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1.  In le iding 

Naar aanleiding van de adviesvraag van Minister Bourgeois wordt een stand van zaken opge-
maakt met betrekking tot de dienstenrichtlijn en wordt voor de belangrijkste aspecten een 
toetsing verricht tussen het oorspronkelijke voorstel van richtlijn en de vorderingen die werden 
gemaakt tijdens het Brits voorzitterschap, zoals weergegeven in het voortgangsrapport. Waar 
relevant, wordt een toetsing met de SERV-aanbeveling doorgevoerd. Hier kan je de advies-
vraag situeren.  
 
 

2.  Stand van zaken met  betrekking tot  de dien-
stenr icht l i jn  

2 . 1 .  O p  E u r o p e e s  n i v e a u  :  d e  m e d e b e s l i s s i n g s p r o c e d u r e  

De ontwerp dienstenrichtlijn moet aanvaard worden bij gekwalificeerde meerderheid in de 
Raad en bij gewone meerderheid in het Parlement. Beide instellingen werken onafhankelijk 
van elkaar op de ontwerptekst van de richtlijn, zoals ze door de Europese Commissie is voor-
gesteld in februari 2004. 
 
In de Raad worden de gemaakte vorderingen halfjaarlijks gepubliceerd in een ‘voortgangsrap-
port’. Het is over het derde voortgangsrapport, opgesteld onder Brits Voorzitterschap en aan-
genomen door de Raad Concurrentie op 29 november 2005, dat de SERV om advies ge-
vraagd werd. In dit voortgangsrapport wordt artikelsgewijze de houding van de lidstaten 
aangegeven in de voetnoten. De eerstvolgende Raad Concurrentievermogen vindt plaats on-
der het Oostenrijks Voorzitterschap. Het is met het oog op een volgende Raadszitting dat een 
Belgisch en dus ook een Vlaams standpunt moeten worden voorbereid. De bevoegde Vlaamse 
minister heeft de SERV gevraagd een insteek te doen ter voorbereiding van een Vlaams 
standpunt. 
 
Het Europees Parlement heeft zich op 22 november 2005 voor het eerst uitgesproken over het 
voorstel van richtlijn. Dit gebeurde niet plenair (in eerste lezing), doch in de primair bevoegde 
Commissie “Interne Markt en Concurrentievermogen” (IMCO). De plenaire stemming over de 
amendementen die door de IMCO-Commissie worden voorgesteld (en over alle andere amen-
dementen die plenair zullen worden voorgelegd) zal plaatsvinden op 14 februari 2006 in 
Straatsburg. De stemming die in de IMCO-Commissie heeft plaatsgevonden mag geenszins 
als een voorafspiegeling beschouwd worden van de plenaire stemming, aangezien het geen 
graadmeter is voor de politieke verhoudingen in het Parlement.  Voor alle duidelijkheid : de 
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SERV werd niet om advies gevraagd over het in IMCO geamendeerd voorstel van richtlijn, wel 
over het Brits voortgangsrapport. 
 
Het Oostenrijks voorzitterschap heeft op 10 januari 2006 onder impuls van de Europese 
Commissie een hoge prioriteit toegekend aan het dossier van de dienstenrichtlijn. 
 
Hoe ziet het verloop van zo’n medebeslissingsprocedure eruit? 
De medebeslissingsprocedure bestaat uit drie fasen en geeft het Europees Parlement een 
vetorecht.  In grote lijnen verloopt deze procedure als volgt: 
 
Er wordt een voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad ingediend. 
 

1. Eerste lezing 
Het Parlement besluit al dan niet amendementen op het voorstel van de Commissie 
aan te nemen. Tijdens de eerste lezing is er uitgebreid contact tussen Parlement en 
Raad. Dit contact verloopt via de bemiddelingscomité, het Coreper. Dit uitgebreide 
contact dient om wederzijdse misverstanden te voorkomen, ervoor te zorgen dat al-
le partijen de betekenis van het voorstel goed begrijpen enz.. 

 Indien het Parlement geen amendementen voorstelt en ook de Raad het 
voorstel van de Commissie aanvaardt, dan wordt het besluit door de Raad 
met een gekwalificeerde meerderheid vastgesteld. 

 Indien het Parlement wel amendementen (na stemming in het Parlement) 
voorstelt: 

 De Raad keurt alle amendementen goed en wil geen andere wijzi-
gingen op het Commissievoorstel aanbrengen: het besluit wordt door 
de Raad met een gekwalificeerde meerderheid vastgesteld. 

 De Raad keurt niet alle amendementen goed of verwerpt ze: de 
Raad stelt dan met gekwalificeerde meerderheid een “gemeen-
schappelijk standpunt” vast dat wordt toegezonden aan het Parle-
ment. De Raad stelt het Parlement ten volle in kennis van de rede-
nen die hem hebben geleid tot het vaststellen van zijn 
gemeenschappelijk standpunt. Ook de Commissie stelt het Parle-
ment in kennis van haar standpunt. 

 
2. Tweede lezing 

Het Parlement heeft drie mogelijkheden om te handelen binnen een termijn van drie 
maanden: 

 Indien het Parlement het gemeenschappelijk standpunt van de Raad goed-
keurt of zich binnen deze termijn niet heeft uitgesproken, wordt het besluit 
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geacht aangenomen te zijn overeenkomstig het gemeenschappelijk stand-
punt. 

 Indien het Parlement met volstrekte meerderheid van zijn leden amendemen-
ten het gemeenschappelijk standpunt verwerpt, dan wordt het besluit niet 
aangenomen (veto en einde van de wetgevingsprocedure). 

 Indien het Parlement met volstrekte meerderheid van zijn leden amendemen-
ten op het gemeenschappelijk standpunt voorstelt, worden deze toegezonden 
aan de Raad en de Commissie die advies inzake deze amendementen uit-
brengt. In dit laatste geval: 

 Ofwel keurt de Raad met volstrekte meerderheid van zijn leden alle 
amendementen van het Parlement goed; het besluit wordt dan ge-
acht aangenomen te zijn en het wordt ondertekend door de voorzit-
ters van de Raad en het Parlement. 

 Ofwel deelt de Raad het Parlement mede dat hij niet alle amende-
menten van het Parlement op het gemeenschappelijk standpunt 
goedkeurt; de voorzitters van de Raad en het Parlement worden het 
dan eens over een datum en plaats voor de eerste bijeenkomst van 
het bemiddelingscomité, en wel binnen een termijn van zes weken. 

