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BEKNOPTE MOTIVERING 

 Inleiding 

De Commissie heeft op 8 maart 2016 een voorstel1 tot herziening van Richtlijn 96/71/EG 

betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers2 goedgekeurd. Het voorstel gaat 

vergezeld van een effectbeoordeling3. De Commissie merkt op dat Richtlijn 96/71/EG, 20 jaar 

na de vaststelling ervan, niet langer voldoet gezien de huidige economische en sociale 

omstandigheden in de lidstaten. Het voorstel beoogt specifieke in kaart gebrachte problemen 

aan te pakken door middel van een beperkt aantal wijzigingen.  

Volgens de Commissie heeft het voorstel tot doel het grensoverschrijdend verrichten van 

diensten te vergemakkelijken in een klimaat van eerlijke concurrentie en eerbiediging van de 

rechten van ter beschikking gestelde werknemers, die in een lidstaat wonen en door hun 

werkgever naar een andere lidstaat worden gestuurd om daar tijdelijk te gaan werken. Het 

voorstel beoogt met name te zorgen voor eerlijke loonvoorwaarden en een gelijk speelveld 

voor ondernemingen die werknemers ter beschikking stellen en lokale ondernemingen in het 

gastland.  

Gemotiveerde adviezen en een "gele kaart" 

Binnen de in artikel 6 van Protocol nr. 2 vastgestelde termijn hebben veertien kamers van 

nationale parlementen gemotiveerde adviezen aan de Commissie toegezonden waarin wordt 

gesteld dat het voorstel niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel. Daarmee is de "gele 

kaart"-procedure in gang gezet. De voornaamste argumenten die in de gemotiveerde adviezen 

worden aangevoerd, zijn dat de bestaande voorschriften toereikend en geschikt zijn, dat de 

Unie niet het geschikte niveau voor de maatregelen is, dat de bevoegdheden van de lidstaten 

in verband met bezoldiging en arbeidsvoorwaarden in het voorstel niet uitdrukkelijk worden 

erkend, en dat de motivering in het voorstel in verband met het subsidiariteitsbeginsel te 

beknopt is. Na de argumenten te hebben onderzocht, heeft de Commissie besloten het voorstel 

te handhaven. In haar mededeling aan het Europees Parlement, de Raad en de nationale 

parlementen van 20 juli 2016 concludeert zij dat het voorstel strookt met het 

subsidiariteitsbeginsel. 

Verenigbaarheid met het EU-recht 

Afgezien van de bezwaren van de nationale parlementen zijn er in de commissie ook vragen 

opgeworpen over de verenigbaarheid van het voorstel met bepaalde elementen van het EU-

recht. Het gaat daarbij voornamelijk over de relatie tussen het voorstel en de volgende 

rechtshandelingen en normen: 

– Verordening (EG) nr. 593/2008 (hierna: "Rome I")4, die met betrekking tot overeenkomsten 

                                                 
1 COM(2016) 128 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=NL  
2 Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de 

terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PB L 18 van 21.1.1997, 

blz. 1). 
3 SWD(2016) 52. 
4 Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat 

van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) (PB L 177 van 4.7.2008, blz. 6). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=NL
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die vanaf 17 december 2009 worden gesloten, in de plaats treedt van het Verdrag inzake het 

recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst ("Verdrag van Rome"1), 

– Verordening nr. 1215/20122 (hierna: "Brussel I"), die de bevoegdheidsregels voor 

individuele verbintenissen uit arbeidsovereenkomst vaststelt, 

– Richtlijn 2014/67/EU inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG (hierna: "de 

handhavingsrichtlijn ")3, en 

– het vrij verrichten van diensten als bedoeld in de artikelen 26 en 56 van het VWEU. 

Met betrekking tot de Rome I-verordening is het met name de vraag of artikel 2 bis van het 

voorstel verenigbaar is met artikel 8 van de verordening, of het voorstel kan worden 

beschouwd als een wijziging van de verordening, en zo ja, of het passend is om een 

verordening te wijzigen door middel van een richtlijn. 

Met betrekking tot de Brussel I-verordening is het vooral de vraag of artikel 2 bis van het 

voorstel gevolgen zal hebben voor de toepassing van de bevoegdheidsregels van de 

artikelen 20 tot en met 23 van de verordening.  

Ten slotte is het de vraag of de invoering van een termijn van 24 maanden waarna het 

arbeidsrecht van het gastland op een ter beschikking gestelde werknemer van toepassing zou 

zijn, kan worden beschouwd als een schending van het beginsel van het vrij verrichten van 

diensten op de interne markt door een beperking van het grensoverschrijdend verrichten van 

diensten door ter beschikking gestelde werknemers. 

