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nr. 1024/2012 (COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)) 

Geachte voorzitter, 

Bij schrijven van 15 juni 2018 vroeg u de Commissie juridische zaken (JURI) namens de 

Commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) overeenkomstig artikel 39, lid 

2, van het Reglement van het Europees Parlement u te voorzien van een advies over de 

juistheid van een aanpassing van de rechtsgrondslag van het voorstel voor een verordening 

van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van één digitale 

toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en 

probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 in het licht 

van de uitkomst van de interinstitutionele onderhandelingen met het oog op een akkoord in 

eerste lezing.  

 

I – Achtergrond 

 

Over het voorstel werden interinstitutionele onderhandelingen gevoerd overeenkomstig artikel 

69 quater van het Reglement. Tijdens een trialoog op 24 mei 2018 werd een voorlopig 

akkoord bereikt. Bij schrijven van 20 juni 2018 informeerde de voorzitter van Coreper (eerste 

deel) de IMCO-voorzitter dat de Raad zijn goedkeuring zou kunnen hechten aan de 

compromistekst zoals opgenomen in de bijlage bij dat schrijven ("het compromis"). 

 

Het compromis voorziet in de oprichting van één digitale toegangspoort. Uit hoofde van 

artikel 2 bestaat die toegangspoort uit een gemeenschappelijke gebruikersinterface met 

koppelingen naar websites van de lidstaten en de Unie en biedt de toegangspoort toegang tot 

informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing met betrekking 

tot nationale en Unieregels die van toepassing zijn op burgers en bedrijven die hun rechten op 

het gebied van de interne markt uitoefenen of wensen uit te oefenen.  

 

Bijlage I bevat een lijst van internemarktrechten, verplichtingen en regels waarover via de 

digitale toegangspoort informatie beschikbaar moet zijn in verband met onder meer reizen, 

werken en pensionering, en voertuigen. Informatie over kwesties die niet in bijlage I zijn 

opgenomen, kan overeenkomstig artikel 5 alleen via de toegangspoort toegankelijk worden 

gemaakt wanneer deze betrekking heeft op het uitoefenen van rechten op het gebied van de 

interne markt in de zin van artikel 26, lid 2, VWEU. 

 

De toegangspoort biedt bovendien toegang tot informatie over en koppelingen naar 

procedures die zijn vastgesteld om gebruikers in staat te stellen de rechten uit te oefenen en de 

verplichtingen en regels op het gebied van de interne markt, zoals opgenomen in bijlage I, na 

te leven. Bijlage II bevat een lijst van enkele procedures die in de toegangspoort moeten 

worden opgenomen. 

 

De toegangspoort biedt ook toegang tot informatie over en koppelingen naar "diensten voor 

ondersteuning en probleemoplossing" waartoe burgers en bedrijven zich kunnen wenden 

wanneer zij vragen of problemen hebben ten aanzien van de rechten, verplichtingen of 

procedures die onder de reikwijdte van de toegangspoort vallen. In bijlage III worden zeven 
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dergelijke diensten genoemd, zoals productcontactpunten en Eures. Krachtens artikel 7, lid 3, 

mag de Commissie koppelingen naar aanvullende diensten in de toegangspoort opnemen 

wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De dienst moet in ieder geval informatie of 

ondersteuning bieden op de gebieden en met het oog op de doeleinden waarop de verordening 

betrekking heeft. 

 

In het compromis worden verplichtingen opgelegd aan de lidstaten en de Commissie om de 

toegang tot de informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing 

op respectievelijk nationaal en Unieniveau te waarborgen en worden bepaalde kwaliteits- en 

toegangsvereisten vastgesteld met betrekking tot dergelijke informatie, procedures en 

diensten. 

 

Artikel 6 van het compromis verplicht de lidstaten gebruikers een volledige onlinetoegang te 

bieden tot alle procedures die in bijlage II zijn opgenomen, althans in zoverre die procedures 

zijn vastgesteld in de desbetreffende lidstaat. In artikel 6 wordt uitgelegd wanneer de toegang 

volledig online wordt geacht en is bepaald dat slechts in uitzonderlijke gevallen persoonlijk 

verschijnen bij een bevoegde autoriteit kan worden vereist. 

