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Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 maart 2006

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, het verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van
13 maart 2006 (zie bijlage 1). Nederland werd tijdens deze Raad vertegen-
woordigd door de Minister van Economische Zaken en de Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De belangrijkste thema’s tijdens deze Raad waren de voorbereiding van
de Voorjaarstop (aanname bijdrage Raad voor Concurrentievermogen),
een modern Europees MKB beleid (aanname Raadsconclusies), het
Concurrentievermogen en Innovatieprogramma (aanname gedeeltelijk
gemeenschappelijke aanpak), de dienstenrichtlijn (voortgangsverslag
voorzitterschap) en de verdere uitwerking van het Zevende Kader-
programma middels een debat over de Specifieke Programma’s en de
Regels voor Deelname. Verder presenteerde de Commissie tijdens deze
Raad haar voorstel t.a.v. de modernisering van het Communautair
Douanewetboek en vroeg de Duitse delegatie aandacht voor de Euro V
richtlijn. Een uitgebreid verslag vindt u in de bijlage bij deze brief (zie
bijlage 2).

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om u tevens te informeren
over het verzoek van uw Kamer betreffende een appreciatie van de uitslag
van de stemming van het Europees Parlement aangaande de diensten-
richtlijn. Deze vindt u in de bijlage bij deze brief. De toezegging m.b.t. de
notitie over de relatie tussen de drinkwatersector (als voorbeeld) en de
dienstenrichtlijn volgt in een separate brief, evenals een eerste appreciatie
van het aangepaste voorstel van de Commissie dat naar verwachting
begin april zal verschijnen.
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De eerstvolgende Raad voor Concurrentievermogen zal plaatsvinden op
29 en 30 mei aanstaande. Daarvoor vindt eerst nog een informele Raad
voor Concurrentievermogen plaats op 20–22 april in het Oostenrijkse
Graz.

De Minister van Economische Zaken,
L. J. Brinkhorst
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BIJLAGE 1 VERSLAG RAAD VOOR CONCURRENTIEVERMOGEN
13 maart 2006

Lissabonstrategie – voorbereiding Europese Voorjaarstop

Gedachtewisseling/Aanname «Key Issues Paper»

Commissaris Verheugen leidde de gedachtewisseling in door te consta-
teren dat de Voortgangsrapportage van de Commissie had aangetoond
dat de «doorstart» van de Lissabonstrategie een succes was geworden.
Het herziene partnerschap tussen de Europese Commissie en de lidstaten
loopt goed, waarbij elk zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. De
Nationale Hervormingsprogramma’s die door de lidstaten zijn opgesteld,
zijn een goede basis voor de noodzakelijke modernisering van de econo-
mieën van de 25 lidstaten. De Commissaris benadrukte het belang van
een ambitieuze benadering van de 3%-doelstelling voor Onderzoek en
Ontwikkeling (R&D). Voorts gaf hij aan dat het belangrijk is dat lidstaten
gesprekken voeren met de sociale partners. Implementatie van de Natio-
nale Hervormingsprogramma’s is volgens de Commissaris alleen mogelijk
als het een breed gedragen verantwoordelijkheid is.

Op basis van de voortgangsrapportage, volgde daarop een volledige
tafelronde waarbij alle delegaties de algemene lijn van het Key Issues
Paper (belangrijkste boodschappen van de Raad voor Concurrentie-
vermogen aan de Voorjaarsraad) steunden. Veel lidstaten benadrukten
hierbij het belang van implementatie van de gemaakte afspraken en de
beleidsintenties. Nederland gaf aan dat de EU voor de vraag stond hoe te
reageren op de globalisering. Gaan we de uitdaging aan en zorgen we dat
we concurrerend worden, of trekken we ons terug op «Fort Europa»?
Nederland kiest in dat geval voor het eerste en daarom is de verbetering
van de interne markt voor diensten ook zo van belang. Nederland bena-
drukte verder het belang van implementatie en de synergie tussen milieu
en economische groei.

