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BEKNOPTE MOTIVERING

Het is niet de bedoeling om met het Commissievoorstel een nieuw pakket wettelijke 
voorschriften in te voeren, maar om een bestaand verdrag, Rome I van 1980 (het Verdrag), 
om te zetten in een communautair instrument. Toch heeft de Commissie ook geprobeerd 
bepaalde voorzieningen van het Verdrag te moderniseren, met name de bepalingen over 
arbeidsovereenkomsten.

Voordat het voorstel werd ingediend zijn de lidstaten en het maatschappelijk middenveld 
geraadpleegd, met name door middel van een Groenboek en een openbare hoorzitting1. Op het 
Groenboek zijn ongeveer 80 reacties gekomen van regeringen, universiteiten, vakmensen, 
enz.2. De Europese Gemeenschap heeft de rechtsbevoegdheid om communautaire 
instrumenten betreffende collisieregels (of internationaal privaatrecht) krachtens artikel 61, 
letter c) van het EG-Verdrag vast te stellen.

Het voorstel is op 15 december 2005 door de Commissie gepresenteerd. De Commissie 
juridische zaken is als commissie ten principale aangewezen.

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken heeft besloten een ontwerpadvies over het 
voorstel aan de verantwoordelijke commissie uit te brengen, als gevolg van het nauwe 
verband tussen richtlijn 96/71/EG, betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met 
het oog op het verrichten van diensten, en het onderhavige voorstel. Het voorstel behelst ook 
belangrijke veranderingen van de voorschriften die van toepassing zijn op een 
arbeidsovereenkomst.

In dit ontwerpadvies worden tegenstrijdigheden en juridische technische elementen die ter 
verbetering van de verordening kunnen worden opgehelderd, aangesneden. Het belangrijkste 
doel is dat er een grotere rechtszekerheid ontstaat voor de wet die van toepassing is op 
arbeidscontracten.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

  
1 COM(2002)0654, Groenboek over de omzetting van het Verdrag van Rome van 1980 inzake het recht dat van 
toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst in een communautair instrument, alsmede de modernisering 
ervan.
2 Alle bijdragen zijn gepubliceerd op de webpagina van DG Justitie en binnenlandse zaken;
http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/rome_i/news_summary_rome1_en.htm
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Amendement 1
Overweging 11

(11) Wat individuele arbeidsovereenkomsten 
betreft, moet de collisieregel het mogelijk 
maken om achter de uiterlijke schijn vast te 
stellen waar het zwaartepunt van de 
arbeidsrelatie ligt. Deze regel doet geen 
afbreuk aan de toepassing van de bepalingen 
van bijzonder dwingend recht van het land 
van terbeschikkingstelling overeenkomstig 
Richtlijn 96/71/EG van 16 december 1996 
betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers met het oog op het verrichten 
van diensten.

(11) Wat individuele arbeidsovereenkomsten 
betreft, moet de collisieregel het mogelijk 
maken om achter de uiterlijke schijn vast te 
stellen waar het zwaartepunt van de 
arbeidsrelatie ligt. Deze verordening doet 
geen afbreuk aan de toepassing van de 
bepalingen van bijzonder dwingend recht 
van het land van terbeschikkingstelling 
overeenkomstig Richtlijn 96/71/EG van 
16 december 1996 betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers met 
het oog op het verrichten van diensten.

Motivering

Het verband met richtlijn 96/71/EG en de verwijzing in de richtlijn in de verordening moet 
duidelijk zijn. De in de eerste zin neergelegde regel is niet het enige element waarvoor de 
verordening geen afbreuk mag doen aan de terbeschikkingstellingsrichtlijn. De wijziging 
"does not prejudge" in "without prejudice to" betreft niet de Nederlandse versie. Het 
amendement zorgt voor meer helderheid en consistentie met richtlijn 96/71/EG.

Amendement 2
Overweging 11 (nieuw)

(11) In Richtlijn 96/71/EG worden 
minimumregels vastgelegd voor de 
bescherming van werknemers die ter 
beschikking zijn gesteld op het grondgebied 
van een andere lidstaat dan die waar zij 
gewoonlijk werkzaam zijn. Dit belet 
lidstaten niet om andere, in collectieve 
arbeidsovereenkomsten vastgestelde 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
voor te schrijven, noch om andere 
arbeidsvoorwaarden voor te schrijven 
indien het gaat om bepalingen van 
openbare orde.