De Commissie JURI is bevoegd voor de eerbiediging van de beginselen van subsidiariteit en 

evenredigheid, voor de uitlegging van het recht van de Unie en voor de conformiteit van 

handelingen van de Unie met het primaire recht. In deze hoedanigheid heeft de commissie de 

in de gemotiveerde adviezen aangevoerde argumenten onderzocht. Op 29 november 2016 

heeft de commissie de Juridische Dienst van het Parlement gehoord naar aanleiding van 

vragen van de leden over de verenigbaarheid van het voorstel met het acquis en de Verdragen.   

Standpunt van de rapporteur 

Na de aan de orde gestelde kwesties zorgvuldig te hebben onderzocht, is de rapporteur tot 

onderstaande conclusies gekomen, die ook tot uiting komen in de voorgestelde 

amendementen op het voorstel van de Commissie. 

Wat de relatie tussen artikel 8 van de Rome I-verordening en artikel 2 bis van het voorstel 

betreft, moet rekening worden gehouden met artikel 23 van de verordening, dat als volgt luidt: 

"Met uitzondering van artikel 7 laat deze verordening onverlet de toepassing van de in de 

                                                 
1 Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening 

opengesteld te Rome op 19 juni 1980 (PB L 266 van 9.10.1980, blz. 1). 
2 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken 

(herschikking) (PB L 351 van 20.12.2012, blz. 1). 
3 Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van 

Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van 

diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via 

het Informatiesysteem interne markt, PB L 159 van 28.5.2014, blz. 11. 
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bepalingen van het Gemeenschapsrecht vervatte en op bepaalde gebieden geldende regels 

inzake het toepasselijk recht op verbintenissen uit overeenkomst". Artikel 23 verduidelijkt dat 

Rome I tot doel heeft de algemene regels van internationaal privaat overeenkomstenrecht 

binnen de EU vast te stellen. In overweging 34 van de verordening wordt dit verder 

verduidelijkt met betrekking tot de terbeschikkingstellingsrichtlijn. De rapporteur concludeert 

dat het voorstel duidelijk een lex specialis is, die voorrang heeft op Rome I. 

Wat de Brussel I-verordening betreft, lijkt het voorstel niet strijdig te zijn met de regels van 

de verordening betreffende de forumkeuze, en die evenmin substantieel te wijzigen. 

Artikel 21 van de verordening bevat een lijst van de rechtbanken waarvoor werknemers hun 

werkgever kunnen dagen. Een van de mogelijkheden waarover de werknemer beschikt, is "het 

gerecht van de plaats waar of van waaruit de werknemer gewoonlijk werkt". Indien de plaats 

waar de werknemer gewoonlijk werkt, overeenkomstig de terbeschikkingstellingsrichtlijn na 

24 maanden niet langer de lidstaat van herkomst maar de gastlidstaat is, zijn bijgevolg de 

rechtbanken van de gastlidstaat bevoegd om het geschil te onderzoeken als de werknemer 

voor dit forum kiest. 

Het vrij verrichten van diensten is weliswaar een van de grondbeginselen van het recht van de 

Unie, maar deze vrijheid is niet onbeperkt. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat een 

maatregel die het vrij verrichten van diensten beperkt, gerechtvaardigd kan zijn "voor zover 

zij beantwoordt aan een dwingende reden van algemeen belang en dat belang niet reeds 

wordt gewaarborgd door de regels die voor de dienstverrichter gelden in de lidstaat waar 

deze is gevestigd, en zij geschikt is om de verwezenlijking van het gestelde doel te waarborgen 

en niet verder gaat dan ter bereiking van dat doel noodzakelijk is"1. Bovendien heeft het Hof 

van Justitie de sociale bescherming van ter beschikking gestelde werknemers erkend als een 

dwingende reden van algemeen belang een beperking van het vrij verrichten van diensten kan 

rechtvaardigen2.   

De rapporteur concludeert bijgevolg dat het voorstel een passende maatregel is om de 

nagestreefde doelen te bereiken en niet verder gaat dan wat nodig is, zodat het ook strookt met 

het evenredigheidsbeginsel. 

  

                                                 
1 Zie de arresten van 30 november 1995, Gebhard, C-55/94, EU:C:1995:411, punt 37; van 23 november 1999, 

Arblade e.a., C-369/96 en C–376/96, EU:C:1999:575, punten 34 en 35; van 7 oktober 2010, dos Santos Palhota 

e.a., C-515/08, EU:C:2010:589, punt 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak; en van 3 december 2014, De Clercq 

e.a., C-315/13, EU:C:2014:2408, punt 62. 
2 Zie onder andere de arresten van 23 november 1999, Arblade e.a., C-369/96 en C-376/96, EU:C:1999:575, 

punt 36; van 15 maart 2001, Mazzoleni en ISA, C-165/98, EU:C:2001:162, punt 27; van 25 oktober 2001, 

Finalarte e.a., C-49/98, C-50/98, C-52/98 t/m C-54/98 en C-68/98 t/m C-71/98, EU:C:2001:564, punt 33; van 

