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Synthese 

Om voor 2010 een echte interne markt voor diensten te creëren diende de Europese Commis-
sie op 13 januari 2004 een voorstel van richtlijn in betreffende diensten op de interne markt. 
De voorgestelde richtlijn wil de juridische belemmeringen wegwerken waarmee dienstenbedrij-
ven kampen als zij zich in andere lidstaten willen vestigen of er hun diensten willen aanbieden.  
 
De Richtlijn zal een grote impact hebben op de dienstenmarkten in de Europese Unie. Ook 
Vlaanderen en de Vlaamse economie laat dit voorstel van richtlijn niet onberoerd.  Totnogtoe 
is er evenwel nog geen formeel standpunt, noch een duidelijke strategie van de Vlaamse rege-
ring. 
 
De kritische bemerkingen van de SERV-partners hebben niet zozeer betrekking op het princi-
pe van de interne markt voor diensten en de Lissabon-doelstellingen die niet in vraag worden 
gesteld, noch op de behoefte aan een rechtszeker kader voor diensten (met inbegrip van 
diensten van algemeen belang), als alternatief voor de huidige casuïstiek, maar wel op de 
wijze waarop deze doelstellingen en principes in de kaderrichtlijn werden geoperationaliseerd 
in het bijzonder naar specifieke sectoren. 
 
De krachtlijnen van de SERV-aanbeveling zijn de volgende: 

 het gegeven dat de Kaderrichtlijn de bevoegdheden van de Vlaamse gemeenschap en het 
gewest miskent en het risico op “hernationalisering”, door het verbod op erkenningsmoge-
lijkheden voor specifieke regio’s; 

 de groeiende rechtsonzekerheid omwille van een groot gebrek aan coherentie tussen de 
verschillende initiatieven van de Europese Commissie. Naast de kaderrichtlijn voor de dien-
sten zijn er andere richtlijnen, witboeken en beleidsacties die zich richten op de openbare 
dienstverleningsplichten, de diensten van algemeen belang, de uitgesloten diensten… 

 de onduidelijkheden in de definities van de diensten in het voorstel van Richtlijn die rechts-
onzekerheid aanwakkert en ruimte schept voor allerhande interpretaties; 

 de gevaren verbonden aan de toepassing van het oorsprongland-beginsel waarvoor in de 
Europese Unie van vandaag de noodzakelijke randvoorwaarden ontbreken. Het gaat niet al-
leen om het ontbreken van een minimum harmonisatie maar evenzeer om de grote moei-
lijkheden in verband met controle en inspectie ; 

 de pro-actieve aanpak is onvoldoende uitgewerkt. De gevolgen van de kaderrichtlijn voor 
nationale en voor sectorale regelingen valt moeilijk direct in te schatten. De impactanalyse 
van de Europese Commissie zelf is te beperkt en moet door de lidstaten worden aangevuld. 
Voor Vlaanderen lijkt een RIA (reguleringsimpactanalayse - zware versie) aangewezen; 
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 In Vlaanderen dreigen de kwaliteitsnormen die in ons beleid zijn ingebouwd op de helling te 
komen staan zonder dat het gepaard gaat met een noodzakelijke harmonisering op Euro-
pees vlak voor de respectieve sectoren.  

 De onduidelijkheden in verband met de toepassing van onze taalwetgeving zowel voor het 
gebruik van talen in de bedrijven zelf als voor de consumenten en de aanbieders en de le-
veranciers van de diensten. 

 
Met deze aanbeveling willen de Vlaamse sociale partners niet alleen wijzen op de urgentie 
maar brengen ze op basis van een eerste analyse specifieke knelpunten en aandachtsgebie-
den in de kijker. Daarbij werd voor een gehele reeks van sociaal-economisch relevante be-
leidsterreinen aangegeven wat een mogelijke impact kan zijn, zonder daarbij exhaustief te 
kunnen zijn. 
 
De raad vraagt dat de nieuwe Vlaamse regering, op basis van een gedegen impactanalyse 
door de administratie, snel duidelijkheid creëert over haar houding, temeer ook omdat er in het 
najaar tijdig amendementen ingediend moeten worden op het voorstel van richtlijn in functie 
van de eerste lezing in het Europees Parlement. Hij vraagt hierover ook regelmatig en tijdig 
overleg in VESOC. 
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1.  In le iding 

Sinds het begin van dit jaar ligt op Europees vlak een voorstel van kaderrichtlijn voor betref-
fende de diensten op de interne markt, ook wel de “Bolkestein”-richtlijn genoemd. 
De procedurele behandeling van dit voorstel is sedert een paar maanden in een stroomver-
snelling terechtgekomen. Het werd inmiddels door de voltallige Europese Commissie goedge-
keurd, in de Europese Raad Concurrentievermogen - dus met alle lidstaten – besproken waar-
bij dit voorstel een status van prioritaire behandeling kreeg toebedeeld, en tenslotte werd deze 
prioritaire status bekrachtigd op de Europese Top van 25-26 maart 2004. 
 
De Europese Commissie heeft voor de inhoudelijke behandeling van het voorstel bilaterale 
besprekingen met de lidstaten aangeknoopt, waarin zij hun bekommernissen ten aanzien van 
de draagwijdte en de impact van de kaderrichtlijn in alle openheid kunnen ventileren. 
De bilaterale contacten met België zijn inmiddels aan de gang en gebeuren onder coördinatie 
van het Federale Ministerie van Economische Zaken. De Gewesten en Gemeenschappen 
worden mede betrokken in de besprekingen zodat ook zij de mogelijkheid hebben om de Eu-
ropese Commissie te wijzen op de impact van het voorstel van richtlijn voor de hun geëigende 
bevoegdheden. De SERV merkt op dat, hoewel het voorstel van richtlijn heel wat gemeen-
schaps- en gewestbevoegdheden aanbelangt, er nog steeds geen officieel standpunt van de 
Vlaamse regering is. 
De raad stelt tot zijn tevredenheid vast dat recentelijk ook in Vlaanderen de kaderrichtlijn een 
hot item is geworden.   
Enerzijds is er, zoals reeds aangehaald, de betrokkenheid bij de besprekingen met de Euro-
pese Commissie zowel in de Raadswerkgroep als in de bilaterale contacten met België, an-
derzijds is er de impactanalyse door de diverse departementen van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap onder coördinatie van de Administratie Buitenlands Beleid, die tot 
doel heeft een gefundeerde Vlaamse standpuntbepaling bij de geplande onderhandelingen in 
het najaar over het voorstel voor te bereiden, zodat de Vlaamse belangen afdoend en op basis 
van een diepgaande analyse kunnen verdedigd worden. 

 
Met deze aanbeveling wil de raad tijdig en op constructieve wijze bijdragen in de voorbereiding 
van de Vlaamse standpuntbepaling en in het bijzonder de aandachtspunten van de Vlaamse 
sociale partners in kaart brengen. 
De aanbeveling schetst vooreerst op beknopte wijze de inhoud van de kaderrichtlijn. Vervol-
gens worden een aantal algemene beschouwingen over de draagwijdte van de uitgangspunten 
en principes van de richtlijn geformuleerd om tenslotte te focussen op een aantal consequen-
ties van het voorstel van richtlijn voor essentiële Vlaamse bevoegdheidsmateries en bepaalde 
specifieke sectoren. 
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2.  Inhoudel i jke schets van de kaderr icht l i jn  

2 . 1 .  D o e l s t e l l i n g  

De kaderrichtlijn maakt deel uit van het proces van economische hervorming waartoe door de 
Europese Raad van Lissabon het initiatief is genomen met als doel van de EU tegen 2010 de 
meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te maken.   
De kaderrichtlijn stelt terzake het volgende: ”Dit doel kan alleen bereikt worden indien er een 
ware interne markt voor diensten bestaat. Het enorme potentieel van de dienstensector op het 
gebied van de groei en de schepping van nieuwe werkgelegenheid is tot dusver onbenut ge-
bleven, omdat de ontwikkeling van dienstenactiviteiten op de interne markt door talrijke obsta-
kels wordt belemmerd. Deze belemmeringen gelden voor een breed scala van diensten en 
vormen vooral een probleem voor het midden- en kleinbedrijf dat in de dienstensector preva-
leert. Kleine en middelgrote bedrijven worden er te vaak van weerhouden de door de interne 
markt geboden kansen te benutten, omdat zij niet over de middelen beschikken om de juridi-
sche risico’s van een grensoverschrijdende activiteit te beoordelen en zich hiertegen in te 
dekken, en om alle complexe administratieve formaliteiten te vervullen. Dit voorstel maakt deel 
uit van de strategie van de Commissie om deze belemmeringen uit de weg te ruimen en sluit 
aan op het verslag over de toestand van de interne markt voor diensten waaruit de omvang en 
ernst van deze obstakels blijkt. Verder stelt het voorstel van richtlijn dat “zij tot doel heeft de 
modernisering van de nationale regelingen inzake dienstenactiviteiten op communautair ni-
veau te coördineren, zodat de juridische belemmeringen die de totstandbrenging van een ware 
interne markt voor diensten in de weg staan, kunnen worden opgeheven. In het verslag (over 
de toestand van de interne markt voor diensten) wordt gewezen op het gebrek aan bereidheid 
de nationale rechtsregels te moderniseren. Indien alle lidstaten daarentegen op basis van 
gemeenschappelijke beginselen en een gemeenschappelijk tijdschema hun wetgeving aan-
passen, kan dit op Europese schaal als multipliereffect op de uit te voeren modernisering 
voortvloeiende economische groei doorwerken, kunnen verstoringen van de concurrentie tus-
sen de lidstaten met uiteenlopend aanpassingstempo worden vermeden en kan een betere 
inzet, onder meer van nationale en communautaire administratieve middelen, voor dit doel 
worden bevorderd”. 
 

2 . 2 .  A a n p a k  

Om de belemmeringen uit de weg te ruimen opteert de Commissie voor een horizontaal wet-
gevingsinstrument (kaderrichtlijn) die nagenoeg alle economische dienstensectoren omvat. 
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Op deze wijze streeft de Commissie een globale aanpak na ten behoeve van een groot aantal 
diensten, omdat de juridische belemmeringen die de eenheidsmarkt voor diensten in de weg 
staan volgens haar voor vele verschillende activiteiten van toepassing zijn en talrijke aspecten 
gemeen hebben. 
Het in het voorstel van richtlijn voorgestelde kader is gebaseerd op een dynamische, selectie-
ve aanpak waarbij in eerste instantie belemmeringen worden aangepakt, die snel kunnen wor-
den opgeruimd. Voor de andere is het de bedoeling een proces te beginnen van evaluatie, 
overleg en aanvullende harmonisatie van specifieke onderwerpen, wat de geleidelijke, geco-
ordineerde modernisering van de nationale wetgevingen voor dienstenactiviteiten mogelijk 
maakt. 
 

