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21.6.2018 A8-0206/125 

Amendement  125 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders 

in de wegvervoersector 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter c bis (nieuw) 

Richtlijn 2006/22/EG 

Artikel 9 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) het volgende lid wordt toegevoegd: 

 "5 bis. De slimme tachograaf, die 

gedurende een periode van 56 dagen de 

locatie van bestuurders aangeeft, wordt 

uiterlijk 2 januari 2020 ingevoerd voor 

alle ten behoeve van internationaal 

vervoer en cabotage gebruikte 

voertuigen." 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/126 

Amendement  126 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders 

in de wegvervoersector 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Dit artikel stelt specifieke regels 

vast met betrekking tot bepaalde aspecten 

van Richtlijn 96/71/EG betreffende de 

terbeschikkingstelling van bestuurders in 

de wegvervoersector en van Richtlijn 

2014/67/EU van het Europees Parlement 

en de Raad betreffende administratieve 

voorschriften en controlemaatregelen voor 

de terbeschikkingstelling van die 

bestuurders. 

1. Dit artikel stelt specifieke regels 

vast met betrekking tot de handhaving van 

Richtlijn 96/71/EG betreffende de 

terbeschikkingstelling van bestuurders in 

de wegvervoersector en van Richtlijn 

2014/67/EU van het Europees Parlement 

en de Raad betreffende administratieve 

voorschriften en controlemaatregelen voor 

de terbeschikkingstelling van die 

bestuurders. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/127 

Amendement  127 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders 

in de wegvervoersector 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – lid 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De slimme tachograaf, die 

gedurende een periode van 56 dagen de 

locatie van bestuurders aangeeft, wordt 

uiterlijk 2 januari 2020 ingevoerd voor 

alle ten behoeve van internationaal 

vervoer en cabotage gebruikte voertuigen. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/128 

Amendement  128 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders 

in de wegvervoersector 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – lid 1 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. Het transitovervoer wordt 

uitgesloten van het toepassingsgebied van 

onderhavige richtlijn en van het 

toepassingsgebied van Richtlijn 96/71/EG. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/129 

Amendement  129 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders 

in de wegvervoersector 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – lid 2 – alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten passen de punten b) en 

c) van de eerste alinea van artikel 3, lid 1, 

van Richtlijn 96/71/EG niet toe op 

bestuurders in de wegvervoersector die 

voor de in artikel 1, lid 3, onder a), 

bedoelde ondernemingen werken, wanneer 

zij internationale vervoersactiviteiten 

verrichten zoals gedefinieerd in de 

Verordeningen (EG) nr. 1072/2009 en 

1073/2009 als de periode waarin die 

bestuurders voor de uitvoering van die 

activiteiten op hun grondgebied ter 

beschikking zijn gesteld, korter is dan of 

even lang is als [3] dagen in één 

kalendermaand. 

2. De lidstaten passen de punten b) en 

c) van de eerste alinea van artikel 3, lid 1, 

van Richtlijn 96/71/EG toe op bestuurders 

in de wegvervoersector die voor de in 

artikel 1, lid 3, onder a), bedoelde 

ondernemingen werken, wanneer zij 

internationale vervoers- of 

cabotageactiviteiten verrichten zoals 

gedefinieerd in de Verordeningen (EG) 

nr. 1072/2009 en 1073/2009. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/130 

Amendement  130 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders 

in de wegvervoersector 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten passen Richtlijn 96/71/EG en 

Richtlijn 2014/67/EU toe voor de volledige 

periode van terbeschikkingstelling op hun 

grondgebied van bestuurders in de 

wegvervoersector die voor de in artikel 1, 

lid 3, onder a), b) en c), bedoelde 

ondernemingen werken, wanneer zij 

wegtrajecten afleggen in het kader van 

gecombineerd vervoer als bedoeld in 

artikel 4 van Richtlijn 92/106/EEG. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/131 

Amendement  131 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders 

in de wegvervoersector 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Indien op één en dezelfde dag 

activiteiten worden verricht in meerdere 

lidstaten, gelden voor de toepassing van 

de punten b) en c) van de eerste alinea 

van artikel 3, lid 1, van Richtlijn 

96/71/EG, de arbeidsvoorwaarden van de 

lidstaat die voor de ter beschikking 

gestelde bestuurder het gunstigst zijn. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/132 

Amendement  132 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders 

in de wegvervoersector 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – lid 4 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De lidstaten mogen alleen de 

volgende administratieve eisen en 

controlemaatregelen opleggen: 

