
College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

1

Aan Provinciale Staten Datum : 20 mei 2009 
 Uw kenmerk : 2009BEM80 
 Ons kenmerk : 2009INT240199 
 Contactpersoon : Marieke Kuijer 
 E-mail : marieke.kuijer 
 @provincie-utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 2711 
 Bijlage(n) : geen 
 

Onderwerp: Dienstenrichtlijn 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 
Aanleiding 
Op 28 december 2006 is de Europese Dienstenrichtlijn in werking getreden die binnen drie jaar moet 
zijn geïmplementeerd in nationale regelgeving. 
Op 1 september jl. moesten de decentrale overheden beoordeeld hebben of hun regelgeving in 
overeenstemming is met de vereisten van de Dienstenrichtlijn (screening) en moesten zij deze 
regelgeving zo nodig aanpassen. 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 bijgevoegd memo wordt informatie 
gegeven over de situatie in de provincie Utrecht  
 
Voorgeschiedenis 
Om voor 2010 tot een echte interne markt te komen is op 28 december 2006 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 
vermindering van regels en formaliteiten door de overheid. 
 
Essentie / samenvatting: 
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 zo nodig aanpassen. In het vervolg moet alle nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving 
voor zover deze betrekking heeft op het verrichten van diensten bij de Europese Commissie worden 
aangemeld.  
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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 bijgaand memo vindt u nadere informatie over zowel de screening (1) als het elektronisch loket (2). 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met de dienstenrichtlijn moeten maatregelen van lidstaten én decentrale overheden, die de vrije 
vestiging van dienstverleners en het vrije verkeer van diensten nog belemmeren, vóór 28 december a.s. 
uit de weg worden geruimd.  
 
Financiële consequenties 
N.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
n.v.t.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Wij informeren u over deze studiebijeenkomst, met de suggestie om het ter kennis te brengen van de 
commissie Bestuur, Europa en Middelen  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