2 . 3 .  T o e p a s s in g s g e b i e d  

In beginsel is de kaderrichtlijn van toepassing op alle diensten die als economische activiteit, 
anders dan in loondienst, kunnen worden beschouwd. Het criterium om te bepalen of een 
dienst een economische activiteit uitmaakt, is de betaling van een economische vergoeding 
ongeacht wie die vergoeding betaalt. De definitie van het begrip “dienst” in deze kaderrichtlijn 
is gebaseerd op de rechtspraak van het Hof van Justitie. 
Het voorstel van richtlijn bestrijkt een uitgebreid scala van activiteiten zoals bijvoorbeeld be-
heersadviezen, certificatie en testen, onderhoud, laboratoria, de reiniging en beveiliging van 
kantoren, reclamediensten, arbeidsbemiddeling inclusief uitzendbureaus, de (detail)handel, de 
handelsagenten (tussenpersonen), juridische of belastingadviezen, diensten in verband met 
onroerend goed zoals vastgoedmakelaars, diensten in verband met de bouw waaronder archi-
tecten, reclame, audiovisuele diensten, ambachtelijke diensten, de organisatie van beurzen, 
autoverhuur, veiligheidsdiensten, diensten op het gebied van recreatie zoals reisbureaus en 
reisorganisatoren maar ook sportcentra en pretparken, vrije tijdsdiensten, diensten in verband 
met de gezondheidszorg en de gezondheid of thuiszorg zoals bejaardenhulp,… Verder be-
strijkt het voorstel van richtlijn de diensten van beoefenaars van gereglementeerde beroepen 
(beroepen, zoals dat van arts of van juridisch of fiscaal adviseur, die alleen kunnen worden 
uitgeoefend door mensen met speciale beroepskwalificaties), zonder dat dit evenwel afbreuk 
doet aan de bestaande communautaire bepalingen op dat gebied. Het doet er niet toe of de 
diensten in persoon of op afstand, zoals via internet, worden verstrekt. 
Een beperkt aantal sectoren of onderwerpen wordt expliciet uitgesloten: financiële diensten, 
elektronische communicatiediensten en –netwerken, belastingmaatregelen voorzover ze onder 
een communautaire maatregel vallen, diensten die een directe en specifieke bijdrage aan de 
uitoefening van het openbaar gezag zijn en de vervoersdiensten voorzover er een aparte Eu-
ropese regelgeving voor bestaat. 
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2 . 4 .  O n d e r s t e u n e n d e  m a a t r e g e l e n  v o o r  d e  v r i j h e i d  v a n  v e s -
t i g i n g  

Op grond van dit voorstel van richtlijn verplichten de lidstaten zich ertoe een groot aantal on-
nodige hinderpalen te verwijderen die tot gevolg hebben dat bedrijven uit andere lidstaten zich 
niet op hun grondgebied kunnen vestigen of worden ontmoedigd dit te doen. 
 
Wat de procedures betreft waarbij activiteiten van dienstverleners afhankelijk worden gemaakt 
van een formeel of stilzwijgend erkenningsbesluit van een bevoegde instantie, dienen ingewik-
kelde, langdurige en kostbare vergunningsprocedures te verdwijnen. De resterende procedu-
res moeten uitsluitend gebaseerd zijn op de volgende principes: 

 geen discriminerende werking t.a.v. buitenlandse dienstverleners; 

 slechts indien echt nodig voor het algemeen belang en indien er geen minder beperkend 
alternatief voorhanden is; 

 geen discretionaire beoordeling van aanvragen maar objectieve, precieze, ondubbelzinnige 
en vooraf bekendgemaakte criteria; 

 wanneer de dienstverlener reeds in een ander land aan vergelijkbare of gelijkwaardige ei-
sen moet voldoen, mogen die eisen geen tweede keer worden gesteld; 

 de vergunning moet ineens betrekking hebben op het gehele nationale grondgebied, tenzij 
bij dwingende reden van algemeen belang; 

 motivering van en beroepsmogelijkheden tegen weigeringen; 

 slechts vergunningen voor onbepaalde duur, tenzij automatische verlenging van vergunnin-
gen van beperkte duur, het aantal vergunningen beperkt is of er een dwingende reden van 
algemeen belang is; 

 wanneer het aantal vergunningen wordt beperkt, moet de vergunning tijdelijk zijn en moet 
de selectie telkens onpartijdig en transparant gebeuren. 

Slechts vergunningstelsels die ingevolge andere communautaire besluiten verplicht of toege-
staan zijn, ontsnappen aan de toepassing van deze principes. 
 
Met dit voorstel van richtlijn wil men het mes zetten in buitensporige documentatievereisten: 
het aantal vereiste documenten wordt beperkt en het wordt mogelijk de procedures elektro-
nisch af te handelen. De bedrijven moeten één contactpunt hebben, waar zij alle benodigde 
informatie kunnen krijgen en alle formaliteiten kunnen afhandelen. Bovendien moeten de nati-
onale instanties zo snel mogelijk reageren op verzoeken om informatie of aanvragen voor 
vergunningen. 
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Wat de eisen betreft die aan buitenlandse dienstverrichters kunnen worden gesteld, worden 
een aantal eisen verboden en dienen andere eisen getoetst te worden aan de criteria die in 
het voorstel van richtlijn worden opgesomd. 
 
Eisen die niet langer toegelaten zijn, betreffen ondermeer: 

 eisen betreffende de nationaliteit of de vestiging van de dienstverrichter, zijn personeel, de 
aandeelhouders of de aandeelhouders en bestuurders; 

 de eis dat er een voldoende markt is voor de dienst; 

 de eis van een financiële waarborg of afsluiten van een verzekering; 

 de eis dat men al jaren actief is of ingeschreven in de registers; 

 beperkingen die voortvloeien uit doelstellingen inzake economische planning; 

 beperkingen die voortvloeien uit de beoordeling van de feitelijke economische gevolgen van 
de activiteit. 

 
Eisen die moeten herbekeken en desgevallend aangepast worden, betreffen ondermeer : 

 beperkingen op basis van bevolkingsomvang; 

 minimale afstand tussen dienstverleners; 

 beperking tot bepaalde rechtsvormen (bv. beperking tot VZW’s); 

 eisen inzake minimumkapitaal 

 deskundigheidsvereisten inzake beheer van het maatschappelijk kapitaal; 

 voorbehouden van activiteiten aan specifieke dienstverleners; 

 verbod om meerdere vestigingen te hebben op een grondgebied; 

 minimum aantal werknemers; 

 minimum- of maximumtarieven; 

 verbod op verkoop onder de kostprijs of voorwaarden inzake uitverkoop (solden); 

 de verplichting ook andere specifieke diensten aan te bieden; 

 … 
Bovenstaande eisen moeten getoetst worden aan de hand van volgende criteria : geen discri-
minerende werking ten aanzien van buitenlandse dienstverleners, nodig om een dwingende 
reden van algemeen belang en de afwezigheid van minder beperkende alternatieven. 
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2 . 5 .  B e v o r d e r i n g  v a n  h e t  v r i j  v e r k e e r  v a n  d i e n s t e n  

Een van de belangrijkste uitgangspunten van de kaderrichtlijn om het vrij verkeer van diensten 
te stimuleren betreft het oorspronglandbeginsel. 
 
Het oorspronglandbeginsel gaat ervan uit dat een dienstverrichter niet aan de voorwaarden 
van twee landen kan onderworpen worden. Een dienstverrichter die rechtsgeldig werkzaam is 
in zijn lidstaat van oorsprong, moet in principe zijn diensten ook in andere lidstaten kunnen 
aanbieden zonder daar nog aan andere regels te moeten voldoen, m.a.w. zijn in principe enkel 
de voorwaarden van het land van oorsprong van toepassing. 
Het oorspronglandbeginsel houdt verder in dat de lidstaat van oorsprong belast is met de con-
trole van de dienstverrichter en de door hem in een andere lidstaat geleverde diensten. 
 
In concreto betekent dit dat de lidstaten waar de dienst wordt geleverd geen beperkingen mo-
gen opleggen die betrekking hebben op ondermeer : 

 de vestiging op hun grondgebied; 

 de verplichting om bij hun bevoegde instanties een verklaring of kennisgeving in te dienen, 
een vergunning aan te vragen of zich in een of ander register in te schrijven; 

 de verplichting om een vertegenwoordiging in hun land te hebben; 

 de verplichting om in hun land infrastructurele voorzieningen aan te schaffen; 

 de verplichting om aan de op hun grondgebied geldende eisen inzake de uitoefening van 
een dienstactiviteit te voldoen; 

 … 
Op het oorspronglandbeginsel worden algemene, tijdelijke en specifieke afwijkingen voorzien. 
De algemene afwijkingen houden verband met enerzijds communautaire bepalingen die voor-
schrijven dat grensoverschrijdende dienstverrichtingen vallen onder de toepassing van het 
recht van het land van bestemming (terbeschikkingstelling van werknemers, sociale zekerheid, 
overbrenging van afvalstoffen en bepaalde besluiten betreffende het vrij verkeer van personen 
en de erkenning van beroepskwalificaties) en anderzijds met activiteiten waarvan wordt vast-
gesteld dat de verschillen tussen de nationale regelingen te groot is voor de toepassing van 
het oorspronglandbeginsel (notariële akten, postdiensten, de distributie van water, gas en 
elektriciteit, …). 
De tijdelijke afwijkingen op het oorspronglandbeginsel hebben betrekking op de volgende 
diensten : geldvervoer, gokspelen en de gerechtelijke inning van schuldvorderingen. 
De specifieke afwijkingen zijn toegelaten, indien ze betrekking hebben op regelingen die een 
algeheel verbod opleggen op grond van de openbare orde, de openbare veiligheid of de 
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volksgezondheid. Voor die gevallen wordt een bijzondere procedure van wederzijdse bijstand 
tussen de lidstaten voorzien. 
 