 

Overeenkomstig artikel 14 stelt de Commissie een technisch systeem in voor de automatische 

grensoverschrijdende uitwisseling van bewijs in het kader van de in bijlage II opgenomen 

procedures en de procedures waarin is voorzien in de Richtlijnen 2005/36 (de richtlijn 

erkenning beroepskwalificaties), 2006/123 (de dienstenrichtlijn), 2014/24 (de richtlijn inzake 

overheidsopdrachten) en 2014/25 (de richtlijn inzake overheidsopdrachten voor 

nutsbedrijven). Dit systeem heeft tot doel te voorkomen dat gebruikers hetzelfde bewijs 

moeten leveren elke keer dat zij een andere procedure moeten uitvoeren. 

 

Artikel 25 verplicht de Commissie gebruikers van de toegangspoort te voorzien van een 

gebruiksvriendelijk instrument voor het leveren van feedback over de diensten van de 

toegangspoort. Uit hoofde van artikel 26 voorziet de Commissie in een vergelijkbaar 

instrument voor gebruikers om belemmeringen te melden waarop zij stuiten bij de uitoefening 

van hun internemarktrechten. De Commissie en de lidstaten analyseren en onderzoeken de 

gemelde problemen en lossen die zo mogelijk op passende wijze op. 

 

De Commissie gebruikte artikel 21, lid 2, VWEU (het recht van EU-burgers zich vrij te 

verplaatsen en vrij te verblijven), artikel 48 VWEU (sociale zekerheid) en artikel 114, lid 1, 

VWEU (interne markt) als gecombineerde rechtsgrondslag voor haar voorstel. In het 

compromis is artikel 48 VWEU geschrapt en blijven de artikelen 21, lid 2, en 114, lid 1, over 

als gecombineerde rechtsgrondslag. 

 

 

II – Relevante Verdragsbepalingen 

 

Artikel 21 

(oud artikel 18 VEG) 

 

1. Iedere burger van de Unie heeft het recht vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen 

en te verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij de Verdragen 

en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. 
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2. Indien een optreden van de Unie noodzakelijk blijkt om deze doelstelling te verwezenlijken 

en de Verdragen niet in de daartoe vereiste bevoegdheden voorziet, kunnen het Europees 

Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure bepalingen vaststellen die de 

uitoefening van de in lid 1 bedoelde rechten vergemakkelijken. 

 

 

Artikel 48 

(oud artikel 42 VEG) 

 

Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure de 

maatregelen vast welke op het gebied van de sociale zekerheid noodzakelijk zijn voor de 

totstandkoming van het vrije verkeer van werknemers met name door een stelsel in te voeren 

waardoor het mogelijk is voor al dan niet in loondienst werkzame migrerende werknemers en 

hun rechthebbenden te waarborgen: 

 

a) dat, met het oog op het verkrijgen en het behoud van het recht op uitkeringen alsmede voor 

de berekening daarvan, al die tijdvakken worden bijeengeteld welke door de verschillende 

nationale wetgevingen in aanmerking worden genomen; 

 

b) dat de uitkeringen aan personen die op het grondgebied van de lidstaten verblijven, zullen 

worden uitbetaald. 

 

Wanneer een lid van de Raad verklaart dat een ontwerp van wetgevingshandeling als bedoeld 

in de eerste alinea afbreuk zou doen aan belangrijke aspecten van zijn 

socialezekerheidsstelsel, met name het toepassingsgebied, de kosten en de financiële structuur 

ervan, of gevolgen zou hebben voor het financiële evenwicht van dat stelsel, kan hij verzoeken 

dat de aangelegenheid wordt voorgelegd aan de Europese Raad. In dat geval wordt de 

gewone wetgevingsprocedure geschorst. Na bespreking zal de Europese Raad, binnen 4 

maanden na die schorsing: 

 

a) het ontwerp terugverwijzen naar de Raad, waardoor de schorsing van de gewone 

wetgevingsprocedure wordt beëindigd, of 

 

b) niet handelen of de Commissie verzoeken een nieuw voorstel in te dienen; in dat geval 

wordt de aanvankelijk voorgestelde handeling 

geacht niet te zijn vastgesteld. 

