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1. Inleiding: betrekkingen tussen de EU en de lidstaten van de EVA

De betrekkingen tussen de Europese Unie (EU) en drie lidstaten van de Europese 
Vrijhandelsassociatie (EVA - IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) zijn gebaseerd op de 
Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) die op 1 januari 1992 is 
gesloten tussen IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en de Europese Gemeenschap (EG) en 
haar lidstaten. Het primaire doel van die overeenkomst is om de interne markt van de EG uit 
te breiden tot de drie EVA-landen. De overeenkomst bestrijkt dezelfde “vier vrijheden” als de 
Europese Gemeenschap, maar daarnaast kunnen de EER-EVA-landen nu ook deelnemen aan 
bepaalde flankerende beleidsmaatregelen op bijvoorbeeld het gebied van de 
consumentenbescherming en het milieu. De overeenkomst is gebaseerd op het 
homogeniteitsbeginsel, hetgeen betekent dat de EER-wetgeving op de gebieden waarop de 
overeenkomst van toepassing is, zo nauw mogelijk moet aansluiten bij het communautaire 
acquis. 

Zwitserland – op dit moment het vierde lid van de EVA – heeft ook deelgenomen aan de 
onderhandelingen die uiteindelijk tot het sluiten van de EER-overeenkomst hebben geleid. De 
deelname van het land aan de overeenkomst werd echter tegengehouden door de uitslag van 
een referendum in 1992 (opvallend genoeg nadat Zwitserland een officiële aanvraag had 
ingediend voor het EU-lidmaatschap). De betrekkingen tussen Zwitserland en de EU zijn 
daarna nader geregeld middels een aantal bilaterale overeenkomsten met de EG en haar 
lidstaten. In 1999 zijn zeven overeenkomsten gesloten die bekend staan onder de naam 
Bilaterale Overeenkomsten I. Daarna heeft een nieuwe onderhandelingsronde plaatsgevonden 
die uiteindelijk heeft geleid tot overeenkomsten in acht nieuwe sectoren. Deze zijn in 2004 
getekend (de Bilaterale Overeenkomsten II).

2. Institutioneel kader: twee verschillende economische integratiemodellen zonder 
toetreding

Op basis van de EER-overeenkomst zijn er gemeenschappelijk instellingen opgericht
bestaande uit vertegenwoordigers van de overeenkomstsluitende partijen. Zij hebben tot taak 
om de uitvoering van de overeenkomst te beheren. Een Gemengd Comité is verantwoordelijk 
voor het dagelijks beheer van de overeenkomst en voor de integratie van de communautaire 
wetgeving in de bepalingen van die overeenkomst. Het Gemengd Comité bestaat uit de 
ambassadeurs van de EER/EVA-landen bij de EU en uit vertegenwoordigers van de Europese 
Commissie en de lidstaten van de EU.

De EER-overeenkomst wordt beheerd in een kader dat in hoge mate is geïnstitutionaliseerd: 
het EVA-secretariaat is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de EER-
overeenkomst. De toezichthoudende autoriteit van de EVA ziet erop toe dat de 
tenuitvoerlegging van de delen van het acquis die relevant zijn voor de EER in de wetgeving 
van de lidstaten van de EER/EVA ten uitvoer worden gelegd. Die autoriteit heeft ook de 
bevoegdheid om inbreukprocedures in te leiden bij het EVA-Hof (de juridische autoriteit van 
de EER).

Daarentegen bestaat er geen soortgelijk uitgebreid institutioneel kader voor het beheren van 
de betrekkingen tussen de EU en Zwitserland. Elke bilaterale overeenkomst wordt over het 
algemeen beheerd door een afzonderlijk Gemengd Comité bestaande uit vertegenwoordigers 
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van de overeenkomstsluitende partijen. Aan de kant van de EU speelt de Europese Commissie
een centrale rol.

Zowel de EER-overeenkomst als de bilaterale overeenkomsten voorzien in een specifieke 
procedure om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen binnen het acquis. Indien er een nieuwe 
maatregel wordt vastgesteld die relevant is voor de EER, stelt het EVA-secretariaat een 
besluit van het Gemengd Comité op om de bijlage bij de betreffende overeenkomst te 
wijzigen. Dat besluit wordt in een later stadium doorgaans door het Gemengd Comité 
bekrachtigd. Indien de grondwetten van de EER/EVA-landen een goedkeuring door het 
parlement of via een referendum vereisen, is de inwerkingtreding pas mogelijk nadat er aan 
deze eis is voldaan.