7 oktober 2010, dos Santos Palhota e.a., C-515/08, EU:C:2010:589, punt 47 en aldaar aangehaalde rechtspraak; 

en van 3 december 2014, De Clercq e.a., C-315/13, EU:C:2014:2408, punt 65. 
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AMENDEMENTEN 

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement   1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Vrij verkeer van werknemers, 

vrijheid van vestiging en het vrij verrichten 

van diensten zijn grondbeginselen van de 

interne markt in de Unie die zijn verankerd 

in het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie (VWEU). Die 

beginselen worden verder ten uitvoer 

gelegd door wetgeving van de Unie die 

garandeert dat de 

mededingingsvoorwaarden voor alle 

ondernemingen gelijk zijn en dat de 

rechten van de werknemers worden 

geëerbiedigd. 

(1) Vrij verkeer van werknemers, 

vrijheid van vestiging en het vrij verrichten 

van diensten zijn grondbeginselen van de 

interne markt in de Unie die zijn verankerd 

in het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie (VWEU). Die 

beginselen worden verder ten uitvoer 

gelegd en gehandhaafd door wetgeving 

van de Unie die garandeert dat de 

mededingingsvoorwaarden voor alle 

ondernemingen gelijk zijn, dat de rechten 

van de werknemers worden geëerbiedigd 

en dat er vrije arbeidsmobiliteit op de 

interne markt is. 

 

Amendement   2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) Krachtens 153, lid 5, VWEU is de 

Unie niet bevoegd om lonen te 

reglementeren. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) Om ervoor te zorgen dat deze 

richtlijn correct wordt toegepast, moeten 

de coördinatie tussen de 

arbeidsinspectiediensten van de lidstaten 

alsook de Europese samenwerking bij de 

bestrijding van fraude bij 

terbeschikkingstelling worden versterkt en 

moet worden gecontroleerd of de sociale 

bijdragen voor gedetacheerde werknemers 

regelmatig aan de beheersinstantie van de 

lidstaat van oorsprong worden betaald. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4)  Bijna twintig jaar na de vaststelling 

ervan is het noodzakelijk na te gaan of de 

terbeschikkingstellingsrichtlijn nog steeds 

het juiste evenwicht houdt tussen de 

noodzaak het vrij verrichten van diensten 

te bevorderen en de noodzaak de rechten 

van ter beschikking gestelde werknemers te 

beschermen. 

(4) Bijna twintig jaar na de vaststelling 

ervan is het noodzakelijk na te gaan of de 

terbeschikkingstellingsrichtlijn nog steeds 

het juiste evenwicht houdt tussen de 

noodzaak het vrij verrichten van diensten 

te bevorderen en de noodzaak de rechten 

van ter beschikking gestelde werknemers 

behoorlijk te beschermen. Daarom zijn er 

nieuwe en sterkere instrumenten nodig 

om eerlijke concurrentie tussen bedrijven 

in de EU te bevorderen, 

grensoverschrijdende dienstverlening te 

faciliteren en fraude en misbruik op dit 

gebied tegen te gaan in het kader van de 

tenuitvoerlegging van Richtlijn 

2014/67/EU. Er moet ook een Europese 

portaalsite in alle talen van de lidstaten 

worden opgezet om uitleg te geven over de 

desbetreffende wetgeving, nationale 

verschillen en verdere maatregelen die 

arbeidsbemiddelaars, mogelijke 

begunstigden en werknemers moeten 

nemen. 
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Amendement   5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Het beginsel van gelijke 

behandeling en het verbod op discriminatie 

op basis van nationaliteit zijn sinds de 

oprichtingsverdragen in de EU-wetgeving 

verankerd. Het beginsel van gelijke 

beloning is via secundair recht ingevoerd, 

niet enkel voor mannen en vrouwen, maar 

ook voor werknemers met een contract 

voor bepaalde tijd en vergelijkbare 

werknemers in vaste dienst, voor deeltijdse 

en voltijdse werknemers of voor 

uitzendkrachten en vergelijkbare 

werknemers van de inlenende 

onderneming. 

(5) Het beginsel van gelijke 

behandeling en het verbod op discriminatie 

op basis van nationaliteit zijn sinds de 

oprichtingsverdragen in de EU-wetgeving 

verankerd, en de EU moedigt de naleving 

van deze beginselen aan, zodat ze in alle 

lidstaten worden toegepast. Het beginsel 

van gelijke beloning is via secundair recht 

ingevoerd, niet enkel voor mannen en 

vrouwen, maar ook voor werknemers met 

een contract voor bepaalde tijd en 

vergelijkbare werknemers in vaste dienst, 

voor deeltijdse en voltijdse werknemers of 

voor uitzendkrachten en vergelijkbare 

werknemers van de inlenende 

onderneming. Bij de toepassing van deze 

beginselen moet rekening worden 

gehouden met de betreffende rechtspraak 

van het Hof van Justitie van de Europese 

Unie.  

