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De Dienstenrichtlijn: nieuwe hoofdbrekens bij de implementatie door de 
(gemeentelijke) wetgever   
 
[gepubliceerd in RegelMaat 2011/5 p. 256-271] 
 
Bart Hessel 
 
1. Inleiding 
In het themanummer van RegelMaat uit 2007 over de Dienstenrichtlijn heb ik 
in mijn bijdrage ‘De Dienstenrichtlijn leidt tot hoofdbrekens voor de wetgever ‘ 
een aantal problemen gesignaleerd waar de wetgever bij de implementatie 
van die richtlijn naar mijn mening mee geconfronteerd zou worden.1 Intussen 
zijn we vier jaar verder. De richtlijn is omgezet via de Dienstenwet en de 
Aanpassingswet en de nationale en decentrale wetten en regelingen die 
onder de Dienstenrichtlijn vallen zijn gescreend en aangepast aan de eisen 
van de richtlijn. Voor provincies en waterschappen waren die screening en 
aanpassing betrekkelijk eenvoudig, maar gemeenten bleken veel regelingen 
te hebben die onder de Dienstenrichtlijn vallen. 2 
In deze bijdrage zal, in aansluiting op de eerdere verkennende bijdrage 
worden stilgestaan bij een aantal resultaten van die nationale omzetting en de 
screening door gemeenten. 
Om te beginnen is het mij opgevallen dat bij die wetgevingsactiviteiten de 
doelstellingen van de Dienstenrichtlijn goeddeels uit het zicht zijn geraakt 
(par.2) 
Bij de omzetting is voor twee door mij aangekondigde hoofdbrekens inmiddels 
een oplossing gevonden: het probleem van de eigen onderdanen (par. 3) en 
het probleem dat de wetgever bij screening en aanpassing vooraf bij veel 
diensten met drie verschillende dienstverleners te maken heeft (par.4).. Maar 
helaas zijn er met name bij de screening  die de Vereniging van Nederlandse 
gemeenten (hierna: VNG) heeft verricht weer nieuwe problemen ontstaan. Bij 
die screening is onvoldoende rekening gehouden met de kenmerken van de 
Europese regels van vrij verkeer. Dat komt tot uiting in: de gehanteerde 
proportionaliteitstoets (par.5) en de interpretatie van de begrippen openbare 
orde en openbare veiligheid (par. 6). Bij de implementatie en screening is 
verder duidelijk geworden dat de afbakening tussen goederen en diensten 
meer problemen geeft dan ik in mijn artikel heb geschetst (par. 7). Die 
problemen spelen uiteraard ook bij de nationale wetgeving. 
De bijdrage wordt afgesloten met enkele conclusies (par.8).  
 
2. De doelstellingen van de Dienstenrichtlijn zijn goeddeels uit het zicht 
verdwenen 
 
Nationale en decentrale wetgevers kunnen meestal maar weinig 
enthousiasme opbrengen voor Europese regels. Het Europese recht wordt in 

                                           
1
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de regel als hinderlijk en complex ervaren en dat is er met de toenemende 
Europa scepsis de laatste jaren in Nederland niet beter op geworden. Bij de 
screening is het mij, zeker bij decentrale overheden, opgevallen dat de 
Dienstenrichtlijn ook vooral als hinderlijk en complex werd gezien en dat de 
doelstellingen van die richtlijn geen aandacht kregen. Bij de totstandkoming 
van de Dienstenrichtlijn is benadrukt dat de beoogde verbetering van de 
interne markt voor diensten tot een aanzienlijke vergroting van de welvaart zal 
leiden.3 Als de gemeentelijke bestuurders en beleidsmakers zich hadden 
gerealiseerd dat de Dienstenrichtlijn hen de kans gaf om allerlei hinderlijke 
gemeentelijke regels af te schaffen of te versoepelen, daarmee hun gemeente 
aantrekkelijker te maken voor dienstverleners van elders4 en bij te dragen aan 
de lokale welvaart, zouden zij de screeningsoperatie waarschijnlijk actiever 
hebben gevolgd om die kans, zeker in tijden van crisis, volledig te benutten. 
Die kans is echter gemist omdat bij de screening door de VNG vooral 
geprobeerd is de screening en aanpassingen van de gemeentelijke regels zo 
veel mogelijk te beperken. Wellicht is die houding ook bij de meeste 
departementen leidend geweest. De Projectgroep Implementatie 
Dienstenrichtlijn (hierna: PID) van het ministerie van EZ is zich zeer wel 
bewust geweest van de doelstellingen van de richtlijn en heeft de kansen 
volledig benut om, nu met behulp van Europa, een verdergaande 
marktwerking te realiseren. 
 
3. Het probleem van de eigen onderdanen is opgelost 
 
In mijn verkennende bijdrage ben ik ervan uitgegaan dat de Dienstenrichtlijn 
van toepassing is op onderdanen van een andere lidstaat die zich als 
dienstverlener in Nederland vestigen (hoofdstuk III) of die tijdelijk vanuit een 
andere lidstaat de grens overkomen (hoofdstuk IV); dus alleen op 
grensoverschrijdende dienstverleners.5 De Dienstenrichtlijn is dan niet van 
toepassing op Nederlandse dienstverleners maar de wetgever zou er niet aan 
ontkomen om bij wijze van ‘vrijwillige’ harmonisatie de versoepelde regelingen 
ook op die eigen onderdanen toe te passen. Deze interpretatie leid ik af uit de 
tekst van de richtlijn en uit de vergelijkbare Richtlijn 2004/38 die het inreis- en 
verblijfsrecht van Unieburgers en hun familie regelt die de grens over gaan.6 
Evenals die richtlijn zijn de hoofdstukken III en IV goeddeels de neerslag en 
vertaling van de rechtspraak van het Hof van Justitie die alleen betrekking 
heeft op grensoverschrijdende situaties.  
Later bleek dat deze interpretatie niet door iedereen gedeeld wordt. Sommige 
beoefenaren van het Europese recht passen de kenmerken van 
harmonisatiewetgeving volledig toe op de Dienstenrichtlijn en leiden daar uit 

                                           
3
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de economische gevolgen van de Dienstenrichtlijn, p. 27 e.v. In dat rapport wordt gesproken 
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4
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5
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af dat de richtlijn ook van toepassing is op de eigen onderdanen.7 Dat is het 
geval met harmonisatiewetgeving, denk bijvoorbeeld aan de 
aanbestedingsrichtlijnen of de vele milieurichtlijnen.  
Het is opmerkelijk dat na de totstandkoming van deze richtlijn, die zo veel stof 
heeft doen opwaaien, kennelijk ruimte is voor zo’n essentieel verschil van 
mening en dat in het Europese wetgevingsproces nergens dit belangrijke punt 
expliciet aan de orde is gesteld. 
 
