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Zeer geachte mevrouw Van der Hoeven, 

 

In de vergadering van de vaste commissie voor Economische Zaken van de Eerste Kamer 

der Staten-Generaal d.d. 4 maart 2008, zijn twee mededelingen van de Europese Commis-

sie besproken. Het betreft Mededeling van de Commissie "Een interne markt voor het Eu-

ropa van de 21ste eeuw" (COM(2007)724) en Mededeling van de Commissie "Diensten van 

algemeen belang, met inbegrip van sociale diensten van algemeen belang: een nieuw Eu-

ropees engagement" (COM(2007)725). Bij deze bespreking is het BNC-fiche van de rege-

ring betrokken. Mede met het oog op de aanstaande Voorjaarsraad wil de commissie de 

regering terzake graag de volgende vragen voorleggen.  

 

Mededeling van de Commissie "Een interne markt voor het Europa van de 21ste 

eeuw" 

 

De commissie heeft met belangstelling kennisgenomen van de mededeling en het BNC-

fiche van de regering. Zij constateert dat in de mededeling vergezichten en doelstellingen 

worden geformuleerd waar, gegeven de huidige omstandigheden, velen het mee eens zul-

len zijn. De commissie voor Economische Zaken sluit zich dan ook, net als de regering, bij 

deze doelstellingen aan.  

 

De Europese Commissie constateert dat op onderdelen nog onvoldoende informatie be-

schikbaar is over het functioneren van de interne markt in de praktijk. De regering onder-

schrijft dit. De commissie is van mening dat het ontbreken van deze informatie een b e-

lemmering vormt voor het beoordelen van de effectiviteit van beleid met betrekking tot de 

interne markt. Voorts is de commissie het met de Europese Commissie en de regering eens 

dat de “effectbeoordeling” van het beleid dient te worden versterkt. De commissie verzoekt 

de regering er bij de Europese Commissie op aan te dringen harde criteria te formuleren 
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aan de hand waarvan het beleid van de Europese Commissie in de nabije toekomst kan 

worden beoordeeld.  

 

Met de regering steunt de commissie de grote aandacht van de Europese Commissie voor 

het midden- en kleinbedrijf (MKB). De Europese Commissie kondigt in haar mededeling het 

initiatief aan van een Small Business Act for Europe. De commissie vraagt de regering aan 

te geven wat hiervan mag worden verwacht. Zij verzoekt de regering in haar beantwoor-

ding tevens in te gaan op de verdeling van bevoegdheden tussen de EU en de lidstaten 

terzake.  

 

Veel MKB-bedrijven vinden het moeilijk om te voldoen aan de Europese aanbestedingsre-

gels. De commissie vraagt de regering aan te geven of er concrete Europese voornemens 

zijn deze regels voor het MKB te versoepelen. 

 

De Europese Commissie streeft ook naar een betere relatie tussen het MKB en de onder-

zoeksinstituten. De commissie acht dit ook in Nederland dringend gewenst, maar verneemt 

graag van de regering of zij op dit gebied een toegevoegde waarde van een Europees initi-

atief ziet.  

 

De Europese Commissie zegt te streven naar een Europese BV (EBV) en naar de mogelijk-

heid dat ondernemingen in de fiscaliteit kunnen kiezen voor een EU-brede belastinggrond-

slag. Graag verneemt de commissie of de regering dit idee steunt en hoever het hiermee 

staat.  

 

Voorts maakt de Europese Commissie melding van het instrument van de "Europese Groe-

pering voor Territoriale Samenwerking" (EGTS). De commissie verzoekt de regering aan te 

geven of zij voornemens heeft om hiermee in Nederland in de grensregio's te gaan werken. 

  

 

De commissie vraagt de regering aan te geven wat de hervormingsvoorstellen voor regels 

in de Telecomsector behelzen en of deze voorstellen gevolgen kunnen hebben voor het 

wetsvoorstel Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling 

van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden van ongevraagde 

elektronische communicatie alsmede de regeling van diverse andere onderwerpen (Kamer-

stuk 30 661). 

 

Ten slotte vraagt de commissie de regering de Kamer te informeren over de verhouding 

tussen de onderhavige mededeling van de Europese Commissie en prote ctionistische en 

anti-globaliseringsgedachten ten aanzien van de interne markt.  
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Mededeling van de Commissie "Diensten van algemeen belang, met inbegrip van 

sociale diensten van algemeen belang: een nieuw Europees engagement" 

 

De commissie vraagt de regering aan te geven welke garantie er voor lidstaten is 

zelf te bepalen of een bepaalde dienst een dienst van algemeen belang is; in het 

bijzonder voor wat betreft diensten die in Nederland worden gedefinieerd als dien-

sten van algemeen belang, terwijl van deze diensten wel een economische tegen-

prestatie wordt gevraagd (bijvoorbeeld de drinkwatervoorziening en de publieke 

gezondheidszorg waarvoor een eigen bijdrage wordt gerekend).  

 

Bij de behandeling van de Dienstenrichtlijn is een uitzondering gemaakt voor een groot 

aantal diensten van algemeen belang. De commissie heeft met belangstelling kennisgeno-

men van de mededeling van de Commissie om ook ten aanzien van sociale diensten en 

gezondheidsdiensten bepaalde problemen op te lossen. De regering steunt voorstellen op 

het gebied van energie, transport en post. De commissie vraagt de regering of er nog meer 

sectoren zijn waar zich concrete problemen voordoen.  

 

Binnen de brede sector van de dienstverlening gaan er verschillende regimes gelden met 

een verschillend niveau van bescherming voor de werknemers. Deelt de regering de opvat-

ting van commissie dat de tweedeling op de arbeidsmarkt niet te groot mag worden? Hier-

op aansluitend vraagt de commissie teven naar het standpunt van de regering wat betreft 

de sociale bescherming.  

 

 

De commissie ziet uw antwoorden met belangstelling tegemoet.  

 

 

Hoogachtend,  

 

De voorzitter van de commissie voor Economische Zaken,  

Kneppers-Heynert  


