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INZAKE DE SUBSIDIARITEIT 

Betreft: Gemotiveerd advies van de Duitse Bondsdag inzake het voorstel voor een richtlijn 

van het Europees Parlement en de Raad betreffende een 

evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van 

beroepen 

 (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)) 

 

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 

subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 

weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 

voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 

toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 

met het subsidiariteitsbeginsel. 

De Duitse Bondsdag heeft het in de bijlage opgenomen gemotiveerde advies inzake 

bovengenoemd voorstel voor een richtlijn aan het Parlement toegezonden. 

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 

bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel. 
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BIJLAGE 

De Duitse Bondsdag 

 

BESLUIT 
 

De Duitse Bondsdag heeft op zijn 221ste vergadering d.d. 9 maart 2017 op basis van 

Bundesdrucksache 18/11442 besloten 

ten aanzien van de mededeling van de Bondsregering 

– Drucksache 18/11229 nr. A.9 – 

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een 

evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen 

COM(2016)822 def., Document 5281/17 van de Raad 

hier: Advies overeenkomstig Protocol nr. 2 bij het Verdrag van Lissabon (beginselen van de 

subsidiariteits- en evenredigheidbeoordeling) 

gezien de informatie in document 18/11229 nr. A.8, A.9, A.10, A.11 overeenkomstig Protocol 

nr. 2 bij het Verdrag van Lissabon juncto § 11 van de integratieverantwoordingswet het 

volgende besluit aan te nemen: 

 

Ter omzetting van de internemarktstrategie heeft de Europese Commissie een zogeheten 

dienstenpakket voorgesteld. Dit omvat een voorstel voor een richtlijn inzake een 

kennisgevingsprocedure (COM(2016)821 def., Document nr. 5278/17 van de Raad), een 

richtlijn inzake een evenredigheidsbeoordeling (COM(2016)822 def., Document nr. 5281/17 

van de Raad), alsmede een verordening en een richtlijn betreffende de Europese e-kaart voor 

diensten (COM(2016)823 def., Document nr. 5283/17 van de Raad en COM(2016)824 def., 

Document nr. 5284/17 van de Raad). 

Het richtlijnvoorstel inzake een kennisgevingsprocedure bevat bepalingen betreffende de 

kennisgeving aan de lidstaten op het toepassingsgebied van Richtlijn 2006/123/EG inzake 

diensten op de interne markt (dienstenrichtlijn). Gepland is dat deze procedure van toepassing 

is als de federale overheid, de deelstaten, de gemeenten of de zelfregulerende organisaties op 

het toepassingsgebied van de dienstenrichtlijn nieuwe voorschriften invoeren of bestaande 

voorschriften wijzigen. Het voorstel omvat een verplichting tot kennisgeving voordat de 

nationale wetgevingsprocedure is afgerond. Indien de maatregel waarvan reeds kennis gegeven 

is, in de loop van de wetgevingsprocedure gewijzigd wordt, moet andermaal kennis worden 

gegeven van de maatregel. Volgens het voorstel moeten de lidstaten aan de hand van "feitelijke 

bewijzen" aantonen dat er geen minder ingrijpende instrumenten beschikbaar zijn. Zodra de 

Commissie heeft meegedeeld dat zij alle documenten ontvangen heeft die voor de 

kennisgeving nodig zijn, gaat een raadplegingsfase van drie maanden in. Nationale 

ontwerpvoorschriften kunnen pas na afloop van deze termijn worden vastgesteld. Binnen de 

termijn van drie maanden hebben de Commissie en de overige lidstaten twee maanden tijd om 

commentaar te leveren op de voorschriften waarvan kennis is gegeven. Vervolgens kan de 

kennisgevende lidstaat binnen een maand ingaan op het geleverde commentaar. Indien de 

Commissie twijfels heeft over de verenigbaarheid van het voorschrift met de dienstenrichtlijn 

2006/123/EG kan zij de kennisgevende lidstaat een waarschuwing doen toekomen die inhoudt 

dat de lidstaat het voorschrift gedurende nog eens drie maanden niet mag vaststellen. Indien de 

Commissie na afloop van deze standstill-termijn tot de conclusie komt dat de 

ontwerpmaatregel niet verenigbaar is met de dienstenrichtlijn 2006/123/EG, mag zij krachtens 



 

NP\1121734NL.docx 3/7 PE602.783v01-00 

 NL 

artikel 7 van het richtlijnvoorstel een besluit treffen waarmee zij de lidstaat voorschrijft om de 

maatregel in kwestie niet vast te stellen, dan wel in te trekken. Tegen een dergelijk besluit 

dienen de lidstaten bij het Europees Hof van Justitie bezwaar aan te tekenen voordat zij 

gebruik kunnen maken van hun wetgevingsrecht. 

