1 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. Het volgende lid wordt 
toegevoegd aan artikel 1:
"4 bis. Deze richtlijn doet geenszins 
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afbreuk aan de uitoefening van de 
grondrechten zoals die in de lidstaten en 
op Unieniveau zijn erkend, met inbegrip 
van het stakingsrecht of de 
stakingsvrijheid dan wel het recht of de 
vrijheid om conform de in de lidstaten 
bestaande specifieke stelsels van 
arbeidsverhoudingen andere acties te 
voeren overeenkomstig het nationale 
recht en/of de nationale praktijk. Zij doet 
evenmin afbreuk aan het recht om over 
collectieve overeenkomsten te 
onderhandelen, deze te sluiten en 
naleving ervan af te dwingen, en om 
collectieve actie te voeren overeenkomstig 
het nationale recht en/of de nationale 
praktijk."

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Richtlijn 96/71/EG
Artikel 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis Artikel 2 bis

Terbeschikkingstelling van meer dan 24 
maanden

Terbeschikkingstelling van meer dan 24 
maanden

1. Wanneer de verwachte of 
daadwerkelijke duur van de 
terbeschikkingstelling meer dan 24 
maanden bedraagt, wordt de lidstaat op het 
grondgebied waarvan een werknemer ter 
beschikking is gesteld geacht het land te 
zijn waarin hij of zij het werk gewoonlijk 
uitvoert.

1. De terbeschikkingstelling van een 
werknemer is tijdelijk. Wanneer de 
verwachte of daadwerkelijke duur van de 
terbeschikkingstelling meer dan 24 
maanden bedraagt, zorgen de lidstaten 
ervoor dat de in artikel 1, lid 1, bedoelde 
ondernemingen voor op hun grondgebied 
ter beschikking gestelde werknemers, 
naast de in artikel 3, lid 1, bedoelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
en ongeacht welk recht op het 
dienstverband van toepassing is, alle 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
garanderen die van toepassing zijn in de 
lidstaat waar de dienst wordt verricht, mits 
deze arbeidsvoorwaarden en 
-omstandigheden voor de werknemer 
gunstiger zijn dan die overeenkomstig het 
recht dat van toepassing is op het 
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dienstverband, met uitzondering van de 
voorwaarden betreffende de sluiting en 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 

2. Voor de toepassing van lid 1 moet, 
wanneer ter beschikking gestelde 
werknemers op dezelfde plaats en voor 
hetzelfde werk worden vervangen, 
rekening worden gehouden met de totale 
duur van de terbeschikkingstelling van de 
betrokken werknemers voor zover het 
werknemers betreft die daadwerkelijk ten 
minste voor zes maanden ter beschikking 
worden gesteld.

2. Voor de toepassing van lid 1 moet, 
wanneer ter beschikking gestelde 
werknemers op dezelfde plaats en voor 
hetzelfde werk worden vervangen, 
rekening worden gehouden met de totale 
duur van de terbeschikkingstelling van de 
betrokken werknemers.

2 bis. Op grond van een gemotiveerd 
verzoek van een dienstverrichter kan de 
lidstaat waar de dienst wordt verricht, de 
termijn waarna de in die lidstaat geldende 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
worden gegarandeerd als bedoeld in lid 1, 
verlengen met als argument dat de door 
die onderneming verrichte diensten 
langer tijdelijk dienen te blijven. 
De lidstaat behandelt dergelijke verzoeken 
tijdig en op evenredige en niet-
discriminerende wijze, en motiveert zijn 
besluit. Wanneer de lidstaat een dergelijk 
verzoek inwilligt, geeft de onderneming 
om de twaalf maanden een update van de 
situatie, tot de verrichting van de 
betreffende diensten wordt beëindigt.
De bevoegde instantie van de gastlidstaat 
neemt haar besluiten over dergelijke 
verzoeken op overeenkomstig artikel 4 van 
Richtlijn 2014/67/EU en Verordening 
883/2004/EG en op gerechtvaardigde, 
evenredige en niet-discriminerende wijze. 

