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INLEIDING 

In artikel 29, lid 3, en artikel 32, lid 1, van de Dienstenrichtlijn worden de lidstaten 
verplicht om andere lidstaten en de Commissie op de hoogte te brengen van 
dienstenactiviteiten die mogelijk ernstige schade kunnen berokkenen aan de gezondheid 
of veiligheid van personen of aan het milieu ('waarschuwingsmechanisme'). Deze 
informatie kan de lidstaten mogelijk helpen bij het voorkomen van risico's en het 
beschermen van afnemers van diensten. 

Een snelle en veilige uitwisseling van informatie in het kader van het 
waarschuwingsmechanisme wordt verzekerd dankzij een specifieke toepassing van het 
Informatiesysteem Interne markt (IMI). 

Dit document is bedoeld als praktische gids voor de autoriteiten in de lidstaten die 
waarschuwingen in IMI afhandelen. Het bestaat uit twee delen: 

Deel 1: Richtsnoeren inzake het gebruik van het waarschuwingsmechanisme 

De richtsnoeren moeten een gemeenschappelijk begrip van de criteria en voorwaarden 
voor een waarschuwing bevorderen. Zij moeten ertoe bijdragen dat waarschuwingen 
alleen worden verstuurd wanneer dit strikt noodzakelijk is en er aan de criteria in de 
Dienstenrichtlijn wordt voldaan. Zij bevatten ook uitleg over het gebruik van diverse 
andere functies in het IMI-systeem voor waarschuwingen, zoals het beëindigen, 
intrekken en corrigeren van waarschuwingen. Aan de hand van diverse voorbeelden 
wordt aangegeven in welke omstandigheden de functies in de praktijk kunnen worden 
gebruikt. 

Deel 2: IMI-gebruikershandleiding voor waarschuwingen 

In de gebruikershandleiding wordt ingegaan op de technische aspecten van de 
afhandeling van waarschuwingen in IMI. Beschreven wordt welke rollen autoriteiten en 
afzonderlijke gebruikers kunnen vervullen bij het waarschuwingsmechanisme en hoe alle 
functies in IMI in ieder stadium van het waarschuwingsproces moeten worden gebruikt. 
Ook wordt uitgelegd hoe het systeem moet worden opgezet, zodat waarschuwingen 
doeltreffend kunnen worden afgehandeld.  

 

Voor meer informatie over de Dienstenrichtlijn ga naar:  
http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm. 

Meer informatie over IMI is beschikbaar op http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net. 

Bij een technisch probleem in verband met waarschuwingen in IMI kunt u contact 
opnemen met de IMI-coördinator die uw registratie in IMI heeft verzorgd. Voor 
technische problemen die niet plaatselijk kunnen worden opgelost, heeft de Commissie 
een helpdesk opgezet, die bereikbaar is op: ec-imi-alerts@ec.europa.eu. 
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1. INLEIDING: WAARTOE DIENEN DE RICHTSNOEREN?  

In artikel 29, lid 3, en artikel 32, lid 1, van de Dienstenrichtlijn verplicht de lidstaten om 
andere lidstaten en de Commissie op de hoogte te brengen van dienstenactiviteiten die 
mogelijk ernstige schade kunnen berokkenen aan de gezondheid of veiligheid van 
personen of aan het milieu ("waarschuwingsmechanisme"). Deze informatie kan de 
lidstaten mogelijk helpen bij het voorkomen van risico's en het beschermen van afnemers 
van diensten . 

Een snelle en veilige uitwisseling van informatie in het kader van het 
"waarschuwingsmechanisme" wordt verzekerd dankzij een specifieke toepassing van het 
Informatiesysteem Interne markt (hierna IMI).  

Het is ook belangrijk om een gemeenschappelijk begrip te hebben van de criteria en 
voorwaarden voor een waarschuwing, om het risico op een onnodige of ongegronde 
waarschuwing te verkleinen. Bovendien dient overeenstemming te worden bereikt over 
het gebruik van diverse andere functies in het IMI-systeem, bv. het beëindigen, 
intrekken/annuleren en rectificatie van waarschuwingen en het sturen van aanvullende 
informatie. 

Deze richtsnoeren zijn gebaseerd op de in de Dienstenrichtlijn gebruikte concepten en 
beperken op generlei wijze de verplichtingen van lidstaten noch breiden zij deze uit. Zij 
zijn bedoeld de lidstaten te helpen bij het begeleiden van de nationale overheden die 
verantwoordelijk zijn voor het waarschuwingsmechanisme.  

De richtsnoeren zijn niet uitputtend en houden geen rekening met alle mogelijke situaties 
en omstandigheden. De nationale overheden moeten ieder geval op eigen waarde 
beoordelen, met inachtneming van de criteria van de Dienstenrichtlijn, eigen ervaring en 
eventuele andere relevante overwegingen en werkwijzen. 

Belangrijk hierbij is dat de richtsnoeren geen afbreuk doen aan nationale regels inzake 
wie verantwoordelijk is voor het sturen van een waarschuwing of het vaststellen van 
maatregelen.  

Gezien de gevolgen die een waarschuwing voor de dienstverlener kan hebben, moeten 
lidstaten ervoor zorgen dat de betrokkene waarover een waarschuwing is verzonden te 
allen tijde (voor, tijdens en na het sturen van een waarschuwing) adequate bescherming 
geniet. Het is van bijzonder belang ervoor te zorgen dat een waarschuwing alleen wordt 
gestuurd als deze volkomen gerechtvaardigd is. In de richtsnoeren staan alleen de criteria 
voor het sturen, beëindigen, intrekken en rechtzetten van een waarschuwing, en voor het 
sturen van aanvullende informatie. Zij houden zich niet bezig met de toepassing van de 
nationale of communautaire voorschriften inzake het recht van verweer.  
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TABEL 1: CHECKLIST: BEOORDELEN OF EEN WAARSCHUWING MOET WORDEN GESTUURD  

 

Stap 1 Houdt het ernstige 
risico op gevaar 
verband met een 
dienstenactiviteit / 
met het gedrag 
van een dienstver-
lener?  

 

 → Nee × → Geen waarschuwing 

 

Stap 2 ↓ 

 

Ja √→ 

Valt de dienstenactiviteit 
onder de 
Dienstenrichtlijn? 

→ Nee ×  

→ Geen waarschuwing 

Stap 3 ↓ 

 

Ja √→ 

↓ 

 

Ja √→ 

Is er een risico 
op ernstige 
schade aan de 
gezondheid of 
de veiligheid 
van personen 
of het milieu? 

 

 

→Nee × → Geen waarschuwing 

Stap 4  

Ja√ 

 

Ja √ 

↓ 

 

Ja 
√→ 

Bestaat er een 
oorzakelijk 
verband tussen de 
diensten-
gerelateerde 
situatie en de 
mogelijke ernstige 
schade?  

→Nee × → Geen waarschuwing

Stap 5  

Ja √ 

 

Ja √ 

 

Ja 
√→ 

↓ 

 

Ja √→ 

Bestaat er een 
reëel/concreet 
risico op 
ernstige 
schade? 

→Nee ×  

 

→ Geen waarschuwing 

Stap 6  

Ja √ 

 

Ja √ 

 

Ja √ 

 

Ja √ 

↓ 

 

Ja √→ 

Bestaat het 
risico dat 
de schade 
zich 
voordoet 
in andere 
lidstaten?  

→ Nee ×  

 

→ Geen 
waar-
schuwing 

Alle stappen voltooid?... 
Ja √→ STUUR WAARSCHUWING 



8 

 

TABEL 2: "AFWEGING": ERNST VAN DE SCHADE - KANS OP SCHADE  

 

 (Kleinere kans←) Kans (→ Grotere kans) 

  

  

Geval 4: minder ernstige mogelijke 
schade en relatief kleine kans op 
schade 

 

In het algemeen geen 
waarschuwing sturen  

 

  

 

Geval 3: minder ernstige mogelijke 
schade en relatief grote/zeer grote 
kans op schade 

 

 

In sommige gevallen een 
waarschuwing sturen 

(E
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Geval 2: (zeer) ernstige mogelijke 
schade en relatief kleine kans op 
schade  

 

In het algemeen een 
waarschuwing sturen  

 

 

Geval 1: (zeer) ernstige mogelijke 
schade en relatief grote/zeer grote 
kans op schade  

 

 

Waarschuwing sturen  

 

 

Noot: deze tabel dient ter illustratie van de mogelijke afweging tussen de ernst van de 
mogelijke schade en de kans dat die schade optreedt. Er wordt geen rekening gehouden 
met de andere in deze richtsnoeren beschreven criteria voor het sturen van 
waarschuwingen, waaraan ook moet zijn voldaan voordat een waarschuwing kan worden 
gestuurd. 
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TABEL 3: STAPSGEWIJZE BEOORDELING OP WELK MOMENT EEN WAARSCHUWING MOET 
WORDEN GESTUURD 

Stap 1: Houdt het ernstige mogelijke gevaar verband met een dienstenactiviteit / met het 
gedrag van een dienstverlener?  

 
 Ja, het ernstige mogelijke gevaar houdt verband met een dienstenactiviteit / met het 

gedrag van een dienstverlener. 

 ga naar stap twee 

 Neen 

 stuur geen waarschuwing 

 

Stap 2: Valt de dienstenactiviteit onder de Dienstenrichtlijn?  

 
Als u niet zeker bent, klik dan hier voor meer informatie: 
http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_nl.pdf 
 

 Ja 

 ga naar stap drie 

 Neen 

 stuur geen waarschuwing 

 

Stap 3: Is er een risico op ernstige schade aan de gezondheid of de veiligheid van 
personen of het milieu?  

Houd bij uw beoordeling rekening met de ernst en de omvang van de mogelijke 
schade. Wanneer de ernst bijzonder zwaar of de omvang bijzonder groot is, moet 
mogelijk een waarschuwing worden gestuurd, zelfs wanneer de kans op schade 
gering is.  

 

 Ja - het gedrag, specifieke daden of omstandigheden kunnen ernstige schade 

berokkenen aan de gezondheid of veiligheid van personen of het milieu 

 ga naar stap vier 

 Neen, het risico op ernstige schade is te klein  

 stuur geen waarschuwing 
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Stap 4: Bestaat er een oorzakelijk verband tussen de dienstengerelateerde situatie en de 
mogelijke ernstige schade?  
 