Het voorstel voor een richtlijn inzake de evenredigheidsbeoordeling bevat de verplichting om 

een dergelijke beoordeling uit te voeren voordat de toegang tot of de uitoefening van 

gereglementeerde beroepen beperkt wordt door nieuwe voorschriften van lidstaten of voordat 

bestaande voorschriften worden gewijzigd. Het richtlijnvoorstel bevat gedetailleerde criteria 

aan de hand waarvan de naleving van de evenredigheid ongeacht de specifieke situatie steeds 

moet worden toegelicht. De voor het vaststellen van voorschriften bevoegde nationale 

instanties moeten kwalitatieve en – voor zover mogelijk – kwantitatieve bewijzen voor de 

evenredigheid van de geplande voorschriften overleggen. 

Het voorstel voor een richtlijn en het voorstel voor een verordening hebben tot doel een nieuw 

instrument in te voeren, namelijk de Europese elektronische kaart voor diensten. De lidstaten 

dienen deze e-kaart te aanvaarden als bewijs dat de houder ervan op het grondgebied van zijn 

lidstaat van herkomst gevestigd is en op dit grondgebied de op de kaart vermelde diensten mag 

verlenen. De e-kaart voor diensten zal aanvankelijk voor een aantal bedrijfsdiensten (o.m. 

architecten, ingenieurs, accountants, belastingadviseurs), de bouwsector (met inbegrip van 

sommige ambachten) en andere, in Duitsland niet speciaal gereglementeerde bedrijfstakken 

(b.v. reisbureaus) gelden. Het is de bedoeling dat er in elke lidstaat een coördinerende instantie 

wordt aangewezen of opgericht. De aanvraag betreffende toekenning van een e-kaart wordt bij 

de coördinerende instantie in de lidstaat van herkomst ingediend. Deze toetst de aanvraag (o.m. 

op volledigheid, echtheid van documenten) en geeft deze door aan de coördinerende instantie 

in de lidstaat van bestemming. De coördinerende instantie in de lidstaat van bestemming toetst 

de aanvraag. Voor de tijdelijke levering van diensten wordt de e-kaart uitgereikt door de 

coördinerende instantie van de lidstaat van herkomst, mits de lidstaat van bestemming niet 

binnen vier weken gerekend vanaf de verzending van de aanvraag bezwaar aantekent. Bij een 

aanvraag om permanente vestiging heeft de lidstaat van bestemming zes weken tijd om vast te 

stellen welke vergunnings- en aanmeldingsregels eventueel van toepassing zijn en om de 

aanvrager te verzoeken de nodige bewijsstukken over te leggen. Daarbij moet de lidstaat van 

bestemming rekening houden met de eisen waaraan de aanvrager reeds in zijn land van 

herkomst heeft voldaan en die gelijkwaardig zijn met de nationale vergunnings- en 

aanmeldingsregels. Na ontvangst van de bewijsstukken heeft de lidstaat van bestemming een 

week tijd om deze stukken te toetsen. Indien de lidstaat van bestemming niet binnen de 

aangegeven termijnen reageert, geldt de e-kaart overeenkomstig de aanvraag als toegekend 

(stilzwijgende erkenning). Intrekking achteraf van de voor onbepaalde tijd uitgereikte e-kaart 

op grond van feiten die reeds bij de indiening van de aanvraag getoetst hadden kunnen worden 

is niet mogelijk. Aan de houder van een uitgereikte e-kaart mogen geen verdere eisen 

(bijvoorbeeld eerdere vergunningen of aanmeldingen) worden gesteld. Het gebruik van de 

kaart door de dienstverlener dient vrijwillig te zijn en geldt voor het hele grondgebied van de 

lidstaat van bestemming. 

Het dienstenpakket is een maatregel waarmee de Europese Commissie haar 

internemarktstrategie wil omzetten (COM(2015)550 def.; Document nr. 13370/15 van de 

Raad). De Duitse Bondsdag heeft zich in zijn advies over de internemarktstrategie 

(Bundesdrucksache 18/8867) in principe positief uitgesproken over het doel van de Europese 

Commissie om de interne markt te verdiepen, maar heeft de Commissie tevens opgeroepen 

om: 
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- de aangekondigde hulp van de Europese Commissie bij de omzetting van 

internemarktvoorschriften in nationaal recht nog steeds op vrijwillige basis aan te bieden; 