 
3. Derde lezing 

Het bemiddelingscomité, dat wordt gevormd door de leden van de Raad en een 
even groot aantal EP-leden, behandelt het gemeenschappelijk standpunt dat in 
tweede lezing in stemming is gebracht op basis van de amendementen van het Par-
lement. Het comité heeft zes weken de tijd om een gemeenschappelijk standpunt 
op te stellen. 

 Indien het bemiddelingscomité geen gemeenschappelijke ontwerptekst goed-
keurt binnen de gestelde termijn, wordt het besluit geacht niet aangenomen 
te zijn en is de procedure ten einde. 

 Indien het bemiddelingscomité de gemeenschappelijke ontwerptekst goed-
keurt, wordt deze ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad en het Parlement. 
De Raad en het Parlement hebben zes weken de tijd om het besluit goed te 
keuren, waarbij de Raad met gekwalificeerde meerderheid besluit en het Par-
lement met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Het besluit 
is aangenomen als de Raad en het Parlement de gemeenschappelijke ont-
werptekst goedkeuren. 
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2 . 2 .  S t a n d p u n t b e p a l i n g  i n  V l a a n d e r e n  e n  B e l g i ë  

De Vlaamse regering heeft in haar beslissingen van 1 oktober en 12 november 2004 een eer-
ste standpunt ingenomen ten aanzien van de dienstenrichtliijn. De SERV-aanbeveling van 14 
juli 2004 is hierbij een belangrijke inspiratiebron geweest. 
Omwille van interne verdeeldheid in de federale regering werd het gemeenschappelijke stand-
punt van de Gewesten en Gemeenschappen, grotendeels geïnspireerd door het Vlaamse 
standpunt, overgenomen als officiële Belgische positie in de Raad Concurrentievermogen van 
25 november 2004. Sindsdien is er weinig beweging geweest op Belgisch niveau en is het 
officiële Belgische standpunt nauwelijks geëvolueerd of verfijnd. De moeilijkheden situeren 
zich voornamelijk in het omzetten van het initiële politieke standpunt dat België eind 2004 
heeft ingenomen in effectieve voorstellen van amendementen op de tekst van het voorstel van 
richtlijn. De manifeste tegenstellingen in de standpunten en zienswijzen van de federale en 
Vlaamse coalitiepartners situeren zich hoofdzakelijk rond drie thema’s: het toepassingsgebied 
van de richtlijn, het oorspronglandbeginsel en het principiële verbod op eisen en voorwaarden 
die autoriteiten op dienstverrichters opleggen. 
In een poging om de patstelling te doorbreken heeft de Vlaamse regering op 18 november 
2005 haar standpunt verfijnd door te stellen dat “deze richtlijn niet van toepassing is op de 
diensten van algemeen economisch belang, voor zover die beantwoorden aan de criteria be-
paald door de lidstaten, inclusief de regionale overheden”. 
Door een verschillende interpretatie van deze zin door de coalitiepartners, heeft deze stand-
puntverfijning niet de verhoopte resultaten gehad. Wel heeft het federale niveau zich ertoe 
verbonden zich zowel uit te spreken over de horizontale uitsluiting van de diensten (uitsluiting 
diensten algemeen economisch belang) als over sectorale uitsluitingen. De Vlaamse regering 
heeft beslist zich uit te spreken over eventuele in/uitsluitingen van sectorale diensten na de 
stemming in de plenaire vergadering van het Europees Parlement op 14 februari 2006. In het 
licht van die stemming zal de Vlaamse regering bovendien oordelen of het verder criteria zal 
vaststellen ter bepaling van uit te sluiten diensten van algemeen economisch belang.  
 

2 . 3 .  B e s l i s s i n g e n  v an  d e  V l a a ms e  r e g e r i n g  

De Vlaamse regering heeft in haar beslissingen van 1 oktober en 12 november 2004 en recent 
nog van 18 november 2005 een aantal standpunten ingenomen ter voorbereiding van het Bel-
gisch standpunt van respectievelijk van 25 november 2004 en met het oog op de aanstaande 
Raadszitting Concurrentievermogen van 18 november 2005. 
Volgende elementen zijn van belang: 

 De Europese Commissie moet voorafgaandelijk harmoniseringsmaatregelen 
voorstellen ter voorkoming van de uitholling van sociale verworvenheden (cf. 
SERV-aanbeveling); 
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 Een minder stringente toetsing van de vereisten inzake beroepskwalificaties, 
vergunningsstelsels, kwaliteitscertificaten en erkenningsregels aan de begin-
selen van “dwingende reden van algemeen belang” en “proportionaliteit”. Dit 
hoort toe aan de bevoegdheden van de lidstaten en/of regio’s met wetgeven-
de bevoegdheden (cf. SERV-aanbeveling); 

 Controle op dienstverrichters uit andere lidstaten gebeurt op basis van de-
zelfde controlemechanismen die gelden voor dienstverrichters gevestigd in 
het Vlaams gewest, dit ter bescherming van de werknemers en werkzoeken-
den, van de consumenten en afnemers van diensten, en van de volksge-
zondheid en het leefmilieu. Dit geldt in het bijzonder voor de vereisten inzake 
beroepskwalificaties, vergunningsstelsels, kwaliteitscertificaten en erken-
ningsregels voor diensten inzake arbeidsbemiddeling, energiediensten en 
toeristische beroepen; 

 Erkenning van de grondwettelijke bevoegdheidsverdeling in België (cf. 
SERV-aanbeveling) 

 De vraag naar impactanalyses mbt de dienstenrichtlijn op economisch, eco-
logisch en sociaal vlak voor de verschillende specifieke sectoren (cf. SERV-
aanbeveling); 

 Een efficiënte talenregeling met behoud van eigen taalregime (cf. SERV-
aanbeveling); 

 De vaststelling dat in het Brits voortgangsrapport de diensten, door de over-
heid georganiseerd en gefinancierd, beschouwd worden als diensten van 
niet-economisch belang en dus buiten het toepassingsgebied vallen; 

 De uitsluiting van diensten van algemeen economisch belang, voorzover die 
beantwoorden aan criteria, die bepaald worden door de lidstaten, inclusief de 
regionale overheden. 
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3.  Vergel i jk ing oorspronkel i jk  voorstel  en Br i ts  
voortgangsrapport  met  toetsing aan SERV-
aanbevel ing 

Het is niet de bedoeling elke wijziging ten aanzien van het oorspronkelijk voorstel van richtlijn 
toe te lichten. Alleen die aspecten die in het kader van de toetsing met de SERV-aanbeveling 
relevant zijn, worden eruit gelicht. 
 