Op verzoek van Nederland is het belang van een goed functionerend
intellectueel eigendom systeem (gesteund door de Commissie) en een
verwijzing naar de HLG Competitiveness, Energy and Environment opge-
nomen in het Key Issues Paper. De voorzitter concludeerde dat het Key
Issues Paper zou worden doorgeleid naar de Voorjaarstop.

Ter aanvulling van de passage over staatssteun in het Key Issues Paper
benadrukte Commissaris Kroes het belang van de hervorming van de
staatssteunregels, waaronder de block exemptions en de de minimis
regels. Het was belangrijk daarbij geen onnodige verstoring van de markt
te veroorzaken. Verder reageerde zij op de huidige overnamegolf in de
energiesector. Zij gaf aan dat dit onderdeel was van de verwachte schaal-
vergroting op de Europese markt. De Commissie volgde de ontwikke-
lingen in de diverse lidstaten nauwlettend en zou indien nodig niet
aarzelen op te treden. De Commissie zou daarbij de bestaande wetgeving
onverkort uitvoeren en daarbij alleen mededingingsaspecten in ogen-
schouw nemen. Andere overwegingen zouden ook door het Hof niet
worden geaccepteerd.

Modern MKB beleid

Gedachtewisseling/Raadsconclusies

Commissaris Verheugen onderstreepte het belang van het MKB: 99% van
alle Europese bedrijven valt in deze categorie. De centrale vraag is hoe de
Commissie en lidstaten deze bedrijven kunnen helpen om zich verder te
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ontwikkelen. Commissaris Verheugen noemde de centrale thema’s van de
mededeling: bevorderen van ondernemerschap, betere regelgeving,
toegang tot technologie (Kaderprogramma en CIP) en het organiseren van
een gestructureerde dialoog bij het voorbereiden van beleidsmaatregelen.
Speciale aandacht vroeg hij voor fiscale maatregelen. Tot slot sprak de
Commissaris haar tevredenheid uit door te zeggen het positief te vinden
dat de helft van de lidstaten inmiddels had aangegeven specifieke maatre-
gelen te nemen om het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen.

De Raad besprak een tweetal elementen van de mededeling: het vorm-
geven van het Think Small First beginsel en de toepassing van het One
Stop Shop concept. Met betrekking tot Think Small First noemden een
groot aantal lidstaten de volgende thema’s als prioriteit: betere regelge-
ving, het terugdringen van administratieve lasten en het belang van
heldere staatssteunregels. Deze lidstaten drongen tevens aan op het
verhogen van de de minimis drempel bij staatssteun. Andere thema’s die
werden genoemd zijn: toegang tot kapitaal, aanbestedingen, tijdige raad-
pleging van het MKB en onderwijs en training.

Commissaris Kroes reageerde op de staatssteunpunten die in de discussie
naar voren waren gebracht. Ze ging daarbij vooral in op de wens van veel
lidstaten om de de minimis grens op te hogen. Commissaris Kroes
noemde in dit verband het bedrag van 1 miljoen euro dat door sommige
lidstaten was genoemd en gaf aan dat dit soort bedragen gerelateerd aan
de omzet van MKB bedrijven zeer hoog is. De Commissie heeft zelf een
voorstel voor het ophogen van de drempel tot € 150 000 gedaan (correctie
voor inflatie en gemiddelde groei EU) om zo het level playing field in
stand te kunnen houden en verstoring van concurrentie tegen te gaan.

Bij de bespreking van de One Stop Shop gingen de meeste delegaties in
op de resultaten die nationaal waren behaald. Naast snelheid moet ook
zorgvuldigheid worden geboden. In dit verband wees een aantal delega-
ties ook op het belang van transparante regelgeving. Na dit openbare
debat konden de raadsconclusies over het economische belang van het
MKB voor de Lissabonagenda worden aanvaard.

