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De�Dienstenrichtlijn�

�

Op�28�december�2006�is�de�Richtlijn�2006/123/EG�van�het�Europees�Parlement�en�de�Raad�

betreffende�diensten�op�de�interne�markt�(hierna:�de�Dienstenrichtlijn)�in�werking�getreden.�Deze�

richtlijn�heeft�tot�doel�het�functioneren�van�de�interne�markt�voor�diensten�binnen�de�Europese�Unie�

(EU)�te�bevorderen�door�ongerechtvaardigde�belemmeringen�weg�te�nemen�voor�de�vrije�vestiging�en�

het�vrij�verkeer�van�diensten�in�de�EU.�

�

Onder�het�beginsel�van�vrije�vestiging�en�vrij�verkeer�van�diensten�kan�iedere�Europese�onderneming�

of�ondernemer�die�diensten�verricht,�zich�in�een�andere�EU1lidstaat�vestigen�of�daar�een�dienst�

leveren.�Belemmeringen�die�het�voor�de�ondernemer�uit�een�andere�EU1lidstaat�moeilijker�kunnen�

maken�om�zich�in�Nederland�te�vestigen�of�om�hier�tijdelijk�een�dienst�te�kunnen�verrichten,�zijn�in�

beginsel�verboden.�Hierdoor�wordt�het�grensoverschrijdend�aanbieden�van�diensten�namelijk�

belemmerd.�Deze�belemmeringen�moeten�in�beginsel�worden�aangepast�of�ingetrokken.�

�

De�Dienstenrichtlijn�bevat�bepalingen�die�de�EU1lidstaten�verplichten�hun�wet1�en�regelgeving�die�

betrekking�heeft�op�diensten,�door�te�lichten�(te�‘screenen’)�op�de�aanwezigheid�van�belemmeringen�

voor�de�toegang�tot�en�de�uitoefening�van�diensten.�De�richtlijn�verplicht�de�EU1lidstaten�vervolgens�

om�te�motiveren�waarom�deze�belemmeringen�gerechtvaardigd�zijn�in�het�licht�van�de�

Dienstenrichtlijn.�

�

Over�de�resultaten�van�deze�nationale�screeningsoperaties�moet�door�de�EU1lidstaten�verslag�worden�

gedaan�aan�de�Europese�Commissie.�Deze�verslagen�vormen�de�basis�voor�een�proces�van�

wederzijdse�beoordeling�door�de�EU1lidstaten�en�de�Europese�Commissie�zelf�(zie�artikel�39�van�de�

richtlijn).�

�

�

Doel�en�inhoud�van�deze�handreiking�

�

Deze�handreiking�is�bedoeld�om�gemeenten,�provincies�en�waterschappen�te�helpen�met�de�

screening�van�de�eigen�regelgeving.�De�algehele�screeningsoperatie�wordt�in�Nederland�

gecoördineerd�door�de�Projectgroep�Implementatie�Dienstenrichtlijn�(PID).�De�handreiking�bevat�een�

beoordelingskader�waarmee�iedere�gemeente,�provincie�en�waterschap�met�de�toetsing�van�vereisten�

in�regelgeving�ten�aanzien�van�diensten�aan�de�slag�kan�gaan.�

�

�

De�screening�van�regelgeving�is�van�belang�om�inhoudelijk�de�betreffende�regelgeving�op�orde�te�

hebben�conform�Europese�regels.�Echter,�door�middel�van�deze�screening�wordt�ook�inzichtelijk�welke�

regelgeving�via�het�digitale�één1loket�voor�dienstverrichters�ontsloten�dient�te�worden�(artikel�6�t/m�8�

van�de�richtlijn)�en�voor�welke�regelgeving�de�bepalingen�in�de�Dienstenrichtlijn�ten�aanzien�van�

administratieve�samenwerking�op�het�gebied�van�toezicht�en�handhaving�gelden�(zie�artikel�28�t/m�36�

van�de�richtlijn).�

�

Lees�meer�informatie�over�het�één1loket�en�de�administratieve�samenwerking�op�de�website�

www.dienstenrichtlijn.ez.nl.��

�

�

�

�
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In�hoofdstuk�1�vindt�u�een�beschrijving�van�de�procedure�voor�de�selectie�van�relevante�regelgeving.�

De�geselecteerde�regelgeving�dient�vervolgens�inhoudelijk�te�worden�beoordeeld�op�

vergunningsstelsels�en�specifieke�vereisten�aan�de�toegang�tot�of�uitoefening�van�een�dienst�(zie�

hoofdstuk�2).�In�hoofdstuk�3�vindt�u�een�stapsgewijze�toelichting�bij�het�rapportageformulier�voor�de�

inhoudelijke�screening.�

�

�����������

Nederland�is�op�grond�van�de�Dienstenrichtlijn�(artikel�39,�leden�1�en�5)�verplicht�om�over�de�

resultaten�van�de�screening�een�verslag�in�te�dienen�bij�de�Europese�Commissie.�Het�is�daarom�

noodzakelijk�om�de�resultaten�van�de�screening�duidelijk�weer�te�geven�in�een�rapportageformulier�

(zie�bijlage�1).�

�

De�PID�verzamelt�de�screeningsresultaten�van�alle�overheden�en�instanties�in�Nederland�en�zorgt�

voor�de�aanlevering�van�een�geïntegreerd�verslag�bij�de�Europese�Commissie.�In�dit�verslag�komen�

dus�alle�eisen�en�vergunningstelsels�te�staan�die�er�in�Nederland�zijn�ten�aanzien�van�diensten�en�

waarom�deze�noodzakelijk�en�gerechtvaardigd�zijn�of�hoe�en�waarom�deze�ingetrokken�of�aangepast�

zijn.�

�

�

Het�totale�verslag�moet�uiterlijk�eind�2009�ingediend�zijn.�Er�is�voor�de�PID�nog�heel�wat�werk�te�

verrichten�tussen�het�moment�van�verzamelen�van�resultaten�van�de�diverse�instanties�en�het�moment�

van�indienen�van�het�verslag�bij�de�Europese�Commissie.�

�

Als�deadline�voor�aanlevering�van�de�screeningsresultaten�bij�de�PID�wordt�dan�ook�1�september�

2008�gehanteerd.
1
�

�

�

�������������������
����������

De�verplichting�tot�screening�heeft�betrekking�op�regelgeving�die�op�31�december�2006�in�werking�

was.�Nieuwe�en�gewijzigde�regelgeving�in�werking�vanaf�1�januari�2007�valt�onder�de�

notificatieverplichting�van�de�Dienstenrichtlijn.�Echter,�totdat�u�uw�screeningsrapportages�bij�de�PID�

heeft�ingeleverd,�hoeft�u�nieuwe�of�gewijzigde�regelgeving�nog�niet�individueel�te�notificeren�bij�de�

Europese�Commissie.�U�dient�nieuwe�of�gewijzigde�regelgeving�wel�te�notificeren,�maar�u�kunt�dit�

doen�door�deze�notificaties�als�bijlage�(addendum)�bij�uw�screeningsrapportages�bij�de�PID�aan�te�

leveren.�Meer�uitleg�over�deze�procedure�vindt�u�in�hoofdstuk�4�van�deze�handreiking.�

�

�

Verder�nog�van�belang�

�

�����������������������

�������������������������������������

De�VNG�heeft�in�2007�de�model1APV�gescreend�en�screent�momenteel�(februari�2008)�de�overige�

relevante�modelverordeningen�in�het�kader�van�de�Dienstenrichtlijn.�Voor�zover�gemeenten�de�

modelverordeningen�één1op1één�overnemen,�hoeven�zij�voor�deze�verordeningen�geen�eigen�

screening�uit�te�voeren.�Indien�een�gemeente�afwijkt�van�het�model�van�de�VNG,�is�eigenstandige�

screening�door�de�gemeente�nodig.�Indien�gemeenten�naast�de�modelverordeningen�nog�andere�

regelgeving�hebben,�moeten�zij�deze�zelf�screenen.�Hetzelfde�principe�geldt�voor�de�modellen�van�de�

�������������������������������������������������
1
�In�versie�1.0�(februari�2008)�van�deze�handreiking�werd�nog�de�datum�van�1�juli�2008�gehanteerd.�Mede�naar�aanleiding�van�

de�regionale�informatiebijeenkomsten�in�april�2008�is�besloten�de�inleverdatum�te�verschuiven�naar�1�september�2008.�
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Unie�van�Waterschappen.�De�provincies�screenen�hun�regelgeving�in�het�kader�van�de�IPO1

werkgroep�Europaproof.�

�

����	������

Bij�bepaalde�regelgeving�van�gemeenten,�provincies�en�waterschappen�kan�sprake�zijn�van�

medebewind.�Medeoverheden�dienen�de�uitwerking�van�hun�regelgeving�ten�aanzien�van�hun�eigen�

bevoegdheid�te�screenen.�Echter,�het�kan�helpen�de�screeningsresultaten�te�kunnen�raadplegen�van�

de�betreffende�wetgeving�van�een�vakdepartement.�Indien�u�meer�informatie�wilt�hebben�over�de�

screening�van�regelgeving�in�het�kader�van�medebewind,�dan�kunt�u�contact�opnemen�met�de�PID�

(zie�pagina�6�voor�de�contactgegevens).�

�

Hier�en�daar�in�deze�handreiking�worden�voorbeelden�gegeven�die�o.m.�gebaseerd�zijn�op�uitkomsten�

van�gesprekken�tussen�de�IPO1werkgroep�Europaproof�en�vakdepartementen.�Ook�indien�u�bij�deze�

voorbeelden�meer�toelichting�wenst,�kunt�u�contact�opnemen�met�de�PID.�

�

��������������� !�����������

Gemeenten,�provincies�en�waterschappen�die�deelnemen�aan�een�gemeenschappelijke�regeling�in�

enigerlei�vorm,�dienen�zelf�te�inventariseren�of�in�dat�kader�sprake�is�van�regelgeving�die�mogelijk�

onder�de�reikwijdte�van�de�Dienstenrichtlijn,�en�als�gevolg�daarvan�gescreend�dient�te�worden.�De�PID�

ontvangt�van�gemeenten,�provincies�en�waterschappen�graag�informatie�over�de�betreffende�

gemeenschappelijke�regelingen�waar�zij�aan�deelnemen.�

�
"���#��������

���������

De�screening�(en�verslaglegging�aan�de�Europese�Commissie)�die�in�deze�handreiking�toegelicht�

wordt,�omvat�niet�alle�artikelen�van�de�Dienstenrichtlijn.�Gelet�op�de�verplichting�tot�volledige�en�juiste�

implementatie�van�de�Dienstenrichtlijn�in�de�Nederlandse�rechtsorde�kan�het�dus�nodig�zijn�om�de�

gescreende�regelgeving�op�bepaalde�aspecten�verder�door�te�lichten.�Op�dit�moment�wordt�door�de�

PID�geïnventariseerd�om�welke�aspecten�het�gaat.�Daarbij�kan�bijvoorbeeld�gedacht�worden�aan�een�

toets�van�de�vergunningsstelsels�die�onder�de�Dienstenrichtlijn�vallen�aan�de�eisen�die�artikel�12�van�

de�richtlijn�stelt�aan�schaarse�vergunningen.�

�

U�zult�over�deze�aanvullende�doorlichting�worden�geïnformeerd�via�diverse�kanalen,�waaronder�de�

website�van�EZ�over�de�Dienstenrichtlijn:�www.dienstenrichtlijn.ez.nl�(zie�overige�contactgegevens�op�

pagina�6).�

�

$
��������%�&��������
��
�����
�

Artikel�13�lid�4�van�de�Dienstenrichtlijn�bevat�het�uitgangspunt�dat�een�vergunning�wordt�geacht�te�zijn�

verleend�bij�het�uitblijven�van�een�antwoord�binnen�de�vastgestelde�termijn�(��&��������
��
�����
).�Dit�

uitgangspunt�moet�worden�vastgelegd�in�de�relevante�wettelijke�regelingen.�Hierbij�kan�verwezen�

worden�naar�het�kabinetsstandpunt�over�de���&��������
��
�����
�dat�op�18�december�2007�naar�

de�Tweede�Kamer�is�gestuurd.�

�

In�dit�kabinetsstandpunt�staat�onder�meer�dat�de�Algemene�wet�bestuursrecht�(via�de�wetgeving�ter�

implementatie�van�de�Dienstenrichtlijn)�zal�worden�aangepast�om�de���&��������
��
�����
�mogelijk�te�

maken.�Verder�is�daar�gemeld�dat�per�vergunningstelsel�zal�moeten�worden�bekeken�of�dat�stelsel�

zich�leent�voor�toepassing�van�de���&��������
��
�����
.�Dit�geldt�voor�alle�vergunningstelsels�ongeacht�

of�deze�onder�de�werking�van�de�Dienstenrichtlijn�vallen.��

�
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Ook�over�de�toepassing�van�de���&��������
��
�����
�zult�u�worden�geïnformeerd�via�diverse�kanalen,�

zoals�de�website�van�EZ�en�het�Kenniscentrum�Europa�decentraal�(zie�pagina�6�voor�

contactinformatie).�

�

�

�

U�zult�over�de�eventueel�benodigde�aanvullende�doorlichting�en�de�toepassing�van�de���&��������
�

�
�����
�worden�geïnformeerd�via�diverse�kanalen,�zoals�de�website�van�EZ�en�het�Kenniscentrum�

Europa�decentraal�(zie�voor�contactinformatie�hieronder).�

�

�

�

Contactinformatie�

�

Voor�meer�informatie�over�de�Dienstenrichtlijn�in�het�algemeen�of�over�het�screeningsproces�in�het�

bijzonder�kunt�u�contact�opnemen�met�de�volgende�instanties:�

�

Projectgroep�Implementatie�Dienstenrichtlijn�(PID)� � Kenniscentrum�Europa�decentraal�

Website:�www.dienstenrichtlijn.ez.nl�� � � � Website:�www.europadecentraal.nl�

Telefoon:�0701379� � � � � � Telefoon:�0701338�1090�

E1mail:�dienstenrichtlijn@minez.nl� � � � E1mail:�info@europadecentraal.nl�

�

6342
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1� Selectie�van�relevante�regelgeving�betreffende�diensten�

�

Om�te�bepalen�of�regelgeving�of�beleidsregels�onder�de�screeningsverplichting�van�de�

Dienstenrichtlijn�vallen,�volgt�u�de�volgende�stappen.�In�bijlage�1�vindt�u�het�rapportageformulier�

waarin�u�de�screeningsresultaten�dient�weer�te�geven.�

�

�

1.1� Voorafgaand�aan�de�selectie�

�

�

Voor�de�selectie�dient�u�de�inhoud�te�bezien�van�alle�algemeen�verbindende�voorschriften�in�

regelgeving,�beleidsregels�en�vergunningstelsels.�

�

�

������������!���������������������	��������

��������'�

Een�algemeen�verbindend�voorschrift�is�een�naar�buiten�werkende�algemene�regel,�vastgesteld�bij�of�

krachtens�wet�dan�wel,�in�bijzondere�gevallen,�bij�of�krachtens�zelfstandige�algemene�maatregel�van�

bestuur.�

�

�

Let�op:�streekplannen�en�bestemmingsplannen�zoals�in�Nederland�geregeld,�hoeven�niet�in�de�

screening�te�worden�meegenomen.�Dit�standpunt�van�de�PID�volgt�op�bilaterale�besprekingen�met�de�

Europese�Commissie�en�een�analyse�van�hoe�streek1�en�bestemmingsplannen�in�Nederland�zijn�

ingericht.�De�grondslag�voor�dit�standpunt�is�gelegen�in�overweging�9�van�de�Dienstenrichtlijn.�Ten�

aanzien�van�verkeers1�en�vervoersplannen�en�milieubeleidsplannen�geldt�dezelfde�argumentatie.�

�

�

Het�maakt�voor�de�selectie�van�regelgeving�geen�verschil�of�het�desbetreffende�algemeen�verbindend�

voorschrift�of�de�beleidsregel�nu�wel�of�niet�dient�ter�uitvoering�van�een�Europese�richtlijn�of�

verordening�(implementatie).�Ook�voorschriften�en�beleidsregels�ter�uitvoering�van�Europese�

regelgeving�moeten�in�het�selectieproces�worden�meegenomen.�

�

Of�convenanten�of�andere�overeenkomsten�onder�de�screeningsverplichting�vallen,�is�afhankelijk�van�

de�vraag�of�zij�het�karakter�hebben�van�algemeen�verbindende�voorschriften�(zie�hieronder).�

�

������������!����������	����������'�

Een�beleidsregel�is�een�bij�besluit�vastgestelde�algemene�regel,�niet�zijnde�een�algemeen�verbindend�

voorschrift,�omtrent�de�afweging�van�belangen,�de�vaststelling�van�feiten�of�de�uitleg�van�wettelijke�

voorschriften�bij�het�gebruik�van�een�bevoegdheid�van�een�bestuursorgaan�(artikel�1:3,�lid�4,�

Algemene�wet�bestuursrecht�1�Awb).�

�

De�wijze�waarop�een�beleidsregel�wordt�aangeduid�is�niet�relevant.�Alle�beleidsregels�(convenanten,�

circulaires,�richtsnoeren,�richtlijnen,�administratieve�praktijken�e.d.)�komen�in�beginsel�voor�screening�

in�aanmerking�als�zij�aan�het�bovengenoemde�criterium�van�de�Awb�voldoen.�Dat�neemt�niet�weg�dat�

sommige�convenanten�of�andere�overeenkomsten�het�karakter�kunnen�hebben�van�algemeen�

verbindende�voorschriften.�Overeenkomsten�kunnen�dit�karakter�krijgen�doordat�zij�op�basis�van�een�

specifieke�wet�algemeen�verbindend�worden�verklaard;�denk�in�dit�verband�aan�het�algemeen�

verbindend�verklaren�van�sommige�convenanten.�

�
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Ook�als�activiteiten�door�middel�van�een�vergunningstelsel�zijn�gereguleerd,�vallen�zij�onder�de�

screeningsverplichting.�De�richtlijn�hanteert�een�ruime�begripsomschrijving�van�‘vergunningstelsel’:�

‘elke�procedure�die�voor�een�dienstverrichter�of�afnemer�de�verplichting�inhoudt�bij�een�bevoegde�

instantie�stappen�te�ondernemen�ter�verkrijging�van�een�formele�of�stilzwijgende�beslissing�over�de�

toegang�tot�of�de�uitoefening�van�een�dienstenactiviteit’�(artikel�4�lid�6�van�de�Dienstenrichtlijn).�Dit�is�

dus�breder�dan�wat�het�Nederlandse�bestuursrecht�onder�‘vergunning’�verstaat�(zie�nader�onder�

hoofdstuk�3�bij�stap�5).�

�

Voorschriften�die�worden�neergelegd�in�een�individuele�verstrekte�vergunning�vallen�niet�onder�de�

richtlijn.�De�Dienstenrichtlijn�heeft�namelijk�betrekking�op�algemene�wetten,�regels�en�stelsels�en�niet�

op�voorschriften�voor�individuele�gevallen.�Deze�voorschriften�moeten�echter�wel�voldoen�aan�de�

algemene�bepalingen�inzake�het�vrij�verkeer�zoals�neergelegd�in�het�EG1Verdrag.�

�

�

1.2� Toelichting�bij�de�selectie�

�

Stap�A�

Ga�bij�elk�algemeen�verbindend�voorschrift,�beleidsregel�of�vergunningstelsel�na�of�deze�betrekking�

heeft�op�de�toegang�tot�of�de�uitoefening�van�een�economische�activiteit�die�is�aan�te�merken�als�een�

dienst.�

�

□�Dienst����� Ga�door�naar�stap�B.�

□�Geen�dienst���� De�bepaling�valt�niet�onder�de�screeningsverplichting�van�de�

Dienstenrichtlijn�(u�hoeft�dus�geen�rapportageformulier�in�te�vullen).�

�

Onder�diensten�in�de�zin�van�artikel�50�EG�moet�worden�verstaan:�dienstverrichtingen�of�handelingen�

���!����

��� !������	����������������.�De�vergoeding�vormt�de�economische�tegenprestatie�

voor�de�betrokken�dienst,�ongeacht�de�directe�of�indirecte�voorwaarden�voor�de�financiering�van�een�

dienst.�

�

�

�

�	�������������
�
������������������������(� ������������!������������������

Het�kan�gaan�om�allerlei�soorten�diensten,�zoals�de�diensten�in�het�kader�van�installatieonderhoud,�

onderhoud�en�beveiliging�van�kantoren,�reclamediensten,�diensten�van�handelsagenten,�maar�ook�

juridische�of�fiscale�bijstand,�diensten�in�de�vastgoedsector�(zoals�makelaarsdiensten)�of�de�

bouwsector�(met�inbegrip�van�de�diensten�van�architecten),�handel,�organisatie�van�beurzen,�

autoverhuur,�reisbureaus�en�consumentendiensten,�bijvoorbeeld�op�het�gebied�van�toerisme,�zoals�

toeristische�gidsen,�vrijetijdsdiensten,�sportcentra�en�pretparken.�

�

�

In�verband�met�de�screening�moet�er�een�(direct�of�indirect)�verband�zijn�tussen�de�inhoud�van�de�

regelgeving�in�kwestie�en�het�verrichten�van�diensten�(economische�activiteiten),�met�inbegrip�van�de�

vestiging�van�een�buitenlandse�dienstverrichter�in�Nederland.�Generieke�wetgeving�met�een�algemeen�

effect�die�tevens�van�invloed�is�op�dienstenactiviteiten,�valt�daarmee�buiten�de�reikwijdte�van�de�

screeningsoperatie�(bijvoorbeeld�de�verplichting�in�Nederland�om�rechts�te�rijden�–�zie�overweging�9�

van�de�richtlijn).�

�



� 9�

Om�te�bepalen�wanneer�er�sprake�is�van�een�algemene�regel�moet�niet�alleen�naar�de�tekst�van�de�

bepaling�worden�gekeken,�maar�dient�ook�rekening�te�worden�gehouden�met�eventuele�

ontheffingsregels�en�de�uitwerking�in�de�praktijk�(wellicht�toch�effect�op�groot�aantal�dienstverrichters).�

Dit�kan�er�namelijk�toe�leiden�dat�de�betreffende�bepaling�toch�niet�zo’n�algemene�regel�bevat�als�op�

het�eerste�gezicht�de�tekst�doet�lijken�(bijvoorbeeld:�een�ontheffing�in�een�landschapsverordening�voor�

het�(tijdelijk)�plaatsen�van�reclameborden�langs�de�weg).�

�

De�richtlijn�is�ook�niet�van�toepassing�wanneer�regelgeving�zich�bijvoorbeeld�rechtstreeks�richt�tot�de�

eigenaar�van�een�stuk�grond�die�geen�dienstverrichter�is.�Of�deze�eigenaar�aan�dienstverrichters�

opdrachten�geeft,�om�bijvoorbeeld�zijn�grond�te�beheren,�die�in�de�regelgeving�worden�gereguleerd,�

doet�daar�niets�aan�af.�

�

�

���������
������������!�� !)���
����������
��������������
���������
�������

Allereerst�moet�men�zich�afvragen�of�‘het�reguleren�van�grondwater’�een�dienst�is.�Als�er�niets�is�wat�

een�dienstverrichter�kan�belemmeren,�valt�de�regeling�niet�onder�de�Dienstenrichtlijn.�Ook�als�een�

bepaalde�norm�gericht�is�op�de�eigenaar�van�een�stuk�grond�en�hem�in�het�gebruik�daarvan�beperkt,�

is�het�vrij�verkeer�van�diensten�niet�in�het�geding.�

Dezelfde�redenering�is�aan�de�orde�bij�een�Ontgrondingenverordening:�de�bepalingen�in�deze�

verordening�richten�zich�tot�de�eigenaar�van�de�gronden.�De�bepalingen�reguleren�niet�de�vestiging�

van�een�dienstverrichter�dan�wel�de�tijdelijke�verrichting�van�een�dienst.�

�

�

����������	
��	��������������

�����������
������
����������*����������#��+#�
�������������,�

�

�

Wanneer�het�algemeen�verbindend�voorschrift,�de�beleidsregel�of�het�vergunningstelsel�relevant�is�

voor�verschillende�economische�activiteiten,�dient�er�per�activiteit�een�beoordeling�plaats�te�vinden.�

�

Indien�de�geïdentificeerde�regeling�één�of�meer�dienstenactiviteiten�reguleert,�dienen�die�activiteiten�te�

worden�gescreend�(tenzij�de�betreffende�dienst�onder�één�van�de�uitzonderingen�valt,�zie�stap�B).�Een�

besluit�of�regeling�(en�zelfs�de�daarin�vervatte�artikelen)�kan�meerdere�dienstenactiviteiten�beslaan.��

�

De�screening�vindt�plaats�voor�iedere�activiteit�die�in�de�regeling�gereguleerd�is.�Voor�iedere�activiteit�

moet�dan�ook�een�apart�rapportageformulier�worden�ingevuld,�tenzij�er�sprake�is�van�onlosmakelijk�

verbonden�activiteiten�(bijvoorbeeld�een�verbod�met�ontheffing)�of�als�precies�dezelfde�redenering�

toepasselijk�is.�

�

�

�

Stap�B�

Ga�na�of�het�algemeen�verbindend�voorschrift,�de�beleidsregel�of�het�vergunningstelsel�betrekking�

heeft�op�een�beleidsterrein�of�een�soort�dienst�die�van�de�werking�van�de�Dienstenrichtlijn�is�

uitgesloten.�

�

□�Ja���� Geef�aan�om�wat�voor�soort�uitzondering�van�artikel�1�of�2�het�gaat�(zie�

hieronder�de�uitzonderingen�benoemd).�Lever�het�rapportageformulier�wel�in�

bij�de�PID.�U�hoeft�niet�verder�met�screenen.�
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□�Nee���� De�bepaling�valt�wel�onder�de�screeningsverplichting�van�de�richtlijn.�

Ga�verder�met�het�invullen�van�het�rapportageformulier.�

�

Van�de�werking�van�de�richtlijn�zijn�uitgesloten�(zie�artikel�2�van�de�richtlijn):�

�� diensten�van�algemeen�belang;�

�� diensten�van�een�bank,�kredietdiensten,�verzekeringsdiensten,�pensioen1�en�

bedrijfspensioendiensten,�investerings1�en�betalingsdiensten;�

�� elektronische�communicatiediensten�en�netwerken,�en�aanverwante�faciliteiten�en�diensten,�

als�geregeld�in�richtlijnen�2002/19/EG,�2002/20/EG,�2002/21/EG,�2002/22/EG�en�2002/58/EG;�

�� vervoersdiensten,�inclusief�havendiensten;�

�� uitzendbureaus;�

�� gezondheidszorgdiensten;�

�� audiovisuele�diensten,�ongeacht�hun�wijze�van�productie,�distributie�en�doorgifte,�inclusief�

radio1uitzendingen�en�de�bioscoop;�

�� kansspelen;�

�� activiteiten�die�verband�houden�met�de�uitoefening�van�openbaar�gezag�zoals�bedoeld�in�art.�

45�EG;�

�� sociale�diensten�met�betrekking�tot�sociale�woningbouw,�kinderopvang�en�ondersteuning�van�

families�en�personen�in�nood;�

�� private�beveiligingsdiensten.�

�

Tevens�zijn�(in�artikel�1,�doelstellingen�van�de�richtlijn)�uitgesloten:�

�� nationale�maatregelen�ter�bescherming�van�culturele�of�taalkundige�diversiteit�en�pluralisme�

van�de�media;�

�� algemeen�strafrecht;�

�� arbeidsrecht�(breed�gedefinieerd�waaronder�hetgeen�is�neergelegd�in�CAO´s�en�

stakingsrecht);�en,�

�� fundamentele�mensenrechten�inclusief�het�recht�om�te�staken.�

�

Indien�een�activiteit�is�uitgesloten�van�de�reikwijdte�van�de�Dienstenrichtlijn�op�basis�van�

bovenstaande�uitzonderingen,�dan�hoeven�de�algemeen�verbindende�voorschriften�of�beleidsregels�

die�hieraan�gesteld�worden�dus�niet�verder�inhoudelijk�te�worden�gescreend.��

�

�
!�	� ���(�����������)�

����������	
��	��������������

�����������
������
����������*����������#��+#�
�������������,�

�

�

Stap�C�

Ga�na�of�het�desbetreffende�voorschrift:�

a)�de�vestiging�van�een�dienstverrichter�reguleert�(toets�aan�artikel�9);�

b)�het�tijdelijk�(grensoverschrijdend)�verrichten�van�een�dienst�reguleert�(toets�aan�artikel�16);�

c)�beide�(toets�aan�artikel�9�én�artikel�16).�

�

Het�is�handig�dit�laatste�al�in�een�vroeg�stadium�te�weten,�zodat�u�de�motivering�die�u�eventueel�

formuleert�in�het�kader�van�de�toets�aan�artikel�16�ook�kunt�gebruiken�voor�de�toets�aan�artikel�9.�

Zie�voor�meer�informatie�hierover�de�toelichting�bij�de�stappen�van�het�rapportageformulier�in�

hoofdstuk�3.�

�
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2� Inhoudelijke�beoordeling�van�regelgeving�betreffende�diensten�

�

In�dit�tweede�hoofdstuk�van�de�handreiking�wordt�ingegaan�op�de�inhoudelijke�beoordeling�van�

regelgeving�die�geselecteerd�is�naar�aanleiding�van�het�volgen�van�de�stappen�in�het�voorgaande�deel�

van�deze�handreiking.�Het�gaat�dan�om�het�beoordelen�van�bepalingen�in�regelgeving�die�betrekking�

hebben�op�een�dienst,�op�het�verrichten�van�een�dienst�of�op�een�dienstverlener.�

�

Het�doel�van�deze�inhoudelijke�beoordeling�is�tweeledig:�

1)�Voltooien�van�de�selectie�in�het�eerste�deel�van�deze�handreiking�door�te�bezien�welke�bepalingen�

vanwege�uitvoering�van�andere�communautaire�richtlijnen�alsnog�buiten�deze�screeningsoperatie�

vallen�(artikel�3�van�de�richtlijn);�

�

2)�Identificeren�welke�bepalingen�(mogelijk)�op�welke�punten�in�strijd�zijn�met�de�artikelen�9�

(vergunningstelsels�in�het�kader�van�vestiging),�14�(verboden�eisen�in�het�kader�van�vestiging),�15�

(aan�evaluatie�onderworpen�eisen�in�het�kader�van�vestiging),�16�(vrij�verrichten�van�diensten)�en�25�

(multidisciplinaire�activiteiten)�van�de�Dienstenrichtlijn�c.q.�welke�bepalingen�te�rechtvaardigen�zijn�

onder�deze�artikelen.�

�

In�de�hiernavolgende�toelichting�worden�deze�artikelen�stap�voor�stap�behandeld.�

�

�

2.1� � De�structuur�van�de�screening�en�het�rapportageformulier�

�

Het�rapportageformulier�biedt�u�een�handvat�bij�het�verrichten�van�de�screening�en�bij�het�vastleggen�

van�de�resultaten�van�de�screening.�Aan�de�hand�van�de�stappen�in�het�rapportageformulier�wordt�u�

door�het�screeningsproces�geleid.�Elke�stap�van�het�rapportageformulier�behandelt�de�toetsing�aan�

één�artikel�van�de�Dienstenrichtlijn.�

�

Nederlandse�bepalingen�die�vallen�onder�artikel�14�van�de�richtlijn�zijn�in�strijd�met�het�Europees�recht�

(zowel�de�Dienstenrichtlijn�als�eerdere�jurisprudentie)�en�dienen�zo�snel�mogelijk�te�worden�afgeschaft�

of�veranderd.�

�

Nederlandse�bepalingen�die�vallen�onder�de�artikelen�9,�15�en�16�moeten�gerechtvaardigd�worden�

volgens�de�criteria�van�de�Dienstenrichtlijn.�Dit�houdt�onder�andere�in�dat�ze�non1discriminatoir,�

noodzakelijk�en�proportioneel�moeten�zijn�(zie�hieronder�meer�uitleg�over�deze�begrippen).�

�

Ook�Nederlandse�bepalingen�die�vallen�onder�artikel�25�moeten�gerechtvaardigd�worden�volgens�de�

criteria�van�de�richtlijn.�Elke�relevante�bepaling�dient�apart�getoetst�te�worden�en�weergegeven�te�

worden�op�een�apart�rapportageformulier.��

�

�

2.2� � Belangrijke�begrippen�bij�de�screening�

�

Belangrijke�begrippen�bij�de�screening�zijn�non2discriminatoir,�noodzakelijk�en�evenredig.�Deze�

begrippen�komen�voor�in�de�artikelen�9,�15�en�16�van�de�richtlijn.�Een�ander�belangrijk�begrip�is�

diensten�van�algemeen�economisch�belang,�dat�in�de�artikelen�15�en�17�van�de�richtlijn�voorkomt.�

�

�����Non2discriminatoir��

Eén�van�de�kernbeginselen�van�het�gemeenschapsrecht,�dat�ook�in�de�Dienstenrichtlijn�op�

verschillende�plaatsen�terugkomt,�is�het�non1discriminatiebeginsel.�In�de�artikelen�9,�15�en�16�van�de�



� 12�

Dienstenrichtlijn�wordt�het�non1discriminatiebeginsel�uitgelegd�als:�‘de�eisen�maken�geen�direct�of�

indirect�onderscheid�naar�nationaliteit�of,�voor�vennootschappen,�de�plaats�van�de�statutaire�zetel’.�Dit�

betekent�dat�niet�alleen�discrimineren�verboden�is�op�grond�van�nationaliteit,�maar�dat�ook�elke�vorm�

van�indirecte�discriminatie�verboden�is�die�in�de�praktijk�tot�dezelfde�resultaten�kan�leiden�als�een�

directe�vorm�van�discriminatie.�

�

De�toegang�tot�of�de�uitoefening�van�een�dienstenactiviteit�in�een�lidstaat�mag�niet�afhankelijk�worden�

gemaakt�van�de�plaats�van�vestiging,�de�feitelijke�of�juridische�verblijfplaats�of�de�plaats�waar�de�

dienstenactiviteit�voornamelijk�wordt�uitgeoefend.�Ook�mogen�geen�beperkingen�worden�opgelegd�

aan�de�vertegenwoordigings1�of�procesbevoegdheid�van�vennootschappen�die�zijn�opgericht�in�

overeenstemming�met�de�wetgeving�van�een�andere�lidstaat,�waar�zij�hun�hoofdvestiging�hebben�(zie�

overweging�65�van�de�richtlijn).�

�

�����Noodzakelijk��

Het�begrip�noodzakelijk�kent�twee�verschillende�uitwerkingen�in�de�richtlijn.�Artikel�16�kent�de�meest�

restrictieve�uitwerking�van�het�begrip.�Artikel�16�staat�slechts�vier�gronden�toe�waarmee�de�

noodzakelijkheid�kan�worden�onderbouwd.�Dit�zijn�(artikel�16,�leden�1�en�3):��

�

1.�openbare�orde�

2.�openbare�veiligheid�

3.�milieubescherming��

4.�volksgezondheid�

�

Op�andere�gronden�voor�noodzakelijkheid�kunt�u�zich�bij�artikel�16�niet�beroepen.�

�

Het�begrip�openbare�orde�omvat�de�bescherming�tegen�een�werkelijke�en�voldoende�ernstige�

bedreiging�van�een�fundamenteel�belang�van�de�samenleving,�en�kan�met�name�onderwerpen�in�

verband�met�de�menselijke�waardigheid,�de�bescherming�van�minderjarigen�en�kwetsbare�

volwassenen,�alsook�dierenwelzijn,�omvatten.�Evenzo�omvat�het�begrip�openbare�veiligheid�

vraagstukken�in�verband�met�de�staatsveiligheid�(zie�overweging�41�van�de�richtlijn).�

�

In�de�artikelen�9�en�15�wordt�een�ruimer�begrip�van�noodzakelijk�gehanteerd.�In�deze�artikelen�gaat�

het�om�de�rule�of�reason,�ofwel�dwingende�redenen�van�algemeen�belang.�Het�begrip�dwingende�

redenen�van�algemeen�belang�is�door�het�Hof�van�Justitie�ontwikkeld�om�duidelijk�te�maken�ten�

behoeve�van�welke�belangen�een�lidstaat�een�inbreuk�kan�maken�op�de�beginselen�van�de�vrijheid�

van�vestiging�en�het�vrij�verkeer�van�diensten,�mits�deze�inbreuken�noodzakelijk,�proportioneel�en�non1

discriminatoir�zijn.�

�

De�rule�of�reason,�erkend�in�de�rechtspraak�van�het�Hof�van�Justitie,�omvat�ten�minste�de�volgende�

gronden:�openbare�orde;�openbare�veiligheid;�volksgezondheid;�handhaving�van�de�maatschappelijke�

orde;�doelstellingen�van�het�sociaal�beleid;�bescherming�van�afnemers�van�diensten;�consumenten1

bescherming;�bescherming�van�werknemers,�met�inbegrip�van�de�sociale�bescherming�van�

werknemers;�dierenwelzijn;�handhaving�van�het�financieel�evenwicht�van�het�socialezekerheidsstelsel;�

voorkoming�van�fraude;�voorkoming�van�oneerlijke�concurrentie;�bescherming�van�het�milieu�en�het�

stedelijk�milieu,�met�inbegrip�van�stedelijke�en�rurale�ruimtelijke�ordening;�bescherming�van�

schuldeisers;�waarborging�van�een�deugdelijke�rechtsbedeling;�verkeersveiligheid;�bescherming�van�

intellectuele�eigendom;�culturele�beleidsdoelen,�met�inbegrip�van�het�waarborgen�van�de�vrijheid�van�

meningsuiting,�in�het�bijzonder�ten�aanzien�van�de�sociale,�culturele,�religieuze�en�filosofische�

waarden�van�de�maatschappij;�de�noodzaak�om�een�hoog�niveau�van�onderwijs�te�waarborgen,�
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behoud�van�de�diversiteit�van�de�pers�en�bevordering�van�de�nationale�taal;�behoud�van�het�nationaal�

historisch�en�artistiek�erfgoed;�veterinair�beleid�(zie�overweging�40�van�de�richtlijn).�

�

�����Evenredig�

Het�begrip�evenredig�kent�twee�verschillende�uitwerkingen�in�de�richtlijn.�De�artikelen�15�en�16�

kennen�een�summiere�uitwerking�van�het�begrip.�Om�te�motiveren�dat�een�maatregel�evenredig�is,�is�

het�nodig�om�te�motiveren�dat:��

�� de�gekozen�maatregel�überhaupt�geschikt�is�het�beoogde�doel�te�bereiken;�

�� er�geen�realistisch�alternatief�is�voor�de�maatregel�die�het�desbetreffende�belang�even�goed�

beschermt�en�minder�beperkend�werkt�voor�de�dienstverlener;�

�� het�desbetreffende�belang�en�de�daarop�gerichte�maatregel�in�verhouding�staan�tot�de�inbreuk�die�

het�met�zich�meebrengt�ten�aanzien�van�de�vrijheid�van�vestiging�of�het�vrij�verrichten�van�diensten.�

�

In�artikel�9�van�de�richtlijn�wordt�het�begrip�evenredig�verder�ingevuld.�Artikel�9�lid�1�sub�c�stelt�de�

vraag�of�in�plaats�van�een�vergunning,�ook�een�controle�achteraf�voldoende�zou�zijn�om�het�

desbetreffende�belang�te�waarborgen.�Als�een�controle�achteraf�voldoende�zou�zijn,�dan�is�het�eisen�

van�een�vergunning�per�definitie�disproportioneel.�Het�is�dus�bij�screening�onder�artikel�9�nodig�om�

expliciet�te�motiveren�waarom�het�doel�niet�met�andere,�minder�beperkende�maatregelen�kan�worden�

bereikt,�en�om�te�motiveren�waarom�controle�achteraf�te�laat�zou�komen�om�werkelijk�doeltreffend�te�

zijn.�

�

�����Diensten�van�algemeen�economisch�belang�

De�Dienstenrichtlijn�heeft�geen�betrekking�op�de�liberalisering�van�diensten�van�algemeen�economisch�

belang�(verder:�DAEB)�en�doet�geen�afbreuk�aan�de�vrijheid�van�de�lidstaten�om�in�overeenstemming�

met�het�gemeenschapsrecht�vast�te�stellen�wat�zij�als�DAEB�beschouwen�en�hoe�deze�worden�

georganiseerd�en�gefinancierd�(zie�artikel�1�van�de�richtlijn).�Het�protocol�bij�het�nieuwe�Europees�

verdrag�heeft�dit�nog�eens�bevestigd.�

�

Een�DAEB�is�een�dienst�waarvan�de�overheid�wil�dat�ze�wordt�aangeboden�(vanwege�het�algemeen�

belang),�maar�die�door�de�markt�niet�of�niet�op�de�manier�die�de�overheid�wenst�(kwaliteit,�continuïteit)�

wordt�geleverd.�Voorbeelden�van�DAEB�op�lokaal�en�regionaal�niveau�zijn�de�regionale�omroep,�

fietsenstallingen�en�kringloopwinkels.��

�

Uit�artikel�17�van�de�richtlijn�blijkt�dat�artikel�16�(vrij�verrichten�van�diensten)�niet�van�toepassing�is�op�

DAEB,�waaronder�onder�meer�diensten�die�verricht�worden�in�de�postsector,�de�elektriciteitssector,�de�

gassector,�de�watervoorziening�en�–�distributie�en�afvalwaterdiensten�en�afvalverwerking�vallen.�

�

In�artikel�15�lid�4�van�de�Dienstenrichtlijn�is�vastgelegd�dat�artikel�15�(beoordelingsverplichte�eisen)�

slechts�beperkt�van�toepassing�is�op�wetgeving�op�het�gebied�van�diensten�van�algemeen�

economisch�belang.�De�toetsingsvereisten�van�artikel�15�gelden�alleen�voor�zover�de�toepassing�van�

die�regels�de�vervulling,�in�feite�of�in�rechte,�van�de�aan�de�desbetreffende�ondernemingen�

toevertrouwde�bijzondere�taak�niet�belemmert.�In�de�praktijk�kan�deze�bepaling�uitkomst�bieden�indien�

de�gescreende�bepaling�(in�het�kader�van�een�DAEB)�niet�aan�de�toetsingsvereisten�van�artikel�15�

leden�1,�2�en�3�voldoet.��

�

NB:�Gelet�op�de�complexiteit�van�deze�beperking�op�de�motiveringsplicht,�wordt�geadviseerd�zeer�

zorgvuldig�na�te�gaan�of�in�er�inderdaad�sprake�is�van�een�DAEB.�Ook�wordt�u�geadviseerd�contact�op�

te�nemen�met�een�juridisch�expert�op�het�gebied�van�DAEB.�Daarnaast�kunt�u�voor�meer�informatie�

contact�opnemen�met�het�Kenniscentrum�Europa�decentraal�(zie�pagina�6�voor�contactgegevens).�
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3� � Toelichting�bij�de�stappen�van�het�rapportageformulier�

�

Voor�iedere�nationale�bepaling�waarvan�in�de�1
e
�fase�van�de�screening�is�bepaald�dat�deze�mogelijk�

onder�de�Dienstenrichtlijn�valt,�dient�een�rapportageformulier�ingevuld�te�worden.�De�uitkomst�van�de�

1
e
�fase�van�de�screening�wordt�aangegeven�bij�de�stappen�A�t/m�C�(zie�voor�meer�uitleg�hoofdstuk�1�

van�deze�handreiking).�

�

�

Stap�1:�De�uitzonderingen�van�artikel�3�

�

Bij�stap�1�(artikel�3�van�de�Dienstenrichtlijn)�gaat�het�om�een�lijst�met�uitzonderingen.�Indien�de�

desbetreffende�bepaling�onder�één�van�de�uitzonderingen�van�artikel�3�valt,�is�de�screening�beëindigd.�

U�hoeft�het�rapportageformulier�dan�niet�verder�in�te�vullen�(behalve�de�tussenconclusie�en�de�

eindconclusie�–�zie�het�rapportageformulier).�

�

In�artikel�3,�eerste�lid,�van�de�richtlijn�wordt�bepaald�dat�andere�Europese�richtlijnen�en�regelgeving�bij�

conflict�met�de�Dienstenrichtlijn�voorrang�hebben.�Dit�betekent�echter�niet�dat�nationale�

implementatiewetgeving�als�zodanig�is�uitgezonderd�van�de�werking�van�de�Dienstenrichtlijn.�Alleen�

de�eisen�aan�dienstverrichters�die�rechtstreeks�voortvloeien�uit�Europese�regelgeving�vallen�buiten�de�

screeningsverplichting�van�de�Dienstenrichtlijn.�

�

De�vaststelling�of�er�bij�een�individueel�vereiste�in�specifieke�regelgeving�sprake�is�van�een�

implementatieverplichting�en�de�vaststelling�of�daarbij�sprake�is�van�één1op1één�implementatie,�vergt�

een�inhoudelijke�beoordeling.�Bij�één1op1één�implementatie�worden�geen�extra�eisen�vastgesteld�die�

verder�gaan�dan�de�kaders�van�de�te�implementeren�richtlijn.�Wanneer�de�nationale�

implementatiewetgeving�wél�meer�eisen�stelt�dan�de�kaders�van�de�richtlijn,�kunnen�deze�extra�eisen�

niet�worden�uitgezonderd�op�basis�van�artikel�3.�Deze�extra�eisen�moeten�dus�wél�worden�getoetst�

aan�de�Dienstenrichtlijn.�

�

Bij�volledige�harmonisatie�zal�vrijwel�altijd�sprake�zijn�van�één1op1één�harmonisatie.�Eén1op1één�

harmonisatie�kan�zich�ook�voordoen�bij�alternatieve�of�optionele�implementatie,�wanneer�een�vereiste�

voortvloeit�uit�een�inhoudelijk�voorgeschreven�alternatief.�

�

In�geval�echter�van�minimumharmonisatie,�waarbij�de�extra�nationale�eisen�naar�eigen�inzicht�van�de�

lidstaat�kunnen�worden�ingevuld,�zijn�die�extra�eisen�wél�aan�de�screeningsverplichtingen�van�de�

Dienstenrichtlijn�onderworpen.�Nationale�eisen�die�niet�zijn�geharmoniseerd,�dienen�dus�te�worden�

getoetst�op�verenigbaarheid�met�de�vrijheid�van�vestiging�en�het�vrij�verkeer�van�diensten.�

�

�

Stap�2:�Het�vrij�verkeer�van�diensten��

�

Eerst�de�uitzonderingen�van�artikel�17…��

Artikel�17�zondert�verschillende�sectoren,�rechtsgebieden�en�typen�regels�uit�van�de�werkingssfeer�

van�artikel�16�(stap�2.1).�Het�verdient�dus�aanbeveling�om�bij�de�toetsing�aan�artikel�16�bij�artikel�17�te�

beginnen.�Indien�de�desbetreffende�bepaling�onder�één�van�de�uitzonderingen�van�artikel�17�valt,�

hoeft�u�deze�bepaling�niet�verder�te�toetsen�aan�artikel�16.�Voor�alle�duidelijkheid:�het�is�dan�nog�wél�

nodig�om�de�desbetreffende�bepaling�te�toetsen�aan�de�artikelen�14,�15,�9�en�25�(stappen�3�t/m�6).�

�

In�het�rapportageformulier�worden�de�uitzonderingen�van�artikel�17�opgesomd.�De�eerste�uitzondering�

in�het�eerste�lid�draait�om�vijf�diensten�van�algemeen�economisch�belang,�namelijk:�post,�elektriciteit,�
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diensten�in�de�gassector,�watervoorziening�en�–distributie�en�afvalwaterdiensten�en�afvalverwerking.�

Volgens�de�richtlijn�zijn�deze�diensten�uitgezonderd�van�de�werking�van�artikel�16�voor�zover�zij�door�

de�lidstaten�als�DAEB�zijn�aangewezen.�Dit�is�een�dusdanig�gecompliceerd�onderwerp,�dat�u�

aangeraden�wordt�contact�op�te�nemen�met�een�juridisch�expert�op�het�gebied�van�DAEB�of�met�het�

Kenniscentrum�Europa�decentraal.�

�

In�de�andere�uitzonderingen�van�artikel�17�(leden�2�t/m�15)�worden�verschillende�onderwerpen,�

diensten�en�rechtsgebieden�uitgezonderd�van�de�reikwijdte�van�artikel�16.�

�

…�en�dan�de�toetsing�aan�artikel�16�

Indien�de�desbetreffende�bepaling�niet�onder�de�uitzondering�van�artikel�17�valt,�dient�u�deze�te�

toetsen�aan�artikel�16�(stap�2.2).�Allereerst�toetst�u�of�de�desbetreffende�bepaling�één�van�de�

verboden�vereisten�van�artikel�16�lid�2�bevat.�Artikel�16�lid�2�kunt�u�beschouwen�als�een�lijst�met�

verboden�vereisten,�die�slechts�in�zeer�uitzonderlijke�gevallen�mogen�worden�gesteld�en�dan�moeten�

voldoen�aan�de�criteria�van�lid�3�van�artikel�16.�In�het�geval�van�een�artikel�16�lid�21eis�is�een�

verzwaarde�motivering�vereist.�U�dient�zeer�goed�en�uitvoerig�te�motiveren�waarom�deze�uitzondering�

noodzakelijk�is�en�waarom�de�desbetreffende�bepaling�non1discriminatoir,�noodzakelijk�is�voor�de�

bescherming�van�de�openbare�orde,�de�openbare�veiligheid,�de�volksgezondheid�of�het�milieu�en�

evenredig�is.�Met�name�ten�aanzien�van�de�evenredigheid�geldt�een�zeer�zware�motivatieplicht�(zie�

stap�2.3).�

�

�

Let�op:�Een�veel�voorkomend�vereiste�in�Nederlandse�regelgeving�is�een�vergunningstelsel�dat�valt�

onder�artikel�16�lid�2�sub�b.�Dit�moet�dus�getoetst�worden�onder�de�verzwaarde�motivering.�

�

�

Indien�in�de�vergunning�(of�inschrijving)�wordt�voorzien�door�deze�richtlijn�of�een�ander�communautair�

instrument�(zie�artikel�16�lid�2�sub�b),�dan�moet�worden�gemotiveerd�waarom�alleen�effectief�

geïmplementeerd�kan�worden�door�middel�van�een�vergunning�of�een�inschrijving�(zie�stap�2.2�sub�b).�

In�principe�gaat�dit�dan�om�één1op1één�implementatie�en�valt�dit�via�artikel�3�(zie�stap�1)�buiten�de�

reikwijdte�van�de�richtlijn.�Hier�stopt�dan�ook�de�verdere�screening�van�de�betreffende�bepaling.�

�

Indien�de�desbetreffende�bepaling�niet�één�van�de�verboden�vereisten�van�artikel�16�lid�2�bevat,�dient�

u�te�toetsen�of�de�bepaling�voldoet�aan�de�eisen�van�artikel�16�lid�1�juncto�lid�3�(stappen�2.4�t/m�2.6).�

Dit�houdt�in�dat�de�bepaling�aan�de�volgende�beginselen�moet�voldoen:�

�

a)� non2discriminatoir:�de�eisen�maken�geen�direct�of�indirect�onderscheid�naar�nationaliteit�of,�voor�

rechtspersonen,�de�lidstaat�waar�zij�gevestigd�zijn;�

b)� noodzakelijk:�de�eisen�zijn�gerechtvaardigd�om�redenen�van�openbare�orde,�openbare�veiligheid,�

de�volksgezondheid�of�de�bescherming�van�het�milieu;�

c)� evenredig:�de�eisen�zijn�aangepast�aan�het�bereiken�van�het�beoogde�doel�en�gaan�niet�verder�

dan�wat�nodig�is�om�dat�doel�te�bereiken.�

�

Lidstaten�kunnen�dus�alléén�eisen�opleggen�aan�buitenlandse�dienstverleners�indien�deze�non1

discriminatoir,�proportioneel�en�noodzakelijk�zijn�op�basis�van�‘redenen�van�openbare�orde,�openbare�

veiligheid,�milieubescherming�en�volksgezondheid’�(artikel�16,�leden�1�en�3).�De�bredere�categorie�van�

rechtvaardigingsgronden�onder�de�rule�of�reason,�zoals�ontwikkeld�in�de�jurisprudentie�van�het�Hof�

van�Justitie�geldt�niet�in�het�geval�van�artikel�16:�de�rechtvaardigingsgronden�zijn�beperkt�tot�de�vier�
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gronden�die�hiervoor�zijn�genoemd�(zie�voor�meer�uitleg�paragraaf�2.2�in�deze�handreiking�onder�het�

kopje�Noodzakelijk).�

�

�

Let�op�1:�In�artikel�16�lid�3�wordt�expliciet�duidelijk�gemaakt�dat�de�lidstaat�door�artikel�16�niet�

belemmerd�wordt�in�de�mogelijkheden�om,�in�overeenstemming�met�het�gemeenschapsrecht,�zijn�

voorschriften�inzake�de�arbeidsvoorwaarden�toe�te�passen,�waaronder�die,�welke�zijn�neergelegd�in�

collectieve�arbeidsovereenkomsten.�

�

�

�

Let�op�2:�De�meeste�Nederlandse�regelgeving�is�generiek�van�aard�en�valt�daarmee�zowel�onder�het�

regime�van�vrij�verrichten�van�diensten�(artikel�16)�als�onder�het�regime�van�vrij�verkeer�van�vestiging�

(artikel�9�en�15).�Over�het�algemeen�is�het�toetsingskader�onder�vestiging�in�de�Dienstenrichtlijn�

minder�zwaar�dan�dat�onder�vrije�dienstverrichting�en�kan�dus�voor�de�motivering�terugverwezen�

worden�naar�de�motivering�zoals�opgenomen�bij�het�regime�van�vrije�dienstverrichting.�

Mocht�een�bepaling�niet�te�rechtvaardigen�zijn�onder�het�regime�van�artikel�16,�dan�is�deze�dus�niet�

toepasbaar�voor�die�gevallen�–�maar�dan�kan�deze�eventueel�wél�gehandhaafd�blijven�als�ze�

gerechtvaardigd�kan�worden�onder�het�regime�van�vestiging.�Het�is�dan�ook�van�belang�een�dergelijke�

bepaling�onder�beide�regimes�te�toetsen.�

�

�

�

Stap�3:�Vestiging:�verboden�eisen�

Indien�in�de�desbetreffende�bepaling�een�eis�voorkomt�die�is�opgenomen�in�artikel�14�van�de�richtlijn�

(verboden�‘hard�core’1vestigingsvereisten),�dan�moet�de�bepaling�op�dit�punt�worden�aangepast�of�

ingetrokken.�Deze�eisen�zijn�namelijk�op�grond�van�de�jurisprudentie�van�het�Hof�van�Justitie�reeds�

verboden�verklaard�en�kunnen�niet�worden�gerechtvaardigd.�De�verboden�eisen�zijn�limitatief�

opgesomd�in�artikel�14.��

�

�

Stap�4:�Vestiging:�beoordelingsverplichte�eisen�

Naast�de�verboden�eisen�van�artikel�14�kent�de�richtlijn�een�limitatieve�opsomming�van�eisen�die�

krachtens�artikel�15�beoordeeld�moeten�worden.�Indien�de�desbetreffende�bepaling�één�van�de�

beoordelingsverplichte�eisen�bevat,�is�het�noodzakelijk�te�motiveren�waarom�die�eis�aan�de�volgende�

drie�voorwaarden�voldoet:�

�

a)� non2discriminatoir:�de�eisen�maken�geen�direct�of�indirect�onderscheid�naar�nationaliteit�of,�voor�

vennootschappen,�vestigingsplaats�(stap�4.3);�

b)� noodzakelijk:�de�eisen�zijn�gerechtvaardigd�vanwege�een�dwingende�reden�van�algemeen�

belang�(stap�4.4);�

c)� evenredig:�de�eisen�zijn�geschikt�om�het�nagestreefde�doel�te�bereiken,�gaan�niet�verder�dan�

nodig�is�om�dat�doel�te�bereiken,�en�dat�doel�kan�niet�met�andere,�minder�beperkende�

maatregelen�worden�bereikt�(stap�4.5).�

�
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�

Let�op�1:�De�eis�van�noodzakelijkheid�is�hier�ruimer�geformuleerd�dan�in�artikel�16.�

Het�kan�zijn�dat�een�dwingende�reden�van�algemeen�belang�niet�toegelaten�is�onder�artikel�16,�maar�

wel�onder�artikel�15.�Het�rapportageformulier�geeft�een�opsomming�van�de�belangrijkste�dwingende�

redenen�van�algemeen�belang,�zoals�ontwikkeld�door�het�Hof�van�Justitie�in�het�kader�van�de�‘rule�of�

reason’1doctrine.�Een�meer�uitvoerige�opsomming�vindt�u�in�overweging�40�van�de�richtlijn�(zie�ook�

paragraaf�2.2�van�deze�handreiking).�

�

�

�

Let�op�2:�Indien�u�onder�artikel�16�duidelijk�heeft�gemotiveerd�waarom�de�nationale�bepaling�voldoet�

aan�het�discriminatieverbod,�en�waarom�de�eis�noodzakelijk�en�evenredig�is,�kunt�u�onder�artikel�15�

terugverwijzen�naar�deze�motivering.�

�

�

Artikel�15,�lid�4,�van�de�richtlijn�bepaalt�dat�het�toetsingskader�voor�beoordelingsverplichte�vereisten�bij�

diensten�van�algemeen�economisch�belang�(DAEB)�alleen�van�toepassing�is,�voor�zover�dit�de�

vervulling�en�uitoefening�van�deze�bijzondere�taak�niet�belemmert�(zie�stap�4.2).�Deze�regel�moet�in�

het�licht�van�artikel�86,�lid�2,�EG�en�bijbehorende�jurisprudentie�worden�geïnterpreteerd.��

�

�

Stap�5:�Vestiging:�vergunningen�

U�dient�eerst�te�toetsen�of�de�desbetreffende�bepaling�ziet�op�een�(verplichting�tot�een)�vergunning�in�

Europeesrechtelijke�zin.�Het�Europeesrechtelijke�begrip�vergunning�is�breder�en�meer�omvattend�dan�

in�het�Nederlandse�bestuursrecht.�

�

�

Onder�het�begrip�vergunningstelsel�wordt�in�de�richtlijn�verstaan:�‘elke�procedure�die�voor�een�

dienstverrichter�of�afnemer�de�verplichting�inhoudt�bij�een�bevoegde�instantie�stappen�te�ondernemen�

ter�verkrijging�van�een�formeel�of�stilzwijgend�besluit�over�de�toegang�tot�of�de�uitoefening�van�een�

dienstenactiviteit.’�(artikel�4�lid�6�van�de�richtlijn).�

�

Verklaringen�van�geen�bezwaar,�certificeringverplichtingen,�concessies,�erkenningen,�licenties,�een�

verplichting�om�zich�in�te�schrijven�in�een�register�of�rol�voordat�legaal�de�dienst�mag�worden�

uitgeoefend,�en�zelfs�de�fictieve�verlening�van�een�vergunning�vallen�onder�de�reikwijdte�van�artikel�9�

en�de�bijbehorende�screeningsverplichting.�Indien�hierna�over�vergunning�wordt�gesproken,�worden�

dus�ook�verklaringen�van�geen�bezwaar,�certificaten�etc.�bedoeld.��

�

�

Vervolgens�toetst�u�of�de�vergunning�is�geharmoniseerd�krachtens�andere�communautaire�besluiten�

(richtlijn,�verordening�e.d.).�Dit�is�vergelijkbaar�met�de�toets�onder�artikel�3:�alleen�bij�één1op1één�

implementatie�hoeft�u�niet�verder�te�toetsen.�Dus�indien�de�vergunning�wordt�voorgeschreven�door�

een�communautair�besluit�dan�wel�wanneer�het�communautaire�besluit�de�lidstaat�expliciet�machtigt�

om�een�vergunning�te�eisen,�hoeft�u�niet�te�screenen.�Ook�wanneer�u�een�communautair�besluit�

alleen�effectief�kan�implementeren�door�middel�van�een�vergunning,�hoeft�u�niet�verder�te�toetsen.�In�

alle�andere�gevallen�dient�u�de�desbetreffende�vergunningseis�wel�inhoudelijk�te�toetsen.��

�

Artikel�9�lid�1�bepaalt�dat�vergunningstelsels�die�betrekking�hebben�op�dienstenactiviteiten�of�het�

uitoefenen�van�dienstenactiviteiten�verboden�zijn,�tenzij�aan�de�volgende�criteria�is�voldaan:�
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a)�non2discriminatoir:�de�eisen�maken�geen�direct�of�indirect�onderscheid�naar�nationaliteit�of,�voor�

rechtspersonen,�de�lidstaat�waar�zij�gevestigd�zijn;�

b)�noodzakelijk:�de�eisen�zijn�gerechtvaardigd�vanwege�een�dwingende�reden�van�algemeen�belang;�

c)�evenredig:�het�nagestreefde�doel�kan�niet�door�een�minder�beperkende�maatregel�worden�bereikt,�

met�name�omdat�een�controle�achteraf�te�laat�zou�komen�om�werkelijk�doeltreffend�te�zijn.�

�

De�eis�van�noodzakelijkheid�is�dezelfde�als�in�artikel�15�en�dus�ruimer�dan�die�in�artikel�16.�

�

�

Let�op�1:�De�eis�van�evenredigheid�is�in�artikel�9�verder�ingevuld�dan�in�de�artikelen�16�en�15�van�de�

richtlijn.�Artikel�9�lid�1�sub�c�van�de�richtlijn�geeft�expliciet�aan�dat�het�nodig�is�om�te�motiveren�

waarom�het�doel�niet�met�andere,�minder�beperkende�maatregelen�kan�worden�bereikt�en�om�te�

motiveren�waarom�controle�achteraf�te�laat�zou�komen�om�werkelijk�doeltreffend�te�zijn.�

U�kunt�hier�dus�niet�volstaan�met�een�terugverwijzing�naar�uw�motivering�onder�artikel�16,�maar�u�

dient�het�gebruik�van�het������#�����vergunning�te�motiveren.�

�

�

�

Let�op�2:�Veel�vergunningstelsels�vallen�zowel�onder�artikel�9�als�onder�artikel�16�lid�2�sub�b.�Toetsing�

onder�deze�beide�artikelen�is�dan�nodig,�waarbij�voor�de�motivering�onder�artikel�9�kan�worden�

terugverwezen�naar�de�(zwaardere)�motivering�onder�artikel�16�lid�2�sub�b.�

�

�

�

Stap�6:�Multidisciplinaire�activiteiten�

Artikel�25�van�de�richtlijn�schrijft�voor�dat�de�lidstaten�erop�toezien�dat�op�de�dienstverrichters�géén�

eisen�van�toepassing�zijn,�die�hen�verplichten�#����#����������	����������������!�������������uit�te�

oefenen�of�die�het�gezamenlijk�of�in�partnerschap�uitoefenen�van�verschillende�activiteiten�beperken.�

�

Echter,�dergelijke�eisen�kunnen�wel�aan�de�volgende�dienstverrichters�worden�opgelegd�(stap�6.2):�

a)� beoefenaren�van�gereglementeerde�beroepen,�voor�zover�dergelijke�eisen�gerechtvaardigd�zijn�

om�naleving�van�de�beroeps1�en�gedragsregels,�die�naar�gelang�van�de�specifieke�kenmerken�van�

elk�beroep�verschillen,�te�waarborgen,�en�voor�zover�zij�nodig�zijn�om�hun�onafhankelijkheid�en�

onpartijdigheid�te�waarborgen;�

b)� dienstverrichters�wier�diensten�bestaan�uit�certificering,�accreditatie,�technische�controle,�tests�of�

proeven,�voor�zover�dergelijke�eisen�gerechtvaardigd�zijn�om�hun�onafhankelijkheid�en�

onpartijdigheid�te�waarborgen.�

�

Om�te�beoordelen�of�een�beperking�van�multidisciplinaire�activiteiten�is�toegestaan,�vindt�dus�ook�een�

noodzakelijkheidtoets�plaats:�is�de�eis�noodzakelijk�om�de�onafhankelijkheid�en�onpartijdigheid�te�

waarborgen?�

�

De�ervaring�leert�dat�in�regelgeving�van�gemeenten,�provincies�en�waterschappen�dit�soort�eisen�

weinig�tot�nooit�voorkomen.�
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4� Tijdelijke�notificatieprocedure�nieuwe�of�gewijzigde�regelgeving�
betreffende�diensten�

�

4.1� Van�screening�naar�notificatie�

�

In�de�Dienstenrichtlijn�zijn�twee�bepalingen�opgenomen�die�verplichten�tot�het�notificeren�(melden)�van�

eisen�die�de�vrijheid�van�vestiging�(artikel�15,�leden�6�en�7)�en�het�vrij�verkeer�van�diensten�(artikel�39,�

lid�5�juncto�artikel�16)�kunnen�belemmeren.�Doel�van�deze�notificatieverplichting�is�om�te�voorkomen�

dat�nieuwe�belemmeringen�voor�het�vrij�verkeer�van�diensten�en�de�vrijheid�van�vestiging�worden�

ingevoerd�die�niet�voldoen�aan�de�vereisten�van�de�Dienstenrichtlijn.�

�

De�verplichting�tot�screening�heeft�betrekking�op�regelgeving�die�op�31�december�2006�in�werking�

was.�Nieuwe�en�gewijzigde�regelgeving�in�werking�vanaf�1�januari�2007�valt�onder�de�

notificatieverplichting�van�de�Dienstenrichtlijn.�Echter,�totdat�u�uw�screeningsrapportages�bij�de�PID�

heeft�ingeleverd,�hoeft�u�nieuwe�of�gewijzigde�regelgeving�nog�niet�individueel�te�notificeren�bij�de�

Europese�Commissie.�U�dient�nieuwe�of�gewijzigde�regelgeving�wel�te�notificeren,�maar�u�kunt�dit�

doen�door�deze�notificaties�als�bijlage�(addendum)�bij�uw�screeningsrapportages�bij�de�PID�aan�te�

leveren.�Deze�handreiking�geeft�toelichting�bij�deze�tijdelijke�notificatieprocedure.�

�

Vanaf�het�moment�dat�het�screeningsverslag�(inclusief�addendum�met�notificaties)�bij�de�Europese�

Commissie�is�ingeleverd,�gaat�de�procedure�van�individuele�notificatie�van�start.�Deze�procedure�moet�

nog�ontwikkeld�worden,�mede�in�overleg�met�de�Europese�Commissie.�In�ieder�geval�gaat�deze�

definitieve�procedure�uiterlijk�28�december�2009�in.�Zodra�hier�meer�over�bekend�is,�vindt�u�informatie�

op�www.dienstenrichtlijn.ez.nl.�

�

Op�basis�van�deze�handreiking�kan�worden�bepaald�
��een�ontwerp�voor�een�eis�genotificeerd�moet�

worden�en�zo�ja,��
��de�te�volgen�procedure�werkt.�Aan�de�hand�van�een�vragenschema�wordt�dit�

duidelijk�(zie�paragraaf�4.4).�Elke�vraag�wordt�afzonderlijk�toegelicht.�Voor�de�verslaglegging�van�de�

notificatie�in�een�addendum�bij�het�screeningsverslag�is�een�modelformulier�bijgevoegd�(zie�bijlage�2).�

�

�

4.2� De�notificatieverplichting�

�

De�notificatiebepalingen�uit�de�Dienstenrichtlijn�houden�in�dat�een�nieuw�in�te�stellen,�een�te�wijzigen�

of�ingestelde�eis�die�een�beperking�van�de�vrijheid�van�vestiging�dan�wel�van�het�vrij�verkeer�van�

diensten�kan�inhouden,�wordt�gemeld�aan�de�Europese�Commissie.�Dit�om�de�Commissie�en�de�

andere�lidstaten�in�de�gelegenheid�te�stellen�de�eis�te�bezien.�Voor�de�Europese�Commissie�is�dit�van�

belang�omdat�zij�eventueel�een�beschikking�vast�kan�stellen�waarin�de�betrokken�lidstaat�wordt�

verzocht�van�de�vaststelling�van�de�eis�af�te�zien�of�deze�in�te�trekken.�Deze�bevoegdheid�van�de�

Europese�Commissie�bestaat�alleen�bij�eisen�die�vallen�onder�de�notificatieverplichting�van�artikel�15�

leden�6�en�7�(vrijheid�van�vestiging)�van�de�Dienstenrichtlijn.�Bij�de�notificatieprocedure�krachtens�

artikel�39�lid�5�(vrij�verrichten�van�diensten)�zal�de�Europese�Commissie�de�genotificeerde�bepalingen�

doorsturen�naar�alle�andere�lidstaten.�De�Commissie�zal�vervolgens�op�jaarbasis�analyses�en�

richtsnoeren�opstellen�over�de�toepassing�van�de�desbetreffende�bepalingen.��

�

Als�vuistregel�is�het�verstandig�om�eerst�te�kijken�of�een�eis�al�genotificeerd�dient�te�worden�krachtens�

artikel�15�lid�7�van�de�Dienstenrichtlijn�en�dan�pas�na�te�gaan�of�een�notificatie�krachtens�artikel�39�lid�

5�aan�de�orde�is.�Dit�is�omdat�bij�de�notificatie�krachtens�artikel�15�lid�7�de�bovengenoemde�

beschikkingsbevoegdheid�van�de�Europese�Commissie�gedurende�een�termijn�van�drie�maanden�

speelt,�terwijl�dit�bij�een�notificatie�krachtens�artikel�39�lid�5�geheel�niet�aan�de�orde�is.�
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�

Verder�kan�nog�worden�opgemerkt�dat�voor�de�uitzondering�voor�specifieke�gevallen�die�in�artikel�18�

en�artikel�35�beschreven�wordt,�een�aparte�procedure�geldt�die�niet�valt�onder�de�notificatieprocedure�

zoals�beschreven�in�deze�tijdelijke�handreiking.�Het�gaat�om�maatregelen�die�bij�wijze�van�

uitzondering�ten�opzichte�van�een�in�een�andere�lidstaat�gevestigde�dienstverrichter�genomen�kunnen�

worden�met�betrekking�tot�de�veiligheid�van�diensten.�Voor�deze�maatregelen�geldt�een�

standstillperiode�van�15�dagen�en�een�afwijkend�meldingsregime,�die�dan�ook�niet�via�de�hierboven�

genoemde�notificatieprocedures�zal�lopen,�maar�apart�geregeld�wordt�in�het�kader�van�de�wederzijdse�

bijstand.�Artikel�18�heeft�pas�zijn�werking�nadat�het�screeningsverslag�is�ingediend�en�de�

Dienstenrichtlijn�volledig�is�geïmplementeerd.�

�

�

4.3� Rechtsgevolgen�van�de�notificatie�

�

De�notificatiebepalingen�in�de�Dienstenrichtlijn�beletten�de�vaststelling�en�inwerkingtreding�van�de�

regelingen�niet.�De�notificatieverplichtingen�dienen�in�ieder�geval�een�controle�achteraf�mogelijk�te�

maken.�

�

De�notificatiebepaling�in�artikel�15�lid�7�(vrijheid�van�vestiging)�geeft�de�lidstaat�de�keuzemogelijkheid�

om�al�dan�niet�ontwerpen�of�definitieve�teksten�te�notificeren.�De�Commissie�kan�in�het�geval�van�

artikel�15�lid�7�binnen�drie�maanden�een�beschikking�nemen�waarin�de�lidstaat�wordt�verzocht�van�het�

vaststellen�van�de�bepalingen�af�te�zien,�of�om�deze�in�te�trekken.�Als�de�bepalingen�worden�

gehandhaafd�en�naar�het�idee�van�de�Europese�Commissie�in�strijd�zijn�met�artikel�15,�dan�kan�de�

Europese�Commissie�een�inbreukprocedure�tegen�Nederland�instellen�overeenkomstig�artikel�226�EG,�

waarbij�de�visie�die�de�Commissie�in�haar�beschikking�heeft�neergelegd�als�basis�zal�dienen.�

�

In�het�geval�van�de�notificatiebepaling�in�artikel�39�lid�5�(vrij�verrichten�van�diensten)�publiceert�de�

Commissie�jaarlijks�analyses�en�richtsnoeren�over�de�toepassing�van�de�betreffende�bepalingen�en�

neemt�de�Commissie�dus�geen�beschikking.�Notificaties�in�dit�kader�hebben�dan�ook�geen�

rechtsgevolgen.�De�genotificeerde�eisen�worden�na�ontvangst�door�de�Europese�Commissie�aan�de�

andere�lidstaten�medegedeeld.�Als�eisen�die�onder�de�reikwijdte�van�artikel�16�vallen�toch�in�strijd�

blijken�te�zijn�met�deze�bepaling,�dan�kan�de�Europese�Commissie�een�inbreukprocedure�tegen�

Nederland�instellen�overeenkomstig�artikel�226�EG.�

�

De�notificatieverplichtingen�uit�de�Dienstenrichtlijn�schematisch�weergegeven:�

�

Notificatieverplichting�artikel�15�lid�7� Notificatieverplichting�artikel�39�lid�5�

Betreft�de�vrijheid�van�vestiging�(artikel�15).� Betreft�de�toegang�tot�en�de�uitoefening�van�het�

verrichten�van�diensten�(artikel�16).�

De�eisen�vermeld�in�artikel�15�lid�2.� De�eisen�vermeld�in�artikel�16.�

De�eisen�kunnen�gerechtvaardigd�zijn�indien�

deze�non1discriminatoir,�noodzakelijk�en�

evenredig�zijn�(artikel�15�lid�3).�Geen�limitatief�

omschreven�rechtvaardigingsgronden.�

De�eisen�kunnen�gerechtvaardigd�zijn�om�

redenen�(limitatief)�van�openbare�orde,�

openbare�veiligheid,�volksgezondheid�of�

bescherming�van�het�milieu,�en�deze�non1

discriminatoir,�noodzakelijk�en�evenredig�zijn�

(artikel�16�lid�1�en�3).�

� Als�de�maatregel�een�eis�bevat�die�valt�onder�

één�van�de�eisen�van�artikel�16�lid�2,�dan�is�die�
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eis�in�principe�verboden�op�basis�van�de�

Dienstenrichtlijn.�Slechts�in�uitzonderlijke�

gevallen�kan�hierop�een�uitzondering�worden�

gemaakt.�Er�geldt�een�zeer�zware�

motiveringsplicht�om�aan�te�geven�waarom�de�

desbetreffende�bepaling�non1discriminatoir,�

noodzakelijk�en�evenredig�is.��

Binnen�3�maanden�kan�de�Commissie�een�

beschikking�vaststellen�waarin�zij�de�lidstaat�

verzoekt�van�vaststelling�van�de�eisen�af�te�zien�

of�deze�in�te�trekken�(artikel�15�lid�7).�

De�Commissie�deelt�de�toegestuurde�eisen�aan�

de�andere�lidstaten�mee�en�verstrekt�op�

jaarbasis�analyses�en�richtsnoeren�over�de�

toepassing�van�de�betreffende�bepalingen�

(artikel�39�lid�5).�

De�notificatie�heeft�geen�rechtsgevolgen,�

melding�belet�de�vaststelling�en�inwerkingtreding�

niet.�

De�notificatie�heeft�geen�rechtsgevolgen,�

melding�belet�de�vaststelling�en�inwerkingtreding�

niet.�

Ten�aanzien�van�met�de�Dienstenrichtlijn�

onverenigbare�eisen�kan�de�Commissie�een�

inbreukprocedure�instellen.�

Ten�aanzien�van�met�de�Dienstenrichtlijn�

onverenigbare�eisen�kan�de�Commissie�een�

inbreukprocedure�instellen.�

�

�

4.4� De�tijdelijke�notificatieprocedure�

�

In�het�kader�van�de�notificatieverplichting�dienen�de�hierna�volgende�vragen�te�worden�beantwoord.�

Het�is�overigens�aan�te�bevelen�bij�de�bepaling�van�wat�genotificeerd�dient�te�worden,�nog�eens�de�

toelichting�in�hoofdstuk�1�van�deze�handreiking�te�lezen�over�de�selectie�van�relevante�regelgeving.�

Raadpleeg�vooral�nog�eens�paragraaf�1.1�‘Voorafgaand�aan�deze�selectie’�vanaf�pagina�7.�

�

-,������
����
�������
���������'�

Algemeen�verbindende�voorschriften�en�beleidsregels
2
�moeten�worden�getoetst�aan�de�

Dienstenrichtlijn.�Indien�deze�één�of�meer�bepalingen�bevatten�die�vallen�onder�de�artikelen�15�en�16�

van�de�Dienstenrichtlijn,�dan�moeten�de�betreffende�gegevens�worden�vastgelegd.�U�kunt�dit�doen�

aan�de�hand�van�het�modelformulier�in�de�bijlage.�

�

.,�������
����
�������
���������'�

Tijdelijke�notificatie:�in�een�addendum�bij�de�screeningsrapportages,�in�te�leveren�bij�de�PID.�

�

/,���������!��������
���������������������
���������������'�

De�Dienstenrichtlijn�kent�geen�zogeheten�‘standstill’1termijn.�De�maatregelen�kunnen�dus�meteen�

worden�vastgesteld.�Voor�de�notificaties�in�de�periode�tot�het�indienen�van�het�screeningsverslag�bij�

de�Europese�Commissie�geldt�dat�de�Commissie�hier�pas�na�het�indienen�van�dit�screeningsverslag�

op�zal�reageren.�De�genotificeerde�maatregel�kan�weliswaar�meteen�worden�vastgesteld,�maar�het�

risico�blijft�aanwezig�dat�de�Europese�Commissie�zich�genoodzaakt�voelt�om�een�inbreukprocedure�uit�

te�brengen�tegen�Nederland�indien�zij�de�maatregel�in�strijd�met�de�Dienstenrichtlijn�acht.�Het�is�dus�

belangrijk�dat�elke�notificatie�voldoet�aan�de�eisen�uit�de�Dienstenrichtlijn.�

�

�������������������������������������������������
2
�Naar�aanleiding�van�vragen�over�het�bereik�van�de�notificatie�(wat�voor�soort�regels�moeten�worden�genotificeerd)�is�in�deze�

versie�(2.0,�april�2008)�van�de�handreiking�deze�formulering�wat�verscherpt.�De�processen�van�screening�en�notificatie�
richten�zich�zowel�op�algemeen�verbindende�voorschriften�als�op�beleidsregels.�
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De�procedure�in�een�stappenschema�weergegeven:�

�

Stap�1:�

Is�er�in�de�maatregel�sprake�van�regulering�van�een�economische�activiteit?��

NEE�→�Geen�notificatieverplichting�onder�de�Dienstenrichtlijn.�

JA��

↓�

Stap�2:��

Valt�de�economische�activiteit�te�kwalificeren�als�een�dienst?�

NEE�→�Geen�notificatieverplichting�onder�de�Dienstenrichtlijn.�

JA��

↓�

Stap�3:��

Valt�de�desbetreffende�dienst,�gelet�op�de�artikelen�1,�2�en�3�van�de�richtlijn,�onder�de�

reikwijdte�van�de�richtlijn?�

NEE�→�Geen�notificatieverplichting�onder�de�Dienstenrichtlijn.�

JA�

�↓�

Stap�4:��

Bevat�de�maatregel�een�te�beoordelen�eis�in�de�zin�van�artikel�15�lid�2?�

NEE�→�Geen�notificatieverplichting�onder�artikel�15�lid�7.�GA�VERDER�NAAR�STAP�7.��

JA�

↓�

Stap�5:�

Heeft�de�te�beoordelen�eis�betrekking�op�de�regulering�van�diensten�van�algemeen�economisch�

belang?��

NEE�↓�

JA�

↓�

Stap�6:�

Geef�aan�waarom�de�te�beoordelen�eis�non2discriminatoir,�noodzakelijk�en�evenredig�is.��

↓�

Stap�7:�

Valt�de�maatregel�onder�artikel�16�van�de�richtlijn�(en�dus�niet�onder�de�uitzonderingsgronden�

van�artikel�17)?��

NEE�→�Geen�notificatieverplichting�onder�artikel�39�lid�5�jo�artikel�16.�

JA��

↓�

Stap�8:�

Valt�de�maatregel�onder�artikel�16�lid�2?��

NEE�→�Notificeer�en�motiveer�waarom�de�te�beoordelen�eis�aan�artikel�16�lid�1�en�3�voldoet,�dus�dat�

deze�non1discriminatoir,�evenredig,�noodzakelijk�en�gerechtvaardigd�is�vanwege�redenen�in�verband�

met�de�bescherming�van�de�openbare�orde,�openbare�veiligheid,�volksgezondheid�of�milieu.�

JA�→�Notificeer�het�desbetreffende�voorschrift�met�een�verzwaarde�motivering.��

�

Als�de�maatregel�valt�onder�één�van�de�‘verboden’�eisen�van�artikel�16�lid�2�dan�is�de�desbetreffende�

eis�in�principe�niet�toegestaan�op�basis�van�de�Dienstenrichtlijn.�Slechts�in�uitzonderlijke�gevallen�kan�

op�dit�verbod�een�uitzondering�worden�gemaakt.�Er�geldt�een�zeer�zware�motivatieplicht�om�aan�te�

geven�waarom�de�desbetreffende�eis�non1discriminatoir,�noodzakelijk,�evenredig�is�en�

gerechtvaardigd�om�redenen�in�verband�met�de�bescherming�van�de�openbare�orde,�openbare�
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veiligheid,�volksgezondheid�en�milieu.�Geef�deze�motivering�uitgebreid�aan�en�geef�aan�dat�het�gaat�

om�één�van�de�eisen�van�artikel�16�lid�2.�

�

Gebruik�voor�het�notificeren�(tijdelijke�procedure)�in�het�kader�van�de�Dienstenrichtlijn�het�formulier�in�

bijlage�2.�

�





�  1

Bijlage 1 

Rapportageformulier screening betreffende diensten 
 

Identificatiegegevens 

Naam instantie  

Naam algemeen verbindend 
voorschrift 

 

Bepaling / artikel waarin eisen 
worden gesteld en korte inhoud 
van die bepaling / dat artikel 

 

Datum van screening  

Online vindplaats  

 
 
FASE 1 
 

STAP A 
Is er sprake van een economische activiteit die valt te kwalificeren als een dienst? 