Motivering

In deze nieuwe overweging wordt het specifieke karakter van de regels die zijn vastgelegd in 
Richtlijn 96/71/EG verhelderd, waarin bepaald wordt dat lidstaten op nationaal niveau 
strengere maatregelen mogen treffen bijvoorbeeld indien het gaat om bepalingen van 
openbare orde.
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Amendement 3
Artikel 6, lid 1

1. Ongeacht het bepaalde in artikel 3 kan de 
rechtskeuze van partijen in een individuele 
arbeidsovereenkomst er niet toe leiden dat 
de werknemer de bescherming verliest 
welke hij geniet op grond van de dwingende 
bepalingen van het recht dat ingevolge het 
onderhavige artikel bij gebreke van een 
rechtskeuze op hem van toepassing zou zijn.

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst

Amendement 4
Artikel 6, lid 2 

2. Bij gebreke van een rechtskeuze 
overeenkomstig artikel 3 wordt de 
individuele arbeidsovereenkomst beheerst 
door:

2. Bij gebreke van een rechtskeuze 
overeenkomstig artikel 3 wordt de 
individuele arbeidsovereenkomst, 
onverminderd het bepaalde van artikel 4,
beheerst door:

Motivering

De formulering "onverminderd het bepaalde van artikel 4" die in het Verdrag staat, is door 
de Commissie geschrapt. Deze tekst wordt opnieuw ingevoerd met het oog op de duidelijkheid 
en de consistentie.

Amendement 5
Artikel 6, lid 2, letter (a)

(a) het recht van het land waar of van 
waaruit de werknemer ter uitvoering van de 
overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid 
verricht. De plaats waar of van waaruit de 
arbeid gewoonlijk wordt verricht, wordt niet 
geacht te zijn gewijzigd wanneer de 
werknemer zijn arbeid tijdelijk in een ander 
land verricht. Het verrichten van arbeid in 
een ander land wordt als tijdelijk aangemerkt 
wanneer de werknemer na de voltooiing van 
zijn taak in het buitenland opnieuw arbeid in 
het land van herkomst moet verrichten. Het 
feit dat een nieuwe arbeidsovereenkomst 
wordt gesloten met de oorspronkelijke 
werkgever of met een werkgever die tot 
hetzelfde concern behoort als de 

(a) het recht van het land waar de 
werknemer ter uitvoering van de 
overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid 
verricht. De plaats waar of van waaruit de 
arbeid gewoonlijk wordt verricht, wordt niet 
geacht te zijn gewijzigd wanneer de 
werknemer zijn arbeid tijdelijk in een ander 
land verricht. De arbeids- en 
loonvoorwaarden worden echter beheerst 
door het recht van het land waar hij zijn 
arbeid tijdelijk verricht. Het verrichten van 
arbeid in een ander land wordt als tijdelijk 
aangemerkt wanneer de werknemer na de 
voltooiing van zijn specifieke taak in het 
buitenland opnieuw arbeid in het land van 
herkomst moet verrichten. 
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oorspronkelijke werkgever, sluit niet uit dat 
de werknemer zijn arbeid tijdelijk in een 
ander land verricht;

Motivering

De tekst "het verrichten van arbeid in een ander land wordt als tijdelijk aangemerkt wanneer 
de werknemer na de voltooiing van zijn taak in het buitenland opnieuw arbeid in het land van 
herkomst moet verrichten" staat niet in het Verdrag. Er is dan een zeker risico dat"taak" 
ruimer wordt geïnterpreteerd. Wat gebeurt er als de taak van de werknemer er bijvoorbeeld 
uit bestaat de in lidstaat X gevestigde werkgever voor zijn activiteiten te vertegenwoordigen 
in lidstaat Y? Wanneer is zo'n taak "voltooid"? Dat kan best een erg lange periode beslaan. 
De inlassing van "specifieke" wijst erop dat de tijdelijke activiteit in een ander land beperkt 
moet worden opgevat.

De tekst kwam in het Verdrag niet voor. Bij een conflict tussen een lokale werkgever en de 
werknemer dient de enige relevante arbeidsplaats in het uitzendende land te liggen. 
Toepassing van een andere wet is mogelijk, maar uitsluitend via de ontsnappingsclausule van 
sectie 3. Door deze toevoeging wordt de betekenis van de arbeidsplaats als reguliere 
verbindende factor uitgebreid en daardoor vager. Bovendien kan deze regeling er ook toe 
leiden dat arbeidscontracten uitsluitend als dekmantel voor het echte contract worden 
afgesloten. Daarom dient dit voorschrift te worden geschrapt.

