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Sinds 28 december 2009 zijn de Europese Dienstenrichtlijn en de Nederlandse uitwerking ervan, 
de Dienstenwet, van kracht. In de loop van 2009 is de Nederlandse regelgeving, waaronder de 
gemeentelijke verordeningen en de modelverordeningen van de VNG, gescreend om na te gaan 
of aan de eisen van de Dienstenrichtlijn wordt voldaan. 
Daarmee is de kous niet af. Nieuwe regelgeving die onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn 
valt, of bestaande regelgeving die wordt gewijzigd, moet worden gemeld (genotificeerd) bij de 
Europese commissie. In Nederland loopt zo'n melding via het coördinatiepunt bij het Ministerie van 
BZK: postbus.notificatiesdienstenrichtliin®.minbzk.nl. 
Voor gemeenten die een VNG-modelverordening één op één overnemen, geldt dat bij een 
notificatie alleen aan het BZK-coördinatiepunt hoeft te worden gemeld dat de gemeente de 
modelverordening overneemt. Het coördinatiepunt gebruikt dan een in overleg met de VNG 
opgesteld voorbeeld notificatieformulier om de notificatie bij de Europese Commissie te doen. 
Deze voorbeeld-notificatieformulieren worden u bij deze ledenbrief aangeboden en zullen op de 
website van de VNG worden geplaatst. 
Gemeenten die geen VNG-modelverordening gebruiken, maar in hun eigen verordeningen 
soortgelijke bepalingen gebruiken kunnen deze formulieren gebruiken als voorbeeld en hulpmiddel 
bij hun eigen notificaties. 
Tenslotte bevat deze ledenbrief een aantal verwijzingen naar nuttige vindplaatsen van nadere 
informatie. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

De Europese Dienstenrichtlijn en de Nederlandse uitwerking ervan, de Dienstenwet, zijn nu ruim 
een jaar van kracht. Regels die aan dienstverleners worden opgelegd moeten voldoen aan de 
eisen die de richtlijn daaraan stelt. Dat betekent in ieder geval dat deze regels noodzakelijk, 
proportioneel en niet discriminatoir zijn. 

Eén van de andere verplichtingen van de Dienstenrichtlijn betekent dat nieuwe regelgeving die 
onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn valt, of bestaande regelgeving die wordt gewijzigd, 
moet worden gemeld (genotificeerd) bij de Europese Commissie. Voor de notificatie zijn door de 
Europese Commissie formulieren vastgesteld, te vinden op 
http://www.riiksoverheid.nl/onderwerpen/dienstenrichtliin/taken-voor-overheden/notificatie 

Nederlandse gemeenten die een verordening vaststellen of wijzigen doen hun notificaties bij het 
coördinatiepunt bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat de ingevulde formulieren toetst en 
via het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL en I) doorgeleid naar de 
Europese Commissie in Brussel. 

Er bestaan twee formulieren (A en B). Het formulier A ziet op regelingen die een aantal zeer 
specifieke eisen stellen aan dienstverleners die zich in Nederland vestigen. Zulke eisen komen in 
decentrale regelgeving zelden voor. In de praktijk zal vrijwel altijd formulier B worden gebruikt voor 
een notificatie door een gemeente. Voor de voorbeeld-notificatieformulieren die u bij deze 
ledenbrief worden aangeboden is ook zonder uitzondering formulier B gebruikt. 

Voor een uitvoerige toelichting op de notificatieprocedure verwijzen wij u naar de door de 
Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER) opgestelde handreikingen. Hierin wordt 
uiteen gezet of een bepaling die onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn valt moet worden 
genotificeerd met een formulier A, een formulier B, of alleen hoeft te worden gemeld. 

http://www.riiksoverheid.nl/onderwerpen/dienstenrichtliin/taken-voor-overheden/notificatie


Het gaat om een algemeen deel http://www.riiksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/brochures/2010/01/26/icer-handleidinq-notificatie-onder-de-dienstenrichtliin-alqemeen-
deel.html en een aanvullende handreiking voor decentrale overheden 
http://www.riiksoverheid.nl/onderwerpen/dienstenrichtliin/documenten-en-
publicaties/brochures/2010/01/26/icer-handleidinq-notificatie-onder-de-dienstenrichtliin-
aanvullende-module-voor-gemeenten-provincies-en-waterschappen.html. 

Verder is veel actuele informatie te vinden op de site van het Kenniscentrum Europa Decentraal: 
http://www.europadecentraal.nl/menu/882/Notificatie.html 

Gemeenten die een VNG-modelverordening één op één overnemen hoeven voor hun notificatie 
alleen aan het coördinatiepunt te melden dat men het VNG-model overneemt. Het coördinatiepunt 
gebruikt dan een in overleg met VNG en de ministeries van Binnenlandse Zaken, en van 
Economische zaken, Landbouw en Innovatie opgesteld voorbeeld notificatieformulier om de 
notificatie bij de Europese Commissie te doen. Deze voorbeeld-notificatieformulieren en de 
bijbehorende toelichting worden u bij deze ledenbrief aangeboden. Gemeenten die geen 
VNG-modelverordening gebruiken, maar in hun eigen verordeningen soortgelijke bepalingen 
gebruiken, kunnen deze formulieren gebruiken als voorbeeld en hulpmiddel bij het indienen van 
hun eigen notificatieformulieren. Een gemeente die een eigen verordening notificeert, moet met 
het notificatieformulier een exemplaar van de verordening indienen. 

Sommige wijzigingen in regelgeving hoeven niet formeel te worden genotificeerd, bijvoorbeeld als 
alleen de nummering wordt aangepast. Wijzigingen die niet hoeven te worden genotificeerd 
moeten doorgaans wel worden gemeld bij het coördinatiepunt. Zulke meldingen zijn verder 
vormvrij. Er hoeft dus geen formulier te worden gebruikt. Voor nadere informatie over dit soort 
meldingen verwijzen wij naar de site van het Kenniscentrum Europa Decentraal: 
http://www.europadecentraal.nI/menu/1107/De meldinasplicht.html 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 
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Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
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