Concurrentievermogen en Innovatieprogramma (CIP)

Gedeeltelijk gemeenschappelijke aanpak

De Raad stemde unaniem en zonder discussie in met de gedeeltelijk
gemeenschappelijke aanpak over het Commissievoorstel voor de instel-
ling van een Concurrentievermogen en Innovatieprogramma (CIP).
Daarmee houdt de Raad rekening met de medebeslissingsbevoegdheid
van het Europees Parlement (gemeenschappelijke aanpak) en de uitkom-
sten van de lopende onderhandelingen tussen Europees Parlement, Raad
en Commissie over de Financiële Perspectieven (gedeeltelijk). Binnen het
raamwerk van het CIP worden een aantal Communautaire programma’s
op het gebied van productiviteitsgroei, innovatie en duurzame ontwikke-
ling gebundeld. Het CIP zal met name gericht zijn op acties waarbij de
doelgroep direct of indirect het MKB is.

Dienstenrichtlijn

Voortgangsverslag voorzitterschap

De Voorzitter deed kort verslag van de discussie over de dienstenrichtlijn
tijdens het informele diner aan de vooravond van de Raad. Tijdens de
Raad zelf vond geen discussie plaats. Commissaris McCreevy en Commis-
saris Verheugen hadden tijdens het diner aangegeven verder te werken op
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basis van de EP-tekst en deze grotendeels over te nemen. Men zou kritisch
kijken naar de voorstellen die de reikwijdte van de richtlijn te zeer
beperkten. Artikel 16, ter vervanging van het oorspronkelijke land van
oorsprongbeginsel, zou moeten worden verduidelijkt en in plaats van
artikel 24/25, m.b.t. het grensoverschrijdend inzetten van personeel, zou
Commissaris Spidla met een aanbeveling komen waarin wordt verduide-
lijkt hoe de detacheringsrichtlijn moet worden geïmplementeerd.

Tijdens het diner was brede consensus over de wenselijkheid van een
richtlijn met voldoende toegevoegde waarde. Overeenstemming over de
richtlijn zou een belangrijk signaal richting de burgers van de EU zijn dat
groei en werkgelegenheid prioriteit hebben. De lidstaten zagen de
uitkomst van de EP stemming als basis voor een compromis. Wel pleitte
ruim tweederde van de lidstaten voor een effectieve richtlijn en zij achtten
hiertoe aanpassingen op de EP-tekst noodzakelijk, met name m.b.t. arti-
kelen 16 en 24/25. T.a.v. artikel 16 was in ieder geval meer duidelijkheid en
juridische zekerheid gewenst.

De Commissie gaf aan hard te werken om het aangepaste voorstel op
4 april a.s. te kunnen presenteren. Tijdens de informele Raad voor
Concurrentievermogen op 20–22 april a.s. zal een eerste keer over het
aangepaste Commissievoorstel worden gesproken. De voorzitter gaf aan
te streven naar een politiek akkoord onder Oostenrijks voorzitterschap.

Modernisering Communautair Douanewetboek

Presentatie Commissie

Commissaris Kovács gaf een korte introductie op de voorstellen inzake de
wijziging van het Communautair Douanewetboek. Deze voorstellen zijn na
intensief overleg met de lidstaten en het bedrijfsleven opgesteld. Hij
noemde het van belang dat de ontwikkelingen binnen de EU gelijke tred
houden met de afspraken die de EU voornemens is te maken over de
vereenvoudiging en harmonisatie van het handelsverkeer in het kader van
WTO/Doha-ronde. De douane probeert snellere en goedkopere douane-
procedures te hanteren aan de buitengrenzen van de EU. Het wijzigings-
voorstel voor het Communautair Douanewetboek moet de wettelijke
voorwaarden bieden voor overheden om met elektronische douane te
werken. De regels moeten vereenvoudigd worden en gemakkelijker na te
leven zijn. Bovenstaande wijzigingen kunnen leiden tot een halvering van
de kosten voor het bedrijfsleven.