  Ja, er is een oorzakelijk verband. De mogelijke schade zou in wezen het gevolg zijn 

van het gedrag, specifieke handelingen of omstandigheden.  

  ga naar stap vijf 

  Neen - geen direct oorzakelijk verband tussen het gedrag, specifieke handelingen of  

 omstandigheden en de mogelijke ernstige schade  

  stuur geen waarschuwing 

 

Stap 5: Bestaat een reëel/concreet risico op ernstige schade? Houd bij de beoordeling 
specifiek rekening met de volgende elementen: 
 

- Bestaat het risico op ernstige schade nog steeds of zal zich dit misschien in de 
nabije toekomst voordoen? (Zo niet, stuur dan geen waarschuwing) 

- Is er actie ondernomen om het risico uit te sluiten of te verkleinen? (Indien deze 
actie het risico heeft uitgesloten/indien het nog aanwezige risico gering is, stuur 
dan geen waarschuwing) 

- Wie is de gemiddelde afnemer van de dienst? (Indien de klant iemand is die het 
moeilijker vindt het risico te onderkennen of voorzorgsmaatregelen te treffen, is 
het risico op schade doorgaans groter) 

 
  Ja, het risico van ernstige schade is reëel.  

  ga naar stap zes 

  Neen, er is geen risico meer/ het risico doet zich waarschijnlijk in de nabije toekomst 

niet meer voor.  

  stuur geen waarschuwing 

 

Stap 6: Bestaat het risico dat de schade zich voordoet in andere lidstaten?  

 
Houd bij uw beoordeling specifiek rekening met de volgende elementen: 

- verricht de dienstverlener ook diensten in andere lidstaten? 
- is de dienstverlener gevestigd in een grensgebied? 
- wordt het type dienst waarschijnlijk grensoverschrijdend verricht? 

  
  Ja, er is een grensoverschrijdend effect.  

  stuur de waarschuwing  

  Neen, er is geen grensoverschrijdend effect.  

  stuur geen waarschuwing  



11 

2. OVERZICHT VAN DE CRITERIA VOOR HET STUREN VAN EEN WAARSCHUWING 

De voorschriften voor het sturen van een waarschuwing en de desbetreffende criteria 
staan in artikel 29, lid 3, en artikel 32, lid 1, van de Dienstenrichtlijn. Artikel 29, lid 3, 
betreft gevallen waarin de lidstaat van vestiging kennis krijgt van gedrag of handelingen 
die een ernstig gevaar kunnen vormen, terwijl artikel 32, lid 1, een soortgelijke 
verplichting tot kennisgeving bevat voor andere lidstaten dan de lidstaat van vestiging. 
Ofschoon beide artikelen verschillende situaties behandelen, dienen zij hetzelfde doel en 
zijn zij gebaseerd op in wezen vergelijkbare principes en criteria. Voor het sturen van 
waarschuwingen wordt derhalve uitgegaan van de volgende criteria:  

a) het gedrag, specifieke handelingen of omstandigheden die betrekking hebben 
op een dienstenactiviteit; 

b) er bestaat gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid of veiligheid van 
personen of het milieu;  

c) er bestaat een oorzakelijk verband tussen de dienstengerelateerde situatie en 
de mogelijke ernstige schade; 

d) het risico is reëel; 

e) het risico heeft een grensoverschrijdend effect. 

Voordat een waarschuwing wordt gestuurd, moet in de situatie in kwestie aan al deze 
criteria zijn voldaan.  

3. DE CRITERIA IN DETAIL 

3.1. Gedrag, specifieke handelingen of omstandigheden in verband met 
een dienstverlenende activiteit 

3.1.1. Bestreken situaties 

Er mag alleen maar een waarschuwing worden gestuurd, wanneer er is vastgesteld dat 
een dienstenactiviteit die valt onder de Dienstenrichtlijn1 ernstige schade zou kunnen 
veroorzaken. Het 'waarschuwingsmechanisme' geldt bijvoorbeeld niet voor situaties 
waarin het risico op schade wordt teweeggebracht door vervoersdiensten, 
gezondheidsdiensten of particuliere beveiligingsdiensten, aangezien deze zijn 
uitgezonderd van het toepassingsgebied van de Dienstenrichtlijn. 

Het enkele feit dat een dienst op wettige wijze wordt verricht in een lidstaat, betekent 
niet dat de lidstaat geen waarschuwing kan sturen voor gedragingen of specifieke 
handelingen die, in het kader van die dienstverlening, een risico met zich meebrengen op 
ernstige schade aan de gezondheid of veiligheid van de mens of voor het milieu. 

                                                 
1  Artikel 2 van de Dienstenrichtlijn. Voor meer uitleg over het toepassingsgebied van de 

Dienstenrichtlijn, zie hoofdstuk 2.1 van het "Handboek voor de implementatie van de 
Dienstenrichtlijn" op http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-
dir/guides/handbook_nl.pdf. 
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Het risico op ernstige schade moet voortkomen uit het gedrag van de dienstverlener of 
uit een andere omstandigheid die verband houdt met een dienstverlening. Bijgevolg zou 
geen waarschuwing mogen worden gestuurd voor een gedrag of daad die zou kunnen 
uitlopen op gevaar, maar die geen verband houdt met het verlenen van diensten.  

Voorbeeld 

Indien een dienstverlener die taalcursussen geeft wordt gearresteerd voor gevaarlijk 
rijgedrag, is dat geen reden om de andere lidstaten een waarschuwing te sturen. Het 
gevaar opleverende gedrag hangt niet samen met de dienstverlening.  

Voorbeelden van gedrag dat gevaar kan opleveren zijn2: 

• Actief handelen door de dienstverlener, zoals gevaarlijk gedrag of het 
verstrekken van onjuiste informatie (bv. onverantwoordelijke verwerking van 
afval waardoor het milieu schade zou kunnen worden berokkend, of het geven 
van foute voedingsadviezen die schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid).  

• Stilzitten of gebrek aan toezicht door de dienstverlener, zoals het niet treffen 
van nodige voorzorgsmaatregelen of het niet geven van essentiële instructies aan 
klanten (bv. over hoe lang een sessie in een solarium mag duren). 

• Het oneigenlijke gebruik van veilige apparatuur of het gebruik van onveilige 
apparatuur om een dienst te verlenen (bv. het binnenshuis gebruiken van 
geluidsapparatuur die enkel bedoeld is voor gebruik in de openlucht, of het 
gebruik van onveilige attracties op kermissen).  

3.1.2. Situaties waarin het waarschuwingsmechanisme niet kan worden 
gebruikt — relatie tussen het waarschuwingsmechanisme van de 
Dienstenrichtlijn en bestaande waarschuwingsmechanismen voor 
producten 

Voor dit waarschuwingsmechanisme moet het risico verband houden met gedrag, 
specifieke handelingen of omstandigheden binnen de context van een dienst.  

Het waarschuwingsmechanisme mag niet worden gebruikt in gevallen waarin het 
risico voortkomt uit consumentenproducten. In die gevallen moeten de systemen voor 
vroegtijdige waarschuwing voor producten worden gebruikt.3 Zo krijgen de lidstaten 
precieze informatie over het gevaar van het product en kunnen zij stappen ondernemen 
het uit de markt te nemen.  

In bepaalde gevallen echter kan het gedrag van de dienstverlener verband houden 
met het gebruik van producten als onderdeel van een dienst en zal, als er sprake is 
van ernstig gevaar, het waarschuwingsmechanisme moeten worden gebruikt. Dat kan 
bijvoorbeeld het geval zijn, indien bij het verlenen van een dienst een dienstverlener 

                                                 
2  Bij de beslissing of een waarschuwing moet worden gestuurd, hoeft geen schuld of nalatigheid met 

betrekking tot het gedrag in kwestie te worden vastgesteld. 

3  Het betreft de systemen voor snelle waarschuwingen voor verbruiks- en gebruiksartikelen (RAPEX), 
levensmiddelen en diervoeders (RASFF) of geneesmiddelen, een vigilantiesysteem voor medische 
hulpmiddelen. 
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oneigenlijk gebruik maakt van veilige producten, waardoor er risico ontstaat voor de 
gezondheid of veiligheid van de mens of het milieu. 

Voorbeeld 

Voor bepaalde schoonheidsbehandelingen gebruikt dienstverlener X verdovende crèmes 
met een hogere dosering dan aangegeven. Het oneigenlijke gebruik van deze crèmes 
veroorzaakt een gevaar voor de volksgezondheid. Omdat het verkeerde gebruik van een 
verdovend middel (niet het verdovende middel als zodanig) de dienst onveilig maakt, 
moet het waarschuwingsmechanisme van de Dienstenrichtlijn worden gebruikt. 

In een ander scenario kan bij de dienstverlening een gevaarlijk product worden gebruikt. 
Het kan dan nodig zijn een aanvullende waarschuwing te sturen via het 
waarschuwingsmechanisme van de Dienstenrichtlijn, ook al is er al een waarschuwing 
gestuurd via een waarschuwingsmechanisme voor producten. Dat is bijvoorbeeld het 
geval als een dienstverlener gevaarlijke consumentenproducten blijft gebruiken tijdens 
zijn dienstverlening, ondanks het feit dat die producten uit de markt zijn genomen of zijn 
teruggeroepen door de fabrikant of de distributeur. 

Voorbeeld 

Een RAPEX-waarschuwing meldt een gevaarlijk stuk speelgoed, dat vervolgens in alle 
lidstaten uit de markt wordt genomen. Lidstaat A is zich bewust van het feit dat 
kinderentertainer X het gevaarlijke stuk speelgoed tijdens zijn optreden in verscheidene 
lidstaten blijft gebruiken. Dit gedrag zou de gezondheid van de kinderen ernstige schade 
kunnen berokkenen. Lidstaat A hoort een waarschuwing te sturen via het 
waarschuwingsmechanisme van de Dienstenrichtlijn waarin het gevaar van de door X 
verrichte amusementsdienst wordt meegedeeld. 

3.2. Ernstige schade aan de gezondheid of veiligheid van de mens of aan 
het milieu 

Om een waarschuwing te sturen, moet het mogelijke gevaar voor de gezondheid of 
veiligheid van de mens of het milieu ernstig zijn. Hier zijn twee factoren bijzonder 
relevant: a) de mogelijke ernst van de schade, en b) de mogelijke omvang van de schade.  