In vergelijking met de EER-overeenkomst hebben de bilaterale overeenkomsten een veel 
statischer karakter. Het bijbehorende besluit wordt opgesteld door het bevoegde Gemengd 
Comité van Zwitserland en de EU op basis van onderhandelingen tussen de 
overeenkomstsluitende partijen. Gemeenschappelijke Comités zijn echter uitsluitend bevoegd 
om bijlagen bij de overeenkomsten te wijzigen voorzover deze van technische aard zijn. Zij 
kunnen niet de hoofdbepalingen van de overeenkomsten wijzigen.

3. Kwesties met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de interne markt

3.1. Het toepassingsgebied van het verslag

Na raadpleging van een aantal belanghebbenden aan beide zijden heeft de rapporteur 
geconstateerd dat er geen significante problemen bestaan met de tenuitvoerlegging van de 
interne markt in de EER/EVA-lidstaten, maar dat de betrekkingen tussen de EU en 
Zwitserland een problematischer karakter hebben. Daarnaast is er onlangs een meer algemeen 
debat over de toekomst van die betrekkingen in gang gezet waarbij beide parijen hun twijfels 
hebben geuit over de huidige regelingen.

De rapporteur heeft ervoor gekozen om de nadruk te leggen op specifieke problemen in 
verband met de grensoverschrijdende dienstverlening die onder de Overeenkomst over het
vrije verkeer van personen valt zoals die door Zwitserland en de EU en haar lidstaten is 
gesloten.

Rekening houdend met het huidige, meer algemene debat heeft de rapporteur er daarnaast 
voor gekozen om het functioneren van de Overeenkomst over het vrije verkeer van personen 
als case study te gebruiken om het institutionele kader van de betrekkingen tussen de EU en 
Zwitserland te beoordelen. De rapporteur wil op die manier een bijdrage leveren aan de 
bredere discussie over de toekomst van de betrekkingen tussen de EU en Zwitserland.

Afhankelijk van de discussie binnen de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming is de rapporteur bereid om in zijn verslag ook andere kwesties te 
behandelen, zoals de consumentenbescherming, de samenwerking tussen de douane en 
overheidsopdrachten.

3.2. De Overeenkomst over het vrije verkeer van personen en de liberalisering van de 
diensten
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De Overeenkomst over het vrije verkeer van personen is op 1 juni 2002 in werking getreden 
als een van de zeven overeenkomsten van het pakket Bilaterale Overeenkomsten I. In de 
overeenkomst is onder andere de volgende doelstelling opgenomen: “het vergemakkelijken 
van de verlening van diensten op het grondgebied van de overeenkomstsluitende partijen, met 
name het liberaliseren van de verlening van diensten van korte duur”1. In de overeenkomst 
wordt ook voorzien in een harmonisatie van de Zwitserse wetgeving met het acquis op de 
gebieden waarvoor die overeenkomst geldt, hetgeen voor Zwitserland de verplichting met 
zich meebrengt om “rechten en verplichtingen toe te passen die gelijkwaardig zijn met die 
welke zijn vervat in de rechtsbesluiten van de Europese Gemeenschap”2.

De overeenkomst bevat bepalingen over het vrije verkeer van personen en over de vrijheid 
van vestiging hetgeen een weerspiegeling is van de beginselen zoals neergelegd in artikel 39 
en artikel 43 van het EG-Verdrag. Dankzij die bepalingen hebben de burgers van de 
overeenkomstsluitende landen een “recht op toegang tot het grondgebied van de 
overeenkomstsluitende partijen en op het verblijf, de toegang tot een economische activiteit in 
loondienst, de vestiging als zelfstandige, alsmede op voortzetting van het verblijf op dit 
grondgebied”. De hoofdtekst en bijlage I (Vrij verkeer van personen) bevatten bepalingen 
verband houdende met de verlening van diensten. In bijlage III (Wederzijdse erkenning van 
beroepskwalificaties) van de Overeenkomst over het vrije verkeer van personen is daarnaast 
een overzicht opgenomen van de overige secundaire communautaire wetgeving die in 
aanmerking genomen dient te worden op het gebied van de wederzijdse erkenning van 
beroepskwalificaties. Op grond van de overeenkomst worden alleen diensten geliberaliseerd 
die van korte duur zijn (maximaal negentig dagen per kalenderjaar).