 

Amendement   6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) In de Rome I-verordening is 

bepaald dat het land waar de arbeid 

gewoonlijk wordt verricht niet geacht 

wordt te zijn gewijzigd wanneer de 

werknemer zijn arbeid tijdelijk in een 

ander land verricht. 

(7) In de Rome I-verordening is 

bepaald dat het land waar de arbeid 

gewoonlijk wordt verricht niet geacht 

wordt te zijn gewijzigd wanneer de 

werknemer zijn arbeid tijdelijk in een 

ander land verricht.  De term "tijdelijke 

arbeid" wordt er niet in gespecifieerd of 

gedefinieerd. Het is dan ook van 

essentieel belang dat voor ter beschikking 

gestelde werknemers die per definitie 

gedurende een beperkte periode werk 

verrichten in een andere lidstaat, in deze 

richtlijn een specifieke bepaling wordt 
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opgenomen om te voorzien in een periode 

waarna het land waar de diensten worden 

verricht, wordt geacht het land van 

gewoonlijke tewerkstelling te zijn 

geworden. Er moet duidelijk worden 

vermeld dat deze specifieke bepaling niet-

discriminerend, transparant en evenredig 

is, onverminderd arbeidsvoorwaarden 

en -omstandigheden die gunstiger zijn 

voor de werknemer. 

Motivering 

De invoering van een afgebakende periode waarna het land waar de diensten worden 

verricht, wordt geacht het land van gewoonlijke tewerkstelling te zijn geworden, doet geen 

afbreuk aan de mogelijke duur van een tijdelijke dienstverrichting. 

 

Amendement   7 

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 

(8) Met het oog op de lange looptijd 

van bepaalde terbeschikkingstellingen is 

het noodzakelijk vast te stellen dat wanneer 

de terbeschikkingstelling langer duurt dan 

18 maanden, de gastlidstaat wordt geacht 

het land te zijn waar het werk wordt 

uitgevoerd, onverminderd 

arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 

die gunstiger zijn voor de werknemer. 

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 
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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 

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. 

meer dan 18 maanden is gepland en vanaf 

de eerste dag na de 18 maanden wanneer 

de terbeschikkingstelling daadwerkelijk 

langer duurt, tenzij de werkgever van de 

bevoegde autoriteit van de gastlidstaat een 

afwijking heeft verkregen volgens de 

administratieve procedures van de 

artikelen 4, 6 en 7 van Richtlijn 

2014/67/EU van het Europees Parlement 

en de Raad1 bis en overeenkomstig 

Verordening (EG) nr. 883/2004 van het 

Europees Parlement en de Raad1 ter. 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 18 

maanden duurt.  

 ______________ 

 1 bis Richtlijn 2014/67/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

15 mei 2014 inzake de handhaving van 

Richtlijn 96/71/EG betreffende de 

terbeschikkingstelling van werknemers 

met het oog op het verrichten van diensten 

en tot wijziging van Verordening (EU) 

nr. 1024/2012 betreffende de 

administratieve samenwerking via het 

Informatiesysteem interne markt ("de 

IMI-verordening") (PB L 159 van 

28.5.2014, blz. 11). 

 1 ter Verordening (EG) nr. 883/2004 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

29 april 2004 betreffende de coördinatie 

van de socialezekerheidsstelsels (PB L 166 

van 30.4.2004, blz. 1). 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 
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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) Aangezien dit voorstel een 

beperking van de duur van de 

terbeschikkingstelling inhoudt, zou het 

kunnen worden gezien als een inperking 

van het vrij verrichten van diensten dat is 

vastgelegd in artikel 56 VWEU. 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. De dwingende redenen 

die betrekking hebben op het algemeen 

belang en door het Hof zijn erkend, 

omvatten de bescherming van 

werknemers en in het bijzonder de sociale 

rechten van werknemers in de 

bouwsector. Aangezien de beperking tot 

doel heeft de rechten van de werknemers 

te beschermen en tijdelijk en weerlegbaar 

is, voldoet zij volledig aan bovengenoemde 

voorwaarden en is zij niet strijdig met het 

beginsel van het vrij verrichten van 

diensten.  

 

Amendement   9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Gezien de zeer mobiele aard van de 

arbeid in internationaal wegvervoer doet de 

uitvoering van de 

terbeschikkingstellingsrichtlijn bijzondere 

juridische vragen en moeilijkheden rijzen 

(vooral waar het verband met de betrokken 

lidstaat onvoldoende is). Die uitdagingen 

zouden het best worden aangepakt door 

middel van sectorspecifieke wetgeving 

samen met andere EU-initiatieven die 

gericht zijn op het verbeteren van de 

interne wegvervoermarkt. 