3.2.1. Ernst van de schade 

Bij het beoordelen van de mogelijke ernst van de schade moet worden uitgegaan van de 
mogelijke gevolgen van het gedrag van de dienstverlener of van de omstandigheden.  

- Ernstige schade aan de gezondheid of veiligheid van personen 
omvat schade aan de lichamelijke of geestelijke integriteit, zoals 
ernstige verwondingen (bv. breuken, schade aan inwendige organen, 
schade aan gezicht of gehoor, ernstige brand- of snijwonden, enz.), 
chronische of andere ernstige aandoeningen, geestesziekten enz. 

- Ernstige schade aan het milieu (zowel het natuurlijke als het 
stadsmilieu) omvat ernstige vervuiling in zijn verschillende vormen 
(lucht- en watervervuiling, bodemverontreiniging door herbiciden, 
pesticiden of zware metalen, lawaai- en lichtvervuiling), brandschade 
en de vernietiging van ecosystemen en de biodiversiteit.  



14 

3.2.2. Omvang van de schade 

Bij het inschatten van de ernst van de mogelijke schade moet rekening worden gehouden 
met het aantal personen of het mogelijkerwijs getroffen gebied. Wanneer de omvang 
bijzonder groot is, wordt logischerwijze ook de ernst van de schade groter.  

Voorbeeld  

Een in lidstaat A gevestigde dienstverlener houdt zich niet aan de hygiënische normen; 
zijn cateringdienst heeft een lichte voedselvergiftiging veroorzaakt bij een groot aantal 
personen in lidstaat B. Ofschoon in principe lichte voedselvergiftiging kan worden 
beschouwd als niet-ernstige schade aan de volksgezondheid, betekent het grote aantal 
getroffen personen dat de schade toch als ernstig kan worden gezien.  

3.3. Oorzakelijk verband tussen de aan diensten gerlateerde situatie en de 
mogelijke ernstige schade 

Er moet een direct oorzakelijk verband zijn tussen het gedrag of de omstandigheden en 
de mogelijke ernstige schade.  

Daarvan is geen sprake wanneer het risico op schade dat aanleiding geeft tot een 
waarschuwing, in aanzienlijke mate is uitgelokt of veroorzaakt door overmacht of een 
derde (met inbegrip van de klant). 

Voorbeeld  

Klant X lijdt ernstige schade doordat hij niet de instructies in acht heeft genomen die hij, 
naar hem uitdrukkelijk was verteld, moest opvolgen bij het gebruiken van de 
duikuitrusting. In dit geval komt de schade niet voort uit het gedrag van de dienstverlener 
maar eerder uit het gedrag van de afnemer van de dienst.  

3.4. Reëel/concreet risico  

Kennis van gevaarlijk gedrag of specifieke handelingen door een dienstverlener in een 
lidstaat mag niet automatisch leiden tot het verzenden van een waarschuwing door de 
lidstaat. Het belangrijkste is de inschatting of er een reëel risico is. Er bestaat een reëel 
risico wanneer een gevaarlijke dienstengerelateerde situatie: 

• nog steeds bestaat op het moment dat de waarschuwing wordt gestuurd, 
of 

• de kans (voldoende) groot is dat deze situatie optreedt in de (nabije) 
toekomst.  

Of er een voldoende grote kans bestaat dat zich in de toekomst een gevaarlijke situatie 
voordoet, is iets dat moet worden bepaald met inachtneming van alle 
feiten/omstandigheden, met name of dergelijke gevaarlijke situaties of mogelijke 
schade in het verleden al zijn voorgekomen en of er aanwijzingen bestaan voor mogelijke 
veranderingen in het gedrag van de dienstverlener of in de omstandigheden.  

Volstrekt toevallige ongelukken zijn niet te voorspellen of te voorkomen. Indien niets 
erop wijst dat een ongeluk dat zich voordeed tijdens het verstrekken van een dienst 
opnieuw zou kunnen gebeuren, hoeft er geen waarschuwing te worden gestuurd, 
ongeacht de ernst van de daaruit voortvloeiende schade.  
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Voorbeeld 

Dienstverlener X biedt een innovatieve huidbehandeling aan die een duidelijk gevaar 
voor de volksgezondheid vormt. Er zijn redenen om aan te nemen dat het gedrag van 
dienstverlener X niet zal veranderen, tenzij verandering wordt afgedwongen. Het risico 
op schade zal blijven bestaan zolang dienstverlener X zijn diensten blijft verstrekken. Een 
lidstaat die zich bewust wordt van de schade moet de lidstaat waar de dienstverlener is 
gevestigd waarschuwen, evenals de lidstaten waarin X naar verwachting ook diensten 
verleent.  

Bepaalde diensten houden een inherent risico in, zoals bepaalde "risicovolle" sporten 
(bv. paragliding, parachutespringen, bungeespringen, enz.) of evenementen als autorally's 
in een stadsomgeving.  

Wanneer een intrinsiek gevaarlijke dienst rechtmatig in een bepaalde lidstaat wordt 
uitgevoerd, spreekt het voor zich dat er geen waarschuwing naar een andere lidstaat hoeft 
te worden gestuurd. Maar indien het gedrag of specifieke handelingen van een 
dienstverlener het aan de dienst inherente risico aanzienlijk zouden vergroten, moeten 
andere lidstaten wel worden gewaarschuwd voor de gevaren van het gedrag of de 
specifieke handelingen van de dienstverlener in kwestie (op voorwaarde dat aan alle 
criteria voor het sturen van een waarschuwing is voldaan).  

Voorbeeld 

Indien lidstaat A dienstverlening op het gebied van bungeespringen toestaat, kan deze 
staat geen waarschuwing sturen als hij tot de ontdekking komt dat dienstverlener X die 
diensten rechtmatig op zijn grondgebied verricht. Indien er echter bewijs is dat 
dienstverlener X het aan bungeespringen inherente risico verhoogd door diensten te 
verstrekken die niet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften, moet lidstaat A een 
waarschuwing sturen naar de lidstaat waar X is gevestigd. 

Het spreekt voor zich dat, indien de mogelijke schade bijzonder ernstig is, zelfs een 
kleine kans op schade in de toekomst het sturen van een waarschuwing rechtvaardigt.  

Hierbij blijken twee factoren van bijzonder belang: a) het effect van maatregelen die zijn 
getroffen door de dienstverlener of door de lidstaten met het oog op het uitsluiten of 
verkleinen van risico's, en b) het gemiddelde type afnemer van de dienst en zijn 
vermogen het risico te onderkennen en te vermijden. 

3.4.1. Effect van maatregelen die zijn getroffen door de dienstverlener of 
door een lidstaat met het oog op het uitsluiten of verminderen van 
risico's 

Onder bepaalde omstandigheden kunnen maatregelen die de dienstverlener uit eigen 
beweging heeft getroffen, het risico uitsluiten. Zo ook kunnen maatregelen die de lidstaat 
waar de dienstverlener is gevestigd, of andere lidstaten hebben getroffen in 
overeenstemming met het Gemeenschapsrecht en specifiek de Dienstenrichtlijn, het 
risico aanzienlijk verkleinen of volledig uitsluiten. Indien er geen risico bestaat, hoeft er 
geen waarschuwing te worden gestuurd.  

In het algemeen zal de lidstaat van vestiging stappen kunnen ondernemen om het risico 
uit te sluiten; het is dus logisch dat er meer waarschuwingen worden gestuurd door 
andere lidstaten dan door het land van vestiging. 
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3.4.2. Type afnemer en diens vermogen het risico te onderkennen en te 
vermijden 

Bij het inschatten van de kans op gevaar is het eveneens belangrijk rekening te houden 
met de kennis die de gemiddelde afnemer van de dienst heeft van het risico en de 
mogelijkheid voorzorgsmaatregelen te treffen zodat het risico kan worden beoordeeld. 

De kennis van het risico kan afhankelijk zijn van het type gebruiker van de dienst. 
Wanneer een dienst wordt verricht tussen bedrijven, zijn de afnemers zich mogelijk meer 
bewust van het risico en zijn zij beter in staat voorzorgsmaatregelen te treffen dan 
wanneer een bedrijf diensten verleent aan een individuele consument. Evenzo wanneer 
een dienst verleend wordt aan bejaarden, kinderen of lichamelijk of verstandelijk 
gehandicapten, kan het risico op schade dat voortkomt uit bepaald gedrag of een 
bepaalde handeling groter zijn.  

Voorbeeld 

Een lidstaat krijgt weet van een dienstenactiviteit waarbij kinderen zijn betrokken en die 
hun veiligheid ernstig zou kunnen schaden. Aangezien kinderen zich doorgaans minder 
bewust zijn van risico's en bijgevolg niet in staat zijn voorzorgsmaatregelen te treffen, 
lijkt de kans op schade groter dan wanneer de riskante activiteit op volwassenen is 
gericht. 

Voor andere groepen personen kan de kans op schade groter zijn in die gevallen waar de 
dienstverlener geen adequate bescherming, waarschuwingen of instructies verstrekt en 
het gevaar niet duidelijk is. 

Voorbeeld 

Dienstverlener A biedt voedingsadvies aan dat aanzienlijke schade kan veroorzaken bij 
personen die lijden aan een specifieke onbalans in hun voeding. Afnemers van de dienst 
lijken zich niet bewust te zijn van dit gevaar. Gezien het recente karakter van het 
voedingsadvies is de kennis over de risico's daarvan erg beperkt onder het grote publiek. 
Wanneer de lidstaten de kans op schade in de toekomst beoordelen, moeten zij er 
rekening mee houden dat volwassenen niet voldoende voorzorgsmaatregelen tegen die 
schade kunnen treffen. 

3.5. Grensoverschrijdend effect van het risico 

Voordat een lidstaat een waarschuwing stuurt, moet hij zich ervan vergewissen dat de 
kans op schade in andere lidstaten voldoende groot is; dit betekent dat rekening moet 
worden gehouden met indicaties dat de dienstverlener waarschijnlijk in andere lidstaten 
actief is.  

