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E U R O F E D O P  

De richtlijn  
over diensten van  
algemeen belang 

Na de lancering van de Lissabonstrategie in 
maart 2000 werd de Europese Commissie en 
de Lidstaten verzocht een strategie uit te 
werken, gericht op het opheffen van de 
belemmeringen die het vrije verkeer van 
diensten in de weg staan. Dit was het begin 
van een proces dat in maart 2004 zou 
uitmonden in een voorstel van richtlijn over 
diensten van algemeen belang van de 
Commissie. 

Hierna volgt een korte beschrijving van dit 
proces en de rol die EUROFEDOP daarin 
heeft gespeeld. 

Naar aanleiding van een ‘openbare hoorzitting 
over diensten van algemeen belang’ in het 
Economisch en Sociaal Comité (11.04.2002) 
stelde EUROFEDOP een document samen 
met haar standpunten over dit onderwerp. 

Op 21.05.2003 publiceerde de Commissie haar 
Groenboek over diensten van algemeen 
belang. Zij nodigde alle betrokken partijen uit 
om, voor 15 september van dat jaar, 
commentaar te leveren op de onderwerpen die 
in het document werden behandeld. 

EUROFEDOP vroeg daarop haar leden hun 
standpunt bekend te maken en stuurde haar 
visie met betrekking tot het Groenboek aan 
het secretariaat van de Commissie. 

Op 17.12.2003 publiceerde Philippe A. 
Herzog, rapporteur van de Commissie 
Economische en Monetaire Zaken in het 
Europees Parlement, de definitieve versie van 
het verslag over het Groenboek van diensten 
van algemeen belang. Het verslag bevatte de 
ontwerpresolutie alsook voorstellen van de 
Europese Commissie. 

Op 5.03.2004 publiceerde de Commissie haar 
voorstel van richtlijn over diensten van 
algemeen belang, waarover de Europese Raad 
en het Europees Parlement een beslissing 
dienden te nemen. 

Op 15.03.2004 publiceerde de Commissie haar 
‘verslag van de publieke raadpleging over het 
groenboek over diensten van algemeen 
belang’. De opmerkingen die EUROFEDOP 
tijdens de consultatieronde had ingediend, 
waren eveneens in het verslag opgenomen. 

Op 12.05.2004 publiceerde de Commissie haar 
Witboek over diensten van algemeen belang. 
In dit Witboek formuleerde de Commissie 
haar besluiten naar aanleiding van het debat 

over het (één jaar eerder gepubliceerde) 
Groenboek. 

Op 19.05.2004 zond EUROFEDOP een 
circulaire over het pas gepubliceerde Witboek 
aan al haar leden. In deze circulaire werd een 
link gelegd naar de website over diensten van 
algemeen belang van de Commissie, waar alle 
relevante documenten met betrekking tot de 
dienstenrichtlijn, het Groenboek, het verslag 
van de publieke raadpleging en het Witboek 
gevonden konden worden. 

 

Op 11.11.2004 woonde EUROFEDOP een 
openbare hoorzitting over het voorstel van 
richtlijn over diensten van algemeen belang bij 
in het Europees Parlement. Het verslag dat 
over deze hoorzitting werd opgesteld, werd op 
de website van EUROFEDOP gepubliceerd 
en verstuurd aan de leden. 

Na de publicatie van het Witboek over 
Diensten van Algemeen Belang bracht de 
Commissie een vragenlijst uit waarmee zij het 
Comité voor sociale bescherming en de Groep 
op hoog niveau inzake de 
gezondheidsdiensten en medische verzorging 
uitnodigde een input te leveren met het oog op 
de publicatie van een speciale mededeling over 
de sociale diensten van algemene belang met 
inbegrip van de gezondheidsdiensten. De 
antwoorden op de vragenlijst dienden voor 16 
december 2004 te worden ingediend. 



Op 15.12.2004 publiceerde de Commissie 
Economische en Monetaire Zaken haar 
studieverslag over de dienstenrichtlijn, waarin 
zij verscheidene kritische opmerkingen over de 
richtlijn formuleerde. 

Op 17.02.2005 zond EUROFEDOP een brief 
aan José Manuel Barroso waarin zij haar 
standpunt over de dienstenrichtlijn uiteenzette. 

Op de Europese Raad van 22-23 maart 2005 
in Brussel besloten de regeringsleiders van de 
Lidstaten van de Europese Unie om de 
dienstenrichtlijn te herzien. Volgens de 
voorzitter van de Raad, Jean-Claude Juncker, 
was iedereen het erover eens dat de richtlijn in 
haar huidige vorm herzien moest worden, met 
name op een manier dat “bij de opstelling van 
de tekst rekening gehouden zou worden met 
de dubbele noodzaak van het vrijmaken van 
de dienstenmarkt alsook het respecteren van 
het Europese sociale model”. 

Op 29.03.2005 publiceerde EUROFEDOP 
op haar website, ten gevolge van de 
beslissingen die door de Europese Raad waren 
genomen, haar standpunt in verband met de 
beslissing om de dienstenrichtlijn te herzien. 
Daarin verklaarde EUROFEDOP dat zij de 
beslissing van de herziening verwelkomde, 
maar stelde eveneens klaar en duidelijk dat nog 
heel wat werk geleverd moest worden 
vooraleer een aanvaardbare richtlijn kon 
worden opgesteld. 

Op 29.03.2005 was EUROFEDOP aanwezig 
op een hoorzitting over diensten van algemeen 
belang in de Commissie Economische en 
Monetaire Zaken in het Europees Parlement.  

Vijf experts uit verschillende werkterreinen 
gaven er ieder hun mening over de 
dienstenrichtlijn in het algemeen en het 
Witboek in het bijzonder. EUROFEDOP 
stelde een verslag over deze hoorzitting op en 
publiceerde dit op haar website. 

Aan de oorsprong van de beslissing van de 
Raad om de richtlijn te herzien, ligt het huidige 
debat, dat intens gevoerd wordt, doch pas 
sedert enkele maanden werkelijk op gang is 
gekomen. De bepaling van de richtlijn is 
echter een proces dat reeds lang aan de gang is. 
Het is duidelijk dat de richtlijn als zeer 
belangrijk door de Commissie wordt 
beschouwd, ook in het licht van de toepassing 
van de Lissabonstrategie.  

Het is echter eveneens duidelijk dat 
de richtlijn in haar huidige vorm 
niet aanvaardbaar is voor de 
Europese Raad noch voor het 
Europees Parlement noch voor de 
Europese vakbonden.  

EUROFEDOP organisaties zullen met de 
deelnemers van Commissie, Europees 
Parlement, Sociaal en Economisch Comité op 
12-13.09.2005 hun standpunt actualiseren, ter 
voorbereiding van het debat in het Europees 
Parlement. 
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