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FORMULIER A 

FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE EISEN DIE AAN GEVESTIGDE 

DIENSTVERRICHTERS WORDEN GESTELD EN DIE ONDER ARTIKEL 15, LID 2 VAN DE 

DIENSTENRICHTLIJN VALLEN  

Dit formulier dient te worden gebruikt om kennis te geven van nieuwe wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen die de lidstaten voornemens zijn aan de op hun 

grondgebied gevestigde dienstverrichters te stellen; het moet gaan om eisen die onder één 

van de acht categorieën vallen als genoemd in artikel 15, lid 2, van de Dienstenrichtlijn.  

Met dit formulier kan aan de kennisgevingsverplichtingen van artikel 15, lid 7, van de 

Dienstenrichtlijn worden voldaan.  

 

 

1. Lidstaat 

 

 

2. Titel en referentie van het besluit dat de aangemelde eis bevat (gelieve een kopie 

bij te voegen van het besluit dat de aangemelde eis bevat) 

 

 

3. De eis wordt gesteld door (gelieve het passende vakje aan te vinken): 

□ de overheid op nationaal niveau 

□ een overheidsinstantie op regionaal niveau, namelijk 

_________________ 

□ een overheidsinstantie op lokaal niveau, namelijk 

___________________ 

□ een andere instantie dan een overheidsinstantie (bijvoorbeeld een 

beroepsorganisatie), namelijk _________________________________ 

 

4. Datum (of verwachte datum) van inwerkingtreding 

 

5. Specifieke bepaling/artikel van het besluit die/dat de aangemelde eis bevat  
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6. Dienstenactiviteit(en) waarop de aangemelde eis van toepassing is (of, in 

voorkomend geval, vermelding dat de aangemelde eis een "horizontale" eis is die 

algemeen toepasselijk is voor een aantal dienstenactiviteiten) 

 

 

7. De aangemelde eis is (gelieve het passende vakje aan te vinken):  

□ een kwantitatieve of territoriale beperking, met name in de vorm van 

beperkingen op basis van de bevolkingsomvang of een geografische 

minimumafstand tussen de dienstverrichters 

□ een eis die van de dienstverrichter verlangt dat hij een bepaalde 

rechtsvorm heeft 

□ een eis aangaande het aandeelhouderschap van een onderneming 

□ een eis, niet zijnde een eis die betrekking heeft op aangelegenheden die 

vallen onder Richtlijn 2005/36/EG of die in andere communautaire 

instrumenten zijn behandeld, die de toegang tot de betrokken 

dienstenactiviteit wegens de specifieke aard ervan voorbehoudt aan 

bepaalde dienstverrichters  

□ een verbod om op het grondgebied van onze lidstaat meer dan één 

vestiging te hebben  

□ een eis die een minimum aantal werknemers vaststelt  

□ een eis die vaste minimum- en/of maximumtarieven vaststelt waaraan de 

dienstverrichter zich moet houden 

□ een verplichting voor een dienstverrichter om in combinatie met zijn 

dienst andere specifieke diensten te verrichten  

 

8. Beknopte beschrijving van de aangemelde eis 
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9. Is de aangemelde eis noodzakelijk voor de vervulling van een bijzondere taak die 

is toegewezen aan een dienst van algemeen economisch belang (overeenkomstig 

artikel 15, lid 4)?  

□ Ja (ga naar vragen 9a en 9b om de kennisgeving af te ronden – In dit geval 

hoeven vragen 10 en 11 niet beantwoord te worden)   

□ Nee (ga naar vragen 10 en 11 om de kennisgeving af te ronden)  

 

9a.  Om welke dienst van algemeen economisch belang gaat het? 

 

9b. Welke taak vervult de dienst van algemeen economisch belang en 

waarom is de eis noodzakelijk voor de vervulling van die bijzondere taak? 

 

 

 

 

10. Wat is de dwingende reden van algemeen belang die volgens u het aannemen van 
de aangemelde eis rechtvaardigt?  

1
 

 

 

11. Gedetailleerde motivering: reden waarom volgens u de aangemelde eis niet 

discriminerend is en geschikt is om het nagestreefde doel te bereiken, en waarom 

dat doel niet door een minder beperkende maatregel kan worden bereikt?  

 

 

 

                                                 
1
  Overeenkomstig artikel 4, punt 8, van de Dienstenrichtlijn, zijn "dwingende redenen van algemeen 

belang": redenen die als zodanig zijn erkend in de rechtspraak van het Hof van Justitie; waaronder de volgende 

gronden: openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid, handhaving van het financiële evenwicht van het 

socialezekerheidsstelsel, bescherming van consumenten, afnemers van diensten en werknemers, eerlijkheid van 

handelstransacties, fraudebestrijding, bescherming van het milieu en het stedelijk milieu, diergezondheid, 

intellectuele eigendom; behoud van het nationaal historisch en artistiek erfgoed en doelstellingen van het sociaal 

beleid en het cultuurbeleid. Deze opsomming is niet limitatief. Andere doelstellingen van algemeen belang die 

de lidstaten nastreven door middel van het nemen van een bepaalde maatregel zouden in het kader van de 

Dienstenrichtlijn eveneens als dwingende redenen van algemeen belang kunnen worden beschouwd. Er moet 

evenwel worden opgemerkt dat, volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie, economische redenen zoals 

de bescherming van concurrenten, geen dwingende redenen kunnen uitmaken die beperkingen van de 

fundamentele vrijheden van de interne markt kunnen rechtvaardigen.    


