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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn 2006/123/EG
(2010/2063(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 3 van het EU-Verdrag,

– gelet op de artikelen 9, 49 en 56 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie,

– gelet op het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 
2006 betreffende diensten op de interne markt1,

– gezien de informatieve nota van de Commissie van 18 mei 2010 aan de Raad 
"Concurrentievermogen" over de stand van zaken met betrekking tot de tenuitvoerlegging 
van de dienstenrichtlijn,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Naar een Single Market Act" 
(COM(2010)0608),

– gelet op artikel 48 en artikel 119, lid 2, van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en van de Commissie 
regionale ontwikkeling (A7-0000/2010),

A. overwegende dat de dienstenrichtlijn gericht is op de voltooiing van de interne markt voor 
diensten maar ook op een hoog niveau van kwaliteit en sociale cohesie,

B. overwegende dat de dienstenrichtlijn een instrument vormt voor de groei van de Europese 
Unie en dat de tenuitvoerlegging ervan moet worden ingebed in het kader van de strategie 
Europa 2020 en de Single Market Act,

C. overwegende dat de omzetting van de dienstenrichtlijn een grote uitdaging vormt voor de 
lidstaten, de overheden en de plaatselijke autoriteiten vanwege de bepalingen op het 
gebied van vrijheid van vestiging en vrij verkeer van diensten en de opening van 
specifieke loketten om de dienstverrichters te begeleiden,

D. overwegende dat de gevolgen van de richtlijn voor de economie, de ondernemingen en de 
burgers pas kunnen worden beoordeeld wanneer de richtlijn in alle lidstaten van de Unie 
is omgezet,

E. overwegende dat de kwaliteit van de tenuitvoerlegging van de richtlijn door de lidstaten 

                                               
1 PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36.
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even essentieel is als de inachtneming van de erin gestelde termijnen,

1. herinnert aan het ongekende publieke en politieke debat over de dienstenrichtlijn en de 
sleutelrol van het Europees Parlement hierin; is derhalve van mening dat het Europees 
Parlement moet zorgen voor een efficiënte follow-up van het proces van tenuitvoerlegging 
van de richtlijn door de lidstaten; verzoekt de Commissie het Parlement regelmatig op de 
hoogte te stellen van de stand van zaken met betrekking tot de omzetting;

2. is verheugd dat de tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn in alle lidstaten een 
ongekende dynamiek van modernisering teweegbrengt die zijn weerslag vindt in nieuwe 
werk- en evaluatiemethoden; benadrukt de sleutelrol van de sociale partners en 
beroepsorganisaties in het omzettingsproces; verzoekt de Commissie hen volledig te 
betrekken in de fase van de wederzijdse evaluatie;

3. wijst erop op dat het merendeel van de lidstaten heeft gekozen voor een omzetting via 
horizontale wetgeving; merkt echter op dat de wijze van omzetting afhangt van de 
specifieke interne organisatie van de lidstaten; verzoekt de lidstaten transparantie te 
betrachten bij het omzettingsproces, met name door de nationale parlementen er sterker bij 
te betrekken;

Evaluatieproces

4. is van mening dat het evaluatieproces van de nationale wetgevingen betreffende de 
vrijheid van vestiging en het vrije verkeer van diensten een pijler van de richtlijn vormt; 
merkt op dat de vergunningsstelsels aan de hand dit proces gemoderniseerd moeten 
kunnen worden, alsmede de eisen op het gebied van de vrijheid van vestiging en het vrije 
verkeer van diensten, ten einde het grensoverschrijdend verrichten van diensten te 
vergemakkelijken;

5. herinnert eraan dat de lidstaten hun vergunningsstelsels en bepaalde eisen kunnen 
handhaven als deze non-discriminatoir, noodzakelijk en proportioneel zijn; benadrukt in 
dit verband dat de lidstaten een aantal vergunningsstelsels hebben gehandhaafd door ze 
toegankelijker en transparanter te maken voor de dienstverrichters;

6. benadrukt de moeilijkheden die ondervonden worden bij de erkenning van de 
beroepskwalificaties; herinnert eraan dat de dienstenrichtlijn niet van toepassing kan zijn 
op bepalingen die reeds zijn opgenomen in sectorale richtlijnen; verzoekt de Commissie 
duidelijkheid te scheppen in deze situatie middels een herziening van de richtlijn inzake 
beroepskwalificaties;

