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Memorandum 
 

Datum : 14 juli 2009 

Aan : de leden van de Commissie BEM 

Van : Gedeputeerde Staten  Tel.:

Onderwerp : dienstenrichtlijn 

Aanleiding
Op 28 december 2006 is de Dienstenrichtlijn in werking getreden. Met deze richtlijn moet het 
uiteindelijk voor dienstverleners makkelijker worden om zich in Nederland te vestigen en diensten te 
verrichten. Zo moet de richtlijn leiden tot een verminderen van regels en formaliteiten door de 
overheid, om voor 2010 tot een echte interne markt te komen.  
Met de Dienstenrichtlijn moeten maatregelen van lidstaten én decentrale overheden, die de vrije 
vestiging van dienstverrichters en het vrije verkeer van diensten nog belemmeren, vóór 28 december 
a.s. uit de weg worden geruimd.  
 
Op 1 september jl. moesten decentrale overheden beoordeeld hebben of hun regelgeving in 
overeenstemming is met de vereisten van de Dienstenrichtlijn (screening) en moesten zij deze 
regelgeving zonodig aanpassen. In het vervolg moet alle nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving bij 
de Europese Commissie worden aangemeld. Ook moeten decentrale overheden zich aansluiten op een 
landelijk centraal elektronisch loket waar dienstverleners voor al hun informatie over vergunningen en 
afhandeling van de benodigde procedures terecht kunnen.   
In dit memo vindt u nader informatie over zowel de screening (1) als het elektronisch loket (2). 
 
1. De screening van provinciale verordeningen 
 
Op 28 december 2006 is de Europese Dienstenrichtlijn (DRL) in werking getreden die binnen drie jaar 
moet zijn geïmplementeerd in nationale regelgeving. De regering heeft enige tijd geleden een wets-
voorstel voor een Dienstenwet bij de Tweede Kamer (TK) ingediend dat strekt tot implementatie van 
de DRL. Deze Dienstenwet is op 10 maart 2009 door de TK aanvaard.  
De DRL heeft tot doel het bevorderen van het functioneren van de interne markt voor diensten in de 
Europese Unie door niet gerechtvaardigde belemmeringen voor vrije vestiging en het vrije verkeer van 
diensten weg te nemen. Een gevolg van de beginselen van vrije vestiging en het vrije verkeer van 
diensten is dat een onderneming of ondernemer uit één van de lidstaten zich in een andere lidstaat 
moet kunnen vestigen of daar zijn of haar diensten moet kunnen aanbieden. Ongerechtvaardigde be-
lemmeringen zijn in beginsel verboden en moeten worden opgeheven. 
 
De DRL verplicht de lidstaten om hun wet- en regelgeving – voor zover die betrekking heeft op het 
verrichten van diensten – door te lichten op de aanwezigheid van ongerechtvaardigde belemmeringen 
voor toegang tot de vrije markt en de uitoefening van diensten (de screeningsverplichting). Het gaat 
hier om een operatie die juridisch-technisch van aard is. De door het Rijk ingestelde Projectgroep Im-
plementatie Dienstenrichtlijn (PID) is verantwoordelijk voor de screeningsoperatie en de verslagleg-
ging hierover aan de Europese Commissie (EC). 
De screeningsverplichting geldt ook voor de regelgeving van de decentrale overheden in ons land. De 
screening vindt plaats op basis van een door de PID vastgesteld format. Bij de screening staat de vraag 
centraal of er provinciale regelgeving is die een belemmering voor een dienstverlener bevat. Ook ge-
meenschappelijke regelingen waar de provincie aan deelneemt moeten om die reden worden ge-
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screend. Wanneer in de provinciale regelgeving of gemeenschappelijke regelingen belemmeringen 
aanwezig zijn, moet worden gemotiveerd waarom deze gerechtvaardigd zijn in het licht van de DRL. 
Een rechtvaardiging voor een belemmering kan gelegen zijn in een dwingende reden van algemeen 
belang, zoals openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid of milieu. Voorts moeten de aan 
dienstverrichters te stellen eisen non-discriminatoir en evenredig zijn. Deze laatste eis betekent bijv. 
dat wanneer volstaan kan worden met controle achteraf, een vergunningenstelsel als disproportioneel 
moet worden beschouwd.  
De screeningsverplichting heeft betrekking op de regelgeving die op 31 december 2006 van kracht 
was. Regelgeving die vanaf 1 januari 2007 in werking treedt valt onder de notificatieverplichting. 
Deze categorie regelgeving wordt gevoegd bij de resultaten van de screeningsoperatie. Over de resul-
taten van deze operatie moeten de lidstaten uiterlijk op 28 december 2009 verslag hebben uitgebracht 
aan de Europese Commissie (EC). In Nederland wordt deze verslaglegging verzorgd door de PID. 
Voor de notificatie van nieuwe of te wijzigen regelgeving die wordt vastgesteld nadat de lidstaten hun 
screeningsverslag aan de EC hebben gezonden, is een procedure in voorbereiding. 
 