Commissaris Kovács benadrukte dat alleen een wettelijk kader niet
volstaat. Voor een effectieve werking van de richtlijn is het van groot
belang dat gerelateerde Commissievoorstellen, zoals het voorstel inzake
e-Customs, reeds gerealiseerd zijn voordat de wijziging van het Douane-
wetboek definitief wordt goedgekeurd.

Lunch – AHO rapport en European Institute of Technology

Informele gedachtewisseling

Tijdens de lunch presenteerde de Finse ex-premier Aho het rapport van de
onafhankelijke expertgroep R&D die ingesteld is in navolging van de
«Hampton Court» bijeenkomst. Het rapport betreft een advies aan de
Commissie over innovatie en onderzoek en roept op tot aanpassingen in
de Europese economie met het oog op innovatie.

Daarop volgend presenteerde de Commissie haar recente mededeling
over de eventuele oprichting van een European Institute of Technology.
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De discussie spitste zich toe op de door de Commissie bepleite oprichting
van een European Institute of Technology (EIT). De analyse van de
Commissie van de knelpunten in de Europese kenniseconomie en de
wenselijkheid van intensivering van het Europese optreden werd vrij
algemeen ondersteund, ofschoon veel ministers nog vragen hadden
m.b.t. de toegevoegde waarde van dit initiatief t.o.v. bestaande instru-
menten.

Ministers spraken in het algemeen de voorkeur uit voor een lichte
netwerkstructuur op competitieve basis (d.w.z. voortbouwend op
bestaande excellente instellingen binnen de EU). Verder wensten een
aantal delegaties meer duidelijkheid over de taken, financiering, rechts-
basis en selectie van deelnemers.

In het licht hiervan drongen verscheidene ministers aan op een grondige
bespreking in de vakraden, alvorens ingrijpende beslissingen door de
Europese Raad worden genomen. Commissaris Potočnik sloot zich hierbij
aan. Hij benadrukte dat voor de realisatie van een EIT aanpassing van KP7
gewenst is. Omdat in KP7 geen rekening is gehouden met de financiering
van een EIT, zal volgens de Commissaris de voorgenomen review van de
financiële perspectieven in 2008 hiervoor een aanknopingspunt bieden.

KP7 – Specifieke Programma’s en Regels voor Deelname

Gedachtewisseling

Commissaris Potočnik gaf in zijn inleiding aan tevreden te zijn met de
verwachte verhoging van het onderzoeksbudget met ongeveer 40% t.o.v.
KP6. Het is echter niet de verdubbeling waarom door de Commissie was
gevraagd, dus het voorstel voor KP7 zal moeten worden herzien. Daarbij
zal de Commissie wel vasthouden aan de oorspronkelijke architectuur van
KP7. Formeel kan dat herziene document pas uitkomen wanneer een Inter
Institutioneel Akkoord (IIA) over de financiële perspectieven is bereikt. Om
de continuïteit tussen KP6 en KP7 te waarborgen is het echter noodzakelijk
dat uiterlijk oktober een akkoord met het Europees Parlement wordt
bereikt. De Commissie sprak de hoop uit dat de Raad en het Europees
Parlement het in één lezing eens zouden kunnen worden. Dat zou een
katalyserende werking op de overige onderhandelingen over KP7 kunnen
hebben.

Door middel van een tafelronde vond een eerste bespreking van de Speci-
fieke Programma’s en van de zogenaamde Regels voor Deelname van het
7e Kaderprogramma plaats. Ten aanzien van het Specifiek programma
«Samenwerking» brachten bijna alle ministers de kwestie van de
communautaire financiering van stamcelonderzoek in KP7 ter sprake. Een
ruime meerderheid van de lidstaten, waaronder Nederland, is voorstander
van het handhaven van de huidige besluitvormingsprocedure zoals voor-
gesteld door de Commissie.