De kaderrichtlijn gaat uit van een verregaand wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten om de 
belemmeringen voor interne markt van diensten uit de weg te ruimen. Om dit wederzijds ver-
trouwen te bevorderen, is het ondermeer de bedoeling dat de nationale autoriteiten informatie 
uitwisselen en veel nauwer samenwerken teneinde een efficiënte controle van de dienstenac-
tiviteiten en de bevordering van de kwaliteit van de diensten mogelijk te maken. 
Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de verbetering van de administratieve samenwer-
king ook moet leiden tot minder bureaucratie bij de detachering van werknemers, d.w.z. wan-
neer een bedrijf uit de ene lidstaat tijdelijk werknemers naar een andere lidstaat stuurt om een 
dienst te verlenen. De dienstverleners moeten evenwel, in overeenstemming met Richtlijn 
96/71/EG, de wetgeving van het land van bestemming op het vlak van minimumlonen en ande-
re arbeidsvoorwaarden in acht blijven nemen. 
 
Het voorstel bevat ook enkele fundamentele gemeenschappelijke regels die in de gehele EU 
van toepassing zullen worden, teneinde het vertrouwen in de grensoverschrijdende dienstver-
lening te vergroten. In het bijzonder is een passende schadeverzekering vereist voor diensten 
die bijzondere risico’s met zich meebrengen. Tevens wordt rekening gehouden met het speci-
fieke karakter van bepaalde diensten, en met name van de gereglementeerde beroepen waar-
bij een bepaalde beroepsethiek moet worden gehandhaafd. Enerzijds wordt een algeheel ver-
bod op commerciële communicatie voor dergelijke beroepen uitgevaardigd, maar anderzijds 
wordt bepaald dat dergelijke reclame bepaalde grenzen en voorschriften in act moet nemen en 
wordt een beroep gedaan op de beroepsorganisaties om Europese gedragscodes op te stel-
len. 
 

2 . 6 .  R e c h t e n  v a n  g e b ru i k e r s  v a n  d i e n s t e n  

Gebruikers van diensten moeten in de interne markt het recht hebben gebruik te maken van 
diensten die hen vanuit een andere lidstaat worden aangeboden. In de voorgestelde richtlijn 
wordt daarom duidelijk gemaakt dat de lidstaten geen beperkingen mogen opleggen, zoals het 
eisen van vergunningen voor het gebruikmaken van diensten (van bijvoorbeeld architecten of 
bouwondernemers) uit andere lidstaten of het invoeren van discriminerende belastingvoor-
schriften die diensten uit andere lidstaten duurder zouden maken. 
 
Gebruikers mogen ook niet uitgesloten worden van diensten op basis van hun nationaliteit of 
woonplaats, tenzij wanneer objectieve criteria dit rechtvaardigen. De gebruikers hebben ook 
recht op bepaalde informatie, bijvoorbeeld inzake consumentenbescherming. 
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De richtlijn verduidelijkt ook de rechten van patiënten door, op basis van de jurisprudentie van 
het Hof van Justitie, aan te geven onder welke voorwaarden de nationale sociale verzeke-
ringsinstellingen de kosten van een in een andere lidstaat ontvangen gezondheidszorg moeten 
vergoeden. Voor extramurale diensten moeten de patiënten in hun eigen lidstaat een vergoe-
ding krijgen voor de gezondheidszorg die ze in een andere lidstaat hebben ontvangen, voor-
zover en tegen het tarief waarvoor die diensten gewoonlijk in de eigen lidstaat worden ver-
goed. Voor intramurale zorg in een andere lidstaat kan vooraf een toestemming gevraagd 
worden, maar deze moet worden verleend wanneer de behandeling in de eigen lidstaat nor-
maliter wordt vergoed, maar niet kan worden verstrekt binnen een termijn die, gezien de ge-
zondheidstoestand van de patiënt en de waarschijnlijke oorzaak van de ziekte, medisch ver-
antwoord is. 

2 . 7 .  C u m u l  v a n  a c t i v i t e i t e n  

Dienstverleners mogen in beginsel niet verplicht worden zich te beperken tot een bepaalde 
activiteit, noch mag een bepaalde cumul van activiteiten worden verboden. 
Dergelijke eisen kunnen echter wel worden opgelegd aan: 

 gereglementeerde beroepen om de beroepsethiek te waarborgen; 

 diensten inzake certificering, accreditatie, technische controle, tests of proeven om de onaf-
hankelijkheid en onpartijdigheid te waarborgen. 

 
Indien cumul van activiteiten wordt toegestaan, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat: 

 belangenconflicten en onverenigbaarheden tussen bepaalde activiteiten worden vermeden; 

 de voor bepaalde activiteiten vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid gewaarborgd 
zijn; 

 het beroepsgeheim wordt gegarandeerd. 
 
De gebruikers moeten alle informatie krijgen over de cumul van activiteiten en over de geno-
men maatregelen om belangenconflicten te voorkomen. 
 

2 . 8 .  V e r s t e r k in g  v a n  h e t  w e d e r z i j d s  v e r t r o u w e n  tu s s e n  d e  
L i d s t a t e n  

Omdat er grote verschillen blijven bestaan tussen de regels m.b.t. de toegang tot en de uitoe-
fening van dienstenactiviteiten en op het vlak van de consumentenbescherming, bevat de 
richtlijn een aantal maatregelen die het wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten moeten 
versterken. Deze betreffen de harmonisatie van bepaalde regels met betrekking tot de infor-
matieverplichting van dienstverleners (artikel 26), de verplichting van een beroepsverzekering 
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(artikel 27), geschillenbeslechting (artikel 32) en de uitwisseling van informatie over de dienst-
verlener (artikel 33). De artikelen 34 tot 38 voorzien in wederzijdse bijstand en afspraken tus-
sen nationale overheden om effectieve controle mogelijk te maken.  Artikel 31 betreft de kwali-
teit van de diensten die bevorderd moet worden door de vrijwillige certificering van activiteiten 
of de opstelling van kwaliteitshandvesten en via samenwerking tussen de kamers van koop-
handel. Artikel 39 regelt de opstelling van communautaire gedragscodes.  
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3.  Algemene beschouwingen 

De raad wil met deze aanbeveling een aantal bekommernissen en vraagstellingen over de 
draagwijdte en de impact van de kaderrichtlijn onder de aandacht van de Vlaamse regering 
brengen. De raad hoopt op die manier tijdig de Vlaamse standpuntbepaling mede te stofferen 
zodat de Vlaamse onderhandelaars grondig voorbereid aan de onderhandelingen voor de 
formulering van het Belgische standpunt kunnen deelnemen. 
 
De raad wijst erop dat de uitdagingen die in opvolging van de Top van Lissabon moeten be-
antwoord worden, tot de kerntaken van de SERV behoren. Herhaaldelijk heeft de SERV in zijn 
adviezen over de arbeidsmarkt, het economisch beleid en het innovatiebeleid zijn steun be-
tuigd aan de beginselen van de Top van Lissabon: het opbouwen van de kennisinfrastructuur 
en de uitbouw van een informatie- en kennismaatschappij voor iedereen, de totstandbrenging 
van een Europese ruimte voor onderzoek en innovatie, het bevorderen van het economisch 
omgevingsklimaat voor innovatieve bedrijven, het nastreven van een voltooide en volledig 
operationele interne markt, aandacht voor onderwijs en opleiding gericht op het leren en wer-
ken in de kennismaatschappij, het nastreven van de volledige werkgelegenheid, de moderni-
sering van de sociale bescherming en de vermindering van de sociale uitsluiting. Ook in de 
platformtekst van de SERV over een langetermijnvisie voor Vlaanderen1 en het Pact van Vil-
voorde2 vinden heel wat Lissabon-doelstellingen hun weerslag. 
 
Voorliggende kaderrichtlijn maakt deel uit van het economisch hervormingsproces waartoe 
door de Europese Raad van Lissabon het initiatief is genomen met het doel van de EU tegen 
2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te maken.   
De raad kan zich globaal vinden in de doelstellingen van de kaderrichtlijn die erop gericht zijn 
via de vrijmaking van het (economische) dienstenverkeer bij te dragen tot de doelstellingen 
van Lissabon. Zo staat de raad achter de principes van het vrij verkeer van diensten, de vrij-
heid van vestiging, administratieve vereenvoudiging, kwaliteitsbevordering van dienstverle-
ning, bestrijding van discriminatie, rechtszekerheid en bescherming van de dienstafnemers.   
De Vlaamse sociale partners hebben evenwel een aantal fundamentele bedenkingen en vra-
gen zowel met betrekking tot de wijze waarop de bovenvermelde principes worden uitgewerkt 
als met betrekking tot andere uitgangspunten en beginselen waarop de Europese Commissie 
zich baseert om de eenheidsmarkt voor diensten te realiseren.  
De raad doelt bij dit laatste vooral op de voorziene controlemechanismen en –procedures, in 
het bijzonder in het kader van het oorspronglandbeginsel. 

                                                           
1  Langetermijnvisie voor Vlaanderen: een uitgestoken hand van de Vlaamse sociale partners, platformtekst voor 

overleg en discussie, SERV, 12 juli 2000 
2  Pact van Vilvoorde ondertekend door de Vlaamse regering, de Vlaamse sociale partners en milieuorganisaties 

op 22 november 2001 
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De raad stelt vast dat de Europese Commissie heeft geopteerd voor een horizontaal wetge-
vingsinstrument, een kaderrichtlijn, om de vrijmaking van het dienstenverkeer te implemente-
ren. De raad is van oordeel dat er ook andere beleidsinstrumenten moeten ingezet worden als 
men deze doelstelling wil bereiken. De raad denkt daarbij in de eerste plaats aan een noodza-
kelijke minimumharmonisering bijvoorbeeld inzake controlevereisten, kwaliteitseisen, consu-
mentenbescherming en BTW. Bovendien is het voor de raad cruciaal dat deze harmonisering 
gelijktijdig gebeurt met de uitvoering van de kaderrichtlijn, zoniet dreigt dit communautair initia-
tief haar doel voorbij te schieten.  
 

3 . 1 .  E r k e n n i n g  v a n  V l a a n d e r e n  a l s  r e g i o n a l e  i d e n t i t e i t  m e t  
w e t g e v e n d e  b e v o e g d h e d e n  

Binnen het Comité van de Regio’s, in 1991 opgericht door het Verdrag betreffende de Europe-
se Unie, zijn er een aantal regio’s die – al naargelang de specifieke bevoegdheidsverdeling in 
de betrokken lidstaat - over verregaande wetgevende bevoegdheden beschikken. De Belgi-
sche regio’s maken samen met deze van Duitsland, Spanje, Oostenrijk, Italië en het Verenigd 
Koninkrijk deel uit van deze groep.   
In zijn aanbeveling van 14 november 20013 stelde de raad dat er zich na de verschuiving van 
het nationale beslissingsniveau naar het supranationale een tweede verschuiving in de be-
stuurlijke en politieke besluitvorming voordoet die meer en meer opgang maakt nl. die van de 
nationale staat naar de regionale entiteiten. Dit impliceert dat de Europese instellingen zich als 
bestuurslaag geconfronteerd zien met twee andere bestuursniveaus die nevengeschikt zijn 
aan elkaar, nl. het nationale en het regionale, waarbij het regionale zich echter niet altijd te-
rugvindt in de Europese besluitvorming. 
 
