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BEKNOPTE MOTIVERING 

Onderhavig voorstel voor een verordening tot invoering van een Europese e-kaart voor 

diensten en de bijbehorende administratieve faciliteiten heeft tot doel de handel in diensten op 

de Europese interne markt te vergemakkelijken. Het maakt deel uit van een pakket dat tevens 

een voorstel voor een richtlijn inzake het juridische en operationele kader van de Europese e-

kaart voor diensten omvat. Het is de bedoeling dat de administratieve belemmeringen voor 

grensoverschrijdende dienstverrichters worden teruggedrongen. De rapporteur voor advies 

spreekt haar voldoening uit over het voornemen van de Commissie om de bureaucratische 

hindernissen op de interne markt weg te nemen. Zij stelt echter voor nogmaals na te gaan of 

het huidige voorstel wel aan zijn doel beantwoordt en of het een toegevoegde waarde 

meebrengt, en meent dat het in het licht van de werkelijke doelstellingen van de Commissie 

opnieuw getoetst zou moeten worden.  

De rapporteur voor advies vraagt zich namelijk af welke voordelen een verder 

wetgevingsinstrument op dit terrein zou meebrengen ten opzichte van de bestaande of 

voorgestelde instrumenten (detachering van werknemers, centrale contactpunten, Europese 

beroepskaart, SOLVIT, informatie-instrument voor de interne markt, centrale digitale 

toegangspoort). Met name rijst de vraag of het niet passender zou zijn om het bestaande 

juridisch kader te actualiseren in plaats van dit kader nog complexer te maken door de 

invoering van nieuwe structuren. Een voorbeeld: de Europese beroepskaart en de centrale 

contactpunten kunnen volgens de huidige wetgeving worden gebruikt om het doel te bereiken 

dat het Commissievoorstel met de Europese e-kaart voor diensten en de coördinerende 

autoriteiten beoogt (zie respectievelijk artikel 4 bis e.v. van Richtlijn 2005/36/EG en artikel 6 

van Richtlijn 2006/123/EG). Om het nog concreter te formuleren: er heerst bezorgdheid dat 

een duaal systeem grijze gebieden creëert die de onzekerheid voor bedrijven mogelijk nog 

verder vergroten.  

Veel vertegenwoordigers van de betrokken sectoren vrezen dat de voorgestelde verordening 

juist zelfs tot bijkomende obstakels voor bedrijven zal leiden in plaats van het tegendeel. Ook 

biedt de Europese e-kaart voor diensten geen oplossingen voor de problemen waarmee 

bedrijven worden geconfronteerd wanneer zij met grensoverschrijdende 

verzekeringsregelingen te maken krijgen. In veel landen is een aansprakelijkheidsverzekering 

verplicht voor eenieder die openbaar professionele diensten aanbiedt. Als gevolg van de 

omzetting van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties eisen 

vrijwel alle lidstaten voor ten minste een aantal beroepen een voorafgaande schriftelijke 

verklaring met de details inzake verzekering of andere individuele of collectieve vormen van 

bescherming inzake beroepsaansprakelijkheid. Het probleem is dat het voor een 

dienstverrichter of beroepsbeoefenaar die grensoverschrijdend werkzaam wil zijn, uitermate 

moeilijk is om een dergelijke verzekering af te sluiten. Verder vraagt de rapporteur voor 

advies zich af of de mate van controle van de aanvragen om een e-kaart die in het 

Commissievoorstel wordt beschreven, wel volstaat. Onduidelijke regels voor het vaststellen 

van professionele vereisten en korte termijnen voor toetsing maken het moeilijk om de 

aanvraagdocumenten grondig te onderzoeken. Hierdoor neemt het risico toe dat er valse 

identiteiten opduiken, hetgeen schadelijk is voor kwaliteits- en prestatienormen, evenals voor 

de handhaving van de toepasselijke wetgeving. 

De legislatieve kwaliteit van het Commissievoorstel is eveneens twijfelachtig. Het 

uiteindelijke juridisch kader zal bestaan uit een verordening, een richtlijn en verschillende 

gedelegeerde en uitvoeringshandelingen die daarop berusten. Het voorstel voor een 

verordening voorziet alleen al in 10 bevoegdheidstoekenningen om uitvoeringshandelingen 
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goed te keuren, alsmede twee bevoegdheidstoekenningen om gedelegeerde handelingen goed 

te keuren. Dit maakt het niet eenvoudiger om de werkelijke impact van de tekst te kunnen 

beoordelen en staat haaks op hetgeen kenmerkend is voor een verordening, namelijk de 

rechtstreekse toepasselijkheid ervan in het nationale rechtsbestel, en op de Beter wetgeven-

agenda van de Commissie.  

Concluderend kan worden gezegd dat de Commissie, in plaats van een nieuwe verordening en 

een nieuwe richtlijn (die nog eens moeten worden aangevuld met diverse gedelegeerde en 

uitvoeringshandelingen) in te voeren, zou moeten nagaan of het bestaande EU-acquis, zoals 

Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en/of de 

gedelegeerde en uitvoeringshandelingen die op basis van deze richtlijn worden goedgekeurd, 

waar passend kunnen worden gewijzigd, zodat zij ook de beroepen omvatten waarop de 

voorstellen inzake de Europese e-kaart voor diensten gericht zijn. Wat de vergemakkelijking 

van het grensoverschrijdend verrichten van diensten betreft zou de Commissie kunnen 

proberen hetzelfde resultaat op een minder omslachtige manier te bereiken.  

Gezien het bovenstaande beveelt de rapporteur voor advies aan het voorstel van de 

Commissie te verwerpen, maar dringt zij er tegelijkertijd bij de Commissie op aan met een 

oplossing te komen die geschikter is om de tekortkomingen waarmee dienstverrichters 

dagelijks geconfronteerd worden, te verhelpen. Tegen die achtergrond verzoekt zij de 

Commissie tevens ten volle rekening te houden met het advies van het Europees Economisch 

en Sociaal Comité, waarin vergelijkbare punten worden aangekaart. 

****** 

De Commissie juridische zaken verzoekt de bevoegde Commissie interne markt en 

consumentenbescherming om verwerping van het voorstel van de Commissie voor te stellen. 
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