- bij de hervorming van de kennisgevingsprocedure in het kader van de dienstenrichtlijn 

uitvoerig toe te lichten waarom er een standstill-periode bij de kennisgevingsprocedure wordt 

ingevoerd en de reikwijdte ervan samen met de lidstaten verder te ontwikkelen. Daarnaast mag 

het wetgevingsproces niet buitensporig vertraagd worden en niet tot meer bureaucratie leiden; 

- de e-kaart voor diensten zo op te zetten dat deze tot een vermindering van de 

bureaucratische formaliteiten bij grensoverschrijdende activiteiten leidt. De e-kaart mag juist 

niet tot meer bureaucratie leiden en mag niet tot gevolg hebben dat het ontvangende land niet 

langer terechte eisen aan de dienstverlener kan stellen. 

De Duitse Bondsdag heeft nu de verenigbaarheid van de maatregelen van het dienstenpakket 

met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid getoetst. De nadere inhoudelijke toetsing 

van de voorstellen is daarentegen nog niet afgerond. Hierbij is het met name de vraag of de 

verplichting om een nationale coördinatie-instantie aan te wijzen in verband met de 

voorgestelde e-kaart verenigbaar is met het federale systeem in Duitsland en de bij de Duitse 

grondwet vastgestelde toewijzing van bevoegdheden. De uitvoering van wetten en de 

uitreiking van vergunningen zijn namelijk principieel bevoegdheden van de deelstaten. 

Wat de verenigbaarheid van de in het kader van het dienstenpakket ingediende voorstellen met 

de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid betreft stelt de Duitse Bondsdag het volgende 

vast: 

I. Het voorstel van de Commissie voor een richtlijn inzake een kennisgevingsprocedure vormt 

een inbreuk op de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid overeenkomstig artikel 6 van 

Protocol nr. 2 bij het Verdrag van Lissabon. Volgens deze bepaling kunnen de nationale 

parlementen in een gemotiveerd advies uiteenzetten waarom het ontwerp van een 

wetgevingshandeling huns inziens niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel. De Duitse 

Bondsdag vat de hierbij toe te passen toetsingscriteria breed op: Zij omvatten de keuze van de 

rechtsgrondslag, de naleving van het subsidiariteitsbeginsel in engere zin overeenkomstig 

artikel 5, lid 3, VEU en het evenredigheidsbeginsel overeenkomstig artikel 5, lid 4, VEU (zie 

Bundesdrucksachen 17/3239; 17/8000; 17/11882). 

1. Het voorstel kan niet gebaseerd worden op een in de EU-Verdragen verankerde 

rechtsgrondslag. 

a. Het door de Commissie voorgestelde artikel 53, lid 1, VWEU heeft uitsluitend betrekking op 

de vaststelling van richtlijnen voor de onderlinge erkenning van diploma's en voor de 

"coördinatie" van voorschriften van lidstaten. Een voorafgaande toetsing als voorwaarde voor 

de vaststelling van alle maatregelen die verband houden met dienstverlening gaat evenwel 

duidelijk verder dan zuiver coördinerende maatregelen betreffende de onderlinge erkenning 

van diploma's. 

b. Het eveneens door de Commissie genoemde artikel 114 VWEU kan evenmin als 

rechtsgrondslag voor het richtlijnvoorstel dienen. Volgens de vaste jurisprudentie van het 

Europees Hof van Justitie wordt bij artikel 114 VWEU aan de Uniewetgever geen algemene 

bevoegdheid tot reglementering van de interne markt toegekend. Een op basis van artikel 114 

VWEU vastgestelde rechtshandeling moet veeleer concreet bijdragen tot het verwijderen van 

bestaande belemmeringen bij de verwezenlijking van de interne markt of duidelijke 

concurrentiedistorsies wegnemen (zie arrest van het Hof van Justitie van 5 oktober 2000, Zaak 

C-376/98). Onderhavig voorstel beperkt zich tot de bewering dat hiermee een "heterogene 
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ontwikkeling van nationale wetgeving (wordt) voorkomen en wordt bijgedragen aan de 

onderlinge aanpassing van nationale wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen met 

betrekking tot de diensten die onder de dienstenrichtlijn vallen". Bewijzen voor deze bewering 

bevat het voorstel niet. 

c. Daarnaast heerst twijfel over de verenigbaarheid van het richtlijnvoorstel met het 

democratiebeginsel, dat volgens artikel 2, eerste zin, VEU tot de fundamentele waarden van de 

