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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) Detachering is van tijdelijke aard 

en de gedetacheerde werknemer keert na 

de beëindiging van de werkzaamheden 

waarvoor hij is gedetacheerd, gewoonlijk 

terug naar het land van herkomst. Gezien 

de lange duur van bepaalde detacheringen 

en gelet op het verband tussen de 

arbeidsmarkt van het ontvangende land 

en de voor zulke lange perioden 

gedetacheerde werknemers, moet evenwel 

worden bepaald dat ontvangende landen er 

bij detachering voor meer dan 24 maanden 

op moeten toezien dat ondernemingen die 

werknemers detacheren op hun 

grondgebied, een extra reeks voorwaarden 

en omstandigheden garanderen die 

verplicht toepasselijk zijn op werknemers 

in de lidstaat waar het werk wordt 

uitgevoerd. 
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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 

 

 