Bij de omzetting van de richtlijn in de Dienstenwet is het probleem van de 
eigen onderdanen opgelost. De nationale wetgever heeft in de Memorie van 
Toelichting erkend dat de Dienstenrichtlijn op een aantal punten onduidelijk is 
en daarbij een bewuste keuze gemaakt. Dat is onder meer het geval voor  
‘situaties waarbij het voor de hand ligt om de voordelen die de dienstenrichtlijn 
met zich brengen voor dienstverrichters, afnemers of zelfs bevoegde 
instanties niet alleen toe te passen bij grensoverschrijdende situaties, maar 
ook tot puur binnenlandse situaties opdat ook Nederlandse dienstverrichters, 
afnemers en bevoegde instanties van deze voordelen kunnen profiteren.’8  
 
Door deze expliciete toepassing op Nederlandse dienstverleners heeft de 
Dienstenrichtlijn een veel verdergaande reikwijdte dan de Verdragsbepalingen 
van vrij verkeer van goederen, werknemers, vestiging, diensten en kapitaal. 
Als de Dienstenrichtlijn van toepassing is kunnen Nederlandse onderdanen 
zich jegens de Nederlandse overheden op de Dienstenrichtlijn beroepen. 
Nederlandse onderdanen kunnen zich in een zuiver interne situatie niet op de 
Verdragsregels van vrij verkeer beroepen tegen hun eigen overheden.  
 
4. Het probleem van de drie verschillende dienstverleners is aangepakt 
 
In mijn eerdere bijdrage heb ik het probleem aangekondigd dat de wetgever 
bij de screening en aanpassing van de wetgeving vooraf te maken krijgt met 
het volgende probleem. Er kunnen voor de diensten die onder de richtlijn 
vallen veelal drie verschillende dienstverleners worden onderscheiden, 
waarop verschillende regels van toepassing kunnen zijn. Als voorbeeld werd 
gewezen op de Belgische portretschilder die zich in Utrecht wil vestigen, de 
Duitse portretschilder die tijdelijk de grens overwipt en de in Utrecht 
woonachtige Nederlandse portretschilder. 9 
Op de Nederlandse dienstverlener zouden in theorie de niet aan de richtlijn 
aangepaste regels van toepassing kunnen blijven.  
Voor de grensoverschrijdende dienstverlener die zich in Nederland vestigt 
moeten de regels worden aangepast aan hoofdstuk III van de 
Dienstenrichtlijn. Voor hem of haar geldt het regime voor vergunningen van 

                                           
7
Zie o.a. E.Belhadj, S.J.H.Evans en J.W. van de Gronden, De Dienstenrichtlijn: de gebreken 

van de deugden? Een eerste verkenning van de Dienstenrichtlijn, SEW 2007-4, p. 143.  
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9
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de standplaatsvergunning. De screening door de VNG heeft mij inmiddels geleerd dat een 
dergelijke portretschilder onder de categorie straatartiest wordt gebracht (artikel 2:9 Model-
APV). Er zal in de regel geen vaste standplaats zijn voor een dergelijke artiest. 
Desalniettemin blijft de portretschilder een aardig voorbeeld om het probleem van de drie 
verschillende dienstverleners te illustreren. Het voorbeeld heeft echter geen effect op de 
standplaatsvergunning zoals eerder gesuggereerd (zie hierna par. 7.1). 
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artikel 9 e.v. De vergunning moet niet-discriminerend zijn, gelegitimeerd 
worden door een expliciete dwingende reden van algemeen belang ( rule of 
reason), de proportionaliteitstoets doorstaan; de vergunningvoorwaarden 
moeten voldoen aan de eisen van objectiviteit en transparantie10 en er moet 
sprake zijn van een snelle procedure.11  
Voor de dienstverlener die tijdelijk de grens over komt moeten de regels 
worden aangepast aan hoofdstuk IV Dienstenrichtlijn. Voor hem of haar geldt 
het regime van artikel 16 e.v. Belemmeringen van de vrije toegang kunnen 
alleen gelegitimeerd worden met een beroep op openbare orde, openbare 
veiligheid, volksgezondheid en milieu. In afwijking van de rechtspraak van het 
Hof ontbreekt hier de rule of reason. Voor een vergunning is hier wel enige 
ruimte maar wil deze proportioneel zijn dan geldt er een verzwaarde 
bewijslast voor de overheid.12  
 
Terwijl er geen aanwijzingen zijn dat de Europese wetgever zich bewust is 
geweest van dit probleem – in het Europese recht werden tot de invoering van 
de Dienstenrichtlijn vestiging en tijdelijke dienstverlening altijd duidelijk van 
elkaar gescheiden – verwachtte ik dat ‘de minst vergaande eis’ van artikel 16 
bepalend zouden worden voor alle drie de dienstverleners en dat daarmee de 
rule of reason uit het zicht zou verdwijnen.13 
 
Bij de screening van decentrale wetgeving is inderdaad voor deze aanpak 
gekozen. Volgens de rapportageformulieren van de PID voor decentrale 
overheden moet eerst gekeken worden of er sprake kan zijn van 
dienstverleners die tijdelijk de grens overkomen. In dat geval zijn de artikelen 
16 e.v. maatgevend: geen rule of reason en een verzwaarde bewijslast voor 
vergunningen.14 De aan deze eisen aangepaste regeling geldt dan ook voor 
grensoverschrijdende vestigers en voor Nederlandse dienstverleners. Alleen 
voor diensten die niet door tijdelijke overwippers worden verricht, denk aan de 
horeca, kan het regime van  art. 9 e.v. met de rule of reason worden 
toegepast.  
 
Deze aanpak vinden we ook expliciet terug in de model-APV van de VNG. 
Reeds voordat de PID met haar rapportageformulieren voor decentrale 
overheden kwam, heeft de VNG in 2007 en 2008 stappen gezet om de model-
APV aan te passen aan de Dienstenrichtlijn. Het probleem van de drie soorten 
dienstverleners is daarbij  opgelost door het regime van artikel 16 
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 Zie nader artikel 10 Dienstenrichtlijn. 
11

 Zie nader artikel 13 Dienstenrichtlijn. 
12

 Het onduidelijke artikel 16 lid 3 Dienstenrichtlijn moet kennelijk zo worden gelezen. Zie: 
Ministerie van Economische Zaken, Screening en notificatie van regelgeving in het kader van 
de Dienstenrichtlijn. Een handreiking voor gemeenten, provincies en waterschappen, 
september 2008 (hierna: Handreiking PID), p. 15. 
13