De woorden "van waaruit" zijn erg ambigu. Het amendement beoogt voorkoming van 
regelmatige terbeschikkingstelling vanuit een lidstaat waar het arbeidsrecht minder 
ontwikkeld is dan in het land van terbeschikkingstelling.

Amendement 6
Artikel 6, lid 2, letter a bis) (nieuw)

(a bis) indien de werknemer zijn taak 
gewoonlijk in geen van deze landen
verricht, het recht van het land van waaruit 
de werknemer ter uitvoering van de 
overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid 
verricht.  

Amendement 7
Artikel 6, lid 2, alinea 2 (nieuw)

tenzij uit het geheel der omstandigheden 
blijkt dat de arbeidsovereenkomst nauwer is 
verbonden met een ander land, in dat geval 
is het recht van dit ander land van 
toepassing. 
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Amendement 8
Artikel 6, lid 3

3. Het overeenkomstig lid 2 aangewezen
recht kan terzijde worden gesteld wanneer 
uit het geheel der omstandigheden blijkt dat 
de arbeidsovereenkomst nauwer is 
verbonden met een ander land; in dat geval 
is het recht van dit ander land van 
toepassing.

schrappen

Motivering

Deze flexibiliteitsclausule moet gereserveerd worden voor uitzonderingsgevallen, met name 
voor werknemers die werkzaam zijn in vliegtuigen, op schepen en boorplatforms. Daarom 
moet deze clausule worden ondergebracht in het voorgaande lid dat specifiek betrekking heeft 
op deze kwestie.

Amendement 9
Artikel 8, lid 1

1. Een bepaling van bijzonder dwingend 
recht is een dwingende bepaling aan de 
inachtneming waarvan een land zoveel 
belang hecht voor de handhaving van de 
politieke, sociale of economische 
organisatie, dat zij moet wordt toegepast op 
elk geval dat onder de werkingssfeer ervan 
valt, ongeacht welk recht overeenkomstig 
deze verordening van toepassing is op de 
overeenkomst.

1. In de zin van dit artikel is een bepaling 
van bijzonder dwingend recht een 
dwingende bepaling waarvan een land de 
inachtneming dermate noodzakelijk vindt 
voor de bescherming van de werknemers of 
voor de handhaving van de politieke, sociale 
of economische organisatie, dat zij moet 
wordt toegepast op elk geval dat onder de 
werkingssfeer ervan valt, ongeacht welk 
recht overeenkomstig deze verordening van 
toepassing is op de overeenkomst.

Motivering

De tekst "in de zin van dit artikel" is toegevoegd voor de duidelijkheid en de consistentie. 
Bepalingen van bijzonder dwingend recht komen in verschillende artikelen van de 
verordening voor, maar ook met een andere betekenis. Daarom moet worden vastgesteld dat 
de definitie van bepalingen van bijzonder dwingend recht in artikel 8 alleen bedoeld is voor 
dat specifieke artikel betreffende een arbeidsovereenkomst.

De formulering "aan de inachtneming waarvan een land zoveel belang hecht" wordt 
vervangen door "die een land noodzakelijk vindt". De richtlijn inzake de beschikbaarstelling 
van werknemers is gebaseerd op de mogelijkheid voor het gastland af te wijken van de wet 
van de lidstaat van oorsprong bij een uitzending. Een beperkte definitie van hetgeen kan 
worden beschouwd als een "kern" bepaling in de arbeidswet van het gastland, die in geval 
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van terbeschikkingstelling kan worden toegepast, zou de lijst van artikel 3, lid 1 van de 
terbeschikkingstellingsrichtlijn kunnen ondermijnen of kunnen voorkomen dat deze wordt 
uitgebreid naar andere gebieden van arbeidsbescherming. De definitie van bepalingen van 
bijzonder dwingend recht brengt voorts het risico met zich mee dat de toepassing door 
lidstaten van arbeidsvoorwaarden op andere gebieden dan waarnaar wordt verwezen in 
artikel 3, lid 1 in het geval van "bepalingen van openbare orde", wordt ondermijnd.

Het begrip 'bepalingen van bijzonder dwingend recht' kan niet op restrictieve wijze worden 
gedefinieerd/geïnterpreteerd; het moet ten minste betrekking hebben op bepalingen die van 
cruciaal belang zijn voor de bescherming van werknemers.
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