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BEKNOPTE MOTIVERING 

De voorstellen voor een Europees e-kaart voor diensten hebben tot doel het voor 

dienstverrichters eenvoudiger te maken binnen de EU tijdelijke grensoverschrijdende diensten 

te verrichten en hun diensten uit te breiden door bijvoorbeeld een vestiging in een andere 

lidstaat te openen. De voorstellen bestaan uit een verordening die de inhoud van de e-kaart 

regelt, en een richtlijn met bepalingen over procedures en gevolgen van de e-kaart. 

De rapporteur is het ermee eens dat de ontwikkeling van de diensteneconomie gestimuleerd 

moet worden en dat het potentieel van de interne markt voor diensten beter moet worden 

benut. Het is evenwel van essentieel belang dat maatregelen ter vergemakkelijking van het 

vrije verkeer van diensten gepaard gaan met het behoud van strenge normen voor 

consumenten en werknemers, en met waarborging van eerlijke concurrentie voor bedrijven. 

De Commissie stelt dat haar voorstel toegevoegde waarde meebrengt, maar zowel het voorstel 

als de bijgevoegde effectbeoordeling zijn aan veel kritiek onderhevig. Diverse organisaties, 

waaronder werkgevers en vakbonden in de sectoren waar de voorstellen de grootste impact 

hebben, plaatsen grote vraagtekens bij de veronderstelde toegevoegde waarde ervan. Ook is er 

bezorgdheid dat de e-kaart voor diensten schijnzelfstandigheid, zwartwerk en 

schijndetacheringen in de hand werkt. 

De Europese e-kaart voor diensten zou ook praktische oplossingen bieden voor het verkrijgen 

van een grensoverschrijdende verzekeringsdekking. Aangezien grensoverschrijdende 

verzekeringen in heel Europa beschikbaar zijn en door verzekeraars worden aangeboden, lijkt 

het erop dat de voorstellen een antwoord proberen te geven op problemen die niet voldoende 

zijn afgebakend. Volgens de Commissie bouwen de bepalingen inzake verzekeringspolissen 

voort op bestaande regelingen, en vereenvoudigen en harmoniseren zij de 

verzekeringsdekking. De sector verzekeringen vreest echter dat de voorstellen geen voordelen 

meebrengen voor de sector zelf, noch voor de klant, maar slechts kosten en lasten toevoegen 

aan de bestaande verzekeringsdekking. Het nut voor de verzekeringssector en de bescherming 

van de gebruikers van de e-kaart lijkt dan ook vrij beperkt. 

Het is duidelijk dat de voorstellen van de Commissie een aantal belangrijke vragen opwerpen. 

Zo wordt bijvoorbeeld wanneer een e-kaart voor diensten is aangevraagd en de lidstaat van 

ontvangst niet reageert, toch een e-kaart afgegeven, zonder dat de lidstaat van ontvangst 

controlemaatregelen kan treffen. De afgegeven e-kaart moet vervolgens door de lidstaat van 

ontvangst worden erkend, zonder dat deze de houder van de e-kaart verdere nationale 

vereisten kan opleggen. Het mechanisme van stilzwijgende instemming is problematisch. Om 

misbruik te voorkomen is het van essentieel belang dat alle aanvragen om een e-kaart voor 

diensten daadwerkelijk door de lidstaat van ontvangst kunnen worden gecontroleerd alvorens 

de e-kaart officieel wordt afgegeven. Dit dient tevens binnen een redelijke termijn te 

gebeuren. De voorgestelde termijnen voor de beoordeling van aanvragen en het nemen van 

besluiten doen ernstige twijfel rijzen of de lidstaten wel over het praktische vermogen en de 

capaciteit beschikken om aanvragen om e-kaarten binnen zulke korte termijnen doeltreffend 

te beoordelen. 

Verder vormt de onbeperkte geldigheid van de e-kaart een probleem. Het spreekt vanzelf dat 

de informatie die is verstrekt, heel snel verouderd kan raken. Ook blijkt uit de voorstellen niet 

duidelijk welke mogelijkheden de lidstaat van ontvangst heeft voor herbeoordeling, controle 
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achteraf en handhaving als de e-kaart eenmaal is afgegeven, bijvoorbeeld waarborging dat het 

bedrijf in kwestie belastingen en sociale premies afdraagt. 

Daarnaast lijkt het voorstel de lidstaat van ontvangst beperkingen op te leggen wat betreft de 

controle op bedrijven die gebruik willen maken van de in artikel 13 van de richtlijn gegeven 

mogelijkheid om een filiaal in een andere lidstaat te vestigen. Dit kan ingrijpende gevolgen 

hebben en druist in tegen het beginsel dat een bedrijf bij vestiging volledig is onderworpen 

aan de regels en het toezicht van de lidstaat van ontvangst. Hiermee worden frauduleuze 

praktijken en de oprichting van brievenbusfirma's in de hand gewerkt en wordt de deur 

opengezet naar belastingontwijkingsmethodes, daar de controlemaatregelen van de lidstaat 

van ontvangst beperkt lijken te worden zodra de e-kaart is afgegeven. 

Daarenboven zijn de voorstellen van de Commissie uiterst complex en bevatten zij op 

belangrijke punten veel onduidelijkheden, die nog verder worden versterkt door het grote 

aantal uitvoerings- en gedelegeerde handelingen, waardoor het moeilijk wordt om een 

duidelijk beeld te krijgen van de manier waarop de e-kaart voor diensten in de praktijk zal 

werken. 

Dit alles leidt tot de conclusie dat met recht de vraag kan worden gesteld of het 

Commissievoorstel eigenlijk wel duidelijke voordelen oplevert, of dat het alleen maar 

complexe administratieve structuren meebrengt waarom vrijwel niemand heeft gevraagd en 

waarvan maar weinigen in de praktijk gebruik zullen maken. 

Gezien het risico dat het voorstel zoals het nu op tafel ligt, niet bijdraagt aan de sociale 

dimensie van de interne markt en de strijd tegen sociale fraude, maar deze juist dreigt te 

ondermijnen, is de rapporteur van oordeel dat het weinig zinvol is om de voorstellen te 

amenderen en te proberen om alle tekortkomingen aan te pakken, en dat het de voorkeur 

verdient om de voorstellen volledig te verwerpen. Dit zou de Commissie de gelegenheid 

geven om een nader uitgewerkte beoordeling van de voordelen van een e-kaart voor diensten 

op te stellen en daarbij rekening te houden met het hele scala aan bestaande instrumenten op 

dit gebied, daar dit in de oorspronkelijke effectbeoordeling van de Commissie niet duidelijk 

tot uitdrukking komt. 

****** 

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de bevoegde Commissie interne 

markt en consumentenbescherming om verwerping van het voorstel van de Commissie voor 

te stellen. 
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