 B.Hessel, RegelMaat, 2007/5, p. 215. De uitdrukking ‘minst vergaande eis’ verraadt mijn 
Europese blik: artikel 16 biedt de overheden de minst vergaande mogelijkheden tot 
regulering. Bij de screening en aanpassing is artikel 16 nu juist het meest vergaande: de 
aanpassing van de nationale of decentrale regel aan artikel 16 is immers ingrijpender is dan 
de aanpassing aan artikel 9 Dienstenrichtlijn. 
14

 Dat artikel 16 Dienstenrichtlijn tegen de achtergrond van de rechtspraak van het Hof van 
Justitie over het vrij verkeer van diensten met het ecarteren van de rule of reason een zeer 
aanvechtbare versterking van de marktwerking bevat, was voor de PID duidelijk geen 
probleem. 
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Dienstenrichtlijn ook toe te passen op vestigers uit andere lidstaten en op 
eigen dienstverleners.15 
 
Op grond  hiervan heeft de VNG in artikel 1:8 model-APV voor alle 
vergunningen de weigeringsgronden beperkt tot openbare orde, openbare 
veiligheid, volksgezondheid en milieu. Dat lijkt een logische stap maar de 
consequentie hiervan is dat over de volle breedte van de model APV de enge 
interpretatie van het Europese begrip openbare van toepassing is, de rule of 
reason uit het zicht is verdwenen en de verzwaarde bewijslast voor 
vergunningen volgens artikel 16 Dienstenrichtlijn van toepassing is. Het lag 
voor de hand dat de VNG bij de latere screening en aanpassing zou merken 
dat deze keuze tot problemen leidt. Zoals hierna zal blijken zijn deze 
problemen echter niet onderkend.16 
 
5. De proportionaliteitstoets door gemeenten leidt tot nieuwe 
hoofdbrekens  
 
Vergunningenstelsels die onder de Dienstenrichtlijn vallen moeten de 
proportionaliteitstoets doorstaan. In artikel 9 lid 1 onder c) wordt deze als volgt 
verwoord: ‘het nagestreefde doel kan niet door een minder beperkende 
maatregel worden bereikt, met name omdat een controle achteraf te laat zou 
komen, om werkelijk doeltreffend te zijn.’ Deze bepaling verwoordt de 
proportionaliteitstoets zoals deze in het Europese recht gebruikelijk is. 
Kenmerkend voor deze toets is dat een voorafgaande vergunning een 
zwaardere belemmering is van het vrij verkeer dan – zelfs zeer ingrijpende - 
handhavingsmaatregelen achteraf. Illustratief hiervoor is het Konle-arrest.17 
Daarin heeft het Hof een vergunning vooraf een niet proportionele maatregel 
genoemd om het permanent gebruik van woningen om redenen van 
ruimtelijke ordening te waarborgen. Het waarborgen van permanent gebruik 
uit een oogpunt van ruimtelijke ordening kan ook gerealiseerd worden via 
maatregelen achteraf – nadat al gebruik is gemaakt van de vrijheid van 
vestiging en het vrij verkeer van kapitaal - zoals geldboeten, een bevel aan de 

                                           
15

 Zo lezen wij in de toelichting op de wijziging ‘In theorie staat de richtlijn toe dat de overheid 
aan een Nederlandse dienstverlener zwaardere eisen stelt dan aan een buitenlandse partij, 
maar dit is in de praktijk en vanuit het oogpunt van rechtsgelijkheid niet wenselijk. Wij achten 
het op dezelfde gronden evenmin gewenst een onderscheid aan te brengen tussen 
verschillende soorten dienstverleners (tijdelijke grensoverschrijders, vestigers en dus ook 
Nederlandse dienstverleners). Anders zou de dienstverlener die zich vanuit een andere 
lidstaat hier vestigt een bevoorrechte positie hebben ten opzichte van degene die de grens 
overschrijdt om zijn diensten aan te bieden of beide dienstverleners ten opzichte van de eigen 
onderdanen. Niet alleen de eis van het hebben van een vergunning geldt voor hen gelijkelijk, 
maar ook de gronden om een vergunning te weigeren zijn voor de drie categorieën 
aanvragers dezelfde. Daarom zijn de weigeringsgronden algemeen geformuleerd zodat ze 
gelden voor interne en internationale verhoudingen. Er is aangesloten bij het lichtste regime 
van de richtlijn (art. 16): de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en 
het milieu.’ VNG nieuwe model APV (2007 met wijzigingen in 2008), niet genummerde 
toelichting bij artikel 1:8. 
16

 De VNG heeft daarmee niet in de gaten gehad dat de vergaande versterking van de 
marktwerking door artikel 16 voor gemeenten problematisch is. Dat is opmerkelijk want 
gemeenten die allerlei niet economische beleidsdoelstellingen nastreven moeten het bij de 
interne marktregels nu juist hebben van de uitzonderingen op de verboden zoals de rule of 
reason bij vrij verkeer of de uitzonderingen van artikel 107 lid 3 VWEU bij staatssteun. 
17

 HvJEG 1 juni 1999, zaak C-302/97, Konle 
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verkrijger om het ongeoorloofd gebruik van het goed onmiddellijk te 
beëindigen op straffe van gedwongen verkoop daarvan en door de 
vaststelling van de nietigheid van de rechtshandeling met aanpassing van het 
kadaster. In mijn eerdere publicatie wees ik er op dat decentrale overheden 
zeer vreemd aankijken tegen deze Europese interpretatie van 
proportionaliteit.18 Deze vraagt een omslag in het denken omdat in Nederland 
bij proportionaliteit meer gekeken naar de omvang van de activiteit en niet 
naar de belemmering van de grensoverschrijding. Omdat de Europese regels 
van vrij verkeer geen de minimisdrempel kennen, is de omvang van de 
activiteit voor de Europese proportionaliteitstoets  niet van belang. 
Het is jammer dat de PID in haar handreiking voor decentrale overheden niet 
uitdrukkelijk heeft gewezen op de vereiste omslag in het denken,19 want in de 
de screenings- en aanpassingsresultaten door de VNG vinden we deze 
vereiste omslag niet terug.20 
Zo heeft de toets aan de Dienstenrichtlijn er toe geleid dat in artikel 2:25 
model-APV de vergunning van de burgemeester is vervallen voor kleine 
evenementen. Voor andere evenementen geldt de vergunningseis wel en die 
kan worden geweigerd op grond van openbare orde, openbare veiligheid, 
volksgezondheid en milieu. 
Deze  vier belangen komen we niet alleen tegen als weigeringsgronden voor 
de vergunning maar zij zijn bij de screening ook bij nagenoeg  alle 
vergunningen gezamenlijk opgevoerd om die vergunningen te legitimeren. Zo 
is de evenementenvergunning volgens de VNG noodzakelijk. ‘Het betreft 
namelijk evenementen die plaats vinden in de openbare ruimte. (…) Het gaat 
in alle gevallen om situaties waarbij de openbare orde en de openbare 
veiligheid, de volksgezondheid (persoonlijke veiligheid verkeersdeelnemers 
en verkeersveiligheid) en milieu (overlast) een rol kunnen spelen.’21 
Vooruitlopend op latere opmerkingen wijs ik er op dat de ventvergunning en 
de vergunningseksbedrijf volgens de VNG ook worden gelegitimeerd met een 
beroep op openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en milieu. 
  