Het spreekt voor zich dat veel gemakkelijker verondersteld wordt dat er mogelijke 
schade plaatsvindt in een andere lidstaat, als de dienstverlener in een andere lidstaat is 
gevestigd dan waar het risico optreedt. Er kunnen ook aanwijzingen worden verkregen 
uit het type dienst of de vestigingsplaats van de dienstverlener, die (indien deze zich 
geografisch dicht bij een andere lidstaat bevindt) zou kunnen wijzen op werkzaamheden 
in andere lidstaten. Voor onlinediensten kan sneller worden uitgegaan van een 
grensoverschrijdend effect.  
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Wanneer de schade wordt veroorzaakt door het gebruik van gebrekkige apparatuur die 
mogelijk in andere lidstaten wordt gebruikt, is het gemakkelijker het 
grensoverschrijdende effect van het risico vast te stellen. 

4. WIE STUURT EEN WAARSCHUWING? 

De Dienstenrichtlijn maakt onderscheid tussen waarschuwingen die zijn gestuurd door de 
lidstaat van vestiging (artikel 29, lid 3) en andere lidstaten (artikel 32, lid 1). Deze twee 
situaties worden hieronder afzonderlijk besproken. 

4.1. Door de lidstaat van vestiging gezonden waarschuwingen 

In vele gevallen zal de lidstaat van vestiging geen waarschuwing hoeven uit te vaardigen, 
omdat deze doorgaans onmiddellijk maatregelen zal treffen om risico te voorkomen, 
zodra de lidstaat bewust wordt van een ernstig gevaar voor de gezondheid of veiligheid 
van personen of voor het milieu. In het algemeen zouden dergelijke maatregelen ervoor 
moeten zorgen dat het risico ophoudt te bestaan (bv. een dienstverlener mag niet langer 
zijn activiteiten uitvoeren, gebrekkige apparatuur moet worden gerepareerd enz.). Indien 
er geen sprake is van een (blijvend) risico op ernstige schade voor de gezondheid en 
veiligheid van personen of het milieu in andere lidstaten dient geen waarschuwing te 
worden gestuurd. 

Er zijn echter gevallen waarin de lidstaat van vestiging misschien een waarschuwing 
moet sturen ondanks het feit dat er maatregelen zijn getroffen, bijvoorbeeld: 

• Wanneer de lidstaat van vestiging niet zeker is dat de tegen de 
dienstverlener getroffen maatregelen effectief kunnen worden uitgevoerd 
of dat zij voldoende zijn om ervoor te zorgen dat het risico niet optreedt.  

Voorbeeld 

Lidstaat A krijgt klachten over een dienstverlener die een zeer ernstig risico 
veroorzaakt voor de gezondheid van afnemers van zijn dienst. Op de plaats van 
vestiging kunnen geen onmiddellijke en effectieve maatregelen worden getroffen 
om het risico uit te sluiten of te verkleinen, omdat de dienstverlener zich op dat 
moment buiten zijn eigen land bevindt en diensten verricht in andere lidstaten.  

• Wanneer de lidstaat van vestiging zich realiseert dat de dienstverlener 
dezelfde apparatuur gebruikt voor zijn diensten in andere lidstaten. 

Voorbeeld 

Lidstaat A weet dat dienstverlener X fietstochten organiseert in lidstaten A en B. 
In lidstaat A gebruikt X fietsen die niet naar behoren worden onderhouden, wat 
een gevaar inhoudt voor de veiligheid van personen. Lidstaat A heeft gegronde 
reden aan te nemen dat in lidstaat B dezelfde fietsen worden gebruikt.  

• Zo is het ook mogelijk dat de ernstige schade voor de gezondheid en 
veiligheid van personen niet onmiddellijk volgt uit de gedragingen of 
specifieke handelingen die de schade veroorzaken, maar dat deze pas in 
een later stadium aan het licht komt. Als de gedragingen of specifieke 
handelingen die het risico veroorzaken, reeds hebben plaatsgevonden in 
andere lidstaten, kan de lidstaat van vestiging niets meer doen om het 
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risico uit te sluiten. In deze gevallen dient een waarschuwing te worden 
gestuurd zodat andere lidstaten zelf maatregelen kunnen treffen. 

Voorbeeld 

Dienstverlener X, gevestigd in lidstaat A, heeft een plafondbedrijf. Enkele door 
hem aangebrachte plafonds zijn ingestort, wat ernstig gevaar opleverde voor de 
mensen in de flats. Uit inspectie is gebleken dat de instortingen te wijten waren 
aan nalatigheid. Lidstaat A weet dat dienstverlener X in andere lidstaten heeft 
gewerkt en stuurt daarom een waarschuwing naar alle lidstaten om verdere 
schade te voorkomen.  

Het feit dat de lidstaat van vestiging geen maatregelen heeft getroffen, weerhoudt die 
lidstaat er niet van een waarschuwing te sturen. Maar als het niet treffen van maatregelen 
toe te schrijven is aan een gebrek aan bewijs inzake het risico of de ernst van mogelijke 
schade, dient die lidstaat geen waarschuwing te sturen naar andere lidstaten.  

Voorbeeld 

Lidstaat A krijgt verscheidene klachten over dienstverlener X, waarin X wordt 
beschuldigd van het veroorzaken van ernstig gevaar voor de volksgezondheid. 
De klachten zijn duidelijk ongegrond. Bijgevolg worden geen maatregelen 
getroffen tegen X. In dit geval hoeft lidstaat A geen waarschuwing te sturen naar 
andere lidstaten.  

4.2. Waarschuwingen verzonden door andere lidstaten dan de staat van 
vestiging 

Wanneer een andere lidstaat dan het land van vestiging kennis krijgt van ernstige 
specifieke handelingen of omstandigheden die ernstige schade kunnen veroorzaken voor 
de gezondheid of veiligheid van personen of voor het milieu op zijn eigen grondgebied 
of in andere lidstaten, stelt deze staat de lidstaat van vestiging, de andere betrokken 
lidstaten en de Commissie hiervan onverwijld in kennis.  

In de meeste gevallen wordt deze waarschuwing gestuurd door de lidstaat waar de dienst 
wordt verricht. 

In tegenstelling tot maatregelen die zijn getroffen door de lidstaat van vestiging, 
voorkomen maatregelen die zijn getroffen door het land waar de dienst wordt verricht, 
vaak alleen de risico's op zijn eigen grondgebied. Bijgevolg kunnen risico's voor andere 
lidstaten blijven bestaan. In dergelijke gevallen dient nog steeds een waarschuwing te 
worden gestuurd naar de lidstaat van vestiging, andere betrokken lidstaten en de 
Commissie.  

Voorbeeld 

Dienstverlener X, die gevestigd is in lidstaat A, verricht industriële reinigingsdiensten in 
lidstaat B. Na klachten voert lidstaat B een inspectie uit en ontdekt dat X zich op een 
gevaarlijke wijze, die een risico op ernstige schade aan het milieu met zich meebrengt, 
heeft ontdaan van tijdens zijn werk gegenereerd afval. De overheid van lidstaat B heeft 
aanwijzingen dat X niet gestopt is met zijn praktijken. X biedt zijn diensten ook aan in 
lidstaten C en D. Uit voorzorg sturen zij een waarschuwing naar de lidstaat van 
vestiging A, lidstaat C en lidstaat D. 
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Na ontvangst van zo'n waarschuwing onderzoekt de lidstaat van vestiging de zaak en 
treft hij maatregelen om het risico in het algemeen te voorkomen.  

4.3. Waarschuwingen door de lidstaat van vestiging in verband met een 
eerdere waarschuwing van een andere lidstaat 

Als ondanks de maatregelen die de lidstaat van vestiging heeft genomen, het risico 
voortduurt, dient de lidstaat van vestiging, krachtens artikel 29, lid 3, van de 
Dienstenrichtlijn, alle andere betrokken lidstaten daarvan in kennis te stellen. Er zal dus 
een waarschuwing worden gestuurd naar die lidstaten die de waarschuwing nog niet 
hebben gekregen; bijgewerkte informatie wordt naar de andere lidstaten gestuurd4.  

5. NAAR WIE MOET EEN WAARSCHUWING WORDEN GESTUURD? 

De Dienstenrichtlijn maakt onderscheid tussen waarschuwingen die zijn gestuurd door de 
lidstaat van vestiging (artikel 29, lid 3) en andere lidstaten (artikel 32, lid 1). Wanneer 
lidstaten moeten bepalen welke lidstaten betrokken zijn bij een waarschuwing, kan de 
bevoegde autoriteit de volgende factoren in aanmerking nemen:  

- gegevens over in het verleden in andere lidstaten geleverde diensten. Deze 
factor zal nog aan relevantie winnen als de dienstverlening in andere 
lidstaten wordt uitgevoerd door de persoon wiens gedrag het gevaar 
veroorzaakt of door de apparatuur die het risico teweegbrengt;  

- het soort dienst; 
- de plaats van vestiging van de dienstverlener. 

6. BEËINDIGEN VAN WAARSCHUWINGEN 

6.1. Wanneer moet een waarschuwing worden beëindigd? 

Om dienstverleners die het onderwerp van een waarschuwing zijn te beschermen, dienen 
uitsluitend waarschuwingen te worden gestuurd die gerechtvaardigd zijn, d.w.z. wanneer 
aan alle in deel III van deze richtsnoeren beschreven criteria is voldaan. In dit verband is 
het ook nuttig ervoor te zorgen dat een waarschuwing wordt beëindigd, zodra de 
onderliggende oorzaak niet meer bestaat.  

Gewoonlijk zal tot het beëindigen van de waarschuwing worden overgegaan, wanneer er 
geen risico meer bestaat op ernstige schade aan de gezondheid of veiligheid van personen 
of aan het milieu. De dienstverlener kan bijvoorbeeld uit eigen beweging maatregelen 
hebben getroffen om het risico uit te sluiten (bv. door gebrekkige apparatuur te 
vervangen of door correcte instructies te geven aan afnemers, waardoor een einde wordt 
gemaakt aan het risico dat aanleiding gaf tot de waarschuwing). Ook kan het risico zijn 
verdwenen dankzij maatregelen die door de lidstaten zijn getroffen in overeenstemming 
met het Gemeenschapsrecht (bv. de lidstaat van vestiging kan de vergunning van de 
dienstverlener om zijn activiteiten uit te voeren tijdelijk hebben ingetrokken).  