(10) Gezien de zeer mobiele aard van de 

arbeid in internationaal wegvervoer doet de 

uitvoering van de 

terbeschikkingstellingsrichtlijn bijzondere 

juridische vragen en moeilijkheden rijzen 

(vooral waar het verband met de betrokken 

lidstaat onvoldoende is). Daarom vallen 

vervoersdiensten zoals doorvoer, 

internationaal vervoer en gebonden 

cabotage onder een ander 

wetgevingsvoorstel in het kader van het 

pakket Europese mobiliteit en vervoer.  
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Motivering 

Sectorspecifieke bepalingen zijn nodig om juridische duidelijkheid te scheppen. De Europese 

Commissie heeft reeds duidelijk gesteld dat doorvoer niet als terbeschikkingstelling moet 

worden aangemerkt. Volgens het verslag van de werkgroep op hoog niveau inzake de 

ontwikkeling van de communautaire markt voor goederenvervoer over de weg moet gebonden 

cabotage worden beschouwd als een internationale activiteit. Internationaal vervoer en 

gebonden cabotage moeten derhalve niet worden onderworpen aan pr registratie of aan 

Richtlijn 96/71/EG. 

 

Amendement   10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) In een concurrerende interne markt 

concurreren dienstverrichters niet enkel op 

basis van loonkosten maar ook op basis 

van factoren als productiviteit en efficiëntie 

of de kwaliteit en innovatie van goederen 

en diensten. 

(11) In een concurrerende interne markt 

concurreren dienstverrichters niet enkel op 

basis van loonkosten maar ook op basis 

van factoren als productiviteit en 

efficiëntie, waarbij geldt dat lonen, 

bonussen en toeslagen altijd zijn 

gebaseerd op een aantal parameters, 

waaronder ervaring, profiel, niveau van 

verantwoordelijkheden en 

arbeidsmarktomstandigheden, of op basis 

van de kwaliteit en innovatie van goederen 

en diensten. 

Motivering 

In overeenstemming met het antwoord op een schriftelijke vraag van commissaris Oettinger 

namens de Commissie (E-008821/2016, 25 januari 2017). "Net als in iedere andere 

organisatie is bezoldiging in de EU-instellingen gebaseerd op een aantal parameters, 

waaronder ervaring, profiel, arbeidsmarktomstandigheden, enz." 

 

Amendement   11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Het is de bevoegdheid van de 

lidstaten overeenkomstig hun wetgeving 

en praktijk bezoldigingsvoorschriften vast 

te stellen. Het toepassen van nationale 

(12) Het is de exclusieve bevoegdheid 

van de lidstaten overeenkomstig nationale 

wetgeving en praktijk 
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bezoldigingsvoorschriften op ter 

beschikking gestelde werknemers moet 

echter gerechtvaardigd zijn door de 

noodzaak hen te beschermen en mag 

grensoverschrijdende dienstverrichting 

niet op onevenredige wijze beperken. 

bezoldigingsvoorschriften vast te stellen. 

 

Amendement   12 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De componenten van bezoldiging 

die voortvloeien uit de nationale wetgeving 

of algemeen verbindende collectieve 

overeenkomsten moeten duidelijk en 

transparant zijn voor alle dienstverrichters. 

Daarom is het gerechtvaardigd de lidstaten 

te verplichten de componenten van de 

bezoldiging bekend te maken op de enige 

website waarin in artikel 5 van de 

handhavingsrichtlijn is voorzien. 

(13) De componenten van bezoldiging 

die voortvloeien uit de nationale wetgeving 

of algemeen verbindende collectieve 

overeenkomsten, moeten duidelijk, up-to-

date en transparant zijn voor alle 

dienstverrichters. In de zin van deze 

richtlijn omvatten deze elementen met 

name en in voorkomend geval 

minimumlonen, alle bonussen en toelagen 

die verplicht zijn op grond van de 

nationale wetgeving, regelgeving, 

bestuursrechtelijke bepalingen en/of 

algemeen verbindende collectieve 

arbeidsovereenkomsten en arbitrale 

beslissingen. Daarom is het 

gerechtvaardigd de lidstaten te verplichten 

de componenten van de bezoldiging 

bekend te maken op de enige website 

waarin in artikel 5 van de 

handhavingsrichtlijn is voorzien. 

Motivering 

Bezoldiging is in deze vorm een nogal vaag begrip met een onzekere wettelijke betekenis, en 

daarom is het contraproductief om het hier in te voeren. Bezoldiging kan bestaan uit niet-

vergelijkbare componenten die verschillen per lidstaat, waardoor de hele reden voor 

opneming ophoudt te bestaan. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 14 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) Ten behoeve van de 

transparantie en overeenkomstig Richtlijn 

2014/67/EU moet de continuïteit van de 

onderneming die werknemers ter 

beschikking stelt, worden gewaarborgd 

om het kunstmatig opzetten van 

brievenbusmaatschappijen tegen te gaan. 

Bovendien moet de werkgever kunnen 

aantonen dat de werknemer de nodige 

anciënniteit heeft in de onderneming die 

hem ter beschikking stelt.  