Deze aanpak leidt tot een aantal nieuwe hoofdbrekens. 

(1) De Europese proportionaliteitstoets is niet goed uitgevoerd. Volgens 
deze toets had bijvoorbeeld bij de evenementenvergunning gekeken 
moeten worden of bij evenementen volstaan kan worden met een 
informatieve melding en – zo nodig zware – maatregelen als de 
dienstverlener met zijn evenementenactiviteiten al is begonnen. De 
Europese visie op een vergunning als een in beginsel verboden en 
stevige belemmering verdraagt zich bijvoorbeeld niet met het oordeel 
van de VNG over de evenredigheid van de ventvergunning: ‘Het gaat 
hier om een minimale algemene regel, die de dienstverrichter op geen 
enkele wijze in zijn of haar activiteiten hindert, los van het feit dat hij of 
zij zich dient te onthouden van evident onacceptabel gedrag, waarbij 

                                           
18

 B.Hessel, RegelMaat 2007/5, p. 208. 
19

 Handreiking PID, p. 13. 
20

 De rapportageformulieren zijn geraadpleegd via 
www.vng.nl/Documenten/vngdocumenten/2009_Lbr/Ledenbrief_ECGRU2009900097/screeni
ngsformulier%20.. De voorbeeld notificaties voor de APV zijn te vinden via www.vng.nl.  
21

 Rapportageformulier screening evenementenvergunning, p. 9, geraadpleegd via 
www.vng.nl./Documenten/vngdocumenten/2009_lbr/Ledenbrief_ECGR-
U200900097/screeningsformulier%20art2.25%20APVevenement.pdf. 
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één van de onder punt 9 genoemde belangen (het bekende kwartet 
Hs.) wordt aangetast.’22   

(2) De Europese toets of het in te roepen belang ook kan worden 
gerealiseerd met minder vergaande maatregelen dan een vergunning 
vooraf wordt wel bijzonder troebel als overal de vier uiteenlopende 
belangen worden aangevoerd.  

(3) Hoe zit het met de verzwaarde proportionaliteitstoets van artikel 16 lid 
3 Dienstenrichtlijn? In de screening vinden we daar niets van terug, 
terwijl dat bij de ventvergunning, de evenementenvergunning en de 
vergunningseksbedrijf toch zeker aan de orde is. 

  
6. De interpretatie van openbare orde en openbare veiligheid door 
gemeenten leidt tot nieuwe hoofdbrekens  
 
In mijn eerdere bijdrage kwam ter sprake dat het begrip openbare orde door 
het Hof van Justitie eng wordt geïnterpreteerd en dat die enge interpretatie 
ook wordt gehanteerd in Richtlijn 2004/38 voor het verblijfsrecht van 
Unieburgers en hun familie.23  Volgens artikel 27 lid 2 van deze richtlijn 
moeten beperkingen van het inreisrecht en het verblijfsrecht om redenen van 
openbare orde en openbare veiligheid evenredig zijn ‘en uitsluitend 
gebaseerd zijn op het gedrag van de betrokkene. Strafrechtelijke 
veroordelingen vormen als zodanig geen redenen voor deze maatregelen. Het 
gedrag moet een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor 
een fundamenteel belang van de samenleving vormen. Motiveringen die los 
staan van het individuele geval of die verband houden met algemene 
preventieve redenen mogen niet worden aangevoerd.’ 
Hoewel de Nederlandse onderhandelaars van oordeel waren dat zij een 
ruimere interpretatie van het begrip openbare orde hadden ‘binnengehaald’ 
heb ik daar mijn twijfels over geuit omdat de uitleg van het begrip in de 
preambule van de richtlijn wel erg rechtspraakconform is.24  Mijn indruk dat 
die onderhandelingen weinig concreets hebben opgeleverd is inmiddels 
bevestigd door het Handboek van de Commissie voor de implementatie van 
de Dienstenrichtlijn. Bij de begrippen openbare orde en openbare veiligheid 
vinden we geen enkele verruiming ten opzichte van de rechtspraak van het 
Hof en Richtlijn 2004/38. 
‘Zoals reeds aangegeven is het begrip “openbare orde” afkomstig uit het 
Gemeenschapsrecht en moet daarbij een fundamenteel belang van de 
samenleving daadwerkelijk en ernstig worden bedreigd. Het komt dus niet 
overeen met de brede betekenis van de term “openbare orde” die mogelijk 
wordt gehanteerd in de rechtsorde van bepaalde lidstaten en betrekking kan 
hebben op een heel scala van verschillende beleidsonderwerpen of zelfs op 
de volledige rechtsorde of maatschappelijke orde in een lidstaat.’25 
 

                                           
22

Zie Voorbeeldnotificatie voor artikel 5:15 Algemene Plaatselijke Verordening (venten) 
volgens de modelverordening VNG, p.6. Te raadplegen via www.vng.nl.  
23

 B.Hessel, RegelMaat 2007/5, p. 209. 
24

 B. Hessel, Gemeenten en de Dienstenrichtlijn (2), Gst. 2007, 7271, p.200.  
25

 Europese Commissie, Handboek voor de implementatie van de Dienstenrichtlijn 2007, p. 
39.  
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Als we nu kijken naar de wijze waarop de VNG de model-APV heeft getoetst 
aan de Dienstenrichtlijn dan blijkt het volgende. 
Allereerst moeten we vaststellen bij de aanpassing van de model-APV in 2007 
en 2008 op geen enkele wijze aanvullend melding is gemaakt van de 
beperkte Europese interpretatie van de begrippen openbare orde en 
openbare veiligheid. In de toelichting bij de aangepaste model APV worden 
slechts traditionele voorbeelden gegeven van de nationale veel ruimere 
interpretatie. Ook bij de screening vinden we geen spoor terug van die 
Europese interpretatie van de begrippen openbare orde en openbare 
veiligheid. Ik kan slechts concluderen dat de VNG – overigens duidelijk in 
afwijking van het IPO26 - de gebruikelijke ruime nationale begrippen heeft 
gehanteerd.  
Dit leidt tot een aantal nieuwe hoofdbrekens. 