7. herinnert aan het specifieke karakter van de bepalingen inzake de vrijheid van vestiging en 
het tijdelijk verrichten van diensten in een andere lidstaat; verzoekt de Commissie bij haar 
evaluatie ten volle rekening te houden met dit specifieke karakter;

8. benadrukt dat dit evaluatieproces een omvangrijke taak is voor de nationale overheden en 
dat hier bij de evaluatie van de omzetting rekening gehouden moet worden;

9. neemt kennis van de inspanningen van de lidstaten om een proces van wederzijdse 
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evaluatie op gang te brengen; is van mening dat het proces nog niet dermate is gevorderd 
dat de doelmatigheid ervan kan worden beoordeeld; wenst dat de Commissie een 
diepgaand onderzoek instelt naar het potentieel van deze nieuwe methode in het kader van 
de Single Market Act; betreurt dat het Europees Parlement en de nationale parlementen 
niet meer worden betrokken bij dit proces van wederzijdse evaluatie;

Eén-loket

10. is van mening dat de opening van specifieke loketten (één-loket) een essentieel element is 
van een doelmatige tenuitvoerlegging van de richtlijn; erkent dat dit een substantiële 
inspanning vergt van de lidstaten op financieel, technisch en organisatorisch vlak; 
benadrukt dat de sociale partners erbij moeten worden betrokken;

11. verzoekt de lidstaten de toegankelijkheid van het loket te blijven verbeteren, alsmede de 
kwaliteit en de relevantie van de informatie die verstrekt wordt aan de dienstverrichters; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om ervoor te zorgen dat de informatie die verstrekt 
wordt door deze loketten beschikbaar is in meerdere talen;

12. betreurt dat de dienstverrichters tot dusver amper op de hoogte zijn van deze loketten; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten zo spoedig mogelijk een voorlichtingscampagne te 
starten die gericht is op alle betrokkenen;

13. verzoekt de lidstaten de nodige statistische gegevens te verstrekken voor de evaluatie van 
de werking van de loketten en de gevolgen ervan op Europees niveau;

14. verzoekt de Commissie om de synergie te versterken tussen de loketten die op nationaal 
niveau zijn geopend en om de technische en operationele instrumenten te ontwikkelen die 
voor deze synergie nodig zijn; 

Administratieve samenwerking

15. herinnert aan het belang van de bepalingen op het gebied van administratieve 
samenwerking en wederzijdse bijstand; is van mening dat de tenuitvoerlegging van deze 
bepalingen onontbeerlijk is voor een effectieve controle van de dienstverrichters en 
kwalitatief hoogwaardige en veilige diensten binnen de Europese Unie;

16. is verheugd over het toenemend aantal meldingen van de nationale autoriteiten die 
bevoegd zijn voor de controle van de diensten bij het Informatiesysteem voor de interne 
markt (IMI), waardoor de gegevens direct, snel en doelmatig kunnen worden 
uitgewisseld;

17. benadrukt dat er opleidingsactiviteiten moeten worden georganiseerd voor ambtenaren 
van nationale en regionale overheden die belast zijn met de controle van de diensten; 
verzoekt de Commissie hiervoor een meerjarenprogramma op te zetten;

Toepassingsgebied 

18. merkt op dat er in sommige lidstaten moeilijkheden zijn ondervonden om nauwkeurig aan 
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te geven welke diensten zijn uitgesloten van de richtlijn, met name de sociale diensten en 
de diensten van de gezondheidszorg; herinnert eraan dat deze diensten zijn uitgesloten 
vanwege hun specifieke karakter en dat zij een sectoraal communautair wetgevingskader 
vereisen;

19. is van mening dat aanvullende maatregelen die nodig zijn voor de voltooiing van de 
interne dienstenmarkt moeten worden opgenomen in het kader van de discussie over de 
Single Market Act;

20. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de Raad, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Op 28 december 2006 is de Europese dienstenrichtlijn (2006/123/EG) in werking getreden. 
Doel van de dienstenrichtlijn is de markt voor dienstverrichters in de Europese Unie te 
openen, protectionistische beperkingen van de lidstaten voor de uitoefening van een 
dienstverrichtingsactiviteit op te heffen en het beginsel van vrij verkeer, dat de grondslag 
vormt van de interne markt, toe te passen: kortom, de Europese dienstverrichters moeten hun 
werk zonder bureaucratische belemmeringen overal in de EU kunnen aanbieden. 