De voorliggende kaderrichtlijn illustreert de veronachtzaming door de Europese Commissie 
van de regionale identiteit en regionale bevoegdheden door o.a. in artikel 10, 4 te stellen dat  
“de vergunning de dienstverrichter het recht op toegang tot of uitoefening van de dienstenacti-
viteit moet geven op het gehele nationale grondgebied, met inbegrip van de oprichting van 
agentschappen, filialen, dochterondernemingen of bureaus, tenzij de afzonderlijke vergunning 
voor elke vestiging objectief om een dwingende reden van algemeen belang gerechtvaardigd 
is”. Het voorstel van richtlijn wil m.a.w. tegengaan dat dienstverleners in een bepaalde lidstaat 
verschillende vergunningen moeten aanvragen voor diverse regio’s. Dit principe druist volledig 
in tegen de Belgische staatsstructuur en ondermijnt ten gronde de bevoegdheid van de 
Vlaamse overheid om eigen normen te bepalen voor Vlaanderen. 
Behoorlijk bestuur impliceert volgens de raad dat de EU slechts tot een aangepaste en betere 
besluitvorming kan komen, indien zij erkent dat er een interne bevoegdheidsverdeling in Bel-

                                                           
3  Aanbeveling over de betrokkenheid van Vlaanderen in het Europese besluitvormingsproces, SERV, 14 novem-

ber 2001 



Aanbeveling diensten interne markt 

16 

 

gië (en enkele andere lidstaten) bestaat. Voor de exclusieve bevoegdheden betekent dit dat 
de Europese instellingen rekening moeten houden met de constitutionele bevoegdheidsverde-
ling in België. 
Overigens wijst de raad erop dat in de Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren van 2004 
bijzondere aandacht wordt besteed aan de betrokkenheid van parlementaire organen, de soci-
ale partners en andere betrokken actoren en dit volgens de geëigende nationale tradities. Zo 
bepalen de Richtsnoeren dat “goed beheer en samenwerking belangrijk zijn voor de uitvoering 
van de Europese werkgelegenheidsstrategie, waarbij nationale tradities en praktijken volledig 
in acht moeten genomen worden. … In overeenstemming met de nationale tradities moeten de 
betrokken parlementaire organen, alsook de betrokken actoren op het gebied van de werkge-
legenheid op nationaal en regionaal en plaatselijk niveau, belangrijke bijdragen leveren.”. 
De raad pleit ervoor dat de regionale identiteit conform de Europese werkgelegenheidsricht-
snoeren voortaan ook in andere communautaire beleidsdomeinen en –initiatieven erkend zal 
worden.   
 

3 . 2 .  G l o b a l e  c o h e r e n t i e  t u s s e n  d e  c o mm u n a u t a i r e  i n i t i a t i e -
v e n  

Het getuigt volgens de raad van degelijk reguleringsmanagement dat bij een nieuw wetgevend 
initiatief de onderlinge samenhang met reeds bestaande en andere op stapel staande regel-
geving onder de loep wordt genomen. 
 
De raad is echter van oordeel dat in voorliggend geval de Europese Commissie de rechtson-
zekerheidniet volledig wegneemt.  
Enerzijds loopt deze kaderrichtlijn vooruit op een aantal communautaire initiatieven en  interfe-
reert daardoor met lopende consultatie- en wetgevingsprocessen. Anderzijds schept de cumu-
latieve toepassing van voorliggend initiatief en andere communautaire regelingen een ambigu 
kader ten aanzien van bepaalde dienstenactiviteiten in die zin dat niet duidelijk is in welke 
mate de beginselen van de kaderrichtlijn al dan niet van toepassing zijn op deze activiteiten 
(afbakeningsprobleem). De uitzonderingsregimes en –bepalingen die in de kaderrichtlijn wor-
den voorzien, maken de juridische situatie er niet duidelijker op. 
 
De raad doelt ondermeer op volgende lopende communautaire initiatieven : 

 de in het voorjaar van 2004 aangekondigde mededeling inzake een uitgebreide strategie 
betreffende de ontwikkeling van patiëntenmobiliteit en de gezondheidszorg in Europa; hierin 
zullen voorstellen gedaan worden die zich richten naar de aanbevelingen van een Werk-
groep in deze aangelegenheden; 

 het witboek over diensten van algemeen belang  

 de maatregelen i.v.m. de openbare dienstverplichtingen;  
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 Het voorstel voor een richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 
(COM(2002) 119 definitief); 

 de mededeling over de sociale diensten en de gezondheidsdiensten. 
 
Wat de cumulatieve toepassingsproblematiek betreft, alludeert de raad ondermeer op: 

 de kennisgevingsrichtlijn (richtlijn 98/34/EG); 

 de detacheringsrichtlijn (terbeschikkingstelling van werknemers; richtlijn 96/71/EG) 
 

3 . 3 .  D e f i n i t i e  v a n  d i e n s t e n  

De definitie van dienst is in het voorstel van richtlijn ruim gedefinieerd als “elke economische 
activiteit, anders dan in loondienst, zoals bedoeld in artikel 50 van het Verdrag, die bestaat in 
een dienstverrichting waarvoor een economische tegenprestatie werd ontvangen. 
Deze aflijning op basis van economische tegenprestatie is volgens de raad niet steeds even 
duidelijk en kan interfereren met de verschillende andere afbakeningen zoals de diensten van 
algemeen belang (Witboek dd. 12.05.2004), de openbare dienstverplichtingen bv. in het kader 
van de netwerkindustrieën, de sociale diensten en de gezondheidsdiensten waarvoor de 
Commissie een Mededeling voorbereidt tegen 2005…. 
De raad verwacht dat de rechtsonzekerheid alleen maar zal toenemen en herhaalt zijn vraag 
voor een duidelijke en coherentie demarcatie van de Europese definities die duidelijk moet 
maken welke diensten onder de toepassing van de Richtlijn vallen. 
 

3 . 4 .  H e t  o o r s p r o n g l a n d b eg i n s e l  e n  h e t  c o n t r o l e me c h a n i s me  

Een kernpunt van de voorgestelde kaderrichtlijn is de invoering van het oorspronglandbegin-
sel, volgens hetwelk op een dienstverrichter – op enkele uitzonderingen na – alleen het recht 
van het land van vestiging van toepassing is. De oorspronglidstaat is verantwoordelijk voor de 
controle van de dienstverrichter en de door hem verrichte diensten, ook wanner hij die in een 
andere lidstaat verricht. Om het principe van het oorspronglandbeginsel toe te passen gaat de 
Europese Commissie uit van een groot wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten en hun nati-
onale autoriteiten. 
 
De raad is van oordeel dat daarvoor eerst op communautair niveau regelgevingsmechanismen 
moeten ontwikkeld worden waardoor minimumnormen worden ingevoerd en de openbare vei-
ligheid wordt verzekerd. 
Toezicht op deze minimumnormen door een sterk uitgebouwd en goed functionerend Euro-
pees netwerk van inspectiediensten is hierbij een noodzaak. 
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De raad wijst erop dat door de invoering van het oorspronglandbeginsel de controlebevoegd-
heid enerzijds en de feitelijke toegang tot controlemiddelen en informatie anderzijds aan ver-
schillende lidstaten wordt toegewezen. De vraag stelt zich of door de invoering van het oor-
spronglandbeginsel een verlaging van de kwaliteitsnormen, de omzeiling van de nationale 
en/of regionale bepalingen en de bedreiging van de openbare orde niet in de hand worden 
gewerkt, indien blijkt dat een of meerdere lidstaten niet over adequate controlemogelijkheden 
beschikken om hun controleplicht doeltreffend te vervullen. 
 
De raad is van oordeel dat, wil het oorspronglandbeginsel succesvol toegepast worden, op 
voorhand sluitende garanties moeten kunnen geboden worden voor een snelle en efficiënte 
controle in de diverse lidstaten. De raad is van oordeel dat hiervoor op communautair niveau 
regelgevingsmechanismen moeten ontwikkeld worden, waardoor minimumnormen worden 
ingevoerd en de openbare veiligheid wordt verzekerd. Toezicht op deze minimumnormen door 
een sterk uitgebouwd en goed functionerend Europees netwerk van inspectiediensten is hierbij 
een noodzaak. 
Wordt er niet voorzien in een minimale harmonisering van controlemechanismen en –
procedures waarop tevens toezicht wordt gehouden, dan kan dit volgens de raad een aantal 
ongewenste implicaties voor gevolg hebben. 
Zo vreest de raad bijvoorbeeld dat het kwaliteitsniveau van het controle- en beschermingsre-
gime in de lidstaten die een adequaat handhavingsbeleid hanteren, onderuit zal worden ge-
haald. Er mag immers verwacht worden dat deze lidstaten zich in hun regelgeving ten aanzien 
van binnenlandse dienstverrichters terughoudender zullen opstellen, ondermeer om de con-
currentiepositie van de binnenlandse dienstverrichters ten aanzien van buitenlandse dienstver-
leners te vrijwaren. Een ander mogelijk gevolg van het oorspronglandbeginsel is dat er om 
sociale redenen een delocalisatieproces (“uitvlagging”) in gang wordt gezet, die dienstverrrich-
ters ertoe aanzet zich in een lidstaat met een lage beschermingsnorm te vestigen. Op die 
manier kunnen deze dienstverrichters in alle andere lidstaten genieten van de voordelen van 
het vrije verkeer van diensten terwijl zij slechts onderworpen zijn aan een voor hun “gunstig en 
soepel controleregime”. 
Nog een mogelijk gevolg is dat de binnenlandse inspectiediensten, bijvoorbeeld in het kader 
van de toepassing van de sociale wetgeving (uitzendarbeid), in de praktijk buiten spel worden 
gezet, zelfs al blijven deze diensten in principe bevoegd om in de eigen lidstaat ter plaatse 
controles uit te oefenen op ter beschikking gestelde werknemers. De betrokken EU-
werknemers hoeven immers niet langer de benodigde sociale documenten op zak te hebben 
zodat een snelle en efficiënte controle ernstig wordt bemoeilijkt.   
Bovendien moet de vraag gesteld worden of een lidstaat zich op grond van de voorgestelde 
richtlijn wel zal aangespoord voelen om de hem opgedragen controle van de op zijn grondge-
bied gevestigde dienstverleners en de door hen verrichte diensten daadwerkelijk uit te voeren, 
indien deze activiteiten in andere lidstaten worden uitgeoefend.  
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M.a.w. welk belang heeft een lidstaat erbij om buiten zijn grondgebied controles te gaan uitoe-
fenen, wanneer de eventuele nadelige gevolgen van de dienstverlening zich overwegend op 
het grondgebied van andere lidstaten doen gevoelen. 
 