(1) De gemeentelijke model-wetgever heeft zich met de ruime interpretatie 
van het begrip openbare orde veel rijker gerekend dan volgens de 
Dienstenrichtlijn kan. De gemeente die de gescreende model-APV 
hanteert denkt wellicht dat de ventvergunning nog steeds op de in het 
nationale recht gebruikelijke reden van openbare orde geweigerd mag 
worden. Volgens de Europese interpretatie kan dat argument slechts 
worden gehanteerd als het gedrag van een individuele  aanvrager van 
de ventvergunning een actuele, werkelijke en voldoende ernstige 
bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormt. 
Dat moet wel een heel bijzondere venter zijn. Hetzelfde geldt voor alle 
andere aanvragers van vergunningen uit de model-APV die op grond 
van de openbare orde kunnen worden geweigerd! 

(2) De gemeentelijke model-wetgever heeft door de ruime interpretatie van 
de begrippen openbare orde en openbare veiligheid niet gemerkt dat 
de aanpassing van de model-APV in 2007 en 2008 aan de vier criteria 
van artikel 16  Dienstenrichtlijn bij de screening tot problemen zou 
leiden. Door die ruime interpretatie heeft men niet gemerkt dat die vier 
belangen voor gemeenten te beperkt zijn in die zin dat gemeenten 
legitieme behoefte kunnen hebben aan – elementen van - de rule of 
reason. Elders heb ik dat uitgewerkt aan de hand van de vergunning 
seksbedrijf zoals geregeld in de model-APV als voorbeeld van een 
dienstenmarkt waarvoor gemeenten een legitieme belang zouden 
moeten hebben om criminelen uit andere lidstaten te weren.27 Omdat 
dit probleem niet alleen speelt bij exploitanten van seksbedrijven maar 
bij allerlei diensten waarbij het gewenst kan zijn om – niet alleen 
buitenlandse maar ook Nederlandse28 - criminelen te weren zal ik dat 
punt nog kort aanstippen. 

 
6.1 Het onderscheid  tussen verblijfsrechten en markttoegangsrechten 
 

                                           
26

 Zie Paul Hogenhuis & Caroline Janssen, De toetsing van provinciale regelgeving in de 
Dienstenrichtlijn, in: Hessel, Perton, Schiebroek, a.w., p. 165/166. 
27

 Bart Hessel, de Dienstenrichtlijn en de decentrale overheden, in Hessel, Perton, 
Schiebroek, a.w., p. 76-78. 
28

 De VNG heeft er immers voor gekozen op de drie verschillende dienstverleners het regime 
van artikel 16 Dienstenrichtlijn toe te passen. 
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In de model-APV worden bepaalde eisen gesteld aan de exploitant en 
beheerder van een seksbedrijf. Zo wordt in artikel 3:5 lid 2 onder meer de eis 
gesteld dat de exploitant en de beheerder niet binnen de laatste vijf jaar een 
bepaalde strafrechtelijk veroordeling heeft gekregen.29 
Met het overnemen van de vier criteria van artikel 16 Dienstenrichtlijn in artikel 
1:8 modelverordening zou deze op zich zeer begrijpelijke eis alleen maar 
geëffectueerd worden door aan dergelijke exploitanten en beheerders de 
vergunning te weigeren met een beroep op de openbare orde. 
De VNG gaat er kennelijk van uit dat dit ook mogelijk is, maar dan heeft zij 
geen oog voor de beperkte interpretatie van het Europese begrip openbare 
orde. Een strafrechtelijke veroordeling als genoemd in artikel 3:5 lid 2 kan 
immers als zodanig geen reden zijn om bij de aanvraag van een vergunning 
deze te weigeren met een beroep op de openbare orde. 
 
Om dit probleem enigszins op te lossen heb ik voorgesteld om onder de 
huidige Dienstenrichtlijn een onderscheid te maken tussen de Roemeense 
bordeelhouder die strafrechtelijk veroordeeld is en die zich wil vestigen en de 
Duitse prostituee die tijdelijk de grens overwipt. Als we die splitsing toepassen 
kan op de Roemeense bordeelhouder het vergunningenstelsel van artikel 9 
Dienstenrichtlijn worden toegepast en daarmee de rule of reason. In de 
preambule van de Dienstenrichtlijn wordt dat belang nog niet genoemd,30 
maar  het Hof heeft in een later arrest bepaald dat criminaliteitsbestrijding een 
dwingende reden van algemeen belang is om beperkingen op te leggen aan 
marktdeelnemers die in de kansspeelsector diensten mogen aanbieden.31 Dit 
vestigingsregime van artikel 9 kan dan ook worden gebruikt om Nederlandse 
criminelen te weren. De tijdelijk overwippende prostituee blijft dan 
noodgedwongen onder het regime van artikel 16 vallen en de enge 
interpretatie van het begrip openbare orde maakt het onder de 
Dienstenrichtlijn niet mogelijk haar tegen te houden omdat zij strafrechtelijk 
veroordeeld is. 
Het is zonder meer een noodoplossing om bij diensten waarvoor het gewenst 
kan zijn criminelen te weren een onderscheid te maken tussen vestigers en 
tijdelijke overwippers, maar als dat niet gebeurt kunnen onder de huidige 
Dienstenrichtlijn dienstverleners met een strafrechtelijke veroordeling niet 
worden tegen gehouden, tenzij zij een actuele, werkelijke en voldoende 
ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving 
vormen. 
Ik wil benadrukken dat het probleem van de Roemeense bordeelhouder maar 
een voorbeeld is. Bij diensten die alleen door vestigers kunnen worden 
verricht, denk aan de horeca, kan zonder meer – elementen van - de rule of 
reason worden toegevoegd aan de vier criteria van artikel 1:8. Dat zou dan 
ook expliciet moeten gebeuren om strafrechtelijk veroordeelden uit die sector 
te kunnen weren. Maar bij alle diensten die naast vestigers ook door tijdelijke 

                                           
29

 Het moet gaan om een  onherroepelijke  veroordeling tot een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf van zes maanden of meer door de rechter in Nederland, de Nederlandse 
Antillen of Aruba, dan wel door een andere rechter wegens een misdrijf waarvoor naar 
Nederlands recht een bevel tot voorlopige hechtenis is toegelaten. 
30

 Zie punt (40) van de preambule. Daarin wordt expliciet vermeld dat het begrip dwingende 
redenen van algemeen belang zich nog verder kan ontwikkelen. 
31

 HvJEG 8 september 2009, zaak C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional.  
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dienstverleners kunnen worden verricht speelt het probleem dat een 
toepassing van het regime van artikel 16 op alle dienstverleners het weren 
van strafrechtelijk veroordeelde dienstverleners nagenoeg onmogelijk maakt.   
 
Dat we hier met een ernstig probleem te maken hebben is duidelijk wanneer 
we bedenken dat kinderopvang, zoals wij die in Nederland kennen, onder de 
Dienstenrichtlijn valt. Naast vestigers uit andere lidstaten zoals Letland 
kunnen ook tijdelijke overwippers op deze markt actief zijn en dan is 
toepassing van het regime van artikel 16 op alle drie verschillende 
dienstverleners wel problematisch. 
  