 

Amendement   14 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 14 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 ter) Misbruik en juridische 

onzekerheid in het geval van 

terbeschikkingstellingen in het kader van 

onderaannemingsketens waar 

verschillende rechtsgebieden mee gemoeid 

zijn, moeten worden voorkomen. Wanneer 

een terbeschikkingstellingssituatie onder 

meer dan twee nationale rechtsgebieden 

valt, moeten de toepasselijke 

arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 

daarom die van de lidstaat zijn waar de 

dienst wordt verricht, onverminderd 

arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 

die gunstiger zijn voor de werknemer en 

hem worden geboden door bepalingen 

waarvan door partijen niet bij 

overeenkomst kan worden afgeweken op 

grond van het nationale recht dat anders 

van toepassing zou zijn geweest. 

 

Amendement   15 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) In Richtlijn 2008/104/EG van het 

Europees Parlement en de Raad 

betreffende uitzendarbeid wordt het 

beginsel uitgedrukt dat de essentiële 

arbeidsvoorwaarden die voor 

uitzendkrachten gelden, ten minste 

dezelfde moeten zijn als die welke voor 

deze werknemers zouden gelden als zij 

door de inlenende onderneming voor 

dezelfde functie in dienst zouden worden 

genomen. Dat beginsel moet ook gelden 

voor uitzendkrachten die op het 

grondgebied van een andere lidstaat ter 

beschikking worden gesteld. 

(15) In Richtlijn 2008/104/EG van het 

Europees Parlement en de Raad 

betreffende uitzendarbeid wordt het 

beginsel uitgedrukt dat de essentiële 

arbeidsvoorwaarden die voor 

uitzendkrachten gelden, ten minste 

dezelfde moeten zijn als die welke voor 

deze werknemers zouden gelden als zij 

door de inlenende onderneming voor 

dezelfde functie in dienst zouden worden 

genomen. Er zij op gewezen dat er thans 

fraude aan het licht wordt gebracht met 

de "dubbele terbeschikkingstelling" van 

uitzendkrachten. Door een groter aantal 

tussenpersonen wordt het moeilijker om 

controles uit te voeren en worden de 

verantwoordelijkheden verwaterd. 

Daarom moet dat beginsel ook gelden 

voor uitzendkrachten die op het 

grondgebied van een andere lidstaat ter 

beschikking worden gesteld. De 

onderneming die de uitzendkracht 

gebruikt/levert verstrekt het 

uitzendbureau dan ook schriftelijk 

duidelijke, transparante en 

ondubbelzinnige informatie over de regels 

inzake arbeidsvoorwaarden en beloning 

die zij toegepast. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 2 bis – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Wanneer de verwachte of 

daadwerkelijke duur van de 

terbeschikkingstelling meer dan 24 

maanden bedraagt, wordt de lidstaat op het 

grondgebied waarvan een werknemer ter 

beschikking is gesteld geacht het land te 

zijn waarin hij of zij het werk gewoonlijk 

1. Wanneer de verwachte of 

daadwerkelijke duur van de 

terbeschikkingstelling meer dan 18 

maanden bedraagt, wordt de lidstaat op het 

grondgebied waarvan een werknemer ter 

beschikking is gesteld geacht het land te 

zijn waarin hij of zij het werk gewoonlijk 

uitvoert, tenzij de partijen een andere 



 

PE597.398v02-00 16/24 AD\1128360NL.docx 

NL 

uitvoert.  rechtskeuze zijn overeengekomen 

overeenkomstig artikel 3 van Verordening 

(EG) nr. 593/2008 van het Europees 

Parlement en de Raad1 bis. Dit vormt geen 

beletsel voor arbeidsvoorwaarden 

en -omstandigheden die gunstiger zijn 

voor de werknemers.  

 ______________ 

 1 bis Verordening (EG) nr. 593/2008 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

17 juni 2008 inzake het recht dat van 

toepassing is op verbintenissen uit 

overeenkomst (Rome I) (PB L 177 van 

4.7.2008, blz. 6). 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 2 bis – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Voor de toepassing van lid 2 wordt 

het begrip "hetzelfde werk op dezelfde 

plaats" vastgesteld met inachtneming van 

de aard van de te verlenen dienst, de te 

verrichten werkzaamheden en, in 

voorkomend geval, het adres of de 

adressen van de werkplek als bepaald in 

artikel 9, lid 1, punt a), onder v) en vi), 

van Richtlijn 2014/67/EU.  

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 2 bis – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter.  Bij wijze van uitzondering kan de 

werkgever met opgave van redenen om 

een afwijking van de periode van 18 
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maanden verzoeken, die door de bevoegde 

autoriteit van de gastlidstaat kan worden 

toegestaan. De bevoegde autoriteit van de 

gastlidstaat baseert haar besluit om een 

dergelijke afwijking toe te staan op 

objectieve redenen, zoals het tijdsbestek 

van de opdracht waarvoor de werknemer 

ter beschikking is gesteld, nadat zij heeft 

gecontroleerd of Richtlijn 2014/67/EU en 

Verordening (EG) nr. 883/2004 volledig 

in acht zijn genomen. Het besluit wordt 

gerechtvaardigd en is evenredig, niet-

discriminerend en op feiten gebaseerd. 