De raad stelt zich de vraag, hoe de wijze waarop het oorspronglandbeginsel in het voorstel 
van richtlijn is uitgewerkt, zich verhoudt tot art. 50 van het EG-Verdrag4. Meer bepaald omdat 
niet meer kan nagegaan worden of de regels van het land van oorsprong gelijkwaardig zijn 
aan de voorwaarden die in het land van dienstverlening worden opgelegd. 
 
 
Tenslotte wijst de raad erop dat de taal een belangrijke barrière vormt om efficiënte en effec-
tieve controles in het buitenland mogelijk te maken. 
 

3 . 5 .  D e  r e l a t i e  t u s s e n  d e  k a d e r r i c h t l i j n  e n  d e  n a t i o n a -
l e / r e g i o n a l e  s e c t o r s p e c i f i e k e  r e g e l i n g e n  

Het voorstel van richtlijn is een kaderrichtlijn, hetgeen betekent dat er een algemeen rechtska-
der wordt vastgesteld dat behoudens enkele uitzonderingen op alle economische dienstenacti-
viteiten van toepassing is. Deze horizontale aanpak is volgens de Europese Commissie ge-
rechtvaardigd omdat de juridische belemmeringen, die de totstandkoming van de ware interne 
markt voor diensten in de weg staan, dikwijls voor vele verschillende activiteiten gelden en 
talrijke aspecten met elkaar gemeen hebben. Aangezien het een voorstel tot kaderrichtlijn 
betreft, heeft het niet tot doel gedetailleerde regels vast te stellen of alle regels van de lidsta-
ten inzake de dienstensectoren te harmoniseren. 
 
De raad merkt op dat precies omdat het om een kaderrichtlijn gaat die voor alle economische 
sectoren bedoeld is, de concrete toepasselijkheid en toepasbaarheid op de diverse sectoren 
onduidelijk is. De precieze gevolgen van diverse bepalingen voor de verschillende dienstenac-
tiviteiten zijn vaak moeilijk in te schatten. De kaderrichtlijn hanteert begrippen en termen die 
niet specifiek zijn afgestemd op de feitelijke en juridische praktijken die gangbaar zijn in de 
diverse sectoren, welke bovendien nationaal en/of regionaal sterk van elkaar kunnen verschil-
len. 
 
 
De raad verwijst bijvoorbeeld naar de specificiteit van de social-profitsectoren (toegankelijk-
heid, kwaliteit, informatieassymetrie, derde betaler en publieke middelen) die een normerende 

                                                           
4  Artikel 50 bepaalt dat “onverminderd de bepalingen van het hoofdstuk betreffende het recht van vestiging, kan 

degene die de diensten verricht, daartoe zijn werkzaamheden tijdelijk uitoefenen in het land waar de diensten 
worden verricht, onder dezelfde voorwaarden als die welke dat land aan zijn eigen onderdanen oplegt.” 
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tussenkomst van de overheid noodzakelijk maakt om de kwaliteit, betaalbaarheid en toeganke-
lijkheid van de dienstverlening te verzekeren. Omwille van deze specifieke karakteristieken 
moet minstens onderzocht worden of en in welke mate de social-profitsectoren van het toe-
passingsgebied van de kaderrichtlijn dienen uitgesloten te worden en een specifieke benade-
ring vereisen in een aparte richtlijn (zie punt 4.5.1).   
 
Om de precieze gevolgen van de kaderrichtlijn voor de nationale en regionale regulering van 
de diverse sectoren in te schatten, is een zware reguleringsimpactanalyse het instrument bij 
uitstek. De raad steunt zich hiervoor op zijn aanbeveling dd. 14 juli 2004 over de Consultatie-
nota Kenniscel Wetsmatiging over Reguleringsimpactanalyse (RIA). 
 
De raad stelt vast dat er conform het Actieplan “Vereenvoudiging en verbetering van de regel-
geving” van de Europese Commissie voor de voorliggende kaderrichtlijn een Uitgebreide Ef-
fectbeoordeling werd uitgevoerd. De raad stelt verder vast dat deze effectbeoordeling nog heel 
wat aspecten onderbelicht laat. Enerzijds kon nog geen rekening gehouden worden met de 
nieuwe context gecreëerd door de uitbreiding van Europa. Anderzijds zijn bijkomende impact-
studies nodig t.a.v. de nationale en/of regionale regelingen van de verschillende sectoren.  
 
De raad is er zich van bewust dat de Europese Commissie onmogelijk zelf voor elke sector 
een nationale en/of regionale impactanalyse kan uitvoeren. Dit hoort volgens de raad tot de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten en/of regio’s, Vlaanderen incluis. Deze impactanalyses 
moeten de Commissie bewust maken van bepaalde ongerijmdheden tussen de kaderrichtlijn 
en de sectorspecifieke regelingen.  
 

3 . 6 .  H e t  p r i n c i p e  v a n  w e d e r z i j d s e  b e o o r d e l i n g  e n  d e  v o o r a f -
g a a n d e  m e l d i n g sp l i c h t  

Van zodra een dienst kan beschouwd worden als een economische activiteit in de zin van 
artikel 50 van het EG-Verdrag, moeten de lidstaten zich terughoudender opstellen wat betreft 
de regulering van deze activiteit, in het bijzonder wat betreft de stelsels van voorafgaande 
erkenning of vergunning. Die zouden beperkt moeten blijven tot diensten waarvoor dat objec-
tief gerechtvaardigd is “door een dwingende reden van algemeen belang”, de zogenaamde 
“rule of reason”. De lidstaten moeten onderzoeken of er geen zachtere regulering mogelijk is, 
bijvoorbeeld door gewoonweg normen te stellen met controle op naleving ervan, of nog liever 
door het aanmoedigen van zelfregulering door de sector zelf. 
Voorlopig is er geen sprake van dwingende verplichtingen aan de lidstaten om vergunnings-
stelsels af te bouwen. Het voorstel hanteert een zogenaamde “peer review”, zoals die ook 
wordt toegepast in de methodes van de open coördinatie (cf. de Europese werkgelegenheids-
richtsnoeren): de lidstaten moeten nationale rapporten over de vergunningsstelsels opstellen, 
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welke aan de andere lidstaten en aan belanghebbenden, waaronder de nationale consumen-
tenverenigingen, ter beoordeling worden voorgelegd, in de hoop dat elk land zijn regelgeving 
aanpast aan de kritieken. 
 
Een meer verregaande controle op de vergunningsstelsels ligt in het voornemen van de Euro-
pese Commissie om de richtlijn op de informatieprocedure op het gebied van normen en tech-
nische voorschriften (richtlijn 98/34/EG gewijzigd door richtlijn 98/48/EG) uit te breiden tot 
andere diensten dan die van de informatiemaatschappij. Dit zou betekenen dat wanneer een 
ontwerp voor een nationale regel betreffende een beoordelingsplichtige eis (artikel 15, lid 2 
van de kaderrichtlijn) specifiek een van de diensten betreft die vallen onder de toepassing van 
de kaderrichtlijn én onder de werkingssfeer van Richtlijn 98/34/EG, deze ontwerpregeling 
vooraf aan de Europese Commissie dient aangemeld te worden, waarna deze laatste overgaat 
tot een controle van de ontwerpregeling. Het hoeft geen betoog dat dergelijk systeem van 
voorafgaande aanmelding en controle door de Europese Commissie ingrijpender is dan het 
systeem van de peer review.  
 

In Vlaanderen dreigen de kwaliteitsnormen die in ons beleid zijn ingebouwd op de helling te komen 
staan zonder dat het gepaard gaat met een noodzakelijke harmonisering op Europees vlak voor de 
respectieve sectoren.  

 
Voor de beoordelingsplichtige eisen dient een onderscheid gemaakt te worden tussen reeds 
bestaande eisen en nieuwe eisen. 
Voor bestaande eisen wordt een gelijkaardige “peer review”-procedure voorzien. De lidstaten 
moeten hun rechtssysteem screenen op de aanwezigheid van eisen die opgesomd worden in 
artikel 15, lid 2. Enkel de eisen die de discriminatie-, noodzakelijkheids- en evenredig-
heidstoetsing doorstaan, kunnen gehandhaafd worden. Hiervan moet wel melding gedaan 
worden in het verslag dat voor wederzijdse beoordeling aan de lidstaten wordt voorgelegd. 
Voor nieuwe eisen wordt, in tegenstelling met de vergunningsstelsels, in de kaderrichtlijn ex-
pliciet voorzien in een voorafgaande meldingsplicht aan de Europese Commissie, hetgeen een 
verregaande controle impliceert. 
 
Wat de verboden eisen betreft, wordt bij de toelichting enkel gesteld dat de lidstaten systema-
tisch moeten onderzoeken of hun rechtstelsels dergelijke eisen bevatten en, zo ja, dat deze 
dan moeten ingetrokken worden. Het is echter niet duidelijk welke controleprocedure hier 
wordt gehanteerd. 
 
Tenslotte stelt de raad zich de vraag in welke mate de doorbraak die de kaderrichtlijn wil reali-
seren voor het vrij verkeer, zal doorwerken in het concurrentiebeleid, waarbij allerlei financiële 
ondersteuningsmaatregelen als staatssteun dreigen behandeld te worden (bv. betalingen via 
het Herplaatsingsfonds). 
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3 . 7 .  I m p a c t  o p  d e  t a a l w e t g e v i n g  e n  - g e b r u i k  

Het taalgebruik voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel wordt 
beheerst door drie verschillende reglementeringen: het decreet van 19 juli 1973 van de Cul-
tuurraad van de Nederlandse Gemeenschap5, het decreet van 30 juni 1982 van de Cultuur-
raad van de Franse Gemeenschap en de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 betreffende 
het taalgebruik. 
Het decreet van 19 juli 1973 maakt het exclusieve gebruik van de Nederlandse taal in de soci-
ale betrekkingen verplicht voor elke werkgever die een uitbatingszetel heeft in het Nederland-
se taalgebied.   
 