Deze, naar mijn mening ongewenste, consequentie van de Dienstenrichtlijn  
kan worden verklaard als we bedenken dat er in de Europese regels van het 
vrij verkeer van personen vanouds een onderscheid wordt gemaakt tussen 
enerzijds migratie- en verblijfsrechten en anderzijds markttoegangsrechten. 
De criteria openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid en hun 
enge interpretatie hebben betrekking op de rechten van Europese burgers (en 
hun familie) om een andere lidstaat binnen te gaan en daar te verblijven. 
Daarmee is nog niet gezegd dat zij alle economische activiteiten kunnen gaan 
verrichten want  voor de toegang tot bepaalde markten kunnen de lidstaten 
een beroep doen op de rule of reason. Dit onderscheid heeft het Hof niet 
alleen gemaakt bij het vrij werknemersverkeer en de vrijheid van vestiging 
maar ook bij de Verdragsregels van het vrij verkeer van diensten.  
Toen de oorspronkelijke bedoeling van de Commissie om bij tijdelijke 
dienstverlening het land van oorsprongbeginsel te hanteren sneuvelde, is 
gekozen voor de huidige opzet van artikel 16. Dat wil zeggen de drie criteria 
die voor migratie en verblijf gelden met de toegift van milieu. In afwijking van 
de rechtspraak van het Hof wordt dan in de Dienstenrichtlijn geen 
onderscheid meer gemaakt tussen inreizen, verblijven en markttoegang. Het 
lijkt mij zonder meer gewenst om naast de soepele regeling van toegang en 
verblijf ook voor bepaalde diensten die onder de richtlijn vallen nadere eisen 
te kunnen stellen aan de toegang tot die diensten. Voor diensten die niet 
onder de Dienstenrichtlijn vallen maar onder de Verdragsregels van vrij 
verkeer van diensten, zoals kansspelen32 of private beveiligingsbureaus,33 is 
dat nog steeds mogelijk. 
Dat moet dan niet gebeuren door het oprekken van begrippen als openbare 
orde maar door aanpassing van de criteria van artikel 16 Dienstenrichtlijn. Als 
het verschil tussen de Dienstenrichtlijn en de rechtspraak van het Hof over de 
Verdragsbepalingen van vrij verkeer van diensten al niet zou dwingen tot het 

                                           
32
 Het in de vorige voetnoot genoemde arrest Liga Portuguesa heeft betrekking op 

kansspelen die buiten de Dienstenrichtlijn vallen en illustreert het mijns inziens volstrekt 
onacceptabele verschil met de Dienstenrichtlijn dat bij diensten die daar buiten vallen wel een 
beroep op de rule of reason mogelijk is. Een aansporing voor criminele dienstverleners om de 
mogelijkheden van de Dienstenrichtlijn te benutten. 
33

 Zie HvJEG 7 oktober 2004, zaak C-189/03 Commissie tegen Nederland. In deze zaak 
sneuvelde de Nederlandse Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 
door een inbreukprocedure van de Commissie. Deze Wet valt buiten de Dienstenrichtlijn 
maar ook daarbuiten moeten vergunningen de proportionaliteitstoets doorstaan en moet het 
beginsel van wederzijdse erkenning worden nageleefd.   
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als nog opnemen van de rule of reason in artikel 16,34 dan moet toch zeker 
uitbreiding plaatsvinden met bepaalde dwingende redenen van algemeen 
belang zoals criminaliteitsbestrijding. 
 
7. De afbakening tussen goederen en diensten leidt tot nieuwe 
hoofdbrekens 
 
In mijn eerdere bijdrage kwam het punt ter sprake dat er verschil van mening 
bestaat over de vraag of de Dienstenrichtlijn alleen betrekking heeft op de 
distributie van diensten of ook op de distributie van goederen. Bij dat laatste 
kan gedacht worden aan winkels, aan houders van standplaatsvergunningen 
en van ventvergunningen die goederen verkopen. 
In aansluiting op het standpunt van de Commissie en met verwijzing naar 
Drijber heb ik verdedigd dat niet alleen de distributie van diensten maar ook  
die van goederen onder de richtlijn vallen.35 Voor de gemeenten is het ook 
praktisch ondoenlijk een scheiding aan te brengen. Volgens de PID, het IPO 
en de VNG valt de distributie van goederen echter buiten de richtlijn. Dit 
verschil in opvatting heeft tot veel discussie geleid en merkwaardigerwijs tot 
twee tegenstrijdige toepassingen die gezamenlijk tot nieuwe hoofdbrekens 
leiden.  
 
7.1 Verdere toepassing van de scheiding tussen diensten en goederen 
 
Bij nader inzien moet ik bekennen dat er toch een duidelijke spanning bestaat 
tussen de rechtspraak van het Hof van Justitie en de opvatting van de 
Commissie dat alle distributie onder de richtlijn valt. 
Op basis van een aantal arresten van het Hof36 heeft de VNG bij de screening 
de scheiding tussen de distributie van goederen en diensten toegepast.37 
Omdat het bij standplaatsen meestal gaat om de verkoop van goederen is de 
model-APV voor standplaatsen niet gescreend en aangepast aan de 
Dienstenrichtlijn en de Model-marktverordening evenmin. De ventvergunning 
is wel gescreend omdat daar veelal sprake is van diensten.38  
Scheurs- te Hofsté, die bij die screening betrokken is geweest, onderschrijft 
wel het praktische probleem van de scheiding en signaleert bovendien een 
spanning met  een uitspraak van de Commissie dat de Poolse regelgeving 
inzake de detailhandel problemen oplevert met de Dienstenrichtlijn.39 
Het oordeel van  PID, IPO en VNG dat  de Model-marktverordening niet onder 
de Dienstenrichtlijn valt omdat we te maken hebben met de distributie van 
goederen is inmiddels ook bevestigd in de nationale rechtspraak. Zo heeft de 
Rotterdamse voorzieningenrechter het voorlopige standpunt ingenomen dat 

                                           
34

 Volgens het Europese recht mogen de richtlijnen als secundair Europees recht niet in strijd 

zijn met het primair Europees recht uit de Verdragen.  
35

 B.Hessel, RegelMaat 2007/5, p.212. In haar Handboek gaat de Commissie ervan uit dat 
alle detailhandel onder de Dienstenrichtlijn valt. Handboek, p. 14. 
36

 HvJEG 11 mei 1999, zaak C-255/97, Pfeiffer; HvJEG 11 december 2003, zaak C-322/01, 
Deutscher Apothekerverband, en HvJEG 26 mei 2005, zaak C-20/03, Marcel Burmanjer. 
37