3 . 1 .  A l g e m e n e  b e s c h o u w i n g e n  

De algemene beschouwingen van de SERV-aanbeveling blijven overeind, nl. de Raad steunt 
de doelstellingen van de Top van Lissabon en het principe van de interne markt van diensten. 
De dienstenrichtlijn maakt als dusdanig deel uit van het hervormingsproces, in gang gezet met 
de Top van Lissabon. In die zin schaart de Raad zich achter de doelstellingen van de kader-
richtlijn. Maar de manier waarop een en ander wordt uitgewerkt en bepaalde principes en be-
ginselen naar voor worden geschoven, werpt ernstige bedenkingen op. Daartoe is een mini-
mumharmonisering vereist die gelijktijdig met de uitvoering van de kaderrichtlijn dient te 
gebeuren. 
 
 

3 . 2 .  E n k e l e  b e l a n g r i j k e  a a n d a ch t s p u n t en  i n  h e t  v o o r t g a n g s -
r a p p o r t  o p  b a s i s  v a n  t o e t s i n g  m e t  d e  S E R V - aa n b e ve l i n g  

3 . 2 . 1  H o o f s t u k  I :  A l g e m e n e  b e p a l i n g e n  

Artikel 1 : doel 
Het gaat niet om de liberalisering van diensten van algemeen economisch belang noch om de 
privatisering van overheidsinstellingen die diensten leveren. De lidstaten behouden het recht 
om diensten van algemeen economisch belang te definiëren, in overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht, en hoe deze georganiseerd en gefinancierd worden, met inbegrip van de 
openbare dienstverplichtingen. M.a.w. de principes van vrijheid van verkeer en vestiging kun-
nen niet worden ingeroepen om diensten van algemeen economisch belang te liberaliseren of 
te privatiseren. Verder heeft de richtlijn geen betrekking op de afbouw van monopolies of van 
staatssteunregime, noch op maatregelen die genomen worden in het kader van cultuur en 
talenbeleid. Dit artikel verduidelijkt in zekere zin het doel van de richtlijn en beantwoordt in dat 
opzicht de vraag in punt 3.2 van de SERV-aanbeveling naar meer coherentie tussen de 
dienstenrichtlijn en andere communautaire regelgeving en initiatieven. 
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Overweging 7c bepaalt dat de richtlijn geen effect mag hebben op de financiering van de 
diensten van algemeen belang en niet van toepassing is op steunregelingen van de lidstaten 
in bijvoorbeeld de gezondheidssector en sociale domeinen of in de audiovisuele en culturele 
sector, die vallen onder de toepassing van titel VI, hoofdstuk I van de concurrentieregels van 
het Verdrag. Het is niet duidelijk in welke mate er een analyse beschikbaar is van de eventue-
le doorwerking van de dienstenrichtlijn naar de financiering van diensten van algemeen be-
lang. In dat opzicht blijft de vraag van de SERV naar zware reguleringsimpactanalyses 
(punt 3.5 van de SERV-aanbeveling) van toepassing (zie ook verder). 
 
Overweging 7a bepaalt dat diensten van algemeen economisch belang, mits enkele uitzonde-
ringen, onder het toepassingsgebied vallen van de richtlijn. Het geeft echter nog niet duidelijk 
aan wat onder dit begrip dient verstaan te worden. Evenmin is duidelijk hoe het onderscheid 
wordt gemaakt met de niet-economische activiteiten, die buiten het toepassingsgebied zouden 
vallen (zie verder daarover overweging 16 op blz. 11 van het dossier). Daardoor blijft het pro-
bleem van rechtsonzekerheid gesteld voor een aantal activiteiten. In die zin blijft punt 3.2 van 
de SERV-aanbeveling dan ook actueel (globale coherentie tussen de communautaire 
initiatieven) evenals punt 3.3 (definitie van diensten). Bovendien heeft de raad in zijn aan-
beveling betreurd dat er onvoldoende diepgaande impactanalyses zijn gebeurd naar de effec-
ten ervan op de sectoren die ook door andere wetgeving en regelgeving worden gevat. Als 
voorbeeld werden de social-profitsectoren genoemd. In deel 4 van de SERV-aanbeveling 
werd een aantal sectorspecifieke aandachtspunten opgegeven die dergelijke impactanalyses 
op Belgisch en Vlaams niveau kunnen voeden. Hoewel de tekst van het Brits voortgangsrap-
port enigszins tegemoet komt aan een aantal aandachtspunten, blijven er voor de meeste in 
de SERV-aanbeveling behandelde sectoren tal van bekommernissen overeind.    
 
Overweging 7d stelt dat de bepalingen betreffende de vergunningsstelsels en het territoriale 
toepassingsgebied ervan niet raken aan de regionale of lokale bevoegdheidsverdeling in de 
lidstaten. Dit lijkt in tegenspraak te zijn met artikel 10,4 en overweging 24 van de richtlijn dat 
stelt dat vergunningen voor het nationaal grondgebied gelden, tenzij een beperking tot een 
deel van het grondgebied is gerechtvaardigd om dwingende redenen van algemeen belang.  
Tot dit laatste behoort niet de grondwettelijke bevoegdheidsverdeling van een lidstaat. Punt 
3.1 van de SERV-aanbeveling (erkenning van Vlaanderen als regionale identiteit met 
wetgevende bevoegdheden) blijft dus gelden. 
 