4. Voor elke ter beschikking gestelde 

bestuurder leggen de lidstaten aan een in 

een andere lidstaat gevestigde 

wegvervoerondernemer de verplichting op 

om zonder onnodige vertraging en 

uiterlijk bij aanvang van de 

terbeschikkingstelling via het 

Informatiesysteem interne markt (IMI) 

een eenvoudige verklaring van 

terbeschikkingstelling te sturen naar de 

nationale bevoegde autoriteiten, in een 

gestandaardiseerde elektronische vorm 

die door de Commissie is ontwikkeld en 

beschikbaar is gesteld in alle officiële 

talen van de Unie, en waarin de volgende 

gegevens zijn opgenomen: 

(a) de verplichting voor een in een 

andere lidstaat gevestigde 

wegvervoerondernemer om uiterlijk bij 

aanvang van de terbeschikkingstelling 

een verklaring van terbeschikkingstelling 

te sturen aan de nationale bevoegde 

autoriteiten, in elektronische vorm en in 

een officiële taal van de gastlidstaat of in 

het Engels, waarin alleen de volgende 

gegevens zijn opgenomen: 

 

i) de identiteit van de 

wegvervoeronderneming; 

i) de identiteit van de 

wegvervoeronderneming en, in het geval 
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van een dochteronderneming, ook het 

adres van het hoofdkantoor; 

ii)  de contactgegevens van een 

vervoersmanager of een andere 

contactpersoon in de lidstaat van vestiging 

die optreedt als tussenpersoon met de 

bevoegde autoriteiten van de gastlidstaat 

waarin de diensten worden verleend en met 

wie documenten of berichten worden 

uitgewisseld; 

ii)  de contactgegevens van een 

vervoersmanager of een andere 

contactpersoon in de lidstaat van vestiging 

die optreedt als tussenpersoon met de 

bevoegde autoriteiten van de gastlidstaat 

waarin de diensten worden verleend en met 

wie documenten of berichten worden 

uitgewisseld; 

iii) het verwachte aantal ter 

beschikking gestelde bestuurders en hun 

identiteit; 

iii) informatie over de ter beschikking 

gestelde bestuurder, waaronder: de 

identiteit, het land van verblijf, het 

arbeidsrecht dat van toepassing is op de 

arbeidsovereenkomst, het land van 

betaling van sociale bijdragen en het 

socialezekerheidsnummer; 

iv) de verwachte duur, de 

voorgenomen begin- en einddatum van de 

terbeschikkingstelling; 

iv) de voorgenomen begin- en 

einddatum van de terbeschikkingstelling 

van iedere werknemer, onverminderd 

mogelijke verlenging indien onvoorziene 

omstandigheden daartoe aanleiding 

geven; 

v) de kentekenplaten van de 

voertuigen die voor de 

terbeschikkingstelling worden gebruikt; 

v) de kentekenplaten van de 

voertuigen die voor de 

terbeschikkingstelling worden gebruikt; 

vi) het soort vervoersdiensten: 

goederen-, passagiers- of internationaal 

vervoer, cabotage; 

vi) het soort vervoersdiensten: 

goederen-, passagiers- of internationaal 

vervoer, cabotage; 

 De in de eerste alinea bedoelde 

eenvoudige verklaring mag maximaal 

zes maanden beslaan en wordt zonder 

onnodige vertraging elektronisch 

bijgewerkt door de 

wegvervoerondernemer, overeenkomstig 

de huidige feitelijke situatie. 

 4 bis. De lidstaten mogen daarnaast de 

volgende administratieve eisen en 

controlemaatregelen opleggen: 

(b) de verplichting voor de bestuurder 

om in het voertuig een papieren of 

elektronische kopie te bewaren van de 

verklaring van terbeschikkingstelling en 

een bewijs dat het vervoer plaatsvindt in 

(a) de verplichting voor de 

wegvervoerondernemer om de bestuurder, 

met het oog op wegcontroles, een papieren 

of elektronische versie van de volgende 

documenten te verstrekken: 



 

AM\1157248NL.docx  PE621.702v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

de gastlidstaat, zoals een elektronische 

vrachtbrief (e-CMR) of een in artikel 8 

van Verordening (EG) nr. 1072/2009 van 

het Europees Parlement en de Raad 

bedoeld bewijs, en om die tijdens een 

wegcontrole op verzoek beschikbaar te 

stellen; 

 i)  een kopie van de in lid 4 bedoelde 

eenvoudige verklaring; 

 ii)  een in artikel 8 van Verordening 

(EG) nr. 1072/2009 van het Europees 

Parlement en de Raad bedoeld bewijs dat 

de vervoersactiviteit plaatsvindt in de 

gastlidstaat; 

 iii)  de elektronische vrachtbrief 

(e‑ CMR); 

 iv)  een kopie van de 

arbeidsovereenkomst, in het Engels of in 

een van de officiële talen van de 

gastlidstaat; 

 v)  een kopie van de loonstroken van 

de laatste twee maanden; 