 

Artikel 114, lid 1 

(oud artikel 95 VEG) 

 

1. Tenzij in de Verdragen anders is bepaald, zijn de volgende bepalingen van toepassing voor 

de 

verwezenlijking van de doeleinden van artikel 26. Het Europees Parlement en de Raad stellen 

volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal 

Comité de maatregelen vast inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten die de instelling en de werking van de interne 

markt betreffen. 
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III. De rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie betreffende de keuze 

van de rechtsgrondslag 

 

Het is belangrijk om eerst te herinneren aan de beginselen die van toepassing zijn op de keuze 

van de rechtsgrondslag voor handelingen van de Unie. Volgens de jurisprudentie van het Hof 

van Justitie "moet [de rechtsgrondslag van een handeling van de Unie] berusten op objectieve 

gegevens die voor rechterlijke toetsing vatbaar zijn[, waaronder] met name het doel en de 

inhoud van de handeling".1   

 

Indien na onderzoek van een handeling blijkt dat zij een tweeledig doel heeft of dat er sprake 

is van twee componenten, waarvan er een kan worden gezien als hoofddoel of overwegende 

component, terwijl het andere doel of de andere component slechts ondergeschikt is, moet de 

handeling "op één rechtsgrondslag worden gebaseerd, namelijk die welke vereist is gelet op 

het hoofddoel of de overwegende component".2   

 

Alleen bij wijze van uitzondering mag een handeling op meerdere rechtsgrondslagen worden 

gebaseerd. Dit kan het geval zijn wanneer een handeling tegelijkertijd meerdere doelstellingen 

of componenten heeft die "onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn, zonder dat de ene 

secundair en indirect is ten opzichte van de andere". Een dergelijke handeling zal op de 

verschillende desbetreffende rechtsgrondslagen moeten worden gebaseerd.3   

 

Uit bovenstaande volgt dat het doel en de inhoud van een voorgestelde maatregel moeten 

worden onderzocht om vast te stellen of de rechtsgrondslag al dan niet juist is. In dit geval 

moet een dergelijke beoordeling worden uitgevoerd met betrekking tot het doel en de inhoud 

van de voorgestelde verordening zoals voorlopig overeengekomen in het kader van de 

interinstitutionele onderhandelingen. 

 

 

IV. Doel en inhoud van het compromis 

 

In overweging 73 is bepaald: "Deze verordening heeft tot doel ervoor te zorgen dat gebruikers 

die in andere lidstaten actief zijn, onlinetoegang hebben tot volledige, betrouwbare, 

toegankelijke en begrijpelijke informatie van de Unie en de lidstaten over rechten, 

voorschriften en verplichtingen, tot onlineprocedures die volledig grensoverschrijdend 

afgehandeld kunnen worden en tot diensten voor ondersteuning en probleemoplossing".  

 

In overweging 6 wordt meer in detail verduidelijkt dat de ontwerpverordening een drieledig 

doel heeft, namelijk "de administratieve belasting beperken voor burgers en bedrijven" die 

hun internemarktrechten uitoefenen of willen uitoefenen, met inbegrip van het vrije verkeer 

van burgers, "discriminatie wegnemen" en "de werking van de interne markt verzekeren ten 

aanzien van de verstrekking van informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en 

probleemoplossing". 

