
 

AM\1154342NL.docx  PE621.616v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

25.5.2018 A8-0319/51 

Amendement  51 

Martina Dlabajová 

namens de ALDE-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) 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. Die periode moet 

na een met redenen omklede kennisgeving 

door de dienstverrichter worden verlengd. 



 

AM\1154342NL.docx  PE621.616v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

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 A8-0319/52 

Amendement  52 

Martina Dlabajová 

namens de ALDE-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 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) Betere bescherming van 

werknemers is nodig om de vrijheid van 

dienstverlening op een eerlijke basis voor 

zowel de korte als de lange termijn veilig 

te stellen, met name door het voorkomen 

van misbruik van de door de Verdragen 

gewaarborgde rechten. Regels waarbij 

dergelijke bescherming voor werknemers 

wordt gewaarborgd, mogen echter geen 

afbreuk doen aan het recht van 

ondernemingen die werknemers op het 

grondgebied van een andere lidstaat 

detacheren, om de vrijheid van 

dienstverlening in te roepen, ook indien 

de detachering langer dan 24 maanden 

duurt. Elke bepaling die van toepassing is 

op werknemers die voor meer dan 24 

maanden worden gedetacheerd, moet 

derhalve verenigbaar zijn met die vrijheid. 
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. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/53 

Amendement  53 

Martina Dlabajová 

namens de ALDE-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 – lid 1 – punt 2 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: (2) (a) lid 1 wordt vervangen door: 

 "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 de werknemers die 

op basis van een gelijke behandeling op 

hun grondgebied zijn gedetacheerd de 

arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 

waarborgen die verband houden met de 

volgende aangelegenheden en die, in de 

lidstaat waar het werk wordt uitgevoerd, 

zijn neergelegd in: 

 – in wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen en/of 

 – collectieve arbeidsovereenkomsten of 

scheidsrechterlijke uitspraken die 

algemeen verbindend zijn verklaard of 

anderszins van toepassing zijn 

overeenkomstig artikel 3, lid 8. 

 (a) maximale werk- en minimale 

rustperioden; 

 (b) minimumaantal betaalde jaarlijkse 

verlofdagen; 

 (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 
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door uitzendbedrijven; 

 (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; 

 (g) gelijke behandeling van mannen en 

vrouwen, alsmede andere bepalingen 

inzake niet-discriminatie. 

 (h) de huisvestingsomstandigheden van de 

werknemers, indien de werkgever 

huisvesting aanbiedt aan werknemers die 

zich niet op hun gewone werkplek 

bevinden; 

 (i) toeslagen of vergoeding van uitgaven 

voor reis-, maaltijd- en verblijfkosten voor 

werknemers die beroepshalve van huis 

zijn; dit punt geldt uitsluitend voor de 

reis-, maaltijd-, en verblijfkosten die een 

gedetacheerde werknemer maakt wanneer 

hij moet reizen van en naar zijn gewone 

werkplek in de lidstaat op het grondgebied 

waarvan hij is gedetacheerd, of wanneer 

hij door zijn werkgever tijdelijk vanuit zijn 

werkplek naar een andere werkplek wordt 

uitgezonden. 

 Voor de toepassing van deze richtlijn 

wordt het begrip beloning vastgesteld 

overeenkomstig de nationale wetgeving 

en/of praktijk van de lidstaat op het 

grondgebied waarvan de werknemer is 

gedetacheerd, 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. 

 Onverminderd artikel 5 van Richtlijn 

2014/67/EU, publiceren de lidstaten 

overeenkomstig de nationale wetgeving 

en/of praktijk zonder onnodige vertraging 
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en op transparante wijze op de in dat 

artikel bedoelde enige officiële nationale 

website de componenten van de beloning 

in overeenstemming met dit lid, punt c), 

en alle arbeidsvoorwaarden en -

omstandigheden in overeenstemming met 

artikel 3, lid 1 bis. 

 De lidstaten zien erop toe dat de op de 

enige nationale website verstrekte 

informatie juist en actueel is. De 

Commissie publiceert de adressen van de 

enige officiële nationale websites op haar 

website. 

 Wanneer de informatie op de enige 

officiële nationale website in strijd met 

artikel 5 van Richtlijn 2014/67/EU niet 

vermeldt welke arbeidsvoorwaarden en -

omstandigheden moeten worden 

toegepast, wordt bij het bepalen van 

sancties bij overtredingen van de 

nationale krachtens deze richtlijn 

vastgestelde bepalingen met deze 

omstandigheid overeenkomstig de 

nationale wetgeving en/of praktijk 

rekening gehouden, voor zover nodig ter 

waarborging van de evenredigheid ervan. 

 1 bis. Wanneer de daadwerkelijke duur 

van een detachering meer dan 

24 maanden bedraagt, zien de lidstaten 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 gedetacheerde 

werknemers, naast de in lid 1 van dit 

artikel bedoelde arbeidsvoorwaarden en -

omstandigheden, 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 
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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 

concurrentiebedingen; 

 (b) aanvullende 

bedrijfspensioenregelingen. 

 Indien de in artikel 1, lid 1, bedoelde 

onderneming een gedetacheerde 

werknemer vervangt door een andere 

gedetacheerde werknemer die op dezelfde 

plaats hetzelfde werk uitvoert, is de duur 

van de detachering voor de toepassing van 

dit lid de totale duur van de perioden van 

detachering 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 

Motivering 

Dit amendement heeft tot doel de aangenomen tekst opnieuw in overeenstemming te brengen met het 

Commissievoorstel, waarin een termijn van 24 maanden voor detacheringen was voorgesteld. Momenteel 

is er geen tijdsgrens voor het verlenen van diensten in verband met de detachering van werknemers. 

De tijdsgrens van 24 maanden werd door het onderhandelingsteam teruggebracht tot 12 maanden, wat 

een extreem korte periode is en de uitoefening van een van de fundamentele vrijheden van de EU, nl. het 

vrij verkeer van diensten, duidelijk beperkt. 
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25.5.2018 A8-0319/54 

Amendement  54 

Martina Dlabajová 

namens de ALDE-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 2 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 

20014/67/EU zijn niet van toepassing op 

de sector wegvervoer vanaf de datum van 

toepassing van een wetgevingshandeling 

tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG 

betreffende handhavingsvoorschriften en 

tot vaststelling van specifieke regels met 

betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en 

Richtlijn 2014/67/EU voor het detacheren 

van bestuurders in de wegvervoerssector. 

Or. en 

Motivering 

Het onderhandelingsteam heeft het probleem van de hangende inbreukzaken en administratieve kwesties 

bij de toepassing van de handhavingsrichtlijn (2014/67) op de vervoerssector niet opgelost. 

Dit amendement heeft tot doel de toepassing van deze maatregelen stop te zetten totdat specifieke 

maatregelen voor de vervoerssector aangenomen worden en gelden (in de vorm van lex specialis, als 

onderdeel van het mobiliteitspakket, waarover momenteel gediscussieerd wordt). 

 