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a
Richtlijn 96/71/EG
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de in 
artikel 1, lid 1, bedoelde ondernemingen - 

1. De lidstaten zien erop toe dat de in 
artikel 1, lid 1, bedoelde ondernemingen - 
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ongeacht het recht dat van toepassing is op 
het dienstverband - voor de op hun 
grondgebied ter beschikking gestelde 
werknemers wat de hierna genoemde 
aangelegenheden betreft, de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
garanderen die in de lidstaat waar het werk 
wordt uitgevoerd, zijn vastgelegd:

ongeacht het recht dat van toepassing is op 
het dienstverband - voor de op hun 
grondgebied ter beschikking gestelde 
werknemers wat de hierna genoemde 
aangelegenheden betreft, gelijke 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
garanderen die in de lidstaat waar het werk 
wordt uitgevoerd, zijn vastgelegd: 

– in wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen en/of

– in wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen en/of

– in collectieve arbeidsovereenkomsten 
of scheidsrechterlijke uitspraken die 
algemeen verbindend zijn verklaard in de 
zin van lid 8:

– in collectieve arbeidsovereenkomsten 
of scheidsrechterlijke uitspraken in de zin 
van de leden 8 en 8 bis:

a) maximale werk- en minimale 
rustperioden;

a) maximale werk- en minimale 
rustperioden, met inbegrip van specifieke 
maatregelen met betrekking tot 
nachtwerk, weekendwerk, werk op 
officiële feestdagen en ploegenarbeid;

b) minimumaantal betaalde 
vakantiedagen;

b) minimumaantal betaalde jaarlijkse 
verlofdagen;

c) bezoldiging, inclusief vergoedingen 
voor overwerk; dit punt is niet van 
toepassing op de aanvullende 
bedrijfspensioenregelingen;

c) bezoldiging, inclusief vergoedingen 
voor overwerk; dit punt is niet van 
toepassing op de aanvullende 
bedrijfspensioenregelingen;

d) voorwaarden voor het ter 
beschikking stellen van werknemers, 
inzonderheid door uitzendbedrijven;

d) voorwaarden voor het ter 
beschikking stellen van werknemers, 
inzonderheid door uitzendbedrijven;

e) gezondheid, veiligheid en hygiëne op 
het werk;

e) gezondheid, veiligheid en hygiëne op 
het werk;

f) beschermende maatregelen met 
betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden van zwangere of pas 
bevallen vrouwen, kinderen en jongeren;

f) beschermende maatregelen met 
betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden van zwangere of pas 
bevallen vrouwen, kinderen en jongeren;

g) gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen, alsmede andere bepalingen 
inzake niet-discriminatie.

g) gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen, alsmede andere bepalingen 
inzake niet-discriminatie;
g bis)huisvestingsomstandigheden van de 
werknemers;
g ter) toeslagen voor reis-, maaltijd-, en 
verblijfkosten van werknemers die ergens 
anders werken dan op hun gebruikelijke 
werkplek.

Voor de toepassing van deze richtlijn Voor de toepassing van deze richtlijn 



PE621.616/ 17

NL

wordt onder bezoldiging verstaan alle 
bezoldigingselementen die verplicht zijn 
bij nationale wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen, collectieve 
overeenkomsten of scheidsrechterlijke 
uitspraken die algemeen verbindend zijn 
verklaard en/of bij ontstentenis van een 
stelsel voor het algemeen verbindend 
verklaren van collectieve overeenkomsten 
of scheidsrechterlijke uitspraken als 
bedoeld in lid 8, tweede streepje, in de 
lidstaat op het grondgebied waarvan de 
werknemer ter beschikking wordt gesteld.

wordt het begrip "bezoldiging" 
vastgesteld door het recht en/of de praktijk 
van de lidstaat op het grondgebied waarvan 
de werknemer ter beschikking wordt 
gesteld. 

De lidstaten maken de componenten van de 
bezoldiging overeenkomstig punt c) 
bekend op de enige nationale website zoals 
bedoeld in artikel 5 van Richtlijn 
2014/67/EU.