Voordat de bevoegde autoriteit van de 

gastlidstaat een besluit neemt over een 

dergelijk verzoek om afwijking, raadpleegt 

zij, overeenkomstig de artikelen 6 en 7 

van Richtlijn 2014/67/EU, de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaat van herkomst 

van de werknemer. Om de zes maanden 

na het begin van de afwijkingsperiode 

bewijst de dienstverlener aan de bevoegde 

autoriteiten van de gastlidstaat dat de 

afwijking nog steeds gerechtvaardigd is. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a 

Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zien erop toe dat de in artikel 

1, lid 1, bedoelde ondernemingen - 

ongeacht het recht dat van toepassing is op 

het dienstverband - voor de op hun 

grondgebied ter beschikking gestelde 

werknemers wat de hierna genoemde 

aangelegenheden betreft, de 

arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 

garanderen die in de lidstaat waar het werk 

wordt uitgevoerd, zijn vastgelegd:  

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie) 
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Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a 

Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – streepje 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c)  bezoldiging, inclusief vergoedingen 

voor overwerk; dit punt is niet van 

toepassing op de aanvullende 

bedrijfspensioenregelingen;  

c) bezoldiging in de zin van deze 

richtlijn, inclusief vergoedingen voor 

overwerk; dit punt is niet van toepassing op 

de aanvullende bedrijfspensioenregelingen; 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a 

Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 3 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor de toepassing van deze richtlijn 

wordt onder bezoldiging verstaan alle 

bezoldigingselementen die verplicht zijn 

bij nationale wettelijke of 

bestuursrechtelijke bepalingen, collectieve 

overeenkomsten of scheidsrechterlijke 

uitspraken die algemeen verbindend zijn 

verklaard en/of bij ontstentenis van een 

stelsel voor het algemeen verbindend 

verklaren van collectieve 

arbeidsovereenkomsten of 

scheidsrechterlijke uitspraken als bedoeld 

in lid 8, tweede streepje, in de lidstaat op 

het grondgebied waarvan de werknemer 

ter beschikking wordt gesteld.  

Bezoldiging wordt bepaald door de 

nationale wetgeving en/of praktijk van de 

lidstaat op het grondgebied waarvan de 

werknemer ter beschikking wordt gesteld 

en omvat alle elementen die verplicht zijn 

bij nationale wettelijke of 

bestuursrechtelijke bepalingen, collectieve 

overeenkomsten of scheidsrechterlijke 

uitspraken die algemeen verbindend zijn 

verklaard. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a 

Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 3 – lid 1 – alinea 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten maken de componenten van de 

bezoldiging overeenkomstig punt c) 

bekend op de enige nationale website zoals 

bedoeld in artikel 5 van Richtlijn 

2014/67/EU.  

De lidstaten maken de componenten van de 

bezoldiging overeenkomstig punt c) 

bekend op de enige nationale website zoals 

bedoeld in artikel 5 van Richtlijn 

2014/67/EU. De verstrekte informatie is 

up-to-date, duidelijk en transparant.  

 

Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b 

Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 3 – lid 1 bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1 bis.  Als ondernemingen die zijn 

gevestigd op het grondgebied van een 

lidstaat bij wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepaling of collectieve 

overeenkomst verplicht zijn in het kader 

van hun contractuele verplichtingen enkel 

onderaannemers te contracteren die 

bepaalde arbeidsvoorwaarden en -

omstandigheden inzake bezoldiging 

waarborgen, mag de lidstaat op niet-

discriminerende en evenredige basis 

bepalen dat voor dergelijke 

ondernemingen dezelfde verplichting 

geldt voor het contracteren van in artikel 

1, lid 1, bedoelde ondernemingen die 

werknemers op zijn grondgebied ter 

beschikking stellen. 

1 bis.  De lidstaten zorgen ervoor dat de 

bepalingen van deze richtlijn van 

toepassing zijn op alle ondernemingen 

wanneer zij werknemers ter beschikking 

stellen, ongeacht of zij als 

hoofdcontractant dan wel als 

onderaannemer optreden.  

 Het is belangrijk dat de onderaannemers 

de informatie over de daadwerkelijke aard 

van de terbeschikkingstelling aan de 

hoofdcontractant verstrekken. 
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Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c 

Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 3 – lid 1 ter 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1 ter. De lidstaten bepalen dat de in 

artikel 1, lid 3, onder c), bedoelde 

ondernemingen de arbeidsvoorwaarden en 

-omstandigheden die krachtens artikel 5 

van Richtlijn 2008/104/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 

19 november 2008 betreffende 

uitzendarbeid gelden voor uitzendkrachten 

die worden uitgezonden door 

uitzendbedrijven die zijn gevestigd in de 

lidstaat waar het werk wordt uitgevoerd 

ook garanderen voor ter beschikking 

gestelde werknemers. 

