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namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0386/2018
Guillaume Balas
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(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8 – letter b (nieuw)
Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 14 – lid 5 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Voor de toepassing van titel II van 
de basisverordening wordt onder "zetel of 
domicilie" de zetel of het domicilie 
verstaan waar de voornaamste beslissingen 
betreffende de onderneming worden 
genomen en waar de centrale 
bestuurstaken ervan worden uitgeoefend, 
op voorwaarde dat de onderneming 
aanzienlijke werkzaamheden in die 
lidstaat verricht. Zo niet, wordt de zetel of 
het domicilie geacht zich te bevinden in de 
lidstaat waar zich het overeenkomstig de 
criteria van de leden 9 en 10 vastgestelde 
centrum van belangen van de 
werkzaamheden van de onderneming 
bevindt.".

5 bis. Voor de toepassing van titel II van 
de basisverordening wordt onder "zetel of 
domicilie" verstaan, de zetel of het 
domicilie waar de voornaamste activiteiten 
worden uitgeoefend. Voor het vaststellen 
van de plaats van de zetel of het domicilie 
dienen de volgende factoren in 
aanmerking te worden genomen:

a) het grootste deel van de 
werkzaamheden, vast te stellen 
middels een vergelijking van het 
gemiddelde aantal uren die 
worden gewerkt in elke lidstaat 
waar de persoon een activiteit 
uitoefent;

b) de plaatsen waar de algemene 
vergaderingen worden gehouden;

c) de omzet, het aantal geleverde 
diensten en/of inkomen;

d) het gewoonlijke karakter van de 
verrichte werkzaamheden.

Deze vaststelling geschiedt in het kader 
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van een algemene beoordeling, waarbij 
voldoende rekening wordt gehouden met 
elk van de in de eerste alinea vermelde 
criteria. De Administratieve Commissie 
legt de gedetailleerde regelingen voor de 
vaststelling vast. 

Or. en