De lidstaten maken overeenkomstig het 
nationale recht en de nationale praktijk 
de componenten van de bezoldiging 
overeenkomstig punt c) van dit lid 
onverwijld en op transparante wijze 
bekend op de enige nationale website en 
via andere passende middelen zoals 
bedoeld in artikel 5, lid 2, van Richtlijn 
2014/67/EU. De lidstaten zorgen ervoor 
dat de informatie die op de enige 
nationale website wordt verstrekt, juist en 
actueel is. De Commissie publiceert de 
adressen van de enige officiële nationale 
websites op haar website.
Een onderneming is niet aansprakelijk 
voor het niet toepassen of het niet correct 
toepassen van dergelijke elementen indien 
de informatie vóór het begin van de 
terbeschikkingstelling niet of niet correct 
wordt verstrekt op de enige officiële 
nationale website.
Om dubbele betaling te vermijden, maakt 
niets in dit artikel het mogelijk dat een 
bezoldigingscomponent, toeslag of 
kostenvergoeding met betrekking tot werk 
buiten de gebruikelijke werkplek meer 
dan eens aan een ter beschikking gestelde 
werknemer wordt betaald. Op de 
werknemer zijn de voorwaarden en 
omstandigheden van toepassing die voor 
hem gunstiger zijn.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Richtlijn 96/71/EG
Artikel 3 – lid 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Als ondernemingen die zijn 
gevestigd op het grondgebied van een 
lidstaat bij wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepaling of collectieve overeenkomst 
verplicht zijn in het kader van hun 
contractuele verplichtingen enkel 
onderaannemers te contracteren die 
bepaalde arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden inzake bezoldiging 
waarborgen, mag de lidstaat op niet-
discriminerende en evenredige basis 
bepalen dat voor dergelijke 
ondernemingen dezelfde verplichting geldt 
voor het contracteren van in artikel 1, lid 
1, bedoelde ondernemingen die 
werknemers op zijn grondgebied ter 
beschikking stellen.

1 bis. Als ondernemingen die zijn 
gevestigd op het grondgebied van een 
lidstaat bij wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepaling of collectieve overeenkomst 
verplicht zijn in het kader van hun 
contractuele verplichtingen enkel 
onderaannemers te contracteren die 
bepaalde bezoldigingsvoorwaarden 
waarborgen, mag de lidstaat 
ondernemingen die werknemers op zijn 
grondgebied ter beschikking stellen, op 
niet-discriminerende en evenredige basis 
dezelfde verplichtingen opleggen. 
Dergelijke vereisten zijn uitsluitend van 
toepassing op de werknemers van de 
onderaannemer die in die lidstaat ter 
beschikking worden gesteld.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 96/71/EG
Artikel 3 – lid 1 bis bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis)Het volgende lid wordt ingevoegd:
"1 bis bis. In het geval van 
onderaanneming stelt de contractant een 
dienstverrichter uit een andere lidstaat 
vóór de aanvang van de 
dienstverleningsovereenkomst schriftelijk 
in kennis van de toepasselijke 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
inzake bezoldiging."

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b ter (nieuw)
Richtlijn 96/71/EG
Artikel 3 – lid 1 bis ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) Het volgende lid wordt ingevoegd:
"1 bis ter. De lidstaten delen maatregelen 
als bedoeld in dit artikel mee aan de 
Commissie. De Commissie deelt die 
maatregelen mee aan de andere 
lidstaten." 

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c bis (nieuw)
Richtlijn 96/71/EG
Artikel 3 – lid 7 – alinea 2

Bestaande tekst Amendement

c bis) In lid 7 wordt de tweede alinea 
vervangen door:

"De toeslagen in verband met de 
terbeschikkingstelling worden als een deel 
van het minimumloon beschouwd, voor 
zover deze niet uitgekeerd worden als 
vergoeding van daadwerkelijk in verband 
met de terbeschikkingstelling gemaakte 
onkosten, zoals reiskosten, verblijfkosten 
en kosten voor voeding. "

"De toeslagen in verband met de 
terbeschikkingstelling worden als een deel 
van de bezoldiging beschouwd, voor zover 
deze niet uitgekeerd worden als vergoeding 
van daadwerkelijk in verband met de 
terbeschikkingstelling gemaakte onkosten, 
zoals reiskosten, verblijfkosten en kosten 
voor voeding. In dat geval zijn zij voor 
rekening van de werkgever en worden zij 
niet in mindering gebracht op de 
bezoldiging." 