Ten aanzien van de comitologie legde de Commissie een verklaring af
over het commitment van de Commissie om de lidstaten te voorzien van
regelmatige, adequate en accurate informatie over de implementatie van
het Kaderprogramma. Vanuit het oogpunt van vereenvoudiging hield de
Commissaris verder een pleidooi bij lidstaten om af te zien van de goed-
keuring van de individuele projecten door programma comités aangezien
dit een vertraging oplevert voor de contractverlening voor deelnemers. De
Commissie benadrukte tevens dat hiermee geen afbreuk wordt gedaan
aan de strategische rol van lidstaten in de programma comités. Tevens
ging de Commissaris uitgebreider in op praktische voorstellen gericht op
vereenvoudiging waarmee administratieve lasten voor deelnemers
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worden teruggedrongen. Dit betreft een ongoing process waarbij niet
alleen de Regels voor Deelname een rol spelen.

Bij de eerste gedachtewisseling over de Regels voor Deelname besteedde
Nederland veel aandacht aan het belang van vereenvoudiging. Samen
met een aantal andere lidstaten bekritiseerde Nederland het Commissie-
voorstel van de Regels voor Deelname, met name het kostenvergoeding-
systeem, de gevolgen ervan voor universiteiten, de selectieprocedures
van projecten en de toewijzing van intellectuele eigendomsrecht. In een
volgende Raad wordt verdere besluitvorming over de Regels voor Deel-
name voorzien.

Diversen – Voorbereiding EU-LAC

Informatie voorzitterschap

De voorzitter herinnerde aan de EU top met landen van Latijns Amerika &
Caraïben, op 12 mei, die onder andere in het teken zal staan van de verbe-
terde samenwerking op het terrein van onderzoek en technologische
ontwikkeling. Implementatie van de uitkomsten van deze EU top is voor-
zien via het Kaderprogramma en eventuele via aanvullende bilaterale
samenwerkingsakkoorden op dit terrein.

Diversen – Euro 5

Informatie Duitse delegatie

Duitsland vroeg onder het punt diversen aandacht voor de verordening
Euro 5. Deze verordening beoogt de bestaande emissienormen voor
personenauto’s en lichte bestelauto’s aan te scherpen. Het voorstel wordt
behandeld in de Milieuraad, maar gezien de relatie met het concurrentie-
vermogen vroeg Duitsland ook aandacht voor dit onderwerp in de Raad
voor Concurrentievermogen. Duitsland werd hierin gesteund door een
groot aantal lidstaten. Nederland vroeg daarnaast aandacht voor de
thematische strategie luchtverontreiniging. Hierbij gaat het eveneens om
een dossier met een grote potentiële impact op het concurrentie-
vermogen.
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BIJLAGE 2 Overeenkomsten en verschillen tussen het Nederlandse
Kabinetsstandpunt en de door het Europees Parlement
aangenomen amendementen op de dienstenrichtlijn

I. Vestiging

NL Kabinetsstandpunt EP-stemming

1. Reikwijdte

Nederland wenst een brede reikwijdte van de richtlijn Het EP beperkt de reikwijdte van de richtlijn door vele sectoren en
rechtsgebieden uit te sluiten

Met uitzondering van volgende sectoren:

* kansspelen en gokactiviteiten Het EP zondert volgende sectoren uit:
* kansspelen (amendement 17 en 80)
* uitzendbranche (amendement 300)
* audiovisuele diensten (amendement 79)
* sociale diensten (amendement 252, 292)
* vervoersdiensten, incl. stadsvervoer, havendiensten, taxi’s en

ambulances (amendement 306)
* juridische diensten en uitoefening wettelijke bevoegdheid (amende-

ment 77 en amendement 81)
* private beveiligers (amendement 302 en 333)

Gezondheidsdiensten

NL wenst gezondheidszorgdiensten onder richtlijn, met uitzondering
van diensten voorzover zij een medisch-ethische dimensie hebben

Onduidelijk of EP gehele gezondheidszorg uitsluit of enkel publieke
gezondheidszorg

* Uitzondering publieke gefinancierde gezondheidszorg, dus niet
privaat (amendement 233)

* Uitsluiten gehele gezondheidszorg (amendement 78)

DAEB

NL pleit voor DAEB onder de reikwijdte van de richtlijn. DAB vallen
buiten de werking van de richtlijn.