Europese Unie behoort. Gezien het brede toepassingsgebied van de richtlijn zal elke 

parlementaire activiteit die verband houden met dienstverlening, voortaan afhankelijk zijn van 

instemming van de Commissie. Dat betekent dat democratisch gelegitimeerde parlementen 

volgens het richtlijnvoorstel onder de controle van de Commissie – een uitvoerende macht – 

zouden komen te staan. 

d. Ten slotte verandert het richtlijnvoorstel de in de EU-Verdragen geregelde verhoudingen 

tussen de Commissie en de lidstaten. Volgens de EU-Verdragen kan de Commissie, wanneer 

zij veronderstelt dat er sprake is van een inbreuk op de Verdragen door een lidstaat, deze zaak 

– nadat er een precontentieuze procedure is doorlopen – aan het Europees Hof van Justitie 

voorleggen. Volgens het richtlijnvoorstel zouden de lidstaten een negatief besluit van de 

Commissie evenwel via een bezwaar bij het Europees Hof van Justitie moeten laten 

terugdraaien voordat zij gebruik kunnen maken van hun wetgevingsrecht. Voor fundamentele 

wijzigingen van deze situatie, zoals in de ontwerprichtlijn wordt voorgesteld, zou een 

verdragswijziging nodig zijn. 

2. Er heerst aanzienlijke twijfel over de evenredigheid van het richtlijnvoorstel. Volgens artikel 

5, lid 4, VEU gaan krachtens het evenredigheidsbeginsel de inhoud en de vorm van het 

optreden van de Unie niet verder dan wat nodig is om de doelstellingen van de Verdragen te 

verwezenlijken. Dit betekent dat het ontwerp van een wetgevingshandeling passend, 

noodzakelijk en evenredig moet zijn. 

a. Tegen de noodzakelijkheid van het voorstel valt aan te voeren dat er al procedures bestaan 

om de nationale wetgeving op de verenigbaarheid ervan met de EU-wetgeving te toetsen 

(inbreukprocedures en EU-Pilot). De Commissie voert onvoldoende duidelijke redenen aan 

waarom deze procedures ontoereikend zouden zijn. Evenmin wordt voldoende toegelicht 

waarom de bestaande kennisgevingsprocedure aangescherpt moet worden en moet worden 

omgezet in een – ontoelaatbare – vergunningsprocedure. 

b. Bovendien heerst twijfel over de evenredigheid van het richtlijnvoorstel, aangezien er geen 

uitzonderingen mogelijk zijn. Aldus wordt het de wetgever onmogelijk gemaakt om in 

dringende gevallen snel te reageren op wantoestanden op het gebied van dienstverlening. Dit 

heeft met name ernstige consequenties als in verband met een komende nieuwe parlementaire 

zittingsperiode de wetgeving door de kennisgevingsprocedure zodanig vertraagd wordt dat het 

niet meer mogelijk is het wetsontwerp voor het einde van de zittingsperiode af te ronden, 

waardoor het komt te vervallen. 

II. Het voorstel van de Commissie voor een richtlijn betreffende een 

evenredigheidsbeoordeling vormt volgens de Duitse Bondsdag een inbreuk op de beginselen 

van subsidiariteit en evenredigheid overeenkomstig artikel 6 van Protocol nr. 2 bij het Verdrag 

van Lissabon. 

1. Het voorstel kan niet gebaseerd worden op een in de EU-Verdragen verankerde 

rechtsgrondslag. 
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Op het gebied van de gereglementeerde beroepen vloeit de wetgevingsbevoegdheid van de 

Europese Unie voort uit de bevoegdheid om richtlijnen inzake de onderlinge erkenning van 

diploma's, certificaten of andere titels vast te stellen en om de wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen van de lidstaten te coördineren. De desbetreffende regels zijn op EU-niveau 

inmiddels geconsolideerd in Richtlijn 2005/3/EG inzake de erkenning van 

beroepskwalificaties, die met Richtlijn 2013/55/EU is herzien. Daarnaast houdt het vraagstuk 

van de reglementering van beroepen nauw verband met het beleid op het gebied van onderwijs 

en opleiding. Op het gebied van onderwijsbeleid geldt overeenkomstig artikel 165, vierde 

alinea, VWEU een verbod op harmonisering. Daarom heeft het EHvJ in zijn desbetreffende 

jurisprudentie over het vrije verkeer van personen in het EU-recht de bevoegdheid van de 

lidstaten om beroepen te reglementeren nooit in twijfel getrokken. In de plaats daarvan wordt 

voorgeschreven dat in het Europese buitenland verkregen beroepskwalificaties moeten worden 

getoetst op hun gelijkwaardigheid met in het eigen land verkregen beroepskwalificaties. 