(c) de verplichting voor de bestuurder 

om in het voertuig de tachograafgegevens 

te bewaren, met name de landencodes van 

de lidstaten waar de bestuurder zich 

bevond tijdens internationaal vervoer over 

de weg of cabotage, en om die tijdens een 

wegcontrole op verzoek beschikbaar te 

stellen; 

(b) de verplichting voor de bestuurder 

om in het voertuig de relevante 

tachograafgegevens te bewaren, met name 

de bestuurderskaart met de geregistreerde 

grensoverschrijdingen en landencodes van 

de lidstaten die de bestuurder tijdens 

internationaal vervoer over de weg of 

cabotage heeft doorkruist, en om die 

tijdens een wegcontrole op verzoek 

beschikbaar te stellen; 

(d) de verplichting voor de bestuurder 

om in het voertuig een papieren of 

elektronische kopie te bewaren van de 

arbeidsovereenkomst of een gelijkwaardig 

document in de zin van artikel 3 van 

Richtlijn 91/533/EEG van de Raad20, 

vertaald in een officiële taal van de 

gastlidstaat of in het Engels, en om die 

tijdens een wegcontrole op verzoek 

beschikbaar te stellen; 

 

(e) de verplichting voor de bestuurder 

om tijdens een wegcontrole op verzoek 
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een papieren of elektronische kopie van 

de loonstroken van de laatste twee 

maanden beschikbaar te stellen; de 

bestuurder mag tijdens een wegcontrole 

contact opnemen met het hoofdkantoor, 

de vervoersmanager of een andere 

persoon of entiteit die deze kopie kan 

bezorgen; 

(f) de verplichting voor de 

wegvervoeronderneming om na de periode 

van terbeschikkingstelling papieren of 

elektronische kopieën van de onder b), c) 

en e) genoemde documenten beschikbaar te 

stellen op verzoek van de autoriteiten van 

de gastlidstaat, binnen een redelijke 

termijn. 

(c) de verplichting voor de 

wegvervoeronderneming om, op verzoek 

van de autoriteiten van de gastlidstaat, na 

de periode van terbeschikkingstelling 

zonder onnodige vertraging papieren of 

elektronische kopieën van de onder a) en 

b) genoemde documenten beschikbaar te 

stellen, met inbegrip van kopieën van de 

relevante loonstroken. 

__________________ __________________ 

20 Richtlijn 91/533/EEG van de Raad van 

14 oktober 1991 betreffende de 

verplichting van de werkgever om 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). 

 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/133 

Amendement  133 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders 

in de wegvervoersector 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – lid 4 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 ter. De lidstaten kunnen aanvullende 

administratieve eisen en 

controlemaatregelen opleggen indien in 

bepaalde situaties of bij nieuwe 

ontwikkelingen de bestaande 

administratieve eisen en 

controlemaatregelen niet lijken te 

volstaan of onvoldoende efficiënt lijken te 

zijn om zorg te dragen voor effectief 

toezicht op de naleving van de bij 

Richtlijn 96/71/EG, [Richtlijn 

2014/67/EU] en deze richtlijn opgelegde 

verplichtingen, mits deze gerechtvaardigd 

en evenredig zijn. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/134 

Amendement  134 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders 

in de wegvervoersector 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – lid 4 quater (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 quater. De lidstaten stellen de 

Commissie in kennis van en informeren 

de dienstverrichters over alle in lid 4 bis 

bedoelde maatregelen die zij toepassen of 

hebben toegepast. De Commissie deelt die 

maatregelen aan de andere lidstaten 

mede. De voor de dienstverrichters 

bestemde informatie moet algemeen 

beschikbaar worden gesteld op de in 

artikel 5 van Richtlijn 2014/67/EU 

bedoelde officiële nationale website. De 

Commissie ziet toe op de toepassing van 

de in lid 4 quater bedoelde maatregelen, 

gaat na of deze in overeenstemming zijn 

met het recht van de Unie en neemt waar 

nodig de vereiste maatregelen 

overeenkomstig haar bevoegdheid uit 

hoofde van het VWEU. De Commissie 

brengt regelmatig verslag uit aan de Raad 

over de door de lidstaten meegedeelde 

maatregelen en, in voorkomend geval, 

over de stand van zaken van haar 

beoordeling of analyse. 

Or. en 

 

 