 Zie Susan Scheurs- te Hofsté, De toetsing van gemeentelijke regelgeving aan de 
Dienstenrichtlijn, in Hessel, Perton, Schiebroek, a.w., p. 149-152. 
38

 Met Scheurs- te Hofsté kunnen we denken aan schoorsteenvegers, glazenwassers en de 
scharensliep.  
39

Scheurs- te Hofsté, a.w., p. 150.  
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de Dienstenrichtlijn niet van toepassing is op het Rotterdamse 
brancheringsbesluit voor een markt omdat het gaat om de verkoop van 
goederen.40 
 
7.2 Verdere toepassing van de ruime interpretatie ten aanzien van de 
detailhandel 
 
De reeds door Schreurs- te Hofsté gesignaleerde spanning tussen de 
Nederlandse interpretatie van de Dienstenrichtlijn en het oordeel van de 
Commissie over de Poolse detailhandelswetgeving wordt versterkt door de 
verdere toepassing van die ruime interpretatie. 
Zo vinden we in het working paper van de Commissie over de 
screeningsresultaten van de verschillende lidstaten een uitgebreid verslag 
over de aanpak door die lidstaten van regelgeving betreffende de groothandel 
en detailhandel die betrekking heeft op de verkoop van goederen.41 Daarbij 
wordt niet alleen gekeken naar verkoop via winkels maar ook via ambulante 
handel.42 In dat working paper wordt uitgebreid ingegaan op de voor 
gemeenten zeer belangrijke problematiek van de brancheringsregels voor de 
detailhandel, waarin door gemeenten vergunningen en voorwaarden worden 
gesteld voor de vestiging van winkels. Op die brancheringsregels is dan 
artikel 14 lid 5 Dienstenrichtlijn van toepassing. Op grond hiervan mag de 
vergunning niet afhankelijk worden gesteld van economische criteria zoals 
economische behoefte, gevolgen voor de zittende ondernemingen e.d. Er is 
wel ruimte voor    vergunningen en voorwaarden om niet-economische 
dwingende redenen van algemeen belang (rule of reason) zoals ruimtelijke 
ordening, milieu- of consumentenbescherming. Ik kan mij dan ook volledig 
vinden in de aanpak van Schreurs-te Hofsté die de brancheringsregels voor 
de detailhandel onder de Dienstenrichtlijn brengt.43 
Het Nederlandse standpunt dat distributie van goederen niet onder de 
Dienstenrichtlijn valt is moeilijk te rijmen met deze toepassing van de 
Dienstenrichtlijn. Ik stel echter vast dat de Nederlandse wetgever en daarmee 
kennelijk ook het ministerie van EZ dat standpunt inmiddels heeft verlaten, 
althans voor zover het de brancheringsregels betreft.  

                                           
40

 Uitspraak van 1-12-2010 voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam AWB 10/4071, LJN: 
BO6006. Omdat de Dienstenrichtlijn volgens de voorzieningenrechter niet van toepassing is, 
past hij het verdragsartikel voor vrijheid van vestiging toe (artikel 49 VWEU). In de uitspraak 
zijn de namen van de klagers niet opgenomen zodat het niet duidelijk is of artikel 49 hier wel 
van toepassing is: Als de klagers grensoverschrijdende marktkooplieden zijn is die toepassing 
terecht maar op een klacht van Nederlandse marktkooplieden jegens een Nederlandse 
overheid mogen de Verdragsbepalingen inzake vrij verkeer niet worden toegepast. 
41

 ‘This section on wholesale and retail services covers the sale of goods – busness to 
business and business to consumer. All distribution modes, including e-commerce, have been 
considered under this sector. However, the majority of requirements reported by Member 
States seem to affect sales carried out from a physical establishment or via ambulant trade.’ 
Commission Staff Working Paper, On the process of mutual evaluation of the Service 
Directive, Brussels, 27.1.2011 SEC(2011) 102 final, p. 62. 
42

 Zo hebben Griekenland, België, Finland, Duitsland, Hongarije, Italië, Malta, Portugal, 
Litouwen, Letland , Het Verenigd Koninkrijk  en Spanje wel gerapporteerd over markten en 
België, Cyprus, Griekenland en Portugal over ambulante handel. Working Paper, a.w. p 54 en 
p. 66 
43

 Suzan Scheurs- te Hofsté, Brancheringsregels voor de detailhandel in relatie tot de 
Europese Dienstrenrichtlijn, De Vries Juristen, 8 maart 2011. 
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Op grond van artikel VIII van het Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn is 
namelijk aan het Besluit ruimtelijke ordening artikel 1.1.2 toegevoegd, dat er 
op is gericht om bij het stellen van regels in een bestemmingsplan en een 
aantal andere ruimtelijke ordeningsbesluiten44 te ‘voorkomen dat strijdigheid 
ontstaat met artikel 14, aanhef en onder 5’ van de Dienstenrichtlijn.45 In de 
toelichting bij artikel VIII wordt gesproken van ‘ de vestiging van diensten, 
zoals de detailhandel.’ 46 
 
Nu de Nederlandse wetgever in de sfeer van de ruimtelijke ordening zelf is 
teruggekomen op zijn standpunt dat de verkoop van goederen via de 
detailhandel niet onder de Dienstenrichtlijn valt en talrijke andere lidstaten er 
kennelijk van zijn uitgegaan dat regels voor markten en ambulante handel ook 
onder de richtlijn vallen, ligt het voor de hand de ruime interpretatie ook in 
Nederland consequent toe te passen. Daarbij doet zich dan wel de vraag voor 
hoe deze ruime interpretatie van de Dienstenrichtlijn zich verdraagt met 
rechtspraak van het Hof die wijst op een scheiding tussen goederen en 
diensten. In haar bijdrage zal Marleen Botman daar verder op ingaan. 
   
8. Enkele conclusies 
 
Aan de hand van de voorgaande – door de beschikbare ruimte beperkte – 
beschouwingen over de ervaringen met de Dienstenrichtlijn kom ik tot enkele 
conclusies. 
 
1. De implementatie van de Dienstenrichtlijn heeft geleid tot een 
wetgevingsoperatie van ongekende omvang: omzetting door middel van de 
Dienstenwet en de Aanpassingswet met screening en aanpassing van zeer 
veel nationale en decentrale regelgeving. Bij deze omvangrijke 
wetgevingsoperatie zijn, zeker op decentraal niveau, de doelstellingen van de 
Dienstenrichtlijn niet voldoende in acht genomen en daarmee de kansen in 
tijden van crisis niet volledig benut. 
2. Bij de screening door de VNG is onvoldoende rekening gehouden met de 
kenmerken van het Europese recht, met name van de regels van vrij verkeer. 
In aansluiting op het uitgangspunt van de PID is er voor gekozen de regels 
van artikel 16 Dienstenrichtlijn voor tijdelijke dienstverleners ook toe te passen 
op vestigers en op eigen onderdanen. Dit heeft ertoe geleid dat bij weigering 
van een vergunning alleen beroep kan worden gedaan op openbare orde, 
openbare veiligheid, volksgezondheid en milieu. De rule of reason is uit het 
zicht verdwenen. 
3. Bij de screening en aanpassing van de model-APV heeft de VNG 
onvoldoende rekening gehouden met de Europese proportionaliteitstoets ten 
aanzien van vergunningen en met de verzwaarde bewijslast die bij tijdelijke 
dienstverlening op het belemmerende instrument van de vergunning rust. 