Bijlage III kan geactualiseerd worden middels een besluit van het Gemengd Comité, maar de 
overeenkomst zelf kan, evenals bijlage I, slechts gewijzigd worden in overeenstemming met 
de procedures die van toepassing zijn op de herziening van internationale verdragen.

Richtlijn 2005/36/EG (“Beroepskwalificaties”)

De huidige versie van de bijlage bevat verwijzingen naar de bestaande richtlijnen op het 
gebied van de erkenning van beroepskwalificaties, maar de bijlage is niet gewijzigd om ook 
de voorschriften van Richtlijn 2005/36/EG te integreren die op 20 oktober 2007 in de EU in 
werking is getreden. Ondanks het feit dat de Zwitserse Bondsraad er in juni 2008 mee heeft 
ingestemd om bijlage III dienovereenkomstig te wijzigen, zijn de voorbereidende 
werkzaamheden voor de inwerkingtreding van Richtlijn 2005/36/EG in Zwitserland nog niet 
afgerond. De corresponderende bepalingen van de Zwitserse wetgeving zullen waarschijnlijk 
pas in 2011 in werking treden nadat de respectieve wijzigingen in bijlage III zijn doorgevoerd.

Richtlijn 2006/123/EG (“Dienstenrichtlijn”)

Wat de Dienstenrichtlijn betreft, merkt de rapporteur op dat de Overeenkomst over het vrije 
verkeer van personen geen uitgebreid akkoord over diensten bevat. Aangezien bijlage I niet 
door het Gemengd Comité gewijzigd kan worden, kunnen de voorschriften van de 

                                               
1 Zie artikel 1, lid 1, onder b), van de Overeenkomst over het vrije verkeer van personen.
2 Zie artikel 16, lid 1, van de Overeenkomst over het vrije verkeer van personen.
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Dienstenrichtlijn slechts geïntegreerd worden middels een herziening van de bestaande 
overeenkomst of door het sluiten van een nieuwe overeenkomst over diensten. Er is een aantal 
pogingen ondernomen om een afzonderlijke overeenkomst over diensten te sluiten, maar tot 
nu toe zonder succes.

De rapporteur merkt op dat de Overeenkomst over het vrije verkeer van personen geen 
toereikend mechanisme vormt om het nieuwe acquis te integreren. Met betrekking tot 
Richtlijn 2005/36/EG is immers al gebleken dat het actualiseren van de bijlage een zeer 
tijdrovend proces is. Dat proces verloopt verre van automatisch, zelfs in gevallen waarin de 
betreffende wetgeving geen substantiële wijziging van het bestaande acquis met zich 
meebrengt dat al in de bijlage is verwerkt. De mogelijkheden om meer automatische 
mechanismen te creëren voor het integreren van het nieuwe acquis zijn weliswaar in het 
Gemengd Comité besproken, maar dat heeft tot nu toe niet tot concrete resultaten geleid.

3.3. Belemmeringen voor de grensoverschrijdende dienstverlening op grond van de 
Overeenkomst over het vrije verkeer van personen

Zwitserland heeft een aantal maatregelen aangenomen ter ondersteuning van de 
Overeenkomst over het vrije verkeer van personen. Die maatregelen zijn bedoeld om 
werknemers te beschermen tegen loon- en sociale dumping, om een gelijke behandeling te 
waarborgen van Zwitserse en EU-dienstverleners en om te zorgen dat de overeenkomst een 
draagvlak krijgt onder de Zwitserse burgers.