                                                 

4  Om verwarring te vermijden en terwille van consistentie wordt deze nieuwe informatie duidelijk 
gekoppeld aan de bestaande waarschuwing in het systeem. 
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De lidstaat van vestiging kan zich er zelf van hebben vergewist dat het risico niet langer 
bestaat en/of kan via het waarschuwingsmechanisme informatie hebben gekregen van 
andere lidstaten (zie deel IX). Zodra duidelijk is dat er geen risico meer is, dient de 
lidstaat die de waarschuwing stuurde, onmiddellijk een voorstel tot beëindiging ervan te 
sturen.  

6.2. Bezwaar tegen beëindiging 

Om misbruik van de beëindiging te voorkomen en situaties te vermijden waarin een 
waarschuwing wordt beëindigd, ofschoon een of meer lidstaten weten dat er nog steeds 
een risico is, dient het voorstel tot beëindiging met redenen omkleed te zijn en moeten de 
andere betrokken lidstaten bezwaar aan kunnen tekenen tegen de sluiting als zij bewijs 
hebben dat het risico nog steeds bestaat. De bij een waarschuwing betrokken lidstaten 
mogen uitsluitend bezwaar maken tegen de beëindiging als zij specifieke aanwijzingen 
hebben dat het risico nog steeds bestaat. Lidstaten moeten bijgevolg redenen geven en 
hun mogelijke bezwaren onderbouwen.  

7. INTREKKEN/ANNULEREN VAN WAARSCHUWINGEN 

De in deze richtsnoeren beschreven criteria voor het sturen van waarschuwingen zijn 
bedoeld om het sturen van ongerechtvaardigde of ongefundeerde waarschuwingen te 
voorkomen. Ondanks deze waarborgen kan een lidstaat nog steeds een waarschuwing 
sturen op basis van informatie of bewijs dat onterecht of onjuist was, maar waarvan de 
fout pas in een later stadium wordt ontdekt.  

Voorbeeld 

De bevoegde autoriteit van lidstaat A heeft aanwijzingen dat dienstverlener X, die 
gevestigd is in lidstaat B en bouwdiensten verricht in lidstaat A, illegaal afval heeft 
gestort op haar grondgebied, waardoor schade aan het milieu is ontstaan. Lidstaat A 
stuurt een waarschuwing naar lidstaat B om verdere schade te voorkomen. Verdere door 
lidstaat A uitgevoerde controles brengen aan het licht dat het afval niet is gestort door 
dienstverlener X, maar door dienstverlener Y, die op dezelfde site werkte als 
dienstverlener X. Dienstverlener Y is gevestigd in lidstaat A en verricht geen 
grensoverschrijdende diensten. Bijgevolg trekt lidstaat A de waarschuwing in. 

Zodra de vergissing bekend wordt, moet de lidstaat die de waarschuwing stuurde, 
onmiddellijk een verzoek tot intrekking/annulering van die waarschuwing sturen. Dit 
wordt automatisch meegedeeld aan alle ontvangers van de oorspronkelijke 
waarschuwing. Er dient uitgelegd te worden waarom de waarschuwing ongegrond was 
(en bijgevolg moet worden ingetrokken).  

Een waarschuwing mag alleen worden ingetrokken, wanneer de lidstaat die deze stuurde, 
zich ervan bewust wordt dat de criteria voor het sturen van de waarschuwing van meet af 
aan niet deugdelijk waren. Als het risico bestond op het moment dat de waarschuwing 
werd gestuurd, maar vervolgens verdween, moet de waarschuwing worden beëindigd (en 
niet ingetrokken), zoals hierboven beschreven. 
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8. CORRIGEREN VAN INFORMATIE  

Hoe zorgvuldig waarschuwingen ook worden gecontroleerd en onderbouwd voordat zij 
worden gestuurd, toch kan het nodig zijn dat zij in een later stadium worden 
gecorrigeerd. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de oorspronkelijke informatie in de 
waarschuwing gedeeltelijk verkeerd blijkt te zijn. Bij het sturen van de waarschuwing 
kan de lidstaat bijvoorbeeld een verkeerde naam of een verkeerd adres van de 
dienstverlener hebben ingevuld (of deze informatie helemaal niet hebben verstrekt, 
omdat hij daarover niet beschikte). In deze gevallen is het belangrijk dat de 
aanvankelijke waarschuwing wordt gecorrigeerd, zodra de verkeerde informatie aan het 
licht komt.  

9. AANVULLENDE INFORMATIE VERSTUREN 

Om het risico zo klein mogelijk te houden en een goede samenwerking tussen de 
lidstaten te verzekeren, is het van belang dat de informatie in een waarschuwing zo 
volledig mogelijk is en dat de betrokken lidstaten kunnen beschikken over alle relevante 
informatie. Met name is het belangrijk aanvullende informatie te versturen, als dit het 
beëindigen van de waarschuwing kan bespoedigen of als dit andere lidstaten bewuster 
kan maken van de aanwezigheid van een ernstig risico. Hierdoor hebben de lidstaat die 
de waarschuwing stuurde en alle andere betrokken lidstaten de kans om de andere 
lidstaten feedback of aanvullende informatie over de waarschuwingen te geven, die 
duidelijk gekoppeld is aan de oorspronkelijke waarschuwingsboodschap. Voorbeelden 
hiervan: 

- de lidstaten die de waarschuwing hebben ontvangen, willen bevestigen dat de 
desbetreffende dienst inderdaad wordt verricht op hun grondgebied en dat zij de 
informatie in de aanvankelijke waarschuwing bevestigen of weerleggen op basis 
van hun waarnemingen/aanwijzingen; 

- de lidstaten die de waarschuwing hebben gestuurd of ontvangen, willen 
informatie verstrekken over de maatregelen die zij in overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht tegen de dienstverlener hebben getroffen om het risico te 
verkleinen of uit te sluiten;  

- de lidstaten die de waarschuwing hebben ontvangen, willen aanvullende 
informatie vragen aan de lidstaat die de waarschuwing stuurde, bijvoorbeeld als 
de informatie in de waarschuwing als onduidelijk of onvolledig werd beschouwd; 

- de lidstaten die de waarschuwing hebben ontvangen, willen de andere lidstaten 
laten weten dat vanuit hun optiek een waarschuwing beëindigd zou kunnen 
worden, omdat volgens hen het risico niet langer (op hun grondgebied) bestaat. 

Het is van belang dat het sturen van herhaalde of irrelevante/onbelangrijke informatie in 
waarschuwingen wordt vermeden. 
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DEEL 2: IMI-GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR WAARSCHUWINGEN 
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10. INLEIDING 

In deze gebruikershandleiding wordt ingegaan op de technische afhandeling van 
waarschuwingen in het Informatiesysteem Interne Markt (IMI). Beschreven wordt welke 
rollen autoriteiten en afzonderlijke gebruikers kunnen vervullen bij het 
waarschuwingsmechanisme en hoe de functies in IMI in ieder stadium van het 
waarschuwingsproces moeten worden gebruikt. Ook wordt uitgelegd hoe het systeem 
moet worden opgezet, zodat waarschuwingen in elk land doeltreffend kunnen worden 
afgehandeld.  

De handleiding richt zich op die functies in IMI die rechtstreeks betrekking hebben op 
waarschuwingen. Voor algemene informatie over het gebruik van IMI, bijvoorbeeld hoe 
zich te registeren, in te loggen en een reguliere informatie-uitwisseling in IMI af te 
handelen, wordt verwezen naar het beschikbare materiaal op de IMI-website 
(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training_nl.html), met name: 

• de IMI-handleiding; en 

• de interactieve leermodules (ontwikkeld met Captivate).  

Voor richtsnoeren voor de criteria en voorwaarden voor het versturen van 
waarschuwingen wordt verwezen naar het eerste deel van dit document, de "richtsnoeren 
inzake het gebruik van het waarschuwingsmechanisme". 

11. WAARSCHUWINGEN IN HET IMI-SYSTEEM 

11.1. De modulaire structuur van IMI 

IMI is één informatiesysteem dat is opgebouwd uit afzonderlijke blokken (modules) 
voor elk wetgevingsgebied waarin het wordt gebruikt. Een module ondersteunt een of 
meer procedures (workflows). In de IMI-module voor de Dienstenrichtlijn is er een 
procedure voor de reguliere informatie-uitwisseling en een afzonderlijke procedure voor 
het waarschuwingsmechanisme. De toegang tot iedere procedure is beperkt tot 
autoriteiten die specifiek hiervoor zijn geregistreerd. Dit betekent dat een autoriteit die 
tot taak heeft waarschuwingen in IMI af te handelen, toegang moet hebben tot (1) het 
IMI-systeem, (2) de module voor diensten en (3) de waarschuwingsprocedure. 

11.2. De levenscyclus van een waarschuwing 

De basiscyclus van een waarschuwing bestaat uit vijf stappen, die door de betrokkenen 
worden bepaald.  

(1) Iedere autoriteit in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) die 
voor de procedure voor waarschuwingen is geregistreerd, kan een waarschuwing 
initiëren wanneer zij zich bewust wordt van een gevaarlijke dienstverlenings-
activiteit op haar bevoegdheidsterrein. Zij dient een waarschuwing in bij een 
waarschuwingscoördinator in haar eigen lidstaat. De waarschuwingscoördinator 
controleert de waarschuwing en verzendt deze naar andere lidstaten. 
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(2) In elke ontvangende lidstaat bevestigt een waarschuwingscoördinator die als 
"mailbox voor waarschuwingen" is aangewezen, de ontvangst van de 
waarschuwing. Hij verspreidt de waarschuwing onder de relevante 
waarschuwingscoördinatoren en -autoriteiten in zijn land. De 
waarschuwingscoördinatoren kunnen andere ontvangers toevoegen.  

  

(3) De lidstaat van vestiging van de betrokken dienstverlener is verantwoordelijk 
voor het beheren van de beëindiging van de waarschuwing wanneer het risico is 
weggenomen. Als de lidstaat van vestiging niet bekend is, is de lidstaat die de 
waarschuwing heeft geïnitieerd verantwoordelijk voor de beëindiging.  