De raad stelt zich de vraag naar de mogelijke impact van de kaderrichtlijn op de toepassing 
van het Vlaamse taaldecreet, in het bijzonder wat de sociale betrekkingen tussen werkgevers 
en werknemers betreft. Concreet stelt die vraag zich ook voor het gezondheidstoezicht op 
werknemers. De raad merkt terzake op dat hij de taal als een van de meest fundamentele 
karakteristieken van cultuuridentiteit beschouwt. 
 

                                                           
5  B.S. van 6 september 1973; gewijzigd door het arrest van het Arbitragehof van 30 januari 1986 (B.S. 12 februa-

ri 1986) en het decreet van de Vlaamse Raad van 1 juni 1994 (B.S. 3 augustus 1994) 
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4.  Vlaamse bevoegdheidsmater ies en sectorspeci -
f ieke aandachtspunten 

Dat de Europese Richtlijn voor de vrijmaking van de diensten een impact zal hebben op het 
Vlaamse sociaal-economisch leven staat vast. De gevolgen zullen wel verschillen naargelang 
de sectoren en de aard van de diensten. 
De raad gaat in dit hoofdstuk  dieper in op enkele van de betrokken sectoren of segmenten,  
zonder dat hierbij volledigheid kan worden nagestreefd. Het betreft een eerste analyse, waar-
bij de raad er van uitgaat dat deze verder wordt uitgediept door een impactanalyse van de 
administratie en de dialoog met de respectieve sectoren. 
Overigens zijn nog niet alle gevolgen bekend en wordt de Europese Richtlijn zelf nog vrijwel 
permanent toegelicht en “geïnterpreteerd” door het directoraat-generaal Interne Markt. 
 
De raad dringt aan op spoed en hoopt dat de aan de gang zijnde regeringsvorming geen ver-
tragingseffect heeft op de Vlaamse administratie. Bovendien verwacht zij een snelle stand-
puntbepaling door de nieuwe Vlaamse regering zelf. 
De partiële fiches en voorbereidende documenten moeten leiden tot een volwaardige impact-
analyse die rekening houdt met de huidige regelgeving zowel als met de regelgeving die in de 
pijplijn zit. (cf. onder meer de loopbaanbegeleiding, de erkenning van EVC…) 
Waar nodig moet uiteraard worden teruggekoppeld naar de bevoegde actoren, zoals de sec-
torcommissies, de Havencommissie…. 
 
De raad vraagt bovendien dat het Vlaamse beleid t.a.v. het voorstel van richtlijn permanent en 
tijdig voorwerp wordt van overleg in VESOC. 
 

4 . 1 .  U i t z e n d k a n t o r e n  

Zoals in de andere Gewesten is de uitzendsector al lang onderworpen aan een erkenningsre-
geling. Deze werd later geïntegreerd in een globale decretale erkenningsregeling voor de pri-
vate arbeidsbemiddeling, vervat in het decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private 
arbeidsbemiddeling in het Vlaams Gewest. Dit decreet werd overigens – op vraag van de Eu-
ropese Commissie – in december 2003 reeds aangepast in de zin dat momenteel van buiten-
landse bureaus niet langer wordt vereist dat ze een vertegenwoordiger aanduiden met woon-
plaats in België. 
 
Het is niet zo – zoals soms wordt beweerd – dat de kaderrichtlijn rechtstreeks ingrijpt in de 
sociaalrechtelijke bescherming van de uitzendkrachten. De detacheringsrichtlijn (96/71/EG) 
wordt door dit voorstel van richtlijn op zich niet aangepast. Die sociale bescherming vereist 
echter ook een adequaat handhavingsbeleid.  
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De Vlaamse erkenningsregeling is daarvan een essentieel onderdeel, omdat ze toelaat de 
Vlaamse arbeidsmarkt te vrijwaren van bureaus die de sociaalrechterlijke normen met de voe-
ten treden. 
De raad stipt een aantal mogelijke probleemdomeinen voor de Vlaamse erkenningsregeling 
aan: 
 
1° De erkenningsregeling is onderworpen aan de “peer review”-procedure, waarvan de 

uitkomst heel onzeker is, gelet ook op het gegeven dat heel wat andere Europese lan-
den een dergelijke regeling niet (meer) kennen. 
Hierbij mag ook niet uit het oog verloren worden dat de erkenningsregeling gebaseerd 
is op het Verdrag nr. 181 van de IAO, dat uitdrukkelijk licentiesystemen vooropstelt om 
de rechten van de werkzoekenden te vrijwaren. 

 
2° Een aantal Vlaamse erkenningscriteria komen onder druk te staan. 

Zo moeten uitzendkantoren om erkend te worden en te blijven, voldoen aan de sociale 
regelgeving waarbij o.m. in de verplichting wordt voorzien tot het storten van een waar-
borg in het sociaal fonds van de sector. 
Tot de verboden eisen rekent de kaderrichtlijn “de verplichting tot het stellen van of 
deelnemen in een financiële waarborg” (artikel 14). 
De kaderrichtlijn bepaalt ook dat er geen verbod meer mag zijn van cumul van activitei-
ten. Bij de invoering van een erkenningsregeling voor uitzendactiviteiten in de bouw, is 
uitdrukkelijk bepaald dat deze niet mogen gecombineerd worden met uitzendactiviteiten 
in andere sectoren. 
Een aantal wezenlijke erkenningsvoorwaarden die Vlaanderen stelt, zullen moeten ge-
screend worden in het kader van de zogenaamde “beoordelingsplichtige eisen”. Dit zal 
o.m. het geval zijn voor de vereiste dat uitzendkantoren moeten opgericht zijn als een 
handelsvennootschap, de vereiste inzake het minimumkapitaal en ook de in de Vlaam-
se regeling bepaalde voorwaarden inzake professionele deskundigheid. 
Onder punt 1° hiervoor is reeds gesteld dat de uitkomst van een dergelijke beoordeling 
uiterst onzeker is. 

 
3° De Vlaamse erkenning geldt voor de activiteiten binnen het Vlaamse Gewest. De Euro-

pese commissie wil dergelijke regionale erkenningsregelingen echter zoveel mogelijk 
vermijden. Daarom wordt in de kaderrichtlijn bepaald dat de vergunning het recht op 
toegang moet geven tot het gehele nationale grondgebied, tenzij een beperking tot een 
bepaalde regio objectief gerechtvaardigd is om een dwingende reden van algemeen be-
lang. Ten gronde stelt dit de bevoegdheid van de Gewesten in vraag om voor de eigen 
regio erkenningsregelingen uit te werken, waarbij een erkenning niet tegenstelbaar is 
t.a.v. de andere Gewesten. 
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4° De toepassing van het oorspronglandbeginsel. Uitzendbureaus met zetel in een ander 
Europees land kunnen in beginsel niet onderworpen worden aan een Vlaamse erken-
ningsregeling. Zij moeten alleen voldoen aan de bepalingen van het land van oorsprong 
(art. 16, 1.). De bescherming van de Vlaamse werkzoekende t.a.v. uitzendbureaus kan 
hierdoor op de helling komen te staan. Zelfs een essentieel onderdeel als het verbod 
om een vergoeding te vragen aan de werkzoekende voor de arbeidsbemiddeling en 
plaatsing, dreigt ondertuit te worden gehaald.  

Vlaanderen mag niet meer op eigen initiatief gaan controleren of die uitzendbureaus in Vlaanderen werken con-
form de regels van het land van oorsprong. Die controle komt toe aan het land van oorsprong. 

De raad heeft in de algemene beschouwingen reeds gewezen op de noodzaak om op voorhand een minimumhar-
monisering inzake handhavingsbeleid door te voeren en enkele mogelijke ongewenste implicaties aangehaald, 

indien dit niet gebeurt.  
 

4 . 2 .  A n d e r e  p r i v a t e  a r b e i d s m a rk t v o o r z i e n i n g e n  

Het Vlaamse decreet op de private arbeidsbemiddeling regelt niet enkel de erkenning van de 
uitzendkantoren, maar ook van tal van andere private arbeidsmarktvoorzieningen: wervings- 
en selectiekantoren, outplacementkantoren, sportmakelaars, headhunters, impresario’s, …   
Enkele bijzonderheden voor de uitzendsector daargelaten (sociaalrechtelijke bescherming van 
uitzendkrachten, waarborg aan het sociaal fonds…) gelden alle bovenvermelde problemen ook 
onverkort voor deze vormen van dienstverlening, eventueel zelfs sterker. Vlaanderen bekleedt 
binnen Europa immers een redelijk unieke plaats wat betreft de bescherming van werkzoe-
kenden tegen malafide praktijken van arbeidsmarktvoorzieningen. 
De vraag stelt zich in welke mate zich nieuwe vormen van arbeidsbemiddeling tegen betaling 
door de werkzoekende zullen manifesteren, aangeboden door buitenlandse dienstverleners? 
Specifiek voor de sportmakelaars en de impresario’s komen ook de maximumtarieven die 
mogen worden aangerekend aan de sportclubs, respectievelijk aan de concertorganisatoren 
onder druk. 
 

4 . 3 .  H e r p l a a t s i n g s f o n d s  

Voor insolvabele ondernemingen die tot ontslag van personeel overgaan, in het bijzonder 
failliete ondernemingen, komt Vlaanderen via het Herplaatsingsfonds tussen in de kosten van 
outplacement, dit op basis van het decreet van 18 mei 1999 houdende oprichting van een 
Herplaatsingsfonds, zoals gewijzigd bij decreet van 14 maart 2003. 
Daarbij kan enkel gewerkt worden met bureaus die erkend zijn in het kader van het bovenver-
melde decreet op de private arbeidsbemiddeling. 
De raad vraagt zich af of deze regeling met de “peer review”-procedure kan gehandhaafd 
blijven. Het lijkt logisch dat diegene die de vergoeding betaalt, in dit geval de overheid, vrij is 
voorwaarden te stellen aan de dienstverleners, ongeacht het land van oorsprong, maar het is 
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steeds mogelijk dat bureaus die geen erkenning hebben gekregen of gevraagd, de voorwaar-
den die het Herplaatsingsfonds stelt, gaan contesteren als belemmerend voor de vrije concur-
rentie en het vrije verkeer van diensten. 
Reeds in de algemene beschouwingen heeft de raad zich afgevraagd in welke mate de door-
braak die de kaderrichtlijn wil realiseren voor het vrij verkeer, ook niet zal doorwerken in het 
concurrentiebeleid, waarbij de betaling via het Herplaatsingsfonds dreigt te worden behandeld 
als strijdig met de regelgeving inzake staatssteun. 
 