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c ter (nieuw)
Richtlijn 96/71/EG
Artikel 3 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) Het volgende lid wordt ingevoegd: 
8 bis. Indien zij daartoe besluiten, kunnen 
de lidstaten zich ook, overeenkomstig het 
nationale recht en de nationale praktijk 
en op niet-discriminerende wijze, baseren 
op collectieve overeenkomsten of 
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scheidsrechterlijke uitspraken die, als 
vastgesteld door de lidstaat waar het werk 
wordt uitgevoerd, representatief zijn in het 
geografische gebied, het beroep of de 
sector in kwestie en die de werknemer de 
gunstigste arbeidsvoorwaarden en 
-omstandigheden bieden.
De lidstaten zorgen ervoor dat er 
informatie over dergelijke collectieve 
overeenkomsten of scheidsrechterlijke 
uitspraken beschikbaar is op de enige 
officiële nationale website. Dergelijke 
collectieve overeenkomsten zijn slechts op 
ter beschikking gestelde werknemers van 
toepassing voor zover zij op de enige 
officiële nationale website zijn 
gepubliceerd. 
Een onderneming is niet aansprakelijk 
voor het niet toepassen of het niet correct 
toepassen van dergelijke collectieve 
overeenkomsten of scheidsrechterlijke 
uitspraken indien de informatie vóór het 
begin van de terbeschikkingstelling niet of 
niet correct wordt verstrekt op de enige 
officiële nationale website."

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter d
Richtlijn 96/71/EG
Artikel 3 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) Lid 9 wordt geschrapt. d) Lid 9 wordt vervangen door:
“Naast de in lid 1 van dit artikel bedoelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
kunnen de lidstaten bepalen dat de in 
artikel 1, lid 1, bedoelde ondernemingen 
werknemers als bedoeld in artikel 1, lid 3, 
onder c), dezelfde voorwaarden 
garanderen als die welke gelden voor 
uitzendkrachten in de lidstaat waar het 
werk wordt uitgevoerd.
Uitzendbureaus of ondernemingen van 
herkomst die in een lidstaat gevestigd zijn, 
kunnen een werknemer ter beschikking 
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stellen van een ontvangende onderneming 
die in een andere lidstaat gevestigd is of 
actief is, mits de ontvangende 
onderneming gevestigd is in de lidstaat 
waar de werknemer ter beschikking wordt 
gesteld. Zo niet wordt de gastlidstaat van 
de ter beschikking gestelde werknemer 
geacht het land te zijn waarin hij 
gewoonlijk zijn arbeid verricht, 
onverminderd arbeidsvoorwaarden en 
-omstandigheden die gunstiger zijn voor 
de ter beschikking gestelde werknemer." 

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter d bis (nieuw)
Richtlijn 96/71/EG
Artikel 3 – lid 10

Bestaande tekst Amendement

d bis)Lid 10 wordt vervangen door:
10. Deze richtlijn belet niet dat de Lid-
Staten, met inachtneming van het Verdrag, 
op gelijke wijze aan de nationale 
ondernemingen en aan de ondernemingen 
van andere Staten arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden voorschrijven

“10. Deze richtlijn belet niet dat de 
lidstaten, met inachtneming van het 
Verdrag en overeenkomstig het nationale 
recht en de nationale praktijk, aan 
nationale ondernemingen en 
ondernemingen van andere staten die op 
hun grondgebied actief zijn, 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
voorschrijven die betrekking hebben op 
andere aangelegenheden dan bedoeld in 
lid 1, eerste alinea, voor zover het gaat om 
bepalingen van openbare orde.

- die betrekking hebben op andere 
aangelegenheden dan bedoeld in lid 1, 
eerste alinea, voor zover het gaat om 
bepalingen van openbare orde,
- die zijn vastgesteld in collectieve 
overeenkomsten of scheidsrechterlijke 
uitspraken als bedoeld in lid 8, met 
betrekking tot andere dan de in de bijlage 
genoemde activiteiten.