 NEE  Hier stopt de screening. 

 JA, want:  

Ga verder naar stap B. 

 
 
STAP B 
Heeft het algemeen verbindend voorschrift, de beleidsregel of het vergunningstelsel 
betrekking op een beleidsterrein of een soort dienst die van de werking van de 
Dienstenrichtlijn is uitgesloten? (artikel 1 en 2 van de richtlijn) 

 JA  Geef hieronder aan om wat voor soort uitzondering van artikel 1 of 2 het gaat. 
NB: Zie voor toelichting pagina 9-10 van de handreiking. 

 

 

 

Hier stopt de verdere screening. 
NB: Lever dit rapportageformulier wel in bij de PID (zie pagina 6 van de handreiking voor 
contactgegevens). 

 NEE  Ga verder naar stap C. 

 
 

STAP C 
Wat reguleert het desbetreffende voorschrift? 

 a) De vestiging van een dienstverlener (toets aan artikelen 9, 14 en 15 en 25). 

 b) Het tijdelijk (grensoverschrijdend) verrichten van een dienst (toets aan artikel 16 en artikel 
25). 

 c) Beide (toets aan artikelen 9, 14, 15, 16 en 25). 

Motivering: 
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FASE 2 
 

STAP 1 
De uitzonderingen van artikel 3 

Betreft de bepaling een eis die is uitgezonderd op basis van artikel 3? 

 JA: Vink in de tabel hieronder de toepasselijke uitzonderingsgrond aan zoals die genoemd 
worden in artikel 3 van de richtlijn. 

 a) Richtlijn 96/71/EG betreffende de socialezekerheidsregelingen op werknemers terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en zelfstandigen, alsmede op hun 
gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen; 

 b) Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van sociale zekerheidsregelingen op 
loontrekkende en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen; 

 c) Richtlijn 89/552/EEG inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten; 

 d) Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties; 

 (lid 2) Het internationaal privaatrecht, in het bijzonder die betreffende de vaststelling van het op 
contractuele en niet-contractuele verbintenissen toepasselijke recht; 

 (lid 1) Bepalingen die één-op-één implementatie betreffen van Europeesrechtelijke voorschriften (richtlijn, 
verordening, beschikking, mededeling etc.). 

 Geef hieronder aan om welk communautair instrument het gaat: 

  

 

 

 Het is voor deze eis niet nodig om de vervolgstappen 2 t/m 6 te doorlopen. 
Hier stopt de screening. 

 NEE 

 Ga verder naar stap 2 indien bij stap C antwoord b of c is aangevinkt. 

 Ga verder naar stap 3 indien bij stap C antwoord a is aangevinkt. 

 
 

STAP 2 
Het vrij verkeer van diensten 

STAP 2.1 – Heeft de bepaling betrekking op een sector, rechtsgebied of type regels, 
uitgezonderd in artikel 17? 

 JA: Vink in de tabel hieronder de uitzonderingsgrond aan zoals die genoemd worden in artikel 
17 van de richtlijn. 

 1) DAEB die in een andere lidstaat worden verricht, onder meer: 

a) in de postsector (Richtlijn 97/67/EG); 
b) in de elektriciteitssector (Richtlijn 2003/54/EG); 
c) in de gassector (Richtlijn 2003/55/EG); 
d) watervoorziening en -distributie en afvalwaterdiensten; 
e) afvalverwerking. 

 2) Aangelegenheden die zijn geregeld (Richtlijn 96/71/EG) betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers met het oog op het verrichten van diensten. 

 3) Aangelegenheden die zijn geregeld (Richtlijn 95/46/EG)betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens. 

 4) Aangelegenheden die zijn geregeld (Richtlijn 77/249/EEG) tot vergemakkelijking van de 
daadwerkelijke uitoefening door advocaten van het vrij verrichten van diensten. 

 5) De gerechtelijke inning van schuldvorderingen. 

 6) Aangelegenheden die zijn geregeld (titel II van Richtlijn 2005/36/EG) betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties, alsmede eisen in de lidstaat waar de dienst wordt verricht, die een activiteit 
voorbehouden aan een bepaald beroep. 

 7) Aangelegenheden die zijn geregeld in Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad inzake de 
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coördinatie van socialezekerheidsregelingen. 

 8) Ten aanzien van administratieve formaliteiten inzake het vrije verkeer van personen en hun 
woonplaats, aangelegenheden die zijn geregeld (Richtlijn 2004/38/EG) betreffende het recht van de 
burgers van de Unie en hun familieleden om zich vrij op het grondgebied van de lidstaten te verplaatsen 
en er vrij te verblijven waarin de administratieve formaliteiten zijn vastgesteld waaraan de begunstigden 
moeten voldoen bij de bevoegde instanties van de lidstaat waar de dienst wordt verricht. 

 9) Ten aanzien van onderdanen van derde landen die zich in het kader van een dienstverrichting naar 
een andere lidstaat begeven, de mogelijkheid voor lidstaten van onderdanen van derde landen op wie de 
regeling inzake wederzijdse erkenning van artikel 21 van de Overeenkomst ter uitvoering van het akkoord 
van Schengen niet van toepassing is, te verplichten in het bezit te zijn van een visum of een 
verblijfsvergunning, of de mogelijkheid onderdanen van derde landen te verplichten zich bij of na hun 
binnenkomst in de lidstaat waar de dienst wordt verricht, te melden bij de bevoegde instanties. 

 10) Ten aanzien van het overbrengen van afvalstoffen, aangelegenheden die vallen onder Verordening 
(EEG) nr. 259/93 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit 
de Europese Gemeenschap. 

 11) Diensten gerelateerd aan auteursrechten, naburige rechten en de rechten (Richtlijn 87/54/EEG) 
betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderproducten en Richtlijn 96/9/EG 
betreffende de rechtsbescherming van databanken en industriële eigendomsrechten. 

 12) Handelingen waarvoor de wet de tussenkomst van een notaris voorschrijft. 

 13) Aangelegenheden (Richtlijn 2006/43/EG) betreffende de wettelijke accountantscontrole van 
jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen van de Raad. 

 14) De inschrijving van voertuigen die in een andere lidstaat zijn geleased. 

 15) Bepalingen betreffende contractuele en niet-contractuele verbintenissen, met inbegrip van de vorm 
van overeenkomsten, voortvloeiend uit de regels van het internationaal privaatrecht. 

NB: De bepaling kan wel een risico opleveren ten aanzien van andere artikelen van de richtlijn. 
 Ga dus verder naar stap 3. 

 NEE 

 Ga verder naar stap 2.2. 

 
 
STAP 2.2 – Valt de desbetreffende eis onder één van de verboden eisen van artikel 16, lid 2? 

 JA: Vink hieronder het verboden vereiste aan. 

 a) Een verplichting voor de dienstverrichter een vestiging op hun grondgebied te hebben. 

 

  

b) Een verplichting voor de dienstverrichter bij hun bevoegde instanties een vergunning te verkrijgen of 
zich in te schrijven in een register of bij een beroepsorde of -vereniging op hun grondgebied. [Behalve 
wanneer deze richtlijn of een ander communautair instrument daarin voorziet – zie stap 2.2 sub b] 

 c) Een verbod voor de dienstverrichter op hun grondgebied een bepaalde vorm of soort infrastructuur, 
zoals een kantoor of kabinet, op te zetten om de betrokken diensten te verrichten. 

 d) De toepassing van een specifieke contractuele regeling tussen de dienstverrichter en de afnemer die 
het verrichten van diensten door zelfstandigen verhindert of beperkt. 

 e) Een verplichting voor de dienstverrichter om speciaal voor de uitoefening van een dienstenactiviteit 
een door hun bevoegde instanties afgegeven identiteitsdocument te bezitten. 

 

 

f) Eisen die betrekking hebben op het gebruik van uitrusting en materiaal die een integrerend deel van de 
dienstverrichting vormen. [Andere dan die welke noodzakelijk zijn voor de gezondheid en veiligheid op 
het werk – zie stap 2.2 sub f]  

 

 

g) Beperkingen van het vrij verrichten van diensten zoals bedoeld in artikel 19. 

[ Toelichting: Verboden beperkingen voor afnemers: 
- een verplichting voor afnemers om bij hun bevoegde instanties een vergunning aan te vragen of een 
verklaring af te leggen; 
- discriminerende beperkingen op het verkrijgen van financiële bijstand vanwege het feit dat de 
dienstverrichter in een andere lidstaat is gevestigd of vanwege de plaats waar de dienst wordt verricht ] 

NB: Valt de desbetreffende bepaling onder sub b?  Ga dan verder naar stap 2.2. sub b. 
Valt de desbetreffende vraag onder sub f?  Ga dan verder naar stap 2.2. sub f.  

 Ga in de andere gevallen verder naar stap 2.3.  
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 NEE 

 Ga verder naar stap 2.4. 

 
 
STAP 2.2 sub b – Wordt in deze vergunning of inschrijving voorzien door deze richtlijn of 
door een ander communautair instrument? 

 JA: Geef hieronder aan om welk communautair instrument het gaat en in welke bepaling dit de 
vergunning of inschrijving voorschrijft, machtigt of strik noodzakelijk maakt. 
Motiveer waarom alleen effectief geïmplementeerd kan worden door middel van een 
vergunning of een inschrijving. 

Motivering: 

 

 

 

 Hier stopt de verdere screening van deze bepaling. 

 NEE 

 Ga verder naar stap 2.3. 

 
 
STAP 2.2 sub f – Is de eis aan gebruik van uitrusting en materiaal noodzakelijk voor de 
gezondheid en veiligheid op het werk? 

 JA: Motiveer hieronder. 

Motivering: 

 

 

 

De eis valt dan niet onder de verboden eisen van artikel 16 lid 2, maar wel onder artikel 16 leden 1 
en 3. 

 Ga vervolgens verder naar stap 2.4. 

 NEE 

 Ga verder naar stap 2.3. 

 
 
STAP 2.3 – Omdat de desbetreffende eis valt onder één van de verboden eisen van artikel 16 
lid 2, is de eis in principe verboden op grond van de Dienstenrichtlijn. 

Is er naar uw oordeel echter sprake van een dermate zwaarwegende regel of uitzonderlijke 
situatie, dat er een uitzondering moet worden gemaakt op het verbod van artikel 16 lid 2? 

 JA: Motiveer hieronder zeer goed en uitvoerig waarom deze uitzondering noodzakelijk is en 
waarom de eis: 
1. non-discriminatoir is, 
2. noodzakelijk is voor de bescherming van de openbare orde, de openbare veiligheid, de 
volksgezondheid of het milieu, en 
3. evenredig is. 

Motivering: 

 

 

 

 

 Ga dan verder naar stap 3. 
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 NEE 
 De betreffende eis vormt een risico. U dient de eis aan te passen. 

 Ga verder naar stap 3. 

 
 
STAP 2.4 – Is de betreffende eis non-discriminatoir in de zin van artikel 16 lid 1? 

 JA 

 Ga verder naar vraag 2.5. 

 NEE: De eis maakt (direct of indirect) onderscheid naar nationaliteit. 
 De betreffende eis vormt op dit punt een risico. U dient de eis aan te passen. 

 Ga verder naar stap 2.5. 

 
 
STAP 2.5 – Is de betreffende eis gerechtvaardigd om redenen van: 
1. bescherming van openbare orde; 
2. bescherming van openbare veiligheid; 
3. bescherming van de volksgezondheid; of 
4. bescherming van het milieu? 

 JA: Geef hieronder aan welke van de vier belangen door de eis wordt beschermd en waarom 
(motivering). 

Motivering: 

 

 

 

 Ga dan verder naar stap 2.6. 

 NEE: De eis is niet gerechtvaardigd om één van deze vier redenen. 
 De betreffende eis vormt op dit punt een risico. U dient de eis aan te passen. 

 Ga dan door naar stap 2.6. 

 
 
STAP 2.6 – Is het vereiste evenredig in de zin van artikel 16 lid 1? 

 JA: Geef een motivering waarom het vereiste evenredig is. 

Motivering: 

 

 

 

 Ga dan verder naar stap 3. 

 NEE: De eis is niet evenredig. 
 De betreffende eis vormt op dit punt een risico. U dient de eis aan te passen. 

 Ga dan verder naar stap 3. 

 

 
STAP 3 
Vestiging: verboden eisen 

STAP 3.1 – Bevat de bepaling één van de verboden eisen van artikel 14? 

 JA: Vink hieronder het verboden vereiste aan. 

 

 

1) Discriminerende eisen die direct of indirect verband houden met de nationaliteit of, voor 
ondernemingen, met de plaats van statutaire zetel, waaronder met name: 

a. nationaliteitseisen voor de dienstverrichter, zijn personeel, de aandeelhouders of de leden van het 
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 toezichthoudend orgaan of het bestuursorgaan van de dienstverrichter; 

b. de eis dat de dienstverrichter, zijn personeel, de aandeelhouders of de leden van het toezichthoudend 
of het bestuursorgaan hun verblijfplaats hebben op hun grondgebied.  

 2) Een verbod op het hebben van een vestiging in meer dan één lidstaat of op inschrijving in registers of 
bij beroepsorden of – verenigingen in meer dan één lidstaat. 

 

 

 

3) Beperkingen van de vrijheid van de dienstverrichter om tussen een hoofd- of een nevenvestiging te 
kiezen, met name de verplichting dat de hoofdvestiging van de dienstverrichter zich op hun grondgebied 
moet bevinden, of beperkingen van de vrijheid om voor vestiging als agentschap, bijkantoor of 
dochteronderneming te kiezen. 

 4) Wederkerigheidsvoorwaarden ten aanzien van de lidstaat waar de dienstverrichter al een vestiging 
heeft, behalve in het geval dat dergelijke voorwaarden in een communautair instrument op energiegebied 
zijn vastgelegd. 