Overweging 7e geeft een ruime beschrijving van de notie “dwingende reden van algemeen 
belang” (= invoering van het beginsel van de “rule of reason”), die op verschillende bepalingen 
van de richtlijn van toepassing is. Dit is ondermeer belangrijk in het kader van de instandhou-
ding van ondermeer vergunningsstelsels. Erkenningsregelingen kunnen verantwoord worden 
vanuit doelstellingen van algemeen belang. Deze worden in de overweging opgesomd en zijn 
gebaseerd op de casuïstische rechtspraak van het Europees Hof van Justitie : openbare orde, 
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openbare veiligheid, volksgezondheid, bescherming van werknemers, consumenten en afne-
mers van diensten, veiligheid van patiënten en kwaliteitstandaarden inzake onderwijs, de be-
scherming van het leefmilieu, intellectuele eigendom, de ruimtelijke ordening, de gezondheid 
van dieren, de bescherming van het nationaal historisch en artistiek erfgoed, doelstellingen 
van het sociaal beleid, culturele objectieven zoals de vrijwaring van de vrije meningsuiting in 
de audiovisuele sector, het behoud van de persvrijheid en het beleid ter promotie van de moe-
dertaal. 
 
Artikel 2 : werkingssfeer 
Transportdiensten vallen eruit, behalve geldtransporten en lijkvervoer. Ook gokactiviteiten 
vallen er nu uit.  Bovendien wordt de uitsluiting van de transportdiensten niet langer afhanke-
lijk gesteld van de voorwaarde dat zij in een andere communautaire regeling moeten geregeld 
zijn. M.a.w. alle transportdiensten, met uitzondering van geldtransport en lijkenvervoer, vallen 
buiten het toepassingsgebied, ongeacht of zij al dan niet een andere communautaire regeling 
hebben. Dit verschaft duidelijkheid ten aanzien van de havendiensten, die op basis van artikel 
2 buiten het toepassingsgebied zouden vallen. In die zin wordt tegemoet gekomen aan de 
punten 4.7 (havendiensten) en 4.8 (vervoer) van de SERV-aanbeveling. 
  
De sociale diensten blijven eronder vallen, in de mate dat ze gekwalificeerd worden als dien-
sten van algemeen economisch belang. Punt 3.5 van de SERV-aanbeveling (de relatie tus-
sen de kaderrichtlijn en de nationale/regionale sectorspecifieke regelingen) blijft alge-
meen van kracht, in het bijzonder ten aanzien van de social-profitsectoren, waarvoor de raad 
stelde dat, omwille van de specifieke karakteristieken, minstens moet onderzocht worden of en 
in welke mate de social-profitsectoren van het toepassingsgebied van de richtlijn dienen uitge-
sloten te worden en een specifieke benadering vereisen in een aparte richtlijn (zie ook punt 
4.5.1 van de SERV-aanbeveling). 
 
Een uitsluiting voor het toepassingsgebied van de richtlijn, impliceert niet automatisch dat de 
betrokken sector wordt uitgesloten van de van de vrijheid van vestiging of vrij verkeer van 
diensten. In de mate dat ze gekwalificeerd worden als economische activiteit, vallen zij immers 
onder het toepassingsgebied van zowel de algemene verdragsbepalingen terzake als de Eu-
ropese specifieke sectorregelingen. 
 
Artikel 3 : verband met  andere bepalingen van het Gemeenschapsrecht 
De raad heeft in zijn aanbeveling het gebrek aan samenhang met andere communautaire 
wetgeving en regels aangeklaagd en de rechtsonzekerheid die hiervan het gevolg zou zijn.  
De raad maakte daarbij een onderscheid tussen lopende en toekomstige communautaire ini-
tiatieven en de cumulatieve toepassingsproblematiek. Het is onzeker of de tekst van het Brits 
voortgangsrapport op voldoende wijze aan dit euvel kan verhelpen. Het lijkt dan ook opportuun 
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om de bekommernis uit punt 3.2 van de SERV-aanbeveling terzake te hernemen (globale 
coherentie tussen de communautaire initiatieven).  
 
Belangrijk in dat opzicht is in ieder geval de bepaling van de dienstenrichtlijn dat andere com-
munautaire regelingen, in het bijzonder deze die van toepassing zijn op specifieke sectoren, 
onverminderd van toepassing blijven en gecomplementeerd worden door de dienstenrichtlijn. 
Indien geen bijzondere regeling is voorzien in de dienstenrichtlijn voor een mogelijk conflict 
tussen een bepaling van de dienstenrichtlijn en een bepaling van een andere communautaire 
regeling dat reeds in voege is op het ogenblik dat de kaderrichtlijn wordt aangenomen, dan 
prevaleert de bepaling van de andere communautaire regeling. De vraag stelt zich evenwel 
naar de draagwijdte van deze bepaling ondermeer qua timing. Met dit laatste wordt bedoeld 
hoe conflicten zullen geregeld worden tussen bepalingen van de dienstenrichtlijn en bepalin-
gen van andere communautaire regelgeving die pas na de goedkeuring van de dienstenricht-
lijn in werking zijn getreden. Overweging 13a zegt dat zulke conflicten vermeden dienen te 
worden bij de opmaak van en de onderhandelingen over voorgenomen regelgeving. Dit garan-
deert echter niet dat er zich niettemin nog conflicten kunnen voordoen. 
 
Overwegingen 13b en 13c stellen dat de richtlijn verenigbaar is met de richtlijn “televisie 
zonder grenzen” en de richtlijn met betrekking tot de erkenning van de beroepskwalificaties en 
deze richtlijnen onverlet laat. De maatregelen die conform deze laatste richtlijn (beroepskwali-
ficaties) gelden in het land van bestemming worden dus niet beïnvloed door het oorsprong-
landbeginsel. 
 
Artikel 4: definities 
De raad heeft in zijn aanbeveling om duidelijkheid gevraagd in de afbakening van de definities.  
Daarbij had hij bedenkingen bij de aflijning op basis van economische tegenprestaties die zou 
kunnen interfereren met verschillende andere communautaire afbakeningen. 
 
Er kan vastgesteld worden dat de definitie van dienst ongewijzigd wordt gelaten in het Brits 
voortgangsrapport. 
Overweging 16 is niettemin belangrijk omdat het bepaalt dat het kenmerk van de vergoeding 
afwezig is bij diensten die door de overheid worden geleverd in het kader van haar verplichtin-
gen in de sociale, culturele, opvoedkundige en juridische sfeer (bv. nationaal onderwijssys-
teem en management van sociale zekerheidssystemen buiten de economische sfeer). Derge-
lijke diensten vallen buiten het toepassingsgebied en kunnen bestempeld worden als diensten 
van niet-economisch belang. Er wordt echter niet duidelijk aangegeven wanneer de vergoe-
ding van de overheid al dan niet een economisch karakter heeft. In die zin kan punt 3.3 van 
de SERV-aanbeveling aangehaald worden waarin gepleit wordt voor een duidelijke en cohe-
rente demarcatie van de Europese definities. 
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Eventueel kan nagegaan worden in welke mate de specifieke sectoren in Vlaanderen op basis 
van overweging 16 van de dienstenrichtlijn kunnen uitgesloten worden. 
 