EP wenst DAB buiten de richtlijn te laten vallen en DAEB onder de
richtlijn te laten vallen, maar sluit DAEB uit van de screenings-
verplichting in artikel 15 (amendement 151) en artikel 16 (amendement
293)

En met uitzondering van de volgende rechtsgebieden/beleidsterreinen:
* belastingen
* strafrecht (echter omzeiling van richtlijn via misbruik moet worden

voorkomen).
* NL wenst slechts onderdelen van arbeidsrecht en internationaal

privaatrecht uit te zonderen van de werking van het Lvo-beginsel van
art. 16 (zie verder onder art. 16)

Het EP wenst volgende rechtsgebieden/beleidsterreinen uit te zonderen:
* belastingen (amendement 82)
* strafrecht (amendement 72, 233/rev, 403, 289, 290, 292, 297 en 298),

strafrechtelijke regels mogen echter niet worden misbruikt teneinde
de regels die in deze richtlijn worden vastgelegd te omzeilen
(amendement 291)

* gehele arbeidsrecht en het stakingsrecht (amendement 235, 72, 297,
298)

* gehele internationaal privaatrecht (amendement 83, 307, 219)

2. Screeningsoperatie

* Nederland pleit voor sterke screeningsbepalingen, die mede zien op
de screening van DAEB en aanmelding van nieuwe belemmeringen,
om transparantie van regelgeving en conformiteit met het EG-recht
te waarborgen.

* De rapportageverplichting versterkt deze transparantie en zorgt
ervoor dat Lidstaten de verplichtingen ook daadwerkelijk nakomen
en ongerechtvaardigde belemmeringen voor het vrije verkeer van
diensten en de vrije vestiging wegnemen.

Het EP heeft de screeningsoperatie uitgedund door een beperking van
de reikwijdte van de richtlijn, het uitzonderen van diensten van
algemeen economisch belang (DAEB) van de screening en het schrap-
pen van enkele onderdelen uit de rapportageverplichting aan de
Europese Commissie. Ook heeft het EP de meldingsbepaling geschrapt.

3. Fictieve vergunningverlening

Het Kabinet is geen voorstander van generieke toepassing van fictieve
vergunningverlening. Bezien wordt in welke gevallen fictieve
vergunningverlening wel eventueel aanvaardbaar en nuttig kan zijn.

Het EP heeft de bepaling inzake fictieve vergunningverlening geschrapt
en vervangen door een inspanningsverplichting voor de lidstaten om
binnen de gestelde termijn te reageren op aanvragen (amendement
134).
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II. Vrij verkeer van diensten

NL Kabinetsstandpunt EP-stemming

4. Land van oorsprongbeginsel

Artikel 16

* Nederland steunt het beginsel, maar acht een betere afbakening van
dit beginsel noodzakelijk.

* Nederland wenst hierbij een algemene invlechting van de «rule of
reason»-uitzonderingsgronden,

* in combinatie met een vorm van controle door de Europese
Commissie ter voorkoming van misbruik (zoals bijvoorbeeld een
meldingsprocedure)

* en een evaluatiebepaling van dit mechanisme na bijvoorbeeld een
periode van 5 jaar.

Artikel 16

* Het EP heeft het land van oorsprongbeginsel geschrapt en vervangen
door het nieuwe artikel 16.

* Onduidelijk is welk rechtsstelsel van toepassing is en welke
uitzonderingsmogelijkheden er bestaan.

* Lidstaten kunnen maatregelen inroepen tegen buitenlandse dienstver-
leners indien deze non-discriminatoir, proportioneel en noodzakelijk
zijn op basis van «redenen van openbare orde, openbare veiligheid,
milieubescherming en volksgezondheid».