De rapporteur is op de hoogte gesteld van een aantal eisen in de Zwitserse wetgeving (meestal 
in de categorie ondersteunende maatregelen) die mogelijk discriminerend zijn voor 
dienstverleners uit de EU. Een voorbeeld van een dergelijke maatregel is de eis van een 
kennisgevingstermijn van acht dagen voor ondernemingen uit de EU die in Zwitserland 
diensten willen verlenen. In beginsel dienen ondernemingen uit de EU de verantwoordelijke 
autoriteiten in een kanton acht dagen van tevoren te informeren over de personen die de 
betreffende diensten in Zwitserland gaan verlenen. Deze eis wordt als problematisch ervaren, 
met name voor KMO’s, omdat die bedrijven zeer vaak reageren op orders vanuit Zwitserland 
met een korte termijn. Tot de andere gerapporteerde vereisten behoren onder meer de 
verplichting om een waarborgsom van 20 000 CHF te storten voordat er in het kanton Basel 
diensten mogen worden verleend en de eis om bij te dragen aan de handhavingskosten van 
tripartiete commissies. De Zwitserse autoriteiten kunnen bedrijven die niet aan deze vereisten 
voldoen, hoge boetes opleggen.

Van Zwitserse zijde is ook een aantal kwesties aangekaart. Op grond van de Duitse wetgeving 
over de detachering van werknemers in de bouw in Duitsland, zijn Zwitserse bedrijven 
bijvoorbeeld verplicht om een bijdrage te leveren aan het Duitse “verloffonds” (“Urlaubs-
und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft”) zelfs als zij al in Zwitserland verplicht zijn om 
betaald verlof mogelijk te maken. Een andere kwestie die door Zwitserse ondernemingen is 
genoemd, houdt verband met de verplichte garantie gedurende tien jaar (“garantie 
décennale”) voor alle werkzaamheden die in Frankrijk met betrekking tot gebouwen worden 
verricht. Alle aannemers dienen daartoe strekkende verzekeringen af te sluiten bij een Franse 
verzekeringsmaatschappij. De Zwitserse autoriteiten stellen dat het voor Zwitserse 
ondernemingen bijzonder moeilijk is om een dergelijke verzekering af te sluiten.
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In de EU zouden dergelijke kwesties uiteindelijk opgelost worden door het Europees Hof van 
Justitie. Op grond van de EER-overeenkomst is het EVA-Hof bevoegd om een oordeel te 
geven over de interpretatie van de overeenkomst. Wat de Overeenkomst over het vrije verkeer 
van personen betreft, bestaat er niet één specifieke gerechtelijke instantie die een uniforme 
interpretatie van de overeenkomst kan waarborgen.

Daarnaast is het eventuele inhoudelijke resultaat van een geschil onvoorspelbaar. In veel 
gevallen is het in de Overeenkomst over het vrije verkeer van personen onduidelijk welke 
verplichtingen er op de overeenkomstsluitende partijen rusten. In zoverre als de toepassing 
van de overeenkomst verband houdt met concepten van het Gemeenschapsrecht, zijn de 
overeenkomstsluitende partijen op grond van artikel 16, lid 2, van die overeenkomst 
uitsluitend gebonden aan de relevante jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen die vóór de datum van ondertekening van de overeenkomst tot stand is 
gekomen. Jurisprudentie die na de ondertekening van de overeenkomst tot stand komt, wordt 
“ter kennis gebracht van Zwitserland” via een informatiemechanisme binnen het Gemengd 
Comité, maar hierdoor wordt aan Zwitserland geen bindende verplichting opgelegd om die 
jurisprudentie in aanmerking te nemen. Geschillen worden veeleer per afzonderlijk geval op 
politiek niveau in het Gemengd Comité opgelost. Dit brengt onzekerheid voor het 
bedrijfsleven met zich mee. In het ergste geval zou dit kunnen leiden tot een afwijkende 
toepassing van het acquis in de EU en in Zwitserland.

4. Kwesties die een nadere bespreking behoeven

Met het oog op het in gang zetten van de discussie in de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming zijn er volgens de rapporteur verschillende kwesties die nader in 
overweging genomen zouden kunnen worden:

 Op welke wijze kan de beslechting van geschillen tussen de EU en Zwitserland met 
betrekking tot de grensoverschrijdende dienstverlening bevorderd worden?

 Op welke wijze kan er gezorgd worden voor een snellere convergentie van de wetgeving 
in Zwitserland en in de EU inzake de interne markt?

 Op welke wijze kan er een beter toezicht gewaarborgd worden op de tenuitvoerlegging 
van de Overeenkomst over het vrije verkeer van personen op het gebied van de 
dienstverlening?