 

 

 

 

5) De toepassing per geval van economische criteria, waarbij de verlening van de vergunning afhankelijk 
wordt gesteld van het bewijs dat er een economische behoefte of marktvraag bestaat, van een 
beoordeling van de mogelijke of feitelijke economische gevolgen van de activiteit of van een beoordeling 
van de geschiktheid van de activiteit in relatie tot de door de bevoegde instantie vastgestelde doelen van 
de economische planning; dit verbod heeft geen betrekking op planningseisen waarmee geen 
economische doelen worden nagestreefd, maar die voortkomen uit dwingende redenen van algemeen 
belang. 

 

 

 

 

6) De directe of indirecte betrokkenheid van concurrerende marktdeelnemers, ook binnen raadgevende 
organen, bij de verlening van vergunningen of bij andere besluiten van bevoegde instanties, met 
uitzondering van beroepsorden en van beroepsverenigingen en –organisaties die in de hoedanigheid van 
bevoegde instantie optreden; dit verbod heeft geen betrekking op de raadpleging van organisaties zoals 
kamers van koophandel of sociale partners over andere aangelegenheden dan individuele 
vergunningsaanvragen noch op een raadpleging van het grote publiek. 

 7) Een verplichting tot het stellen van of deelnemen in een financiële waarborg of het afsluiten van een 
verzekering bij een op hun grondgebied gevestigde dienstverrichter of instelling. Dit belet niet dat de 
lidstaten een verzekering of financiële garanties als zodanig kunnen verlangen noch dat eisen inzake de 
deelname in een collectief waarborgfonds worden gesteld, bijvoorbeeld voor leden van een beroepsorde 
of –organisatie. 

 8) Een verplichting al gedurende een bepaalde periode ingeschreven te staan in de registers die op hun 
grondgebied worden bijgehouden of de activiteit al gedurende bepaalde tijd op hun grondgebied te 
hebben uitgeoefend. 

 Deze bepaling moet worden aangepast. 
De screeningsoperatie van deze bepaling is hiermee voltooid. 

 NEE 

 Ga verder naar stap 4. 

 
 
STAP 4 
Vestiging: beoordelingsverplichte eisen 

STAP 4.1 – Bevat de bepaling één van de beoordelingsverplichte eisen van artikel 15 lid 2? 

 JA: Vink hieronder het type vereiste aan. 

 

 

a) Kwantitatieve of territoriale beperkingen, met name beperkingen op basis van de bevolkingsomvang of 
een geografische minimumafstand tussen de dienstverrichters. 

 b) Eisen die van de dienstverrichter verlangen dat hij een bepaalde rechtsvorm heeft. 

 c) Eisen aangaande het aandeelhouderschap van een vennootschap. 

 d) Eisen, niet zijnde eisen die betrekking hebben op aangelegenheden die vallen onder Richtlijn 
2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties of die in andere communautaire besluiten 
zijn behandeld, die de toegang tot de betrokken dienstenactiviteit wegens de specifieke aard ervan 
voorbehouden aan bepaalde dienstverrichters. 

 e) Een verbod om op het grondgebied van dezelfde staat meer dan één vestiging te hebben. 

 f) Eisen die een minimumaantal werknemers vaststellen. 

 g) Vaste minimum- en/of maximumtarieven waaraan de dienstverrichter zich moet houden. 

 h) Een verplichting voor de dienstverrichter om in combinatie met zijn dienst andere specifieke diensten 
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aan te bieden. 

 Ga dan verder naar stap 4.2. 

 NEE 

 Ga verder naar stap 5. 

 
 
STAP 4.2 – Heeft de beoordelingsverplichte eis betrekking op de regulering van diensten van 
algemeen economisch belang (DAEB)? 

 JA: Geef aan op welke dienst van algemeen economisch belang (DAEB) en waarom (korte 
motivering). 

Motivering: 

 

 

 

Geef ook aan of het toetsingskader van artikel 15 leden 1, 2 en 3, de vervulling en uitoefening van 
deze bijzondere taak belemmert en motiveer hieronder waarom de eis toch noodzakelijk is voor 
vervulling van die DAEB-taak. 

Motivering: 

 

 

 

 Ga dan verder naar stap 5. 

 NEE 

 Ga dan verder naar stap 4.3. 

 

 

STAP 4.3 – Is de beoordelingsverplichte eis non-discriminatoir in de zin van artikel 15 lid 3, 
onderdeel a? 

 JA 

 Ga dan verder naar stap 4.4. 

 NEE: De eis maakt (direct of indirect) onderscheid naar nationaliteit. 
 De betreffende eis vormt op dit punt een risico. U dient de eis aan te passen. 

 Ga dan verder naar stap 4.4. 

 
 
STAP 4.4 – Is de beoordelingsverplichte eis noodzakelijk om een dwingende reden van 
algemeen (niet-) economisch belang in de zin van artikel 15 lid 3, onderdeel b? 

 JA: Vink hieronder het desbetreffende belang aan. 

 Openbare orde   Bescherming van de taal 

 Openbare veiligheid  Bescherming van de consument 

 Volksgezondheid  Bescherming van de gezondheid en het leven 
van personen, dieren of planten. 

 Bescherming van het milieu  

 

 Bescherming van de industriële en 
commerciële eigendom 

 Bescherming van het nationaal artistiek 
historisch en archeologisch bezit 

 Bescherming van de biodiversiteit  

 Eerlijke handelspraktijken  Pluriformiteit van de pers 

 Ruimtelijke ordening  Fraudebestrijding 
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 Verkeersveiligheid  Openbare zedelijkheid 

 Anders: Licht hieronder toe waarom het ‘andere belang’ zich kwalificeert als een dwingende 
reden van algemeen niet-economisch belang (korte motivering): 

 

 

 

 Ga dan verder naar stap 4.5. 

 NEE 
 De betreffende eis vormt op dit punt een risico. U dient de eis aan te passen. 

 Ga dan verder naar stap 4.5. 

 
 

STAP 4.5 – Is de beoordelingsverplichte eis evenredig? 

 JA: Geef hieronder een korte motivering waarom de eis geschikt is om het nagestreefde doel 
te bereiken, waarom de eis niet verder gaat dan nodig is om dat doel te bereiken, en waarom 
dat doel niet met andere, minder beperkende maatregelen kan worden bereikt. 

Motivering: 

 

 

 

 Ga dan verder naar stap 5. 

 NEE: De eis is niet evenredig. 
 De betreffende eis vormt op dit punt een risico. U dient de eis aan te passen. 

 Ga dan verder naar stap 5. 

 

 

STAP 5 
Vestiging: vergunningen 

STAP 5.1 – Is er sprake van een vergunning in de zin van artikel 9? 

 JA 

 Ga verder naar stap 5.2. 

 NEE: De bepaling valt niet onder de reikwijdte van artikel 9. 

Geef hieronder een korte motivering waarom het niet om een vergunning gaat. 

Motivering: 

 

 

 

 Ga verder naar stap 6. 

 
 

STAP 5.2 – Betreft de bepaling een element van een vergunning die geharmoniseerd is 
krachtens een ander communautair instrument? 

 JA: Geef hieronder aan om welk communautair instrument het gaat en in welke bepaling dit 
communautaire instrument de vergunning of inschrijving voorschrijft, machtigt of strikt 
noodzakelijk maakt. 

Motiveer waarom alleen effectief geïmplementeerd kan worden door middel van een 
vergunning of een inschrijving. 

Motivering: 
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 Hier stopt de verdere screening van de bepaling. 

 NEE 

 Ga verder naar stap 5.3. 

 

 

STAP 5.3 – Is het vergunningstelsel non-discriminatoir? 

 JA 

 Ga verder naar stap 5.4. 

 NEE: De eis maakt (direct of indirect) onderscheid naar nationaliteit. 
 De betreffende eis vormt op dit punt een risico. U dient de eis aan te passen. 

 Ga dan verder naar stap 5.4. 

 
 
STAP 5.4 – Is het vergunningstelsel gerechtvaardigd om een dwingende reden van algemeen 
(niet-) economisch belang? 

 JA: Vink hieronder het desbetreffende belang aan. 

 Openbare orde   Bescherming van de taal 

 Openbare veiligheid  Bescherming van de consument 

 Volksgezondheid  Bescherming van de gezondheid en het leven 
van personen, dieren of planten 

 Bescherming van het milieu  

 

 Bescherming van de industriële en 
commerciële eigendom 

 Bescherming van het nationaal artistiek 
historisch en archeologisch bezit 

 Bescherming van de biodiversiteit  

 Eerlijke handelspraktijken  Pluriformiteit van de pers 

 Ruimtelijke ordening  Fraudebestrijding 

 Verkeersveiligheid  Openbare zedelijkheid 

 Anders: Licht hieronder toe waarom het ’andere belang’ zich kwalificeert als een dwingende 
reden van algemeen niet-economisch belang (korte motivering): 

 

 

 

 Ga dan verder naar stap 5.5. 

 NEE 
 De betreffende eis vormt op dit punt een risico. U dient de eis aan te passen. 

 Ga dan verder naar stap 5.5. 

 

 

STAP 5.5 – Is het vergunningstelsel evenredig in de zin van artikel 9? 

 JA: Motiveer hieronder waarom het vergunningstelsel geschikt is om het doel te bereiken, 
waarom het doel niet met andere, minder beperkende maatregelen kan worden bereikt en 
waarom controle achteraf te laat zou komen om werkelijk doeltreffend te zijn. 

Motivering: 
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 Ga dan verder naar stap 6. 

 NEE 
 De betreffende eis vormt op dit punt een risico. U dient de eis aan te passen. 

 Ga dan verder naar stap 6. 

 

 
STAP 6 
Multidisciplinaire activiteiten 

STAP 6.1 – Beperkt de bepaling multidisciplinaire activiteiten op één van de manieren zoals 
beschreven in artikel 25? 

 JA: Vink hieronder aan op welke manier de bepaling multidisciplinaire activiteiten beperkt. 

 

 

De verplichting voor de dienstverrichter om uitsluitend een bepaalde specifieke activiteit uit te 
oefenen. 

 De beperking van het gezamenlijk of in partnerschap uitoefenen van verschillende activiteiten. 

 Ga dan verder naar stap 6.2. 

 NEE 

 De screeningsoperatie is nu voltooid. 

 
 

STAP 6.2 – Is deze beperking van toepassing op dienstverrichters, genoemd in de 
onderdelen a of b van artikel 25 lid 1? 

 JA: Vink hieronder de betreffende categorie aan. 

 a) Beoefenaren van gereglementeerde beroepen. 

 b) Dienstverrichters wier diensten bestaan uit certificering, accreditatie, technische controle, 
tests of proeven. 

 Ga dan verder naar stap 6.3. 

 NEE 
 De betreffende eis vormt op dit punt een risico. U dient de eis aan te passen. 

 De screeningsoperatie is nu voltooid. 

 
 

STAP 6.3 – Is de beperking gerechtvaardigd omdat deze noodzakelijk is om de 
onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van deze twee categorieën dienstverrichters te 
waarborgen? 

 JA: Geef hieronder gemotiveerd aan waarom de eis gerechtvaardigd is. 

Motivering: 

 

 

 

 De screeningsoperatie is nu voltooid. 

 NEE 
 De betreffende eis vormt op dit punt een risico. U dient de eis aan te passen. 

 De screeningsoperatie is nu voltooid. 
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Bijlage 2 

 
Formulier notificatie betreffende diensten (tijdelijke procedure) 
 
 
1)  Naam notificerende instantie: 
 

 
 
 

 
 
2)  Datum notificatie: 
 

 
 
 

 
 
3) Naam algemeen verbindend voorschrift: 
 

 
 
 

 
 
4)  Datum inwerkingtreding: 
 

 
 
 

 
 
5)  Artikel(en) waarin eisen aan dienstverrichters worden gesteld (inclusief korte 

beschrijving van de inhoud van het betreffende artikel): 
 

 
 
 
 

 
 
6)  Bevat de maatregel een te beoordelen eis in de zin van artikel 15 lid 2? 
 
□  Nee. Er is geen notificatieverplichting onder artikel 15 lid 7. Ga verder naar onderdeel 9. 
□  Ja. Benoem de eis, en ga verder naar onderdeel 7: 
 

 
 
 
 

 
 
7) Heeft de te beoordelen eis betrekking op de regulering van diensten van algemeen 

economisch belang?  
 
□  Nee. Ga verder naar onderdeel 8. 
□  Ja. Benoem de eis, en ga verder naar onderdeel 8: 
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8) Geef aan waarom de te beoordelen eis non-discriminatoir, noodzakelijk en evenredig is 

(artikel 15, lid 3). 
 Ga vervolgens verder naar onderdeel 9. 
 

 
 
 
 

 
 
9) Valt de maatregel onder artikel 16 van de richtlijn (en dus niet onder de 

uitzonderingsgronden van artikel 17)?  
 
□  Nee. Notificeer indien van toepassing onder artikel 15 lid 7 (zie punt 6). De volgende 

onderdelen zijn verder niet van toepassing. 
□  Ja. Benoem de eis, en ga verder naar onderdeel 10: 
 

 
 
 
 

 
 
10) Valt de maatregel onder artikel 16 lid 2?  
 
□  Nee. Ga verder naar onderdeel 11. 
□ Ja. Benoem het betreffende sub van lid 2, en ga verder naar onderdeel 11: 
 

 
 
 
 

 
Indien ja is aangegeven, dan zijn deze eisen in beginsel niet toegestaan. Voor het volgende onderdeel 
geldt dan ook een zware motiveringsplicht. 
 
 
11) Geef aan waarom de te beoordelen eis voldoet aan artikel 16 lid 1 en 3, dus waarom de 

eis non-discriminatoir, noodzakelijk en evenredig is vanwege redenen in verband met 
de bescherming van de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid of milieu. 

 

 
 
 
 

 
 

 

Stuur dit ingevulde notificatieformulier in een addendum bij uw screeningsresultaten naar de PID (zie 

voor contactgegevens pagina 6 van de handreiking). 
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