 

                                                 
1 Zie het arrest van 8 september 2009, Commissie tegen Parlement en Raad, C-411/06, EU:C:2009:518, punt 45. 
2 Zie arrest van 25 april 2013, Inuit Tapiriit Kanatami, T-526/10, EU:T:2013:215, punt 66. 
3 Zie arrest van 6 november 2008, Parlement tegen Raad, C-155/07, EU:C:2008:605, punten 35-36. 
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Andere overwegingen bevatten vergelijkbare verduidelijkingen. Volgens overweging 7 is het 

compromis gericht op het vaststellen van één digitale toegangspoort die burgers en bedrijven 

van de Unie toegang tot informatie biedt om hen in staat te stellen "hun recht op vrij verkeer 

binnen de interne markt uit te oefenen". In overweging 16 wordt uitgelegd dat de 

informatiegebieden die onder het toepassingsgebied van de toegangspoort moeten vallen van 

belang zijn voor burgers en bedrijven bij de uitoefening van hun rechten en de naleving van 

hun verplichtingen binnen de interne markt. Evenzo is in overweging 23 bepaald dat de 

lidstaten ervoor moeten zorgen dat bepaalde procedures online beschikbaar zijn om "burgers 

en bedrijven in staat te stellen rechtstreeks te profiteren van de voordelen van de interne 

markt zonder onnodige extra administratieve belasting". 

 

Ook in de inhoud van de voorgestelde verordening komen de bovengenoemde doelen tot 

uiting. Alle aspecten die zijn opgenomen in bijlage I, waarover informatie beschikbaar moet 

zijn via de toegangspoort, hebben betrekking op zaken die waarschijnlijk relevant zijn voor 

burgers en bedrijven die hun recht op vrij verkeer uitoefenen. Er kan worden aangenomen dat 

de voorziening van gemakkelijk toegankelijke informatie over die aspecten die voldoet aan 

bepaalde kwaliteitseisen daadwerkelijk zal bijdragen tot een soepelere uitoefening van die 

rechten.  

 

Bijlage II bevat ook een lijst met procedures waarvoor geldt dat zij aanzienlijke 

belemmeringen kunnen vormen voor burgers en bedrijven die grensoverschrijdende 

activiteiten verrichten of wensen te verrichten wanneer deze niet volledig online beschikbaar 

zijn. De verplichting voor de lidstaten om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat aankomende 

studenten een studiebeurs kunnen aanvragen, dat migrerende arbeiders een bewijs van 

geboorteregistratie kunnen opvragen of dat een belastingaangifte vanuit het buitenland kan 

worden ingediend zonder in persoon te hoeven verschijnen, vergemakkelijkt de uitoefening 

van de internemarktrechten door burgers en bedrijven. 

 

Opgemerkt zij echter dat, zoals in de toelichting van het voorstel wordt verduidelijkt, de 

ontwerpverordening "geen gevolgen [heeft] voor de inhoud van [...] regels en procedures, 

noch voor de bevoegdheden dienaangaande". Dit beginsel wordt in het compromis verankerd 

in artikel 1, lid 3, en overweging 25. In de laatstgenoemde overweging is bepaald dat de 

voorgestelde verordening geen materiële en procedurele regels vastlegt op de in bijlage II 

opgenomen gebieden, waaronder belastingaangelegenheden, maar slechts de technische 

vereisten vaststelt om ervoor te zorgen dat dergelijke procedures, wanneer deze bestaan in de 

desbetreffende lidstaat, volledig online beschikbaar worden gemaakt. 

 

 

V. Analyse en vaststelling van de juiste rechtsgrond 

 

Uit hoofde van artikel 114, lid 1, VWEU, mogen het Europees Parlement en de Raad 

maatregelen vaststellen inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten die de instelling en de werking van de interne 

markt betreffen. Overeenkomstig artikel 114, lid 2, VWEU kunnen maatregelen in verband 

met het vrije verkeer van personen echter niet worden gebaseerd op het voorgaande lid. 

 

In artikel 21, lid 2, VWEU is bepaald dat het Europees Parlement en de Raad bepalingen 

kunnen vaststellen die de uitoefening van de rechten van burgers van de Unie om vrij op het 
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grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven, zoals vastgelegd in artikel 21, lid 1 

VWEU, vergemakkelijken. 