Voor de toepassing van deze richtlijn 
worden onder bepalingen van openbare 
orde verstaan: niet-discriminerende 
maatregelen die in het algemeen belang 
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worden genomen, waaronder maatregelen 
op het gebied van de bescherming van 
werknemers, gelijke behandeling, eerlijke 
concurrentie en de goede werking van de 
arbeidsmarkt. Dergelijke maatregelen 
mogen niet voor economische doeleinden 
dienen.”

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) Lid 10, tweede streepje, wordt 
geschrapt. 

Schrappen

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 96/71/EG
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

2 bis. In artikel 4, lid 2, wordt de eerste 
alinea vervangen door:

De Lid-Staten zorgen ervoor dat 
samengewerkt wordt tussen de 
overheidsinstanties die overeenkomstig de 
nationale wetgeving bevoegd zijn voor het 
toezicht op de arbeidsvoorwaarden en 
-omstandigheden als bedoeld in artikel 3. 
Deze samenwerking bestaat vooral in het 
beantwoorden van gemotiveerde verzoeken 
van die overheidsinstanties om nadere 
inlichtingen over de transnationale 
terbeschikkingstelling van werknemers, 
inclusief over kennelijke gevallen van 
misbruik of vermoedelijke gevallen van 
onwettige transnationale activiteiten.

“De lidstaten zorgen ervoor dat 
samengewerkt wordt tussen de 
overheidsinstanties die overeenkomstig de 
nationale wetgeving bevoegd zijn voor het 
toezicht op de arbeidsvoorwaarden en 
-omstandigheden als bedoeld in artikel 3. 
Deze samenwerking bestaat vooral in het 
beantwoorden van gemotiveerde verzoeken 
van die overheidsinstanties om nadere 
inlichtingen over de transnationale 
terbeschikkingstelling van werknemers en 
in de bestrijding van kennelijke gevallen 
van misbruik of vermoedelijke gevallen 
van onwettige activiteiten, zoals 
transnationale gevallen van zwartwerk en 
schijnzelfstandigheid. Deze samenwerking 
wordt ondersteund door het Europees 
platform tegen zwartwerk. 
Als het verbindingsbureau of de bevoegde 
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nationale instantie van de lidstaat van 
waaruit de werknemer ter beschikking 
wordt gesteld, niet over de door de 
bevoegde instantie van de gastlidstaat 
gevraagde informatie beschikt, vraagt dit 
verbindingsbureau of deze bevoegde 
nationale instantie die informatie op bij 
andere instanties of organen. Indien de 
verstrekking van informatie aan de 
gastlidstaat aanhoudend vertraging 
oploopt, wordt de Commissie in kennis 
gesteld en neemt zij passende 
maatregelen."

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)
Richtlijn 96/71/EG
Artikel 5 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

2 ter. Artikel 5 wordt vervangen door:
De Lid-Staten nemen adequate 
maatregelen ingeval niet aan de bepalingen 
van deze richtlijn wordt voldaan.

"De gastlidstaten en de lidstaten van 
vestiging zijn verantwoordelijk voor het 
monitoren, controleren en handhaven van 
de verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn en nemen adequate maatregelen 
ingeval niet aan de bepalingen van deze 
richtlijn wordt voldaan. De vastgestelde 
sancties zijn doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend.

Zij dragen er met name zorg voor dat de 
werknemers en/of hun vertegenwoordigers 
over passende procedures beschikken om 
de naleving van de verplichtingen uit 
hoofde van deze richtlijn af te dwingen.

Zij dragen er met name zorg voor dat de 
werknemers en/of 
werknemersvertegenwoordigers over 
passende procedures beschikken om de 
naleving van de verplichtingen uit hoofde 
van deze richtlijn af te dwingen.

De lidstaten dragen er zorg voor dat 
indien er geen sprake is van 
daadwerkelijke terbeschikkingstelling, 
ongeacht welk recht op het dienstverband 
van toepassing is, de voorwaarden en 
omstandigheden van de lidstaat waar de 
dienst wordt verricht, van toepassing 
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zijn."