Overwegingen 18b, 18c en d verduidelijken het begrip “vestiging” en houden een verstren-
ging in op basis van de rechtspraak van het Hof van Justitie. Het begrip “vestiging” alludeert 
op een continue uitoefening van een economische activiteit door een vaste vestiging voor een 
onbepaalde duur. Op die manier kunnen ondermeer postbusconstructies vermeden worden, 
m.n. fictieve vestigingen in een ander land, om van daaruit op basis van het oorspronglandbe-
ginsel het vrij verkeer van diensten te (mis)gebruiken.      
 

3 . 3 .  H o o f d s tuk  I I :  V r i j h e i d  v a n  v e s t i g i n g  v a n  d i e n s t v e r r i c h -
t e r s  

3 . 3 . 1  I n h o u d  

Erkennings- en vergunningsstelsels zullen moeten worden getoetst aan redenen van niet-
discriminatie, dwingend openbaar belang en proportionaliteit. Dit impliceert dat verboden eisen 
(artikel 14) niet langer zijn toegelaten en dat beoordelingsplichtige eisen aan een peer review-
procedure worden onderworpen. (artikel 15). 
 
De SERV heeft in zijn aanbeveling gewaarschuwd voor de uitholling van de Vlaamse kwali-
teitsnormen bij gebrek aan noodzakelijke harmonisering. 
 
3 . 3 . 2  A f d e l i n g  I :  a d m i n i s t r a t i e v e  v e r e e n v o u d i g i n g  

Artikel 5 : vereenvoudiging van de procedures 
Na onderzoek van de procedures en de formaliteiten die van toepassing zijn op de toegang tot 
of de uitoefening van een dienstenactiviteit moet blijken welke vereenvoudigd moeten worden. 
Overweging 22a stelt dat de noodzakelijkheid, het aantal, de mogelijke overlappingen, de 
kosten, de duidelijkheid, de termijn en de praktische moeilijkheden voor de dienstverrichter bij 
het onderzoek centraal moeten staan. 
 
Lid 2 voert het principe van de rule of reason in: certificaten, attesten en andere documenten 
die vereist worden voor een erkenning, moeten origineel zijn of een gewaarmerkt afschrift of 
vertaling zijn, indien deze vereist zijn op basis van een communautaire regelgeving of objectief 
gerechtvaardigd zijn op basis van een dwingende reden van algemeen belang. Dit geeft lidsta-
ten de mogelijkheid hun erkenningsregelingen in ruimere mate te verantwoorden. Bovendien 
zijn de vereisten op basis van de richtlijn inzake de erkende beroepskwalificaties altijd van 
toepassing. 



Technisch dossier  - de dienstenrichtlijn 

13 

 

 
Overweging 24 en 27e bepalen dat een vergunning voor een nationaal grondgebied moet 
afgeleverd worden, tenzij omwille van een objectieve reden van algemeen belang. Overwe-
ging 27e stipuleert dat een territoriale beperking gewettigd kan zijn omwille van een objectieve 
reden van algemeen belang, en dat de richtlijn geen invloed heeft op de regionale of lokale 
overheden om een vergunning te verlenen. M.a.w. een “nationale” vergunning kan door een 
lokale of regionale overheid worden toegekend, tenzij om reden van algemeen belang een 
territoriale beperking is gewettigd. Dit impliceert dat de SERV-aanbeveling op punt 3.1 actu-
eel blijft. 
 
3 . 3 . 3  A f d e l i n g  I I I :  v e r b o d e n  e n  b e o o r d e l i n g s p l i c h t i g e  e i s e n  

Artikel 14 : verboden eisen 
 
De meeste bepalingen inzake verboden eisen blijven behouden.   
 
Artikel 14, lid 6 verbiedt dat de vergunning afhankelijk wordt gemaakt van de betrokkenheid 
van marktspelers, direct of indirect, in de erkenningsregelingen, met uitzondering van be-
roepsverenigingen en andere organisaties die handelen als bevoegde overheid. Overweging 
32 voegt hieraan toe dat het verbod op dergelijke betrokkenheid niet slaat op de consultatie 
van organisaties zoals de “chambers of commerce” over andere materies dan individuele toe-
passingen van erkenningen. 
 
Artikel 15 : beoordelingsplichtige eisen 
 
Ook deze eisen blijven grotendeels behouden. Er kan daarbij vastgesteld worden dat er me-
chanismen worden ingevoerd of versterkt die enerzijds de controle door de lidstaten afzwak-
ken (meldingsplicht artikel 15, lid 6 en overweging 36a) en anderzijds indirect versterken 
(overweging 33). 
 
Er zijn een bepaald aantal eisen die moeten beoordeeld worden aan de hand van criteria van 
non-dicriminatie, dwingende redenen van algemeen belang en proportionaliteit. De beoorde-
lingsplichtige eisen blijven nagenoeg ongewijzigd. 
Nieuwe eisen, zoals vermeld in artikel 15, lid 2 mogen niet ingevoerd worden tenzij ze aan de 
bovenvermelde criteria voldoen. Hiervan moet in ieder geval melding worden gedaan aan de 
Europese Commissie, behalve wanneer de eisen voortvloeien uit internationale akkoorden. 
Belangrijk is dat de kennisgeving van voorgenomen regelgeving conform richtlijn 98/34/EG 
voldoet aan de verplichting tot kennisgeving conform de dienstenrichtlijn. Overweging 36a 
stelt daarbij dat in geval van een uitbreiding van het toepassingsgebied van richtlijn 98/34/EG 
naar andere diensten dan die van de informatiemaatschappij, de kennisgevingsprocedure in 
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die richtlijn deze van de dienstenrichtlijn vervangt voor de betrokken diensten. Hiermee wordt 
een verregaande controle door de Europese Commissie inzake vergunningenstelsels, zoals 
aangestipt in punt 3.6 van de SERV-aanbeveling (het principe van wederzijdse beoorde-
ling en de voorafgaande meldingsplicht), mogelijk. 
Belangrijk is ook dat overweging 33 stelt dat het wederzijds beoordelingsproces rekening 
moet houden met de specificiteit van diensten van algemeen economisch belang en de bijzon-
dere opdrachten die hen worden toegewezen. Deze kunnen een zekere beperking van de 
vrijheid van vestiging rechtvaardigen, in het bijzonder wanneer zij de bescherming van de 
volksgezondheid en doelstellingen van sociaal beleid nastreven. 
 