4 . 4 .  H a n d v e s t  v a n  d e  w e r k z o e k e n d e  

Het recente Vlaamse decreet houdende het Handvest van de Werkzoekende regelt, ter ver-
vanging van het oude Charter van de Werkzoekende, het geheel van rechten van werkzoe-
kenden t.a.v. de arbeidsmarktvoorzieningen op de Vlaamse arbeidsmarkt. Het toepassingsge-
bied is ruimer dan het decreet op de private arbeidsbemiddeling en dekt bijvoorbeeld ook 
opleidingsvoorzieningen voor werkzoekenden. 
Enkele van die rechten moeten nog verder geoperationaliseerd worden via uitvoeringsbeslui-
ten.    
De raad wijst op de mogelijke impact van de kaderrichtlijn op de verdere concretisering van 
het Handvest, aangezien de vraag dient gesteld te worden in hoeverre de eisen van het Hand-
vest nog kunnen worden opgelegd aan de diverse arbeidsmarktdiensten en in het bijzonder 
ook buitenlandse dienstverleners: het beginsel van kosteloosheid voor de werkzoekende, 
eisen inzake kwaliteit,… Dergelijke eisen worden in de kaderrichtlijn beschouwd als beoorde-
lingsplichtige eisen, onderworpen aan de “peer review”-procedure. 
 

4 . 5 .  D e  s o c i a l - p r o f i t  s e c t o r e n  

4 . 5 . 1  A l g e m e e n  

De Europese Commissie laat er geen misverstand over bestaan dat de kaderrichtlijn ook effect 
kan sorteren in de welzijnssector. Er is expliciet sprake van ‘thuishulp, bvb. bij ouderen’ en van 
‘bejaardenhulp’.  
Ook andere welzijnsdiensten komen in het vizier aangezien de meeste diensten dreigen te 
worden beschouwd als een economische activiteit waarvoor een vergoeding wordt betaald, 
door overheid en/of cliënt.  
 
In Vlaanderen wordt de welzijnszorg voor het grootste deel georganiseerd door non-
profitorganisaties, die hiervoor gesubsidieerd worden, of door de overheid zelf. Dit is binnen 
Europa een vrij unieke situatie. De meeste andere lidstaten kennen slechts het onderscheid 
tussen de publieke en de private sector. De commerciële sector neemt in Vlaanderen eerder 
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een marginale positie in (bvb. de zelfstandige kinderdagverblijven of de commerciële bejaar-
dentehuizen). In de kinderopvang wordt de commerciële sector uitgesloten van overheidssub-
sidies, maar kunnen zelfstandige kinderdagverblijven wel naast gesubsidieerde kinderdagver-
blijven bestaan. In de bijzondere jeugdbijstand en de hulp aan personen met een handicap zijn 
er geen commerciële bedrijven actief. 
 
De social-profitsectoren zijn bij uitstek sectoren met een uitgebreid stelsel van erkennings-, 
subsidiërings- en kwaliteitscriteria met als finaliteit het garanderen van de betaalbaarheid, de 
toegankelijkheid en de kwaliteit van de dienstverlening. 
De social-profitdiensten worden aangeboden op een gereguleerde markt, omdat de gewone 
marktmechanismen omwille van de specificiteit van deze sectoren niet de nodige garanties 
t.a.v. de doelstellingen kunnen bieden. 
 
Door de kaderrichtlijn zullen al deze criteria minstens tegen het licht moeten worden gehou-
den. Daarbij wordt best een onderscheid worden gemaakt tussen de voorwaarden die worden 
opgelegd aan niet-gesubsidieerde initiatieven enerzijds en de subsidievoorwaarden ander-
zijds.   
 
Voor het niet-gesubsidieerde initiatief is de vraag welke marges de Vlaamse overheid nog 
worden gelaten om deze te reguleren. Bijzondere vraag in dit kader is of voor de belastingaf-
trek voor de kosten van kinderopvang nog voorwaarden kunnen worden gesteld wat betreft het 
toezicht van een overheidsinstelling (in casu Kind & Gezin). 
 
Voor het gesubsidieerde initiatief is de eerste vraag of de beperking tot niet-commerciële ini-
tiatieven behouden kan blijven. Zal deze beperking niet in vraag worden gesteld op basis van 
de vrijheid van vestiging en de vrijheid van verkeer? Dat was reeds de inzet van een Italiaanse 
zaak voor het Europese Hof van Justitie, de zaak-Sodemare (C-70/95 van 1997). Het betrof 
een Luxemburgse vennootschap die met commerciële motieven bejaardentehuizen wilde ex-
ploiteren in Italië, met recht op dezelfde overheidstussenkomsten als de niet-commerciële 
sector. De advocaat-generaal stelde zich toen op het standpunt dat dit discriminatoir was, 
gezien mocht aangenomen worden dat de VZW’s vooral Italiaans waren.  
Hij werd echter niet gevolgd door het Hof, dat zich op het standpunt plaatste dat het de Itali-
aanse overheid toekwam te bepalen hoe zij deze sociale bijstand inrichtte. 
Uiteraard is het mogelijk dat al de reglementering de toetsing aan de drie criteria non-
discriminatie, noodzakelijkheid en evenredigheid doorstaat. Zekerheid daarover is er echter 
helemaal niet.  
 
Zoals reeds in de algemene beschouwingen is aan bod gekomen, is de raad van oordeel dat 
omwille van de specifieke karakteristieken minstens onderzocht moet worden of en in welke 
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mate de social-profitsectoren van het toepassingsgebied van de kaderrichtlijn dienen uitgeslo-
ten te worden en een specifieke benadering vereisen in een aparte richtlijn (zie punt 3.5). 
 
Met betrekking tot het oorspronglandbeginsel stelt zich de vraag hoe een buitenlandse zorg-
verlener eenzelfde kwaliteit kan garanderen van diensten als deze zorgverlener in zijn oor-
sprongland niet met dezelfde kwaliteitsdecreten wordt geconfronteerd. Dit zet de binnenlandse 
dienstverleners onder druk omdat zij geconfronteerd worden met buitenlandse dienstverleners 
die niet noodzakelijk aan dezelfde kwaliteitsnormen onderworpen zijn. Bovendien kunnen de 
binnenlandse dienstverleners geconfronteerd worden met oneerlijke concurrentie van buiten-
landse dienstverleners. Om dat te voorkomen moet regulering mogelijk blijven.  
Een andere vraag die zich opdringt, is hoe een adequate informatieverstrekking aan gebrui-
kers kan gewaarborgd worden. Met name hoe het huidige beleid van de Vlaamse overheid 
naar non-profitvoorzieningen kan doorgetrokken worden in een context van 25 regelgevingen 
van buitenlandse dienstverleners met elk hun eigen erkenningsregelgeving en taal.  
De controle tenslotte dient door het land van oorsprong te gebeuren. De raad heeft in de al-
gemene beschouwingen reeds de vraag gesteld naar de motivatie van het oorsprongland om 
in het buitenland controles uit te voeren. Daarbij aansluitend kan de vraag gesteld worden of 
het land van oorsprong wel op de hoogte zal zijn van de diensten die aangeboden worden 
door haar erkende dienstverleners in het buitenland. 
 
Uit bovenstaande blijkt dat er zich een aantal vragen stellen naar de belangen en rechten van 
de gebruiker. Om een volledig inzicht te krijgen, dringt zich een gedegen impactanalyse op, 
ondermeer in het licht van het Witboek over de diensten van algemeen belang en de aange-
kondigde Mededeling. 
De Raad (cf. Witboek Diensten Algemeen Belang van 12 mei ’04) vraagt aan de Vlaamse 
regering om dit proces in nauw overleg met de sociale partners op de voet op te volgen. 
 
4 . 5 . 2  Z o r g v e r z e k e r i n g  

Ook de Vlaamse zorgverzekering dreigt onder toepassing te komen van de kaderrichtlijn. 
Commerciële bedrijven kunnen instaan voor de organisatie van de zorgverzekering (zorgkas-
sen).  
En de vergoedingen kunnen terechtkomen bij commerciële zorgverstrekkers. Gevolg is in elk 
geval dat de criteria die worden opgelegd aan zowel zorgkassen als zorgverleners ter discus-
sie dreigen te komen. 
 
Bijzondere kwestie is of de regels inzake vergoeding van de kosten voor intramurale of extra-
murale zorg, vervat in art. 23 van de kaderrichtlijn, van toepassing zijn op de zorgverzekering. 
Dit is belangrijk voor de vraag onder welke voorwaarden beroep kan gedaan worden op de 
zorgverzekering voor diensten verstrekt door buitenlandse dienstverleners en eventueel zelfs 
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voor diensten die in het buitenland worden versterkt. De kaderrichtlijn heeft het concreet over 
medische zorgen, terwijl de zorgverzekering precies gericht is op niet-medische kosten. De 
vraag is echter of het Europese onderscheid tussen medische en niet-medische zorg gelijk-
loopt met het onderscheid binnen België tussen medisch en niet-medisch.     
 
Uitgangspunt van de kaderrichtlijn is in elk geval dat elke financiële bijstand in beginsel ook 
moet gelden wanneer de dienst wordt verstrekt door een buitenlandse dienstverlener of wordt 
versterkt in het buitenland. Voor de extramurale zorg geldt hoe dan ook dat die niet afhankelijk 
mag worden gesteld van toestemming. Voor intramurale zorg is de vereiste van voorafgaande 
toestemming wel mogelijk, met dan wel de vraag of dit ook kan gelden in het kader van de 
zorgverzekering. 
 

4 . 6 .  H a v e n d i e n s t e n  

De Vlaamse Havencommissie, die in de schoot van de SERV opereert, heeft op eigen initiatief 
op 8 juli 2004 een aanbeveling goedgekeurd over de impact van de kaderrichtlijn op de 
Vlaamse havens. Hieronder worden de belangrijkste conclusies, die door de raad worden 
onderschreven, weergegeven.  

 De Vlaamse Havencommissie stelt vast dat het voorstel van “Richtlijn van het Europese 
Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt” zeer ingrijpende gevolgen 
heeft voor de gehele economie.  