Ten onrechte wordt altijd beweerd dat de richtlijn de dienstensector zou dereguleren of 
liberaliseren. Dat is niet zo. Doel van de dienstenrichtlijn is de toegang tot de markten in de 
lidstaten zo te regelen dat willekeurige belemmeringen worden weggenomen en dat regels die 
in de lidstaten gehandhaafd worden, terecht en non-discriminatoir zijn. Er werd uitdrukkelijk 
bepaald dat het wetsvoorstel geen gevolgen zou hebben voor het arbeidsrecht noch voor de 
rechten van werknemers, daar heeft het Europees Parlement veel waarde aan gehecht. 

Europese en nationale verworvenheden konden zo veilig worden gesteld. Het 
oorspronglandbeginsel dat sociale dumping in de hand zou werken, en dat erop neer zou 
komen dat de dienstverrichter bij werkzaamheden in het EU-buitenland alleen gehouden zou 
zijn aan de regels van zijn land van oorsprong, werd geschrapt en vervangen door het 
gastlandbeginsel. De richtlijn staat de landen nu toe hun eigen regelingen inzake 
arbeidsvoorwaarden toe te passen, inclusief regelingen die in algemeen verbindende cao-
overeenkomsten zijn vastgelegd. 

Vastgesteld moet worden dat het Europees Parlement de motor van de wetgevingsmachine is 
geworden en het is uniek dat de Raad in grote lijnen heeft ingestemd met de voorstellen van 
het Europees Parlement. Met name wat de formulering van artikel 16 betreft waarin het 
volgende benadrukt wordt: "De lidstaat waarnaar de dienstverrichter zich begeeft, wordt niet 
verhinderd om, ... , eisen ... te stellen als deze gerechtvaardigd zijn om redenen in verband 
met de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of de bescherming van het 
milieu. Ook wordt die lidstaat niet verhinderd om in overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht zijn voorschriften inzake de arbeidsvoorwaarden toe te passen, 
waaronder die welke zijn neergelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten".

Het Europees Parlement constateerde in de eerste plaats vertraging bij de omzetting van de 
dienstenrichtlijn in de lidstaten en voor een deel hevige discussies. Het besloot daarop het 
omzettingsproces nauwkeurig te volgen en te begeleiden. Haperende omzetting en vragen 
over de interpretatie en de toepassing van de richtlijn werden aan de orde gesteld. Dat was de 
aanleiding voor dit verslag. 

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van de dienstenrichtlijn omvat in wezen alle commerciële diensten die 
worden aangeboden door in een lidstaat gevestigde dienstverrichters. Niet onder het 
toepassingsgebied vallen niet-economische diensten van algemeen belang, financiële 
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diensten, diensten op het gebied van vervoer, diensten van uitzendbureaus, diensten  van de 
gezondheidszorg en sociale diensten op het gebied van verzorging, kinderzorg en 
woningbouw. De diensten van algemeen belang worden door de richtlijn niet ter discussie 
gesteld en de richtlijn dient in geen geval tot uitholling van de publieke basiszorg. 

De rapporteur benadrukt dat het toepassingsgebied van de richtlijn duidelijk moet worden 
geïmplementeerd. Want alleen zo kan rechtszekerheid worden gecreëerd. De rapporteur 
benadrukt ook met name dat de omzetting van de dienstenrichtlijn in de lidstaten niet als 
voorwendsel voor deregulering of privatisering mag worden gebruikt. Wanneer een regering 
een privatisering wil doorvoeren moet zij ook de verantwoordelijkheid voor haar eigen 
handelen op zich nemen. 

In de loop van het omzettingsproces is duidelijk geworden dat het vele dienstverrichters niet 
duidelijk is of de door hen aangeboden diensten onder de richtlijn vallen of niet. Dat geldt met 
name voor artikel 2, letter j). Hier wordt een beroep gedaan op de lidstaten om gebruik te 
maken van de instrumenten van de richtlijn en ze aan te wenden, bijvoorbeeld om de 
kinderzorg uit de werkingssfeer van de dienstenrichtlijn te halen. 

