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De vaste commissie voor Economische Zaken1 heeft na lezing van
BNC-fiche 22 112, 321[6]2 de minister op 4 oktober 2004 gevraagd welke
de consequenties zijn van de uitvoering en de implementatie van deze
voorgestelde Richtlijn.
De commissie heeft bij brief van 16 maart 2006 opnieuw verzocht haar in
te lichten omtrent de gevolgen van de Richtlijn.
De minister heeft bij brief van 30 maart 2006 hierop geantwoord.
De commissie brengt hierbij verslag uit van het aldus gevoerde overleg.
De griffier van de commissie,
Nieuwenhuizen
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AAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN
Den Haag, 4 oktober 2004
Na lezing van BNC-fiche 22 112, 321 [6] met betrekking tot het voorstel
voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
diensten op de Interne Markt is bij de vaste commissie voor Economische
Zaken de vraag gerezen welke de consequenties zijn van de uitvoering en
de implementatie van deze voorgestelde richtlijn en welke administratieve
kosten daarmee gepaard zullen gaan.
De commissie ziet uw antwoord op bovenstaande vragen met belangstelling tegemoet.
De griffier van de commissie,
B. Nieuwenhuizen
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AAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN
Den Haag, 16 maart 2006
Met verwijzing naar de brief van de vaste commissie voor Economische
Zaken van 4 oktober 2004 inzake de consequenties van het (toenmalige)
voorstel van het Europese Parlement en de Raad betreffende diensten op
de Interne Markt (de zgn. Dienstenrichtlijn) moge ik U namens de
commissie thans opnieuw het verzoek voorleggen haar in te lichten
omtrent de gevolgen van de Richtlijn, zoals door het Europese Parlement
onlangs aanvaard, voor de Nederlandse wetgeving en voor de administratieve lasten.
De commissie ziet uw reactie op haar verzoek met bijzondere belangstelling tegemoet.
De griffier van de commissie,
B. Nieuwenhuizen
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 30 maart 2006
Naar aanleiding van uw verzoek deel ik u het volgende mee.
De ontwerprichtlijn inzake de interne markt voor diensten is door de Europese Commissie gepubliceerd in februari 2004. In februari van dit jaar
heeft het Europees Parlement de eerste lezing van dit ontwerp afgerond.
Naar verwachting begin april zal de Europese Commissie op basis
daarvan een aangepaste tekst van de dienstenrichtlijn presenteren. Op de
Voorjaarstop heeft de Raad de tekst van het Europees Parlement, die een
aanzienlijke wijziging vormt ten aanzien van het oorspronkelijke voorstel,
verwelkomd.
Nadat de aangepaste tekst van de Commissie gereed is zullen de Raad en
het Europese Parlement zich hierover buigen. Alsdan kan een betere
inschatting van de gevolgen van de dienstenrichtlijn voor de Nederlandse
wetgeving en voor de administratieve lasten worden gemaakt dan thans
het geval is. Zodra deze inschatting beschikbaar is zal ik Uw Kamer hierover zo spoedig mogelijk informeren.
De Minister van Economische Zaken
L. J. Brinkhorst
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