3 . 4 .  H o o f d s tuk  I I I  :  V r i j  v e r k e e r  v a n  d i e n s t e n  e n  H o o f d s tuk  
V :  w e d e r z i j d s e  b i j s t a n d  e n  c o n t r o l e  

3 . 4 . 1  H e t  o o r s p r o n g l a n d b e g i n s e l  e n  a f w i j k i n g e n  

In de SERV-aanbeveling toonde de raad zich zeer bezorgd over de toepassing van het oor-
spronglandbeginsel op een moment dat onvoldoende minimumnormen beschikbaar zijn. Bo-
vendien dreigt de verlaging van de kwaliteitsnormen, een omzeiling van nationale/regionale 
bepalingen en een delocalisatieproces of sociale uitvlagging als gevolg van de onvoldoende 
mogelijkheden/wil van de oorspronglanden om een controle om te zetten. Voor de raad is er in 
de Europese Unie thans nog geen communautair regelgevingsmechanisme dat een minimum 
kwaliteitssokkel biedt en uniforme inspectie toelaat. 
 
Het Brits voortgangsrapport erkent de mogelijke risico’s als gevolg van de toepassing van het 
oorspronglandbeginsel en stelt een reorganisatie voor van de artikelen 16 tot 19 van het oor-
spronkelijke voorstel. Deze reorganisatie tracht het principe van het vrij verkeer van diensten 
met vastlegging van de verplichtingen en verantwoordelijkheden van het land van bestemming 
en het land van oorsprong te verzoenen met de behoefte en de mogelijkheid van de lidstaten 
om publieke beleidsdoelstellingen na te streven. 
 
Artikel 16 dat het oorspronglandbeginsel invoert, wordt geamendeerd en verduidelijkt in de 
overwegingen. Het uitgangspunt blijft dat dienstverrichters onderworpen blijven aan de bepa-
lingen van hun land van oorsprong, voor wat betreft het gecoördineerd gebied. 
 
In de overwegingen wordt het oorspronglandbeginsel meer ingeperkt in vergelijking met het 
oorspronkelijk voorstel van Commissaris Bolkestein. 
Overweging 37a stelt dat het gecoördineerd gebied betrekking moet hebben op de dienstacti-
viteit of de dienstverrichter zelf. Vereisten die niet specifiek de dienstverrichter viseren, vallen 
buiten het gecoördineerd gebied, omdat het om algemene bepalingen gaat die door eenieder, 
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zowel de dienstverrichter als een privé-persoon, moet geëerbiedigd worden. Zo vallen alge-
mene strafrechtelijke bepalingen buiten het gecoördineerd gebied. Belangrijk is de bepaling 
van artikel 16, lid 2 dat de lidstaat van oorsprong verantwoordelijk blijft voor de controle van 
de dienstverrichter en de geleverde diensten, zij het in overeenstemming met artikel 34 van de 
richtlijn. Dit artikel draait de eigenlijke controlebevoegdheid om en legt deze in handen van het 
land waar de dienst wordt geleverd. Niettemin blijven de in punt 3.4 van de SERV-
aanbeveling (het oorspronglandbeginsel en het controlemechanisme) geuite bekommer-
nissen terzake actueel (zie verder).  In dit kader kan tevens verwezen worden naar de bijzon-
dere aandachtspunten van de SERV-aanbeveling ten aanzien van bepaalde sectoren en acti-
viteiten (zie punt 4 van de aanbeveling: Vlaamse bevoegdheidsmateries en 
sectorspecifieke aandachtspunten), zoals bijvoorbeeld op het domein van de arbeidsmarkt-
voorzieningen. 
 
Artikel 17 voorziet ruimere algemene afwijkingen op het oorspronglandbeginsel dan in het 
oorspronkelijke voorstel van richtlijn: het oorspronglandbeginsel kan niet ingeroepen worden 
tegen arbeidsrechtelijke regels, in het bijzonder niet in het kader van de detachering van 
werknemers en de Conventie van Rome (dat de toepasselijke wetgeving regelt inzake contrac-
tuele verplichtingen) noch inzake de bepalingen die gelden voor gezondheid en veiligheid op 
het werk, bepaalde diensten van algemeen economisch belang worden expliciet en ruimer 
uitgesloten van het toepassingsgebied (bv. valt nu ook de levering van elektriciteit buiten het 
toepassingsgebied), regelingen inzake beroepskwalificaties, sociale zekerheidssystemen 
evenals gezondheidszorg en welzijnsvoorzieningen vormen voortaan eveneens uitzonderingen 
op het oorspronglandbeginsel, verder blijven de regels van het land van bestemming gericht 
tegen bijzondere risico’s op de plaats waar de dienst wordt uitgeoefend, geldig om redenen 
van openbare orde, openbare veiligheid, de bescherming van de volksgezondheid, de dieren 
of het leefmilieu. In die gevallen kan het land van bestemming zijn eigen wetgeving verder 
blijven uitvoeren en controleren zodat buitenlandse dienstleveranciers zich net als de eigen 
dienstverrichters aan de nationale bepalingen, toepasselijk op de uitzonderingen, dienen te 
houden. 
 
Artikel 18 voorziet tijdelijke afwijkingen van het oorspronglandbeginsel, waarbij thans ook 
gokactiviteiten van een tijdelijk afwijkingsregime kunnen genieten. 
 