De provincies hebben bij de screeningsoperatie nauw samengewerkt met de ministeries van Binnen-
landse Zaken en Economische Zaken, alsmede met het Kenniscentrum Europa Decentraal. De provin-
cies hebben er daarbij naar gestreefd om tot gelijkluidende standpunten te komen over de relatie tussen 
de provinciale regelgeving en de DRL. De uitkomsten van de screening zijn door de provincies  aan de 
PID gezonden. 
De screening van de Utrechtse regelgeving en gemeenschappelijke regelingen had als uitkomst dat er 
geen belemmeringen zijn aangetroffen. Slechts een beperkt aantal regelingen en besluiten bevatten be-
palingen die specifiek op dienstverleners betrekking hebben. Deze regelingen zijn echter in overeen-
stemming met de DRL of vallen onder de Kaderrichtlijn Water. Op grond van art. 3 van de DRL heeft 
deze kaderrichtlijn voorrang op de DRL. Het betreft onderdelen van de Wegenverordening 2004, het 
Besluit bestrijdingsmiddelen 2003*, het Besluit meststoffen 2003*, het Besluit buisleidingen 2003*, 
het Besluit waterwingebieden 2003*, het Inrichtingenbesluit grondwaterbescherming 2003* en de 
provinciale milieuverordening.1

De DRL is overigens niet van toepassing op subsidieverordeningen omdat ervan uitgegaan wordt dat 
de communautaire regels over staatssteun worden nageleefd. Daarnaast zijn er gevallen waarin rege-
lingen bepalingen bevatten die weliswaar op dienstverleners betrekking kunnen hebben maar die niet 
specifiek tot dienstverleners gericht zijn. Het gaat dan om algemene regels die zich richten tot een bre-
dere groep adressanten en die dus een ruimere strekking hebben. Deze regels zijn eveneens van de 
DRL uitgezonderd. De Verordening Natuur en Landschap is hier een voorbeeld van.  
 
Een belangrijk gevolg van de DRL is de inrichting van één-loket per land waar buitenlandse dienst-
verleners voor alle administratieve handelingen – zoals vergunningenprocedures – terecht kunnen. Dat 
betekent dat regelingen die onder de reikwijdte van de DRL vallen, in deze voorziening dienen te wor-
den ondergebracht. Verwezen wordt naar het hoofdstuk  Realisatie in project e-Dienstverlening via 
aansluiting ‘antwoordvoorbedrijven.nl’.  
 
Een ander belangrijk gevolg van de DRL is de invoering van de zgn. lex silencio positivo voor ver-
gunningenstelsels die onder de reikwijdte van deze richtlijn vallen. Dat houdt in dat wanneer een be-
stuursorgaan bij de beslissing op een aanvraag om vergunning de daartoe gestelde beslistermijn over-
schrijdt, de vergunning geacht wordt van rechtswege te zijn verleend. Deze rechtsfiguur wordt gere-
geld in een nieuwe paragraaf in afdeling 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Bij de stemming 
over de Dienstenrichtlijn heeft de TK een gewijzigde motie van Jan Jacob van Dijk c.s. aangenomen 
waarin de regering verzocht wordt de Kamer vóór 15 juni 2009 te informeren over de wijze waarop de 
lex silencio positivo in de buiten de Dienstenwet vallende vergunningenstelsels wordt ingevoerd, dan 
wel welke doorslaggevende redenen er bestaan om hier niet toe over te gaan. De discussie over dit 

 
1 De met * aangeduide regelingen vallen onder de Kaderrichtlijn Water en dus niet onder de DRL. 
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onderwerp is met de aanname door de TK van de Dienstenwet dus nog niet beëindigd. Het 
kabinetsstandpunt over genoemde motie moet worden afgewacht. 

2. Realisatie in project e-Dienstverlening via aansluiting ‘antwoordvoorbedrijven.nl.’ 
 

De EU-dienstenrichtlijn veronderstelt dat buitenlandse dienstverleners bij een centraal landelijk loket 
zaken kunnen doen met alle betrokken overheden in een land. In Nederland is hiervoor het 
overheidsloket ‘Antwoordvoorbedrijven.nl’ aangewezen., het landelijke bedrijvenloket. Dit 
overheidsloket doet daarmee dienst als Europees loket voor bedrijven, zoals de EU-dienstenrichtlijn 
dat voorschrijft. 
 
De provincie Utrecht is al sinds 2008 aangesloten op dit bedrijvenloket in een minimale variant: de 
provinciale vergunningen en subsidies (producten) zijn via de provinciale productencatalogus te 
vinden op Antwoordvoorbedrijven.nl.  
 
De benodigde inspanning om deze aansluiting te verbreden is gepland in het project e-Dienstverlening, 
onderdeel van het programma Utrecht e-Provincie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en 
inzet zoals die landelijk wordt georganiseerd via het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening 
en e-Overheid (NUP). 
 
In 2009 verbeteren we de aansluiting op antwoordvoorbedrijven.nl: we maken een  koppeling met de 
berichtenbox van dit overheidsloket. Via deze landelijke berichtenbox kunnen we als provincie heel 
gericht communiceren met bedrijven, ook als ze in het buitenland gevestigd zijn.  
Dit deelproject heeft geen raakvlakken met de ontwikkelingen rond de website, er hoeft op dat niveau 
niets technisch geregeld te worden, hier wordt rechtstreeks  aangesloten op infrastructuur van het rijk.  
 
Verder zal in 2009 het IMI (informatie-uitwisselingssysteem voor Europese overheden onderling) 
geïmplementeerd moeten worden. Dit EU-systeem is er voor het opvragen van informatie over 
dienstaanbieders van de ene Europese overheidsinstelling naar de andere. Om hierop aan te sluiten 
moet er vooral op organisatorisch gebied zaken geregeld worden: de provincie moet vragen uit het 
buitenland omtrent Utrechtse dienstverlenende bedrijven beantwoorden. 
 