* De lidstaat is niet verplicht om voorafgaand aan te tonen dat een
maatregel gerechtvaardigd is.

Uitzonderingen:
NL wenst aantal uitzonderingen in artikel 16 en 17:

* arbeidsovereenkomsten zoals geregeld in Rome I, naast de
bestaande uitzondering voor de detacheringsrichtlijn en de verordening
sociale zekerheid (conform SER-advies)

* Internationaal privaatrecht, behalve contracten in BtoB verhoudin-
gen en aansprakelijkheid voortvloeiende uit oneerlijke concurrentie
in BtoB verhoudingen.

* Specifiek dient een aantal zaken van het lvo-beginsel te worden
uitgezonderd in art. 17, o.a. dierenwelzijn, fraudebestrijding, het
collectief beheer van auteursrechten, het publieke omroepbestel,
geldtransport, geldvordering en taken van gerechtsdeurwaarders.

* De richtlijn moet het mogelijk maken noodzakelijke en proportionele
integriteitseisen te kunnen stellen aan particuliere beveiligings,
diensten

Uitzonderingen:
* Het EP gaat niet uit van het lvo-beginsel. Wel zijn aantal uitzonderin-

gen in het nieuwe art. 16 en art. 17 toegevoegd (zie hierboven).

* EP wenst gehele arbeidsrecht van de reikwijdte van de richtlijn uit te
zonderen (zie hierboven).

* EP wenst internationaal privaatrecht van de reikwijdte van de richtlijn
uit te zonderen (zie hiervoor)

* Geldtransport valt wel onder de reikwijdte van de richtlijn
* de uitzondering van de reikwijdte voor diensten van beroeps-

beoefenaars die permanent of tijdelijk gelieerd zijn aan de uitoefening
van openbaar gezag in een lidstaat, m.n. notarissen (zie onder
reikwijdte), zorgt er ook voor dat de wettelijke taken van gerechtsdeur,
waarders zijn uitgezonderd (maar niet de geldvordering door
incassobureau’s).

* EP wenst private beveiligingsdiensten geheel uit te zonderen van de
reikwijdte van de richtlijn en wenst sectorale harmonisatie (amende-
ment 303)

5. Administratieve lasten detachering werknemers

* Nederland pleit voor het toelaten van een lichte meldingsplicht, zodat
goede controle en handhaving van nakoming van sociale regelge-
ving mogelijk blijven (zoals voorgesteld door de SER).

* Hiermee wordt enerzijds vooruitgang geboekt voor het functioneren
van de interne markt en het verminderen van administratieve lasten
voor de dienstverlener, en anderzijds blijven mogelijkheden bestaan
voor effectieve controle en handhaving.

Het EP heeft de artikelen m.b.t. het verminderen van de administratieve
lasten van dienstverleners bij het grensoverschrijdend inzetten van
personeel geheel geschrapt. Het EP heeft een resolutie aangenomen
waarmee het de Commissie oproept een verklaring uit te brengen over
het grensoverschrijdend inzetten van personeel.

6. Administratieve samenwerking

* Nederland hecht sterk aan goede handhaving en administratieve
samenwerking. Dit dient in de richtlijn een meer dwingend karakter
te krijgen.

* Uitgangspunt zijn het Verdrag en de jurisprudentie van het Hof van
Justitie en het creëren van een effectieve richtlijn.

* Het EP verwijst in bepaalde artikelen m.b.t. handhaving naar toezicht
door het land van bestemming. Dit, in combinatie met de onduidelijk-
heid in het nieuwe artikel 16, suggereert een omkering van de
bestaande Verdragsregels met betrekking tot het vrije dienstenver-
keer.

* Uitgangspunt wordt hierdoor dat lidstaten alle nationale maatregelen
uit hoofde van bepaalde redenen kunnen inroepen tegen buitenlandse
dienstverleners die zij wenselijk achten.
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