Vereisten betreffende nationale beslissingen inzake de reglementering van beroepen die verder 

gaan dat de algemene, uit het primaire recht af te leiden evenredigheidscriteria van 

passendheid, noodzakelijkheid en evenredigheid, vallen dus niet onder de beperkte toewijzing 

van taken aan het EU-niveau. Gezien het bovenstaande valt te betwijfelen of er sprake is van 

een toereikende bevoegdheidsbasis voor de richtlijn. 

2. Het voorstel is niet in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel. 

De Commissie licht niet toe waarom er naast de reeds erkende toetsingscriteria nog meer 

bindende criteria voor de evenredigheidsbeoordeling nodig zijn. De evenredigheidsbeoordeling 

wordt al voorgeschreven in artikel 59, lid 3, van de richtlijn inzake de erkenning van 

beroepskwalificaties (Richtlijn 2005/36/EG, gewijzigd bij Richtlijn 2013/55/EU). Deze criteria 

komen overeen met de door het Europees Hof van Justitie ontwikkelde criteria aan de hand 

waarvan de evenredigheid van beroepsregels kan worden beoordeeld. 

Verder is de Duitse Bondsdag van mening dat ook andere, minder in de rechten van de 

lidstaten ingrijpende maatregelen dan een richtlijn in aanmerking komen. Hiertoe behoort met 

name een aanbeveling aan de lidstaten inzake de uitvoering van een 

evenredigheidsbeoordeling. 

Ten slotte is het met het richtlijnvoorstel beoogde doel niet evenredig met de bijkomende 

bureaucratische lasten die hiermee verbonden zijn en met de beperking van het recht op een 

vrije beslissing van de nationale wetgever. Alleen al in artikel 6, lid 2, van het richtlijnvoorstel 

worden 11 beoordelingscriteria voorgesteld, die worden aangevuld met 10 verdere criteria in 

artikel 6, lid 4. Het grote aantal beoordelingscriteria zal in de praktijk wellicht tot een vrij 

oppervlakkige behandeling door de desbetreffende regelgever leiden, waardoor een inhoudelijk 

onderzoek van de evenredigheid van de regelingen eerder wordt tegengehouden dan 

bevorderd. 

III. De richtlijn en de verordening betreffende de Europese elektronische kaart voor diensten 

roepen vragen op aangaande hun verenigbaarheid met het evenredigheidsbeginsel. 

Wat de eerbiediging van het evenredigheidsbeginsel betreft rijst de vraag of de voorgestelde 

invoering van een coördinerende instantie in de lidstaat van herkomst en in de lidstaat van 

bestemming wenselijk is. Onderzocht moet worden of een dergelijke instantie niet in strijd is 

met het in de dienstenrichtlijn neergelegde éénloketsysteem en of er geen onnodige 

overlappingen ontstaan. Ook al is het concept van het éénloketsysteem niet overal optimaal 

omgezet, toch lijkt het zinvol dat de autoriteiten van de lidstaat van bestemming 

verantwoordelijk zouden zijn voor de uitreiking van de vergunningen. Hun administratie kan 
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uitgebreide informatie verstrekken over de bestaande vereisten en kan administratieve 

procedures efficiënt afwikkelen. 

Tevens voeren de regelingen in de momenteel geplande vorm in de praktijk tot invoering van 

het herkomstlandbeginsel. Gezien de uiterst korte beoordelingstermijnen voor de lidstaat van 

bestemming en een stilzwijgende erkenning bij niet-naleving van deze termijnen zou de 

dienstenkaart in de praktijk zonder concrete toetsing door de lidstaat van bestemming worden 

uitgereikt, met als gevolg dat nationale vereisten inzake bijvoorbeeld sociale normen worden 

uitgehold en omzeild. Dit omzeilen van nationale vereisten, die door geldend Europees recht 

zijn gedekt, roept eveneens vragen op met betrekking tot de passendheid en daarmee de 

evenredigheid. 

Verder is volgens de Duitse Bondsdag niet voldoende duidelijk wat de verhouding is tussen de 

geplande e-kaart voor diensten en de bij Richtlijn 2013/55/EU ingevoerde Europese 

beroepskaart (artikel 4 a) - 4 e) van de erkenningsrichtlijn). Ook hier moeten overlappingen 

worden vermeden. 

IV. De Duitse Bondsdag behoudt zich het recht voor om zich over andere aspecten van het 

dienstenpakket in een afzonderlijk advies uit te spreken. 

V. De Duitse Bondsdag verzoekt zijn voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de 

Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, en de parlementen van 

de lidstaten ervan in kennis te stellen. 