Iedere autoriteit die de waarschuwing heeft ontvangen in de lidstaat van 
vestiging, kan een voorstel doen tot het beëindigen van de waarschuwing. Alle 
overige autoriteiten die in dat land bij de waarschuwing betrokken zijn, kunnen 
opmerkingen over het beëindigingsvoorstel indienen. Zodra overeenstemming 
onder hen is bereikt, kan een geselecteerde waarschuwingscoördinator (de 
"beëindigingscoördinator") het beëindigingsvoorstel naar alle andere 
betrokken lidstaten verzenden. 

(4) Vervolgens kunnen alle andere lidstaten die de waarschuwing hebben ontvangen, 
bezwaar maken tegen de beëindiging van de waarschuwing indien zij over 
informatie beschikken waaruit blijkt dat het risico aanhoudt. De 
waarschuwingsautoriteiten dienen dergelijke bezwaren in bij een 
waarschuwingscoördinator, die ze naar alle andere betrokken lidstaten kan 
verzenden. 

 

(5) Als eenmaal is vastgesteld dat het risico is weggenomen, kan de 
beëindigingscoördinator in de lidstaat van vestiging de waarschuwing 
beëindigen. 

Tijdens de gehele levenscyclus van een waarschuwing en tot de beëindiging hiervan, 
kunnen alle betrokken lidstaten op elk moment aanvullende informatie aan de 
waarschuwing toevoegen. 

12. BETROKKENEN BIJ WAARSCHUWINGEN EN HUN ROLLEN 

12.1. Rollen voor autoriteiten bij waarschuwingen 

Wanneer autoriteiten toegang krijgen tot de waarschuwingsprocedure in IMI, wordt hun 
een rol als waarschuwingsautoriteit of als waarschuwingscoördinator toegewezen. 

NB: "indienen" en "verspreiden" verwijzen in het kader van het waarschuwings-
mechanisme in IMI altijd naar activiteiten binnen een lidstaat. "Verzenden" betekent het 
versturen van informatie vanuit een lidstaat naar de andere lidstaat. 

NB: autoriteiten in de lidstaat die de beëindiging voorstelt, kunnen "opmerkingen" 
over het beëindigingsvoorstel indienen voordat dit wordt verzonden. Na de verzending 
kunnen autoriteiten in de andere lidstaten "bezwaren" hiertegen indienen. 
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Eén waarschuwingscoördinator wordt aangewezen als mailbox voor waarschuwingen 
voor zijn lidstaat. 5 Deze rollen staan los van eventuele andere rollen die de betrokken 
autoriteiten in IMI hebben. Zo kan een nationale IMI-coördinator (NIMIC) als 
waarschuwingsautoriteit optreden en een autoriteit die antwoord geeft aan een 
coördinator bij een reguliere informatie-uitwisseling, kan als waarschuwingscoördinator 
optreden. 

12.1.1. Waarschuwingsautoriteit 

Waarschuwingsautoriteiten zijn doorgaans autoriteiten met bevoegdheden op het gebied 
van gezondheid en veiligheid van personen of milieu. Ze kunnen een waarschuwing 
initiëren en deze indienen bij een aan hen gelieerde waarschuwingscoördinator. Ze 
kunnen ook waarschuwingen ontvangen die door de mailbox voor waarschuwingen of 
door een waarschuwingscoördinator naar hen zijn verstuurd en op deze waarschuwingen 
reageren. Ze kunnen beëindigingsvoorstellen of opmerkingen hierover indienen. 
Indien een andere lidstaat de beëindiging van een waarschuwing voorstelt, kunnen zij bij 
de waarschuwingscoördinator bezwaren hiertegen indienen. 

12.1.2. Waarschuwingscoördinator 

De taak van waarschuwingscoördinatoren is ervoor te zorgen dat waarschuwingen alleen 
worden verzonden wanneer het nodig is en dat ze naar behoren worden behandeld. 
Waarschuwingscoördinatoren hebben doorgaans bevoegdheden op het gebied van 
gezondheid en veiligheid van personen of milieu. Ze moeten ook een goed inzicht 
hebben in de bestuurlijke structuren die relevant zijn voor waarschuwingen in hun 
lidstaat. Waarschuwingscoördinatoren kunnen waarschuwingen naar andere lidstaten 
verzenden en waarschuwingsautoriteiten en andere waarschuwingscoördinatoren 
als ontvangers van binnenkomende waarschuwingen toevoegen. Ze kunnen 
aanvullende informatie verzenden, beëindigingsvoorstellen verzenden en, indien een 
andere lidstaat de beëindiging van een waarschuwing voorstelt, bezwaren tegen de 
beëindiging verzenden. Daarnaast kunnen waarschuwingscoördinatoren ook alle 
functies van een waarschuwingsautoriteit uitoefenen. Dit betekent dat ze, bijvoorbeeld, 
een waarschuwing kunnen initiëren en deze vervolgens zelf kunnen verzenden. 

12.1.3. Waarschuwingscoördinator die als mailbox voor waarschuwingen 
is aangeduid 

Een waarschuwingscoördinator die als mailbox voor waarschuwingen is aangeduid, is 
het centrale punt voor binnenkomende waarschuwingen in zijn lidstaat. Hij bevestigt de 
ontvangst van een binnenkomende waarschuwing en hij is verantwoordelijk voor de 
eerste verspreiding van de waarschuwing onder waarschuwingscoördinatoren en -
autoriteiten in zijn lidstaat. Hij zorgt ervoor dat de waarschuwing alleen wordt 
doorgestuurd naar betrokkenen (coördinatoren en/of autoriteiten) die bevoegd zijn om 

                                                 
5  Ten behoeve van een goede coördinatie en om gegevensbeschermingsredenen beveelt de Commissie 

aan één mailbox voor waarschuwingen per lidstaat aan te duiden. Het is echter technisch mogelijk 
meerdere mailboxen te registreren, bijvoorbeeld één voor iedere regio in een federale lidstaat. 
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deze af te handelen. Hiertoe moet de als mailbox voor waarschuwingen aangeduide 
coördinator goed op de hoogte zijn van de bestuurlijke structuren in zijn lidstaat.  

De mailbox voor waarschuwingen ontvangt ook automatisch iedere waarschuwing die 
vanuit zijn lidstaat wordt verzonden. Zo kan deze alle binnenkomende en uitgaande 
waarschuwingen bijhouden.  

Daarnaast heeft de als mailbox voor waarschuwingen aangeduide coördinator dezelfde 
handelingsmogelijkheden als waarschuwingscoördinatoren en -autoriteiten. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat hij ook waarschuwingen kan initiëren en ze vervolgens kan verzenden. 

12.1.4. De instelling "eindgoedkeuring" voor 
waarschuwingscoördinatoren 

IMI laat de lidstaten enige flexibiliteit in het definiëren van de relatie tussen 
waarschuwingsautoriteiten en waarschuwingscoördinatoren. 
Waarschuwingscoördinatoren (inclusief coördinatoren die als mailbox voor 
waarschuwingen zijn aangeduid) kan de mogelijkheid worden gegeven de inhoud van 
bij hen ingediende waarschuwingen of hiermee samenhangende informatie aan te passen 
of te verwijderen. Als er besloten wordt dat een waarschuwingscoördinator over deze 
mogelijkheid moet beschikken, moet een vakje bij de instellingen voor de 
waarschuwingsprocedure worden aangevinkt om aan te geven dat de 
waarschuwingscoördinator het recht van "eindgoedkeuring" heeft met betrekking tot 
waarschuwingen die hij namens zijn lidstaat verzendt. 

Wanneer een coördinator geen recht van eindgoedkeuring heeft, behoudt de initiërende 
autoriteit het recht de waarschuwing of hiermee samenhangende informatie die zij heeft 
ingediend aan te passen of te verwijderen. 

12.2. Rollen voor gebruikers bij waarschuwingen 

Wanneer een autoriteit toegang krijgt tot de waarschuwingsprocedure in de IMI-module 
voor diensten, wordt de gebruiker bij deze autoriteit die de rol heeft van lokale 
gegevensbeheerder (verantwoordelijk voor het registeren van gebruikers en het 
bijhouden van gegevens betreffende de autoriteit) automatisch alle gebruikersrechten 
voor waarschuwingen toegekend. 6 Hij kan vervolgens verschillende gebruikersrollen 
aan zijn collega’s toekennen, naar gelang de grootte van de autoriteit en hun 
verantwoordelijkheden ten aanzien van waarschuwingen. 

12.2.1. Raadpleger van waarschuwingen 

"Raadplegers van waarschuwingen" kunnen de volledige inhoud van alle 
waarschuwingen waartoe hun autoriteit toegang heeft, bekijken (inclusief hierin 
opgenomen persoonsgegevens). Ze kunnen alle gegevens van waarschuwingen opslaan 
of afdrukken, maar ze kunnen geen actie ondernemen, zoals een waarschuwing 
initiëren, deze bijwerken of de beëindiging ervan voorstellen.  
                                                 
6  Indien er meerdere gebruikers zijn met rechten van een lokale gegevensbeheerder, krijgen zij allemaal 

gebruikersrechten voor waarschuwingen. 
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12.2.2. Behandelaar van waarschuwingen 

De taak van "behandelaars van waarschuwingen" is waarschuwingen namens hun 
autoriteit af te handelen. Ze kunnen waarschuwingen initiëren en deze bij een 
waarschuwingscoördinator indienen voor verzending. Ze kunnen waarschuwingen 
ontvangen en erop reageren. Ze kunnen aanvullende informatie over een 
waarschuwing indienen of vragen. Ze kunnen een beëindigingsvoorstel indienen, ze 
kunnen opmerkingen maken over beëindigingsvoorstellen die door andere autoriteiten in 
hun eigen lidstaat zijn ingediend en ze kunnen bezwaar maken tegen de beëindiging van 
een waarschuwing als een andere lidstaat dit voorstelt. Behandelaars van 
waarschuwingen bij een waarschuwingscoördinator mogen geen waarschuwingen 
verzenden of verspreiden. 