 

Gezien het doel en de inhoud ervan is het duidelijk dat het compromis voornamelijk 

betrekking heeft op de oprichting van één digitale toegangspoort om belemmeringen van de 

uitoefening van de internemarktrechten door bedrijven en burgers weg te nemen. Omdat het 

compromis betrekking heeft op het vrije verkeer van personen als aspect dat gelijkwaardig is 

aan de andere internemarktrechten van bedrijven en burgers en niet als aspect van 

ondergeschikt belang, is het passend om de artikelen 114, lid 1, en 21, lid 2, VWEU te 

gebruiken als gecombineerde rechtsgrondslag. 

 

Wat artikel 48 VWEU betreft, klopt het dat het compromis het gebied van de sociale 

zekerheid raakt. De lijst in bijlage I bevat bijvoorbeeld "socialezekerheidsrechten en 

‑ verplichtingen in de Unie (aanmelding als werkgever, aanmelding van werknemers, 

kennisgeving van beëindiging van een arbeidsovereenkomst, betaling van sociale bijdragen, 

rechten en verplichtingen in verband met pensioenen)". Hieruit volgt dat de digitale 

toegangspoort de toegang tot de relevante informatie en tot procedures en diensten die 

betrekking hebben op deze zaken moet waarborgen. Ook procedures om het bijbehorende 

besluit te verkrijgen moeten online beschikbaar worden gemaakt uit hoofde van het 

compromis vanwege de opname van een verzoek tot bepaling van de toepasselijke wetgeving 

overeenkomstig titel II van Verordening (EG) nr. 883/2004 (de verordening betreffende de 

coördinatie van de socialezekerheidsstelsels) in bijlage II. 

 

Gezien het doel en de inhoud van de voorgestelde verordening en met name rekening 

houdend met de uitdrukkelijke verklaring van de wetgever dat het niet de bedoeling is om de 

materiële en procedurele regels in verband met de in bijlage II opgenomen kwesties, 

waaronder de socialezekerheidsregels, te wijzigen, lijkt het socialezekerheidsaspect van 

secundair belang in het compromis. Het kan ten opzichte van de doelstellingen inzake het 

wegnemen van belemmeringen voor de internemarktrechten van burgers en bedrijven niet 

worden geacht "onverbrekelijk met elkaar verbonden [te] zijn, zonder dat de ene secundair en 

indirect is ten opzichte van de andere". Met andere woorden, artikel 48 VWEU voldoet niet 

aan de door het Hof vastgestelde criteria met betrekking tot gecombineerde rechtsgrondslagen 

en dient dus niet te worden gebruikt als derde rechtsgrondslag voor deze 

wetgevingshandeling.  

 

 

VI. Conclusie en aanbeveling 

 

In het licht van bovenstaande lijken de artikelen 21, lid 2, en 114, lid 1, VWEU de juiste 

gecombineerde rechtsgrondslag voor het compromis te zijn. 

 

De Commissie juridische zaken heeft daarom geconcludeerd dat de juiste rechtsgrondslag 

voor het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 

oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor 

ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) 

nr. 1024/2012 de artikelen 21, lid 2, en 114, lid 1, VWEU zijn.  

 

Tijdens haar vergadering van 10 juli 2018 besloot de Commissie juridische zaken 
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dienovereenkomstig anoniem1, met 18 stemmen vóór, dat de juiste rechtsgrondslag voor het 

voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 

oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor 

ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) 

nr. 1024/2012, zoals gewijzigd in het kader van de afgesloten interinstitutionele 

onderhandelingen, de artikelen 21, lid 2, en 114, lid 1, VWEU waren. 

 

Hoogachtend, 

 

Pavel Svoboda 

 

(Betreft alle taalversies.) 

                                                 
1 Tijdens de eindstemming waren aanwezig: Pavel Svoboda (voorzitter), Jean-Marie Cavada, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg (vicevoorzitters), Axel Voss (rapporteur voor advies), Max Andersson, Joëlle Bergeron, 

Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, 

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Răzvan Popa, Emil Radev, Francis 

Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka. 


