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25.5.2018 A8-0319/40 

Amendement  40 

Dominique Martin 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) Opdat deze richtlijn correct wordt 

toegepast, moeten de coördinatie tussen 

de bevoegde instanties en/of organen van 

de lidstaten en de samenwerking bij de 

bestrijding van fraude bij de detachering 

van werknemers worden versterkt. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/41 

Amendement  41 

Dominique Martin 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) Het beginsel van gelijke 

behandeling en het verbod op 

discriminatie op basis van nationaliteit 

zijn sinds de oprichtingsverdragen in het 

Unierecht verankerd. Bijgevolg moet er, 

om discriminatie en misbruik te 

vermijden, voor gezorgd worden dat de 

bezoldiging transparant berekend wordt, 

en betaald wordt overeenkomstig het 

uurloon dat huishoudelijk personeel dat 

dezelfde taken uitvoert in de gastlidstaat 

ontvangt, zodat gewaarborgd is dat 

werknemers behoorlijk betaald worden 

voor hun werktijd. Dit is van toepassing 

op uitzendbedrijven die gevestigd zijn in 

de lidstaat waar het werk wordt 

uitgevoerd. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/42 

Amendement  42 

Dominique Martin 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 ter) Het beginsel van gelijke 

behandeling en vrije mededinging kan pas 

verwezenlijkt worden wanneer een 

eerlijke regelgeving inzake sociale 

bijdragen wordt toegepast. De regels en de 

hoogte van de sociale bijdragen van de 

gastlidstaat gelden voor gedetacheerde 

werknemers vanaf de eerste dag van de 

arbeidsbetrekking. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/43 

Amendement  43 

Dominique Martin 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

 

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 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 

(8) Terbeschikkingstelling is van 

tijdelijke aard en gedetacheerde 

werknemers keren na de beëindiging van 

de werkzaamheden waarvoor zij ter 

beschikking zijn gesteld, gewoonlijk terug 

naar het land van herkomst. Bij 

terbeschikkingstelling valt de werknemer 

onder de arbeidswetgeving van de 
gastlidstaat vanaf de eerste dag van de 

arbeidsbetrekking tot het einde van de 
terbeschikkingstelling. Bij terugkeer naar 

de lidstaat van herkomst is de 

arbeidswetgeving van de lidstaat van 

herkomst opnieuw van toepassing. 

Dergelijke veranderingen zijn mogelijk 

dankzij nieuwe technologieën en betere 

samenwerking tussen de lidstaten. 
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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. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/44 

Amendement  44 

Dominique Martin 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Gezien de zeer mobiele aard van 

de arbeid in internationaal wegvervoer 

doet de uitvoering van de 

terbeschikkingstellingsrichtlijn bijzondere 

juridische vragen en moeilijkheden rijzen 

(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. 

(10) Deze richtlijn is van toepassing op 

het internationaal wegvervoer. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/45 

Amendement  45 

Dominique Martin 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 14 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) Om misbruiken in situaties 

van onderaanneming tegen te gaan en om 

de rechten van gedetacheerde werknemers 

te beschermen, moeten de betreffende 

bedrijven in het geval van fraude of 

misbruik gezamenlijk verantwoordelijk 

gehouden worden. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/46 

Amendement  46 

Dominique Martin 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a 

Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) bezoldiging, inclusief vergoedingen 

voor overwerk; dit punt is niet van 

toepassing op de aanvullende 

bedrijfspensioenregelingen; 

(c) bezoldiging, berekend op basis van 

het uurloon dat betaald wordt aan 

huishoudelijk personeel dat dezelfde 

taken uitvoert in de gastlidstaat, inclusief 

vergoedingen voor overwerk; dit punt is 

niet van toepassing op de aanvullende 

bedrijfspensioenregelingen; 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/47 

Amendement  47 

Dominique Martin 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a 

Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 3 – lid 1 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor de toepassing van deze richtlijn 

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 

arbeidsovereenkomsten of 

scheidsrechterlijke uitspraken als bedoeld 

in lid 8, tweede streepje, in de lidstaat op 

het grondgebied waarvan de werknemer ter 

beschikking wordt gesteld. 

Voor de toepassing van deze richtlijn 

worden de begrippen bezoldiging en 

uurloon vastgesteld overeenkomstig de 
nationale wetgeving en/of praktijk van de 

lidstaat op het grondgebied waarvan de 

werknemer ter beschikking is gesteld, en 

wordt eronder verstaan alle 

beloningscomponenten die verplicht zijn 

op grond van nationale wettelijke of 

bestuursrechtelijke bepalingen, collectieve 

arbeidsovereenkomsten of 

scheidsrechterlijke uitspraken die in die 

lidstaat algemeen verbindend zijn 

verklaard of anderszins van toepassing 

zijn overeenkomstig artikel 3, lid 8. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/48 

Amendement  48 

Dominique Martin 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a 

Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 3 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Bij fraude of misbruik kunnen sommige 

of alle betrokken partijen aansprakelijk 

worden gesteld, ongeacht hun rol in de 

onderaannemingsketen. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/49 

Amendement  49 

Dominique Martin 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

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. De lidstaten zien er, ongeacht het 

recht dat van toepassing is op het 

dienstverband, op toe dat de in artikel 1, 

lid 1, bedoelde ondernemingen voor op 

basis van gelijke behandeling op hun 
grondgebied ter beschikking gestelde 

werknemers, naast de in lid 1 van dit 

artikel bedoelde arbeidsvoorwaarden en 

-omstandigheden, vanaf de eerste dag van 

de arbeidsbetrekking, alle toepasselijke 

arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
waarborgen die in de lidstaat waar het 

werk wordt uitgevoerd, zijn neergelegd in: 

 (a) in wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen en/of 

 (b) collectieve arbeidsovereenkomsten of 

scheidsrechterlijke uitspraken die 

algemeen verbindend zijn verklaard of 

anderszins van toepassing zijn 

overeenkomstig artikel 3, lid 8. 

 De eerste alinea van dit lid geldt niet voor: 

 (a) procedures, formaliteiten en 

voorwaarden van de sluiting en 

de beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst, met inbegrip van 
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concurrentiebedingen; 

 (b) aanvullende 

bedrijfspensioenregelingen. 

 De lidstaat waar de dienst wordt verleend, 

verlengt op basis van een gemotiveerde 

kennisgeving van een dienstverlener de 

periode waarna de bepalingen van dit lid 

van toepassing moeten zijn tot 18 

maanden. 

 Indien de in artikel 1, lid 1, bedoelde 

onderneming een ter beschikking gestelde 

werknemer vervangt door een andere ter 

beschikking gestelde werknemer die op 

dezelfde plaats hetzelfde werk uitvoert, is 

de duur van de terbeschikkingstelling 

voor de toepassing van dit lid de totale 

duur van de perioden van 

terbeschikkingstelling van de 

afzonderlijke betrokken werknemers. 

Voor de toepassing van dit artikel wordt 

het begrip "op dezelfde plaats hetzelfde 

werk" bepaald met inachtneming van 

onder meer de aard van de te verlenen 

dienst, het uit te voeren werk en het adres 

of de adressen van de werkplek. 

Or. en 

 