                                           
44

 Naast regels in een bestemmingsplan wordt ook gesproken van regels in wijzigings- of 
uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a of b, van de beheersverordening, 
bij het nemen van een projectbesluit en bij de beslissing op een aanvraag om een ontheffing 
van een bestemmingsplan of van een beheersverordening. Aanpassingsbesluit 
dienstenrichtlijn, Stb. 2009, 500, p.4. 
45

 Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn, Stb. 2009, 500, p. 4.  
46

 Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn, Stb. 2009, 500, p. 10. 
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Door het begrip openbare orde ruim te interpreteren, zoals in het nationale 
recht gebruikelijk is, heeft de VNG niet gemerkt dat het wegvallen van de rule 
of reason voor gemeenten problemen oplevert. Dat geldt met name voor 
diensten waarbij men de toegang van strafrechtelijk veroordeelden wil 
tegenhouden. 
4. Het legitieme belang om strafrechtelijk veroordeelden van de toegang van 
bepaalde diensten uit te sluiten kan onder de bestaande Dienstenrichtlijn 
enigszins worden gerealiseerd door een scheiding te maken tussen tijdelijke 
dienstverleners en vestigers (inclusief eigen onderdanen). Op deze laatsten 
kan de rule of reason en daarmee het belang van criminaliteitsbestrijding 
worden toegepast. De Nederlandse gemeenten moeten echter onderkennen 
dat de vergaande marktwerking van artikel 16 Dienstenrichtlijn voor hen 
onacceptabel is en dat in dat artikel – elementen van  - de rule of reason moet 
worden opgenomen. Daarmee is het aanvechtbare verschil met de 
rechtspraak van het Hof over het vrij verkeer van diensten ook opgelost. 
5. De Europeesrechtelijk gezien niet juiste screening door de VNG heeft tot 
gevolg dat er mogelijk vergunning in stand zijn gehouden die Europese toets 
aan de Dienstenrichtlijn niet kunnen doorstaan. De kans dat de Europese 
Commissie daar op korte termijn over zal vallen lijkt niet zo groot omdat 
Nederland in verhouding tot andere lidstaten de Dienstenrichtlijn goed heeft 
geïmplementeerd. Het risico voor gemeenten ligt bij de dienstverleners - 
onderdanen uit andere lidstaten maar ook eigen onderdanen(!) - die de 
houdbaarheid van de bestaande regelgeving willen aanvechten met een 
beroep op het Europese recht.  
6. Bij de screening van de Dienstenrichtlijn ontmoeten we op bepaalde punten 
een spanning met de rechtspraak van het Hof van Justitie.47 
a. De interpretatie van het begrip openbare orde. De opvatting van de PID dat 
de Commissie een ruimere interpretatie van dat begrip zou willen hanteren 
dan het Hof in zijn rechtspraak, kunnen we beter vergeten. In het Handboek 
van de Commissie vinden wij daar geen bevestiging van. 
b. De afbakening tussen goederen en diensten. Rechtspraak van het Hof 
maakt aannemelijk dat distributie van goederen niet onder de Dienstenrichtlijn 
valt. De Commissie gaat er in haar Handboek expliciet van uit dat de 
distributie van goederen met de distributie van diensten wel onder de richtlijn 
valt. Deze spanning vraagt nadere aandacht (zie de bijdrage van Marleen 
Botman). 
7.In aansluiting op het vorige punt kan worden geconcludeerd dat bij de 
screening de nadruk volledig is komen te liggen op de vraag of bepaalde 
regelgeving onder de Dienstenrichtlijn valt of niet. Als dat niet het geval is 
werd de indruk gewekt dat er ook geen problemen zijn. Bij het gehele 
implementatieproces is nauwelijks aan de orde gekomen dat de betreffende 
regelgeving – bijvoorbeeld standplaatsvergunningen, marktverordeningen, 
vergunningen voor particuliere beveiligingsbureaus, taxivergunningen – dan 
wel onder een van de Verdragsvrijheden van goederen, vestiging, diensten of 
kapitaal kunnen vallen. Als men zich realiseert dat het vergunningenregime 
van artikel 9 Dienstenrichtlijn overeenkomt met de vergunningseisen die ook 
bij de andere vrijheden gelden, kunnen de afbakeningsdiscussies rond de 

                                           
47

 Het verschil tussen artikel 16 Dienstenrichtlijn waarin de rule of reason is geëcarteerd en de 
rechtspraak van het Hof over voorheen artikel 49 EG en thans artikel 56 VWEU is al 
genoemd.  
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Dienstenrichtlijn worden gerelativeerd.48 Bovendien kan de kennismaking met 
de Dienstenrichtlijn worden gezien als een aansporing voor de nationale en 
decentrale wetgevers om hun regels ook te gaan afstemmen op de andere vrij 
verkeersregels. Omdat die aansporingsfunctie van de Dienstenrichtlijn op 
nationaal en decentraal nog nauwelijks wordt gezien, zal op het jaarcongres 
van Europa decentraal op 3 november 2011 en in het daarvoor geplande 
boek – Beleidskansen voor decentrale overheden bij de interne marktregels49 
- uitgebreid worden ingegaan op de samenhang met de andere vrijheden. 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
48

 Een treffend voorbeeld van de overeenkomst met andere vrijheden is HvJEG 24 maart 
2011, zaak C-400/08, Commissie tegen Spanje. In deze inbreukprocedure door de 
Commissie die betrekking had op de periode voor de inwerkingtreding van de 
Dienstenrichtlijn worden Spaanse brancheringsregels voor detailhandel getoetst aan de 
vrijheid van vestiging van artikel 43 EG (thans artikel 49 VWEU.) In die zaak worden dezelfde 
stappen gezet als bij de toepassing van de brancheringsregels onder de artikelen 9 en 14 lid 
5 Dienstenrichtlijn. Eén belangrijk verschil wat bij de inbreukprocedure niet speelt: eigen 
onderdanen kunnen zonder grensoverschrijding geen beroep doen op de 
Verdragsbepalingen van vrij verkeer.  
49

 Het boek zal verschijnen in de serie praktijkcahiers Europees recht van de Sdu. 