Artikel 19 somt een aantal specifieke afwijkingen van het oorspronglandbeginsel op. Lidstaten 
mogen in uitzonderlijke omstandigheden maatregelen nemen tegenover buitenlandse dienst-
verrichters op het gebied van de veiligheid van diensten, inclusief de volksgezondheid, en de 
openbare orde (inclusief de bescherming van minderjarigen, kwetsbare volwassenen en de 
menselijke waardigheid). Uitzonderingsmaatregelen met betrekking tot de uitoefening van een 
beroep in de gezondheidszorg zijn niet langer toegelaten.    
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3 . 4 . 2   D e  w e d e r z i j d s e  b i j s t a n d  e n  c o n t r o l e  

3.4.2.1 Artikel 33 : wederzijdse bijstand – algemene verplichtingen 
De tekst van artikel 33 van het Brits voorzitterschap wijkt af van het oorspronkelijk voorstel 
van richtlijn omdat de algemene verplichtingen van wederzijdse bijstand worden uitgebreid 
naar de vrijheid van vestiging en inzake het oorspronglandbeginsel worden beperkt tot de 
grensoverschrijdende dienstverrichting met verplaatsing van de dienstverrichter naar een an-
dere lidstaat. Immers de verwijzing naar artikel 16 (oorspronglandbeginsel) wordt weggelaten. 
Om deze wederzijdse bijstand te vergemakkelijken zal de Commissie een lijst van contactpun-
ten opmaken en regelmatig updaten. 
Belangrijk is ook de toevoeging dat informatieverzoeken en verzoeken tot controles, inspecties 
en onderzoeken behoorlijk moeten gemotiveerd worden, in het bijzonder door de reden van 
het verzoek te specificeren. Bekomen informatie mag evenwel enkel gebruikt worden in functie 
van het verzoek. Indien verzoeken tot bijstand vanwege de bevoegde autoriteiten uit andere 
lidstaten worden ontvangen, moet de lidstaat van oorsprong erop toe zien dat de op hun 
grondgebied gevestigde dienstverrichters alle noodzakelijke informatie overmaken met het oog 
op toezicht op hun activiteiten overeenkomstig de eigen nationale wetgeving. Lidstaten mogen 
de Commissie op de hoogte brengen van gevallen waarbij andere lidstaten hun verplichting 
van wederzijdse bijstand niet vervullen. Indien noodzakelijk zal de Commissie, als voorzien in 
het Verdrag, de gepaste maatregelen nemen opdat de betrokken lidstaten hun verplichtingen 
zouden nakomen. 
 
Overweging 66e stelt duidelijk dat bepaalde verplichtingen van wederzijdse bijstand van toe-
passing zijn op alle gevallen in de richtlijn, met inbegrip van de vrijheid van vestiging. Andere 
verplichtingen gelden alleen in de gevallen waar er sprake is van grensoverschrijdende 
dienstverrichtingen in het kader van het oorspronglandbeginsel (artikel 16). Een ander set van 
verplichtingen geldt voor alle gevallen van grensoverschrijdende dienstverrichtingen, met in-
begrip van de gevallen die afwijken van het oorspronglandbeginsel (artikelen 17-19). Grens-
overschrijdende dienstverrichtingen omvatten ook diensten die van op afstand worden gele-
verd en diensten waarbij de afnemer zich begeeft naar het grondgebied van het land van 
oorsprong om de dienst te ontvangen. 
 
Algemeen kan gesteld worden dat punt 3.4 van de SERV-aanbeveling (het oorsprongland-
beginsel en het controlemechanisme) grotendeels van kracht blijft. De tekst van het Brits 
voorzitterschap blijft uitgaan van het principe van wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten en 
hun nationale autoriteiten, maar voorziet een aantal modaliteiten om dit wederzijds vertrouwen 
te ondersteunen. 
Kernpunt van de SERV-aanbeveling is dat er op communautair niveau gelijktijdig regelge-
vingsmechanismen moeten ontwikkeld worden waardoor minimumnormen worden ingevoerd 
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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. 
Verder kan men zich de vraag stellen of de diverse modaliteiten de overzichtelijkheid van de 
bijstandsprocedures en –maatregelen niet ondermijnen. 
 

3.4.2.2 Algemene verplichtingen inzake wederzijds bijstand in hoofde van de lidstaat van 
oorsprong 

 
Artikel 33a voorziet verplichtingen inzake wederzijdse bijstand die gelden voor alle grens-
overschrijdende dienstverrichtingen, inclusief deze die vallen onder de afwijkingen van het 
oorspronglandbeginsel. Voor de lidstaat van oorsprong geldt een informatieverplichting indien 
daarom verzocht wordt door een andere lidstaat. Verder moeten de autoriteiten van het land 
van oorsprong – en dit is een belangrijke toevoeging – binnen de grenzen van de aan hen 
toegekende bevoegdheden de nodige onderzoeken en controles doen, indien daarom wordt 
verzocht. Zij kunnen in functie daarvan de meest geschikte maargelen nemen in een individu-
eel geval. 
 
Bij deze modaliteit van wederzijdse bijstand is het volledige punt 3.4 van de SERV-
aanbeveling van kracht. 
 

3.4.2.3 Grensoverschrijdende dienstverrichtingen met verplaatsing van de dienstverrichter 
naar een andere lidstaat en artikelen 34, 35 en 36a 