12.2.3. Verzender van waarschuwingen (alleen voor 
waarschuwingscoördinatoren) 

De gebruikersrol "verzender van waarschuwingen" is alleen beschikbaar voor gebruikers 
bij een waarschuwingscoördinator. Verzenders van waarschuwingen zijn 
verantwoordelijk voor de verspreiding van waarschuwingen in hun eigen lidstaat en 
voor de verzending van waarschuwingen en hiermee samenhangende informatie naar 
andere lidstaten. Verzenders van waarschuwingen bij een mailbox voor waarschuwingen 
bevestigen de ontvangst van waarschuwingen en dragen zorg voor de eerste 
verspreiding van de waarschuwing onder de waarschuwingscoördinatoren en -
autoriteiten in hun land. Verzenders van waarschuwingen bij andere 
waarschuwingscoördinatoren bepalen welke extra autoriteiten in hun regio of op hun 
bevoegdheidsterrein de waarschuwing moeten ontvangen. 

Verzenders van waarschuwingen bij een waarschuwingscoördinator kunnen nieuwe 
waarschuwingen naar andere lidstaten verzenden. Ze kunnen aanvullende informatie 
over lopende waarschuwingen indienen en verzenden. Ze kunnen ook een 
intrekkingsvoorstel met betrekking tot een waarschuwing, beëindigingsvoorstellen en 
bezwaren tegen de beëindiging van een waarschuwing verzenden. 

Als de waarschuwingscoördinator het recht van "eindgoedkeuring" heeft, kunnen zijn 
verzenders van waarschuwingen de inhoud van waarschuwingen en hiermee 
samenhangende informatie vóór de verzending aanpassen. Deze instelling geeft hen ook 
de bevoegdheid een waarschuwing of hiermee samenhangende informatie vóór 
verzending te verwijderen. 

12.2.4. Basisgebruiker 

Alle IMI-gebruikers bij een autoriteit met toegang tot de waarschuwingsprocedure die 
geen lokale gegevensbeheerders zijn en die geen van de eerder beschreven specifieke 
rollen bij waarschuwingen hebben, ontvangen automatisch een basistoegang tot de 
waarschuwingen. Ze hebben een algemeen overzicht van alle waarschuwingen 
(binnenkomende en uitgaande) van hun autoriteit, maar ze kunnen de gegevens van de 
waarschuwingen niet bekijken. Ze kunnen geen waarschuwingen initiëren of actie 
ondernemen met betrekking tot lopende waarschuwingen.  

Dit is ook de standaardtoegang voor iedereen binnen de autoriteit die reeds gebruik 
maakt van de procedure voor verzoeken om informatie in de IMI-module voor diensten. 
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Zo krijgt een behandelaar van verzoeken automatisch basisgebruikersrechten voor 
waarschuwingen. Als hij een meer actieve rol ten aanzien van waarschuwingen moet 
vervullen, kan deze rol hem worden toegekend naast zijn rol als behandelaar van 
verzoeken. 

12.2.5. Gecombineerde rollen 

In IMI kunnen gebruikers ook gecombineerde rollen hebben. Een gebruiker bij een 
waarschuwingscoördinator die rechten van een verzender van waarschuwingen heeft, kan 
ook rechten als behandelaar van waarschuwingen hebben. Hij mag dan waarschuwingen 
initiëren, indienen en verzenden.  

Let wel: het indienen en het verzenden blijven twee verschillende stappen, die 
afzonderlijk moeten worden verricht, zelfs als dit door dezelfde persoon gebeurd. 

 
Verschillen tussen behandelaars en verzenders van waarschuwingen – Wie doet wat? 

  

Behandelaar van 
waarschuwingen 

(bij een 
waarschuwings-
autoriteit of -
coördinator) 

Verzender van 
waarschuwingen  

(alleen beschikbaar 
bij waarschuwings-
coördinatoren) 

Indienen √  
Een waarschuwing initiëren 

Verzenden  √ 

Indienen √ √ Aanvullende informatie 
versturen/vragen 

Verzenden  √ 

Indienen √  Een waarschuwing intrekken 

(alleen initiërende autoriteit en 
coördinator) 

Verzenden  √ 

Indienen √  

Opmerkingen 
maken √ √ 

De beëindiging van een 
waarschuwing voorstellen 

(alleen in lidstaat van vestiging) 
Verzenden  √ 

Indienen √ √ Bezwaar maken tegen een 
beëindigingsvoorstel 

Verzenden  √ 

Een waarschuwing beëindigen  √ 
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(alleen coördinator die het beëindigingsvoorstel 
heeft verzonden) 

 

13. WAARSCHUWINGEN BEHANDELEN IN IMI 

Waarschuwingen hebben een duidelijk gedefinieerde levenscyclus bestaande uit een 
aantal basisstappen (zie punt 2.2) en aanvullende optionele stappen die niet altijd nodig 
zijn. Wanneer er van een stap naar de volgende wordt overgegaan, wordt de status van 
de waarschuwing automatisch bijgewerkt en op het scherm weergegeven. 

13.1. Een waarschuwing versturen 

13.1.1. Een waarschuwing initiëren en indienen 

Om een waarschuwing te kunnen initiëren, moeten de gebruikers behandelaars van 
waarschuwingen bij een waarschuwingsautoriteit of bij een waarschuwingscoördinator 
zijn. De behandelaar van waarschuwingen moet allereerst een checklist met criteria voor 
het versturen van een waarschuwing invullen (zie deel 1 van dit document voor de 
criteria in detail). Hij wordt door IMI automatisch door dit proces geleid. Als er aan alle 
criteria is voldaan, voert hij de gegevens in van de dienstverlener die het potentiële 
gevaar veroorzaakt, alsook een beschrijving van de zaak. Hij kan ook bijlagen 
toevoegen. Uit de lijst van coördinatoren die aan zijn autoriteit zijn gelieerd, kiest hij de 
waarschuwingscoördinator die verantwoordelijk zal zijn voor het verzenden van de 
waarschuwing. Hij selecteert de lidsta(a)t(en) waarnaar de waarschuwing moet worden 
verzonden. Als hij informatie heeft over autoriteiten in de geselecteerde lidstaten die 
volgens hem zouden moeten worden gewaarschuwd, kan hij deze informatie in het 
vrijetekstveld invoeren.  

Zodra er een concept van de waarschuwing in een bepaald stadium van de 
gegevensinvoer wordt opgeslagen, krijgt de waarschuwing een nummer. De status van 
de waarschuwing is:  

"Concept-waarschuwing" 

Nadat hij alle stappen heeft doorlopen, dient de behandelaar van waarschuwingen de 
waarschuwing in bij de geselecteerde waarschuwingscoördinator. De status van de 
waarschuwing verandert in: 

"Waarschuwing ingediend voor verzending" 

13.1.2. Een waarschuwing verzenden 

Alle verzenders van waarschuwingen bij de geselecteerde waarschuwingscoördinator 
worden met een automatische e-mail ervan op de hoogte gesteld dat ze een te verzenden 
waarschuwing hebben ontvangen.  

Als zij menen dat hun autoriteit niet bevoegd is om te beslissen of de waarschuwing al 
dan niet moet worden verzonden en dat de waarschuwing naar een andere 
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waarschuwingscoördinator moet worden verstuurd, kunnen ze de waarschuwing naar die 
andere waarschuwingscoördinator doorsturen. 

Zodra een verzender van waarschuwingen de waarschuwing heeft aanvaard, verandert de 
status van de waarschuwing in: 

"Waarschuwing klaar voor verzending" 

De verzender van waarschuwingen moet controleren of er inderdaad aan alle criteria is 
voldaan en of de informatie juist en volledig is.  

Als de waarschuwingscoördinator het recht van "eindgoedkeuring" heeft, kan de 
verzender van waarschuwingen de inhoud van de waarschuwing aanpassen. Deze 
instelling geeft hem ook de bevoegdheid de waarschuwing te verwijderen indien hij 
concludeert dat deze niet moet worden verzonden.  

Als deze instelling niet is geactiveerd en een verzender van waarschuwingen, 
bijvoorbeeld, ontdekt dat er belangrijke informatie ontbreekt, kan hij contact opnemen 
met de waarschuwingsautoriteit buiten IMI om en verzoeken de waarschuwing aan te 
passen. Indien hij concludeert dat de waarschuwing helemaal niet moet worden 
verstuurd, kan hij de autoriteit vragen om de waarschuwing te verwijderen. 

De verzender van waarschuwingen kan, onafhankelijk van de instelling 
"eindgoedkeuring", altijd ontvangende lidstaten aan de waarschuwing toevoegen indien 
dit volgens hem noodzakelijk is omdat er een risico in die lidstaten zou kunnen bestaan. 

Wanneer de verzender van waarschuwingen ervan overtuigd is dat de waarschuwing 
klaar is voor verzending, verzendt hij deze naar de geselecteerde lidsta(a)t(en). Iedere 
waarschuwing wordt automatisch ook naar de Commissie verstuurd, zoals voorzien in de 
Dienstenrichtlijn. 

De waarschuwing krijgt de status: "Waarschuwing verzonden" 

13.2. Een waarschuwing aanpassen en corrigeren 

Nadat een waarschuwing is verzonden, kan alleen de initiërende lidstaat de informatie in 
de waarschuwing aanpassen of corrigeren. Als hij nieuwe informatie over het onderwerp 
ontvangt, kan hij: 

• een ontvangende lidstaat toevoegen, 

• de lidstaat van vestiging van de dienstverlener veranderen 7, 

• de gegevens van de dienstverlener wijzigen en 

• de beschrijving van de zaak wijzigen. 

Alleen de waarschuwingscoördinator die de waarschuwing heeft verzonden, kan een 
ontvangende lidstaat toevoegen en de lidstaat van vestiging veranderen. Als deze 

                                                 
7  Dit is alleen mogelijk zolang er geen beëindigingsvoorstel in behandeling is. 
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waarschuwingscoördinator het recht van "eindgoedkeuring" heeft, kan deze ook de 
gegevens van de dienstverlener en de beschrijving van de zaak wijzigen, anders heeft de 
initiërende autoriteit dit recht. 

De wijzigingen worden automatisch op de waarschuwing toegepast en zijn 
onmiddellijk zichtbaar voor alle ontvangers. Een nieuwe verzending is niet nodig.  

Als de lidstaat van vestiging is gewijzigd, worden alle ontvangers van de waarschuwing 
met een automatische e-mail hierover ingelicht. 

13.3. Een waarschuwing intrekken 

Ondanks de ingebouwde waarborgen is het toch mogelijk dat een lidstaat op grond van 
verkeerde of onnauwkeurige informatie of bewijzen een waarschuwing heeft verstuurd 
en de fout pas in een later stadium ontdekt. Als duidelijk wordt dat dit het geval is, moet 
de initiërende lidstaat de waarschuwing intrekken. Dit is in ieder stadium van de 
levenscyclus van de waarschuwing mogelijk. Evenals het versturen van een 
waarschuwing verloopt het intrekken in twee stappen. De initiërende autoriteit dient een 
intrekkingsvoorstel in, waarna de waarschuwing overgaat in de status 
"Intrekkingsvoorstel klaar voor verzending". 

De waarschuwingscoördinator verzendt het intrekkingsvoorstel (de knop "Verzenden" 
is te vinden via het tabblad "Beheer intrekkingen"). Vanaf dat moment is de 
waarschuwing niet langer actief. Er kan geen nieuwe informatie worden toegevoegd en 
alleen een beperkte weergave van de waarschuwing is zichtbaar voor ontvangers. De 
status van de waarschuwing is "Waarschuwing ingetrokken". 

13.4. Ontvangers van een waarschuwing beheren 

13.4.1. Ontvangst van een waarschuwing bevestigen 

Verzonden waarschuwingen arriveren bij de mailbox voor waarschuwingen van iedere 
lidstaat die als ontvanger is geselecteerd en bij de Commissie. 8  

De verzenders van waarschuwingen bij een als mailbox voor waarschuwingen 
aangeduide coördinator hebben de taak de ontvangst van binnenkomende 
waarschuwingen te bevestigen. Ze worden met een automatische e-mail ervan op de 
hoogte gesteld dat er een nieuwe waarschuwing is binnengekomen. De waarschuwing 
heeft de status "Waarschuwing verzonden, ontvangst nog niet bevestigd". 

13.4.2. Een waarschuwing verspreiden 

De verzenders van waarschuwingen bij de mailbox voor waarschuwingen zijn ook 
verantwoordelijk voor de eerste verspreiding van een binnenkomende waarschuwing. 
Zij selecteren de waarschuwingscoördinatoren en -autoriteiten die de waarschuwing 

                                                 
8  Om gegevensbeschermingsredenen kan de Commissie de persoonsgegevens in een waarschuwing niet 

bekijken.  
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moeten ontvangen en verspreiden de waarschuwing onder hen. Als de initiërende lidstaat 
autoriteiten heeft voorgesteld die volgens hem de waarschuwing moeten ontvangen, 
controleren de verzenders van waarschuwingen dit; als zij het ermee eens zijn, nemen zij 
deze autoriteiten in de lijst van ontvangers op. 

De verzenders van waarschuwingen bij de geselecteerde waarschuwingscoördinatoren 
kunnen vervolgens andere ontvangers toevoegen. 

Zodra een waarschuwing is verspreid, kunnen alleen de verzenders van waarschuwingen 
bij mailboxen voor waarschuwingen ontvangers verwijderen. Ontvangers kunnen 
alleen worden verwijderd als zij nog geen actie hebben ondernomen naar aanleiding van 
de waarschuwing. Dit zou kunnen gebeuren als een ontvanger meent dat een 
waarschuwing niet relevant is voor zijn autoriteit en hij de mailbox voor 
waarschuwingen hierover inlicht. Indien de autoriteit uit de lijst van ontvangers wordt 
verwijderd, zal zij geen informatie ontvangen over de volgende stappen in de 
levenscyclus van de waarschuwing. 

NB: de verspreiding gebeurt ook in de lidstaat die de waarschuwing initieerde. De 
mailbox voor waarschuwingen in die lidstaat ontvangt automatisch alle uitgaande 
waarschuwingen. Zodra een waarschuwing is verzonden, kan de mailbox voor 
waarschuwingen in de initiërende lidstaat aanvullende ontvangers in zijn land 
selecteren en de waarschuwing onder hen verspreiden. 

13.5. Aanvullende informatie over een waarschuwing versturen en vragen 

Op elk moment van de levenscyclus van een waarschuwing kan een lidstaat die bij de 
waarschuwing betrokken is, informatie hieraan toevoegen, bijvoorbeeld om de overige 
ontvangende lidstaten te informeren over de maatregelen die hij tegen de dienstverlener 
in kwestie heeft getroffen (zie deel 1 van dit document voor meer voorbeelden). Als het 
niet gaat om de lidstaat die verantwoordelijk is voor de beëindiging van de 
waarschuwing, kan de lidstaat ook van de functie voor aanvullende gegevens gebruik 
maken om aan die lidstaat voor te stellen de waarschuwing te beëindigen. Evenzo 
kunnen de ontvangende lidstaten aanvullende gegevens aanvragen bij de initiërende 
lidstaat of een andere lidstaat die eerder gegevens aan de waarschuwing heeft 
toegevoegd. 

Zowel het versturen als het aanvragen van aanvullende gegevens gebeurt in twee 
stappen. Een behandelaar of verzender van waarschuwingen dient de gegevens bij een 
waarschuwingscoördinator in en een verzender van waarschuwingen bij de 
waarschuwingscoördinator controleert de gegevens en verzendt ze. 

Alle behandelaars en verzenders van waarschuwingen bij alle autoriteiten die bij de 
waarschuwing betrokken zijn, worden met een automatische e-mail ervan op de hoogte 
gesteld dat er nieuwe gegevens aan de waarschuwing zijn toegevoegd. 

13.6. Een waarschuwing beëindigen 

Zoals uitgelegd in de richtsnoeren inzake waarschuwingen, is de lidstaat waarin de 
dienstverlener is gevestigd verantwoordelijk voor het starten van de 
beëindigingsprocedure. Dit moet gebeuren zodra het risico is weggenomen. 
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Indien de lidstaat van vestiging onbekend is, is de lidstaat die de waarschuwing 
initieerde verantwoordelijk voor het beëindigingsproces. 

Het beëindigingsprocedure bestaat uit twee fasen: 

• In de eerste fase hebben alle autoriteiten in de lidstaat van vestiging de 
mogelijkheid om het erover eens te worden dat de beëindiging van de 
waarschuwing aan de andere lidstaten moet worden voorgesteld (= 
commentaarperiode). 

• In de tweede fase hebben alle andere betrokken lidstaten, nadat het 
beëindigingsvoorstel is verzonden, de mogelijkheid om bezwaar te maken 
tegen de beëindiging indien zij menen dat de waarschuwing actief moet 
blijven (= bezwaarperiode). 

13.6.1. De beëindiging van een waarschuwing voorstellen 

De behandelaars van waarschuwingen bij een ontvangende autoriteit in de lidstaat van 
vestiging kunnen een beëindigingsvoorstel doen als zij hebben vastgesteld dat het risico 
niet langer bestaat. Het beëindigingsvoorstel kan worden ingediend bij een coördinator 
die aan de autoriteit is gelieerd. Deze wordt de "beëindigingscoördinator". 

Zodra ze het voorstel indienen (zonder enige actie van de beëindigingscoördinator!), 
worden alle andere autoriteiten die de waarschuwing in de lidstaat van vestiging hebben 
ontvangen, met een automatische e-mail ervan op de hoogte gesteld dat zij opmerkingen 
aan het beëindigingsvoorstel kunnen toevoegen. Indien de beëindigingscoördinator het 
recht van eindgoedkeuring heeft, kan deze het beëindigingsvoorstel op elk moment 
aanpassen of verwijderen. 

 

De status van de waarschuwing wordt "Beëindigingsvoorstel, opmerkingen welkom". 

13.6.2. Opmerkingen over een beëindigingsvoorstel indienen 

Opmerkingen over het beëindigingsvoorstel zijn welkom in de lidstaat van vestiging 
gedurende een periode die door alle lidstaten is afgesproken. In deze periode kan het 
voorstel nog worden aangepast of geannuleerd door de waarschuwingsautoriteit die het 
heeft ingediend of door de beëindigingscoördinator (afhankelijk van de instelling 
"eindgoedkeuring").  

Aan het eind van de commentaarperiode worden de verzenders van waarschuwingen bij 
de beëindigingscoördinator per e-mail ervan op de hoogte gesteld dat de 
commentaarperiode is verstreken. Vanaf dat ogenblik kunnen er geen verdere 
opmerkingen worden toegevoegd. Het beëindigingsvoorstel zelf kan echter nog worden 
aangepast of geannuleerd. De status van de waarschuwing verandert in 
"Beëindigingsvoorstel klaar voor verzending". 

NB: omdat de commentaarfase alleen betrekking heeft op activiteiten in een lidstaat, 
is er in dit stadium geen tweede stap van een waarschuwingscoördinator nodig.  
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13.6.3. Een beëindigingsvoorstel verzenden 

Een verzender van waarschuwingen bij de beëindigingscoördinator beoordeelt 
vervolgens alle ontvangen opmerkingen en beslist op basis hiervan of het 
beëindigingsvoorstel al dan niet naar de andere lidstaten moet worden verzonden.  

Als hij concludeert dat de waarschuwing actief moet blijven, kan hij het 
beëindigingsvoorstel annuleren (indien de beëindigingscoördinator tot wie hij behoort 
het recht van eindgoedkeuring heeft) of de autoriteit die het beëindigingsvoorstel 
indiende verzoeken het te annuleren. 

Als hij concludeert dat de waarschuwing moet worden beëindigd, verzendt hij het 
voorstel (de knop "Verzenden" is te vinden via het tabblad "Beheer beëindigingen"). 
Hij kan ervoor kiezen afzonderlijke opmerkingen of alle opmerkingen die in zijn 
lidstaat zijn ontvangen bij het voorstel te sluiten. Bij de verzending wordt een 
automatische e-mail verstuurd naar alle behandelaars en verzenders van waarschuwingen 
die de waarschuwing hebben ontvangen in alle betrokken lidstaten. Hierin worden ze 
ervan op de hoogte gesteld dat de beëindiging van de waarschuwing is voorgesteld. De 
status van de waarschuwing verandert in "Beëindigingsvoorstel, bezwaar mogelijk". 

13.6.4. Bezwaar maken tegen een beëindigingsvoorstel 

Alle andere lidstaten kunnen nu bezwaar maken tegen de beëindiging van de 
waarschuwing, indien zij over informatie beschikken waaruit blijkt dat het risico 
aanhoudt. 

De periode waarin bezwaren kunnen worden ingediend, wordt eveneens in 
overeenstemming met alle lidstaten vastgