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Betreft: Verzoekschrift 1099/2011, ingediend door Francesca Cardenia (Italiaanse 
nationaliteit), namens straatverkopers uit de regio Piemonte, over problemen 
voor de werkgelegenheid in de regio Piemonte als gevolg van de 
dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123/EG, de zogenaamde Bolkestein-richtlijn)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

In het verzoekschrift wordt gesteld dat de toepassing van Richtlijn 2006/123/EG over de 
liberalisering van diensten zeer ernstige problemen veroorzaakt voor de werkgelegenheid en 
de economie in de sector van straatverkopers in de regio Piemonte.

Veel straatverkopers hebben dure verkoopvergunningen gekocht (soms 200 000 euro) en zijn 
niet meer in staat hun bankschulden af te betalen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 januari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

Indiener heeft een klacht over de impact van de dienstenrichtlijn1 op straatverkopers, in het 
bijzonder in de regio Piemonte, in Italië.
Volgens indiener zal de inwerkingtreding van de wetgeving die de tenuitvoerlegging van de 
dienstenrichtlijn in Italië in 2015 moet verzekeren, dramatische financiële gevolgen hebben 
voor straatverkopers die actief zijn in de regio Piemonte. Uit het verzoekschrift blijkt in het 

                                               
1 Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt, PB L 376/2006.
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bijzonder dat veel straatverkopers voor de inwerkingtreding van de dienstenrichtlijn 
verkoopvergunningen van onbeperkte duur hadden gekocht tegen bijzonder hoge prijzen (tot 
200 000 euro in sommige gevallen) en dat zij bijgevolg nog steeds de leningen moeten 
aflossen die zij zijn aangegaan om die vergunningen te kunnen betalen. Met de 
tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn zullen zij hun rechten van onbepaalde duur 
kwijtraken, waardoor zij het risico lopen dat zij het uitstaande deel van die leningen niet meer 
zullen kunnen terugbetalen.

Indiener is van mening dat de dienstenrichtlijn “rechtstreeks indruist tegen de 
onvervreemdbare rechten van de mens”, aangezien zij “ervoor zorgt dat veel werknemers hun 
baan zullen kwijtraken in tijden van crisis”.

Opmerkingen van de Commissie

De Commissie is op de hoogte van de protesten van straatverkopers in Italië en Spanje tegen 
de tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn. Er zijn al schriftelijke vragen ingediend over dit 
thema, die de Commissie heeft beantwoord1. De Commissie is eveneens op de hoogte van de 
aanname van een verslag over een efficiëntere en eerlijkere handels- en distributiemarkt 
(2010/2109(INI)) door het Europees Parlement, en met name van punt 22 van dat verslag 
waarin het Europees Parlement ingaat op de bezorgdheid die werd geuit door rondtrekkende 
straatverkopers die in openbare ruimtes verkopen.

Eind 2011 heeft de Commissie voorts een informele vergadering belegd over de problemen 
van de straatverkopers, samen met Europees Parlementslid Gianluca Susta en 
vertegenwoordigers uit de regio Piemonte.  Sommige straatverkopers uit die regio waren 
eveneens aanwezig op de vergadering. Op basis van het debat dat daar gevoerd werd, lijkt het 
erop dat de huidige straatverkopers in de regio Piemonte bang zijn hun vergunning te 
verliezen en ten gevolge daarvan met financiële problemen geconfronteerd te worden.

Rondtrekkende straatverkopers moeten openbare grond gebruiken om hun activiteit te kunnen 
uitvoeren. Openbare grond is een beperkte hulpbron, waarvan slechts een bepaalde 
hoeveelheid  beschikbaar is, die niet echt uitgebreid kan worden. Gedurende een werkdag kan 
een stuk openbare grond slechts door één handelaar tegelijkertijd gebruikt worden. Openbare 
grond die gebruikt wordt voor straatverkoop is bijgevolg een zeldzame natuurlijke hulpbron.

Wanneer het aantal vergunningen beperkt is vanwege de schaarste van natuurlijke 
hulpbronnen of technische capaciteit, hebben de lidstaten krachtens artikel 12 van de 
dienstenrichtlijn niet alleen de mogelijkheid om slechts vergunningen van beperkte duur af te 
geven, maar zijn zij daartoe zelfs verplicht. Het doel van deze bepaling bestaat erin aanbieders 
van diensten een billijke en evenwichtige toegang tot de beschikbare ruimte te bieden. Het is 
de taak van de lidstaten om in het licht van de beschikbare openbare ruimte te bepalen 
hoeveel vergunningen afgegeven mogen worden en welke looptijd die vergunningen moeten 
hebben.

Er moet opgemerkt worden dat er bij het toekennen van vergunningen een specifieke 

                                               
1 Zie bijvoorbeeld de antwoorden op E-3377/10,  3434/10, E-4488/10, het gezamenlijke antwoord op E-3918 tot 
3941/10 en het antwoord op P-6712/11.
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selectieprocedure gevolgd moet worden om onpartijdigheid, transparantie en eerlijke 
mededingingsvoorwaarden te garanderen. Zoals bepaald in artikel 12, lid 3, van de 
dienstenrichtlijn, mogen lidstaten bij de vaststelling van regels voor de selectieprocedure 
onder andere rekening houden met overwegingen die betrekking hebben op de 
volksgezondheid, de doelstellingen van het sociaal beleid, de gezondheid en de veiligheid van 
werknemers of zelfstandigen, de bescherming van het milieu, het behoud van cultureel 
erfgoed, voor zover dat gebeurt in overeenstemming met de algemene beginselen van non-
discriminatie, noodzaak en evenredigheid die ten aanzien van de vergunningsvoorwaarden 
zijn vastgelegd in artikel 10 van de dienstenrichtlijn.

Een automatische vernieuwing van vergunningen zou – net zoals andere voordelen die aan 
gevestigde aanbieders van diensten zouden worden toegekend en andere aanbieders die 
eventueel toegang willen krijgen tot dezelfde activiteit zouden benadelen – indruisen tegen 
het beginsel van een gelijke behandeling van aanbieders van diensten. De periode waarvoor 
vergunningen worden afgegeven moet evenwel van dien aard zijn dat zij de aanbieder in staat 
stelt om de kosten van de investering terug te verdienen en een billijk rendement oplevert1.

Wat de vermeende schending van de grondrechten betreft, wenst de Commissie op te merken 
dat hoewel de vergunningsregeling mogelijk een beperking inhoudt van de vrijheid van 
ondernemerschap (die beschermd is uit hoofde van artikel 16 van het Handvest van de 
Grondrechten), zulke beperking als gerechtvaardigd beschouwd kan worden aangezien zij niet 
discriminatoir is en uitgaat van het openbare belang (zoals bepaald in artikel 9 van de 
richtlijn). Het niet-discriminerende karakter van de vergunningsprocedure voldoet aan artikel 
15 van het Handvest, uit hoofde waarvan EU-burgers het recht hebben om in eender welke 
lidstaat een baan te zoeken, te werken, hun recht van vestiging uit te oefenen en diensten aan 
te bieden. De Commissie is van mening dat deze vergunningsprocedure geen inbreuk vormt 
op andere rechten uit het Handvest.

Conclusies

De tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn moet de transparantie verbeteren en eerlijke 
mededingingsvoorwaarden creëren voor de toegang tot plaatselijke markten, wat de 
aanbieders van diensten ten goede zal komen. De Commissie is van mening dat die voordelen 
gerealiseerd kunnen worden zonder afbreuk te doen aan de doelstellingen van het sociale 
beleid. Het is de taak van de lidstaat om die doelstellingen in aanmerking te nemen in hun 
selectiecriteria. De Commissie is daarom niet voornemens een herziening van de 
dienstenrichtlijn voor te stellen in het licht van de specifieke problemen van straatverkopers.

                                               
1 Zie overweging 62 van de dienstenrichtlijn.