 
Het oorspronglandbeginsel wordt in die mate afgezwakt dat de lidstaat van oorsprong wel 
verantwoordelijk blijft voor de controle van de dienstverrichter en de diensten maar dat dit 
gebeurt onder de voorwaarden van artikel 34. Artikel 34 is in het kader van het oorsprong-
landbeginsel van toepassing ingeval van een tijdelijke verhuizing van een dienstverrichter naar 
een andere lidstaat zonder zich er te vestigen, maar niet op de afwijkingen bepaald in de arti-
kelen 17 en 18. In dat laatste geval is artikel 35 van toepassing, dat grotendeels dezelfde 
draagwijdte heeft. Artikel 35 laat echter toe dat de lidstaat waar de dienst wordt geleverd op 
eigen initiatief bepaalde controles mogen uitvoeren, zij het onder bepaalde voorwaarden. 
Artikel 36a voorziet een aantal begeleidende maatregelen om de wederzijdse bijstand te on-
dersteunen. De oprichting van een elektronisch systeem van informatie-uitwisseling, de uitwis-
seling van officials tussen lidstaten met inbegrip van opleiding ervan (taal- en computeroplei-
ding) en een meerjarenprogramma met het oog op de uitwisseling en opleiding van officials. 
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Belangrijk is dat artikel 34 bepaalt dat de lidstaat van oorsprong niet de bevoegdheid heeft om 
de feitelijke controleactiviteiten uit te oefenen op het grondgebied van de lidstaat waar de 
dienst wordt verricht. Deze controle wordt uitgevoerd door de autoriteiten van de lidstaat van 
bestemming op verzoek van de lidstaat van oorsprong. Dit betekent dat de bepalingen inzake 
controle worden omgekeerd : het is het land waar de diensten worden geleverd, dat contro-
leert en dat moet daarbij kunnen rekenen op de hulp van de autoriteiten van het land van oor-
sprong. De controle heeft volgens overweging 37 a enkel betrekking op het gecoördineerd 
gebied: het moet m.a.w. gaan om bepalingen en vereisten die specifiek betrekking hebben op 
de dienstverrichter of de verrichte dienst en niet om algemene bepalingen die door eenieder 
moeten worden gerespecteerd (bv. verkeersregels, regels inzake ruimtelijke ordening,…). 
Wel stelt zich een vraag in verband met artikel 34, die refereert naar punt 3.4 van de SERV-
aanbeveling (het oorspronglandbeginsel en het controlemechanisme): de controle door 
het land van bestemming moet gebeuren op verzoek van het land van oorsprong. Wat indien 
er geen verzoek wordt ingediend? In de SERV-aanbeveling werd erop gewezen dat er vragen 
konden gesteld worden bij de motivatie van het land van oorsprong met betrekking tot de ver-
antwoordelijkheid om controle uit te oefenen op de op zijn grondgebied gevestigde dienstver-
leners en de door hun verrichte diensten, aangezien de activiteiten in andere lidstaten worden 
uitgeoefend. M.a.w. welk belang heeft een lidstaat erbij om buiten zijn grondgebied controles 
te superviseren en bij te staan, wanneer de eventuele nadelige gevolgen van de dienstverle-
ning zich overwegend op het grondgebied van andere lidstaten doen gevoelen. 
Meer algemeen blijft de vraag uit punt 3.4 van de SERV-aanbeveling (het oorspronglandbe-
ginsel en het controlemechanisme) actueel waarin gepeild wordt naar de verhouding tussen 
het oorspronglandbeginsel en artikel 50 van het EG-Verdrag.   
 

3.4.2.4 Wederzijdse bijstand bij specifieke afwijkingen op het oorspronglandbeginsel 
 
Deze procedure is van toepassing op artikel 19 van de richtlijn dat de specifieke afwijkingen 
behandelt van het oorspronglandbeginsel. Er zijn geen belangrijke afwijkingen vast te stellen 
ten aanzien van het oorspronkelijk voorstel van richtlijn. 
 
3 . 4 . 3  D e  r e c h t e n  v a n  d e  a f n e m e r s  v a n  d i e n s t e n  e n  d e  t e r b e s c h i k -

k i n g s t e l l i n g  v a n  w e r k n e m e r s  

Artikel 20 bepaalt dat het verboden is eisen op te leggen die het gebruik van diensten gele-
verd door een dienstverrichter die gevestigd is in een andere lidstaat bemoeilijken of beper-
ken. In de tekst van het Brits voortgangsrapport wordt enkel nog het verbod weerhouden om 
discriminerende beperkingen op te leggen voor financiële bijstand die voorzien is voor de af-
nemer om gebruik te kunnen maken van een specifieke dienst. Indien het gaat om diensten of 
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gevallen die vallen onder een van de afwijkingen van de artikelen 17 tot 19, dan is artikel 20 
niet van toepassing. 
 
Artikel 24 behandelt de administratieve vereenvoudiging en de samenwerking op het vlak van 
de terbeschikkingstelling van werknemers. Artikel 17, lid 5 bepaalt uitdrukkelijk dat de richtlijn 
96/71/EG ten volle speelt ten aanzien van werknemers die ter beschikking worden gesteld in 
een andere lidstaat. Dit betekent dat de lidstaat waar de dienst wordt verricht de controle en 
inspecties mag verrichten om na te gaan of aan de tewerkstellings- en arbeidsvoorwaarden 
van de detacheringrichtlijn wordt voldaan en maatregelen mag nemen, of – en dit is nieuw – 
aan de werknemer daartoe de mogelijkheid geeft, ten aanzien van een dienstverrichter die niet 
aan de gestelde voorwaarden voldoet. Aan de dienstverrichter of de terbeschikkinggestelde 
werknemer mogen niet welbepaalde verplichtingen opgelegd worden die betrekking hebben op 
de terbeschikkinggestelde werknemer en een discriminerend effect hebben of tot een oneven-
redige administratieve formaliteit zouden leiden.  
 

3 . 5 .  E e n  a n d er  a a n d a ch t s p u n t  u i t  d e  S E R V - a a n b ev e l i n g :  d e  
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  

De raad stelde zich de vraag naar de impact op ondermeer het Vlaamse taaldecreet, in het 
bijzonder voor de sociale betrekkingen tussen werkgevers en werknemers en het gezond-
heidstoezicht op werknemers. De raad merkte terzake op dat hij de taal als een van de meest 
fundamentele karakteristieken van cultuuridentiteit beschouwt. 
 
In dit kader stelt zich de vraag of de bepaling van artikel 1, vierde alinea niet kan aangewend 
worden om het Vlaamse taaldecreet te vrijwaren en blijvend toe te passen. Deze bepaling stelt 
dat de dienstenrichtlijn geen impact heeft op communautaire of nationale maatregelen die de 
cultuur- en taaldiversiteit ondersteunen. Bovendien valt volgens overweging 7e de promotie 
van de nationale taal onder het beginsel van dwingende reden van algemeen belang. De offi-
ciële talen in België zijn het Frans, het Nederlands en het Duits. Ook dit kan een aangrijpings-
punt vormen voor het behoud van de Vlaamse taalregeling. 
 
Terloops kan opgemerkt worden dat artikel 36a begeleidende maatregelen voorziet voor we-
derzijdse bijstand en controle inzake het oorspronglandbeginsel. Naast de oprichting van een 
elektronisch informatiesysteem en de eventuele opmaak door de Europese Commissie van 
een meerjarenprogramma voor de uitwisseling en opleiding van officials, wordt eveneens 
voorzien in begeleidende maatregelen van de lidstaten voor de opleiding van dergelijke offici-
als, inclusief een taal- en computeropleiding. 