1 ter. De lidstaten bepalen dat de in 

artikel 1, lid 3, onder c), bedoelde 

ondernemingen de arbeidsvoorwaarden en 

-omstandigheden die krachtens artikel 5 

van Richtlijn 2008/104/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 

19 november 2008 betreffende 

uitzendarbeid gelden voor uitzendkrachten 

die worden uitgezonden door 

uitzendbedrijven die zijn gevestigd in de 

lidstaat waar het werk wordt uitgevoerd 

ook garanderen voor ter beschikking 

gestelde werknemers. Daarbij garanderen 

de lidstaten de gelijke behandeling van 

bovengenoemde uitzendkrachten en 

nationale uitzendkrachten. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c bis (nieuw) 

Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 3 – lid 1 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis)  het volgende lid wordt toegevoegd: 

 "1 quater.  De terbeschikkingstelling 

van een werknemer door een 

uitzendbureau of 

arbeidsbemiddelingsbureau in een lidstaat 

waarvan de werknemer onderdaan is, 

mag niet worden beschouwd als een 

terbeschikkingstelling in de zin van deze 

richtlijn, tenzij objectieve redenen, zoals 

een verschillende gewone verblijfplaats 

van de werknemer, dat rechtvaardigen." 
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Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c ter (nieuw) 

Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 3 – lid 1 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c ter)  het volgende lid wordt toegevoegd: 

 "1 quinquies. Aangezien uitzendbureaus 

en arbeidsbemiddelingsbureaus alleen 

werknemers met een tijdelijke 

arbeidsovereenkomst kunnen aanwerven, 

zien de lidstaten erop toe dat deze bureaus 

alleen werknemers met een tijdelijke 

arbeidsovereenkomst ter beschikking 

stellen."   

 

Amendement   27 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter d 

Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 3 – lid 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) Lid 9 wordt geschrapt. Schrappen 

 

Amendement   28 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter d bis 

Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 3 – lid 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) het volgende lid wordt ingevoegd: 

 "9 bis. Indien een 

terbeschikkingstellingssituatie onder meer 

dan twee nationale jurisdicties valt, 

gelden de arbeidsvoorwaarden 

en -omstandigheden van de lidstaat op het 

grondgebied waarvan een werknemer ter 
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beschikking is gesteld en waar de dienst 

wordt verricht, voor zover ze voor de 

werknemer gunstiger zijn dan die welke 

van toepassing zijn volgens het recht 

waaronder de individuele 

arbeidsovereenkomst is gesloten." 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw) 

Richtlijn 96/71/EG 

Artikel 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis.  het volgende artikel wordt 

ingevoegd: 

 "Artikel 5 bis 

 De lidstaten zien erop toe dat 

ondernemingen die werknemers in een 

andere lidstaat ter beschikking stellen, 

moeten kunnen aantonen dat een 

voldoende redelijk deel van hun omzet 

wordt gemaakt in de lidstaat waar zij 

wettelijk gevestigd zijn."  

 



 

AD\1128360NL.docx 23/24 PE597.398v02-00 

 NL 

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE 

Titel Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten 

van diensten 

Document- en procedurenummers COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD) 

Commissie ten principale 

       Datum bekendmaking 

EMPL 

11.4.2016 
   

Advies uitgebracht door 

       Datum bekendmaking 

JURI 

11.4.2016 

Rapporteur voor advies 

       Datum benoeming 

Jean-Marie Cavada 

23.5.2016 

Behandeling in de commissie 12.10.2016 28.11.2016 12.4.2017  

Datum goedkeuring 20.6.2017    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

12 

9 

2 

Bij de eindstemming aanwezige leden Max Andersson, Joëlle Bergeron, Mady Delvaux, Rosa Estaràs 

Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary 

Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil 

Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel 

Voss 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Angelika Niebler, Jens Rohde, 

Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski 

Bij de eindstemming aanwezige 

plaatsvervangers (art. 200, lid 2) 

Gerolf Annemans, Mylène Troszczynski 

 
  



 

PE597.398v02-00 24/24 AD\1128360NL.docx 

NL 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING 
IN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE 

12 + 

ALDE 

EFDD 

S&D 

Verts/ALE 

António Marinho e Pinto, Jens Rohde 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne 

Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken 

Max Andersson, Julia Reda 

 

9 - 

ECR 

PPE 

Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski 

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, 

József Szájer, Axel Voss 

 

2 0 

ENF Gerolf Annemans, Mylène Troszczynski 

 

Verklaring van de gebruikte tekens: 

+ : voor 

- : tegen 

0 : onthouding 

 

 