De rapporteur benadrukt verder dat het noodzakelijk is niet alleen de onder de richtlijn 
vallende diensten en de diensten van algemeen belang duidelijk af te bakenen, maar ook te 
waarborgen dat de diensten in het algemene economische belang door kaderwetgeving 
worden beschermd. 

Eén-loket

Voor de dienstverrichters zijn de vereenvoudiging van de administratieve procedures en de 
opening van specifieke loketten grote voordelen. Dit instrument kan, wanneer het juist wordt 
ingericht, van bijzonder belang zijn voor kleine en middelgrote ondernemingen. 

Alle procedures en formaliteiten die voor de start en uitoefening van een 
dienstverrichtingsactiviteit bij het grensoverschrijdend verrichten van diensten nodig zijn, 
moeten via dit loket geregeld kunnen worden. Hier moet nauwkeurige, volledige en 
begrijpelijke informatie over formaliteiten, administratieve procedures, geldende wetgeving 
enz. ter beschikking worden gesteld. Bovendien moeten de ondernemers bij het doorlopen van 
de nodige administratieve procedures worden begeleid. De procedure zou zo mogelijk via 
elektronische weg doorlopen moeten kunnen worden.

De rapporteur gaat ervan uit dat bij de totstandkoming van het loket alle belanghebbenden, 
d.w.z. naast de ondernemingen ook vertegenwoordigers van werknemers, betrokken werden 
om te waarborgen dat alle relevante informatie ook kan worden verstrekt en met name over 
het geldende arbeidsrecht, opdat eventuele problemen zo snel en eenvoudig mogelijk kunnen 
worden opgelost. 

De rapporteur vindt het echter onjuist als het loket zich uitsluitend zou beperken tot de 
elektronische vorm. Een persoonlijk advies door gekwalificeerd personeel zou de regel 
moeten zijn. Om die reden moet het loket ertoe worden verplicht de dienstverrichters te 
informeren over het geldende arbeidsrecht en sociaal recht. Alleen op die manier kan ervoor 
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worden gezorgd dat een dienstverrichter zich er niet op kan beroepen dat hij niet op de hoogte 
was van de wettelijke normen van het betreffende land. Verder zou een coördinatie van de 
verschillende loketten nodig zijn om ervoor te zorgen dat de dienstverrichters beschikken over 
de actueelste informatie.

Het spreekt tevens voor zich dat de aangeboden informatie in meerdere talen beschikbaar is. 

Administratieve samenwerking 

In de dienstenrichtlijn wordt duidelijk gemaakt dat de vestigingslidstaat en de lidstaat waarin 
de dienst wordt verricht verplicht zijn om met elkaar samen te werken op het administratieve 
vlak. Daarbij helpt het Informatiesysteem voor de interne markt (IMI) de bevoegde 
autoriteiten in de lidstaten om praktische belemmeringen weg te nemen. Het IMI is een 
prijzenswaardig instrument, omdat het het werk van de administraties ondersteunt doordat 
verschillende beheerssystemen, taalbarrières of ontbrekende informatie over het loket in 
andere lidstaten hier opgenomen kunnen worden. De rapporteur zal er in de toekomst nog 
meer op letten dat dit systeem ook daadwerkelijk wordt benut. Hier schijnen de lidstaten nog 
de nodige achterstand te moeten inlopen.

Wederzijdse evaluatie
De rapporteur zou nogmaals willen benadrukken dat de destijds door de Raad ingevoerde 
procedure voor de wederzijdse evaluatie tot onnodige bureaucratische belasting van de 
nationale, regionale en lokale autoriteiten leidt.
Naast het grote aantal nationale wetten die aan de dienstenrichtlijn moeten worden aangepast, 
moeten de lidstaten aan de Commissie verslag uitbrengen over hun vergunningsstelsels 
(artikel 9, lid 2), hun eisen betreffende de vrijheid van vestiging (artikel 15), alsmede over 
hun eisen betreffende de multidisciplinaire activiteiten (artikel 25, lid 3). 
De mogelijke voordelen van deze procedure moeten nog nauwkeurig worden nagegaan 
aangezien de bureaucratische rompslomp en de kosten die dat met zich mee brengt volgens de 
rapporteur blijven bestaan. 