 Volgens het Directoraat-generaal “Interne markt” van de Europese Commissie valt de ha-
vensector niet onder de richtlijn of was het minstens niet de bedoeling de havensector onder 
de richtlijn te laten vallen6. Uit de tekst valt dit echter niet op te maken. De Vlaamse Haven-
commissie vraagt met aandrang aan de Vlaamse en Belgische beleidsverantwoordelijken 
om er bij de Europese instanties op aan te dringen dat er duidelijkheid komt rond het toe-
passingsgebied van de richtlijn en dat de intentie van deze instanties om de havensector 
buiten het toepassingsgebied te laten vallen, onverwijld wordt gematerialiseerd in een nieuw 
tekstvoorstel. Dit moet gebeuren door o.m. in artikel 2c de havens uitdrukkelijk uit te sluiten. 

 Zolang er geen aangepaste en verduidelijkte tekst wordt gepubliceerd door de Europese 
Commissie, gaat de Havencommissie ervan uit dat de havensector wel onder de richtlijn 
valt. De Havencommissie vraagt met aandrang aan de beleidsverantwoordelijken erop toe 
te zien dat de Europese Commissie inderdaad de tekst herschrijft en er zeker voor zorgt dat 
de havensector integraal buiten de richtlijn valt, ongeacht het voorhanden zijn van specifie-
ke Europese regelgeving voor de havens.  

 Omdat voorstel van richtlijn een kaderrichtlijn is, is de concrete toepasselijkheid en toepas-
baarheid op de zeehavensector onduidelijk. De precieze gevolgen van diverse bepalingen 
voor havenactiviteiten zijn vaak moeilijk in te schatten. Het richtlijnvoorstel hanteert begrip-

                                                           
6  Interinstitutional File: 2004/0001 (COD), Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Coun-
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pen en termen die niet specifiek zijn afgestemd op de feitelijke en juridische praktijken 
gangbaar in de havensector. 

 Het voorstel van richtlijn bevat een groot aantal onduidelijkheden en vaagheden. 

 De wijze waarop de Vlaamse havens georganiseerd zijn, is het product van vele decennia 
opbouw van ervaring en knowhow, zowel bij de havenbesturen, de bedrijven in de haven, 
de werknemers in de havengebieden (havenarbeiders en andere) en de overheid. Deze 
ontwikkelingen hebben geleid tot goed functionerende havens met hoge veiligheidsnormen, 
efficiënte arbeid, hoge productiviteit en een hoog niveau van sociale vrede. Het oorsprong-
landbeginsel en andere principes uit het voorstel van richtlijn brengen de veiligheid, de effi-
ciëntie, de productiviteit en de sociale stabiliteit in de Vlaamse havens ernstig in gevaar.  

 

4 . 7 .  V e r v o e r  

De Europese Commissie wekt de indruk dat de vervoersdiensten grotendeels buiten schot 
blijven, met uitzondering van enkele kleinere deelsectoren zoals geldvervoer of lijkenvervoer. 
Dit staat echter haaks op de tekst van artikel 2 van de kaderrichtlijn die enkel de vervoers-
diensten uitsluit die reeds zijn onderworpen aan andere communautaire regelgeving.  
Dat betekent concreet dat wel zijn onderworpen: 

 nationaal passagiersvervoer voor geregeld vervoer (cf. “pachters” van De Lijn); 

 vervoer met een maximaal toegestaan gewicht van ten hoogste 3,5 ton, zoals koerierbedrij-
ven, taxibedrijven,… 

 nationaal personenvervoer per spoor; 

 en – gezien de verwerping door het Europees parlement van de havenrichtlijn – ook alle 
havendiensten.  

 
De raad pleit ervoor de intenties7 om het vervoer buiten de Richtlijn te laten vallen ook effectief 
waar te maken en er op aan te dringen dat deze in de Richtlijn worden geëxpliciteerd. Zoniet 
moet op korte termijn worden nagegaan welke de concrete impact is van het voorstel van 
richtlijn op het vervoer dat nog niet door Europa werd gereguleerd. Met betrekking tot de ha-
vendiensten treedt de SERV de conclusies van de Vlaamse Havencommissie bij (zie punt 4.8). 
 

                                                           
7 Interinstutional File: 2004/0001 (COD), Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council 
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4 . 8 .  G e z o n d h e i d s t o e z ic h t  o p  d e  w e r k n e m e r s  ( a r b e id s g e -
n e e s k u n d e )  

Het gezondheidstoezicht op werknemers, voorzien in de Wet Welzijn op het Werk, wordt uit-
geoefend door de afdeling medisch toezicht van ofwel een interne, ofwel een externe dienst 
preventie en bescherming op het werk (dienst binnen de onderneming). 
Deze afdelingen medisch toezicht moeten worden erkend door de Vlaamse Gemeenschap.    
 
Op federaal vlak zal zich eerst en vooral reeds de vraag stellen of de federale overheid zo ver 
mag gaan in de organisatie van een “economische activiteit” als de arbeidsgeneeskunde.    
Op Vlaams vlak komt in elk geval de erkenningsregeling zwaar onder druk. 
Erkenning gebeurt vandaag ofwel enkel voor een bepaalde onderneming, ofwel voor een be-
paalde regio (bvb. provincie), ofwel voor Vlaanderen, echter nooit voor België. De kaderricht-
lijn keert dit om en vertrekt van het principe dat de dienstverrichter een toelating moet krijgen 
voor het gehele nationale grondgebied, met afwijkingen mogelijk als er een objectieve recht-
vaardiging is om een dwingende reden van algemeen belang. Ten gronde wordt daarmee de 
autonome bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap gecontesteerd. 
Vandaag mogen enkel VZW’s opereren als externe dienst. Dit komt in vraag, gezien beperkin-
gen tot een bepaalde rechtsvorm als beoordelingsplichtig worden behandeld en zullen worden 
getoetst aan de principes van noodzakelijkheid (dwingende reden van algemeen belang) en 
evenredigheid (doel niet te bereiken met andere, minder beperkende maatregelen). 
 
En voorts komen vele van de regels die aan die VZW’s worden opgelegd, ter discussie: 

 beperking van het maatschappelijk doel van de VZW’s tot het beheer van de externe dienst; 

 externe diensten mogen geen belang hebben in ondernemingen waar ze opdrachten vervul-
len; 

 verbod op onderaanneming of uitbesteding; 

 afdelingen medisch toezicht mogen geen eigen rechtspersoonlijkheid hebben; 

 leiding van het medisch toezicht door een preventie-adviseur die voldoet aan de eisen in het 
KB externe diensten; 

 reglementering van de bestedingen van de inkomsten van de diensten; 

 wettelijk minimumtarief; 

 verplichtingen inzake een minimale personeelsbezetting; 

 voorwaarden inzake kwaliteit (ISO 9001 in 2006); 

 voorwaarden inzake inrichting en uitrusting van de diensten; 
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 nodige kwalificaties voor de preventieadviseurs; 

 leiding door een geneesheer-directeur. 
 
Die regels komen helemaal ter discussie wanneer het gaat om een externe dienst met zetel in 
het buitenland. Weliswaar bepaalt art. 17 dat het oorspronglandbeginsel niet van toepassing is 
op specifieke eisen die te maken hebben met volksgezondheid, maar enkel in de mate dat ze 
“onmisbaar zijn” en “eigen aan de bijzondere kenmerken van de plaats waar de dienst wordt 
verricht”. 
 

4 . 9 .  O n d e r w i j s  e n  o p l e i d i n g  

4 . 9 . 1  o n d e r w i j s  

Tot op heden vallen grote delen van het onderwijs buiten toepassing van de kaderrichtlijn, 
gezien zij niet zijn onderworpen aan het vrij verkeer van diensten. Ter zake kan verwezen 
worden naar de belangrijke arresten van het Europees Hof van Justitie in de zaak-Humbel en 
de zaak-Wirth. 
Commerciële onderwijsinstellingen kunnen daarentegen wel de principes van het vrij verkeer 
van diensten inroepen. Dit lijkt vooral relevant in het kader van de Bolognahervorming en in 
het bijzonder de mogelijkheid voor commerciële (niet gesubsidieerde) instellingen voor hoger 
onderwijs om bachelors en masters uit te reiken. Die mogelijkheid is decretaal voorzien, ge-
koppeld aan accreditatieprocedures. Er zal moeten worden bekeken in welke mate deze onder 
druk komt te staan ingevolge de kaderrichtlijn. 
Dit geldt eveneens voor het volwassenenonderwijs dat op het eerste zicht buiten het voorstel 
van richtlijn schijnt te vallen maar waarvoor een grondige impactanalyse aangewezen is. 
 
4 . 9 . 2  O p l e i d i n g  e n  b e g e l e i d i n g  

De raad meent dat het Vlaamse arbeidsmarktbeleid in zijn verschillende facetten voor proble-
men zal komen te staan in geval de voorliggende Europese Richtlijn wordt uitgevoerd. Het 
gaat hierbij vooral om de steeds weerkerende vraag of een Vlaamse normering/conditionering 
nog langer is toegestaan. 
Enkele voorbeelden: 

 het Vlaamse stelsel van de opleidingscheques : kunnen de huidige voorwaarden worden 
gehandhaafd, hoe wordt de overheidstussenkomst geïnterpreteerd, als financiële tegemoet-
koming of niet? 

 begeleiding van werklozen: zullen de extra voorwaarden die de subsidiërende overheid stelt 
als concurrentievervalsend worden beschouwd? 
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 Erkenning van verworven competenties (EVC) kan de overheid als financier nog langer 
voorwaarden opleggen, in welke mate gaat het vrij verkeer van diensten spelen? 

 loopbaanbegeleiding 
idem dito: kan de financierende overheid nog extra voorwaarden opleggen? 

 
 

4 . 1 0 .  N e t w e r k i n d u s t r i e ë n  

Distributie van elektriciteit, aardgas en water valt niet onder het oorspronglandbeginsel. Dit 
laat toe dat de nationale en regionale autoriteiten hun openbare dienstverplichtingen kunnen 
blijven opleggen aan de netwerkbeheerders. 
De levering van elektriciteit en aardgas valt evenwel niet onder deze afwijking van het oor-
spronglandbeginsel. Dit zou dus betekenen dat Vlaanderen geen openbare dienstverplichtin-
gen kan opleggen aan buitenlandse dienstverleners van aardgas en elektriciteit, zoals bvb. de 
procedure die moet worden gevolgd bij wanbetaling of de verplichting om jaarlijks een hoe-
veelheid van de elektriciteitslevering te betrekken uit hernieuwbare energiebronnen. Dit zijn 
nochtans belangrijke instrumenten voor het Vlaamse energiebeleid, dat niet bevoegd is inzake 
tarieven noch fiscaliteit. 
 
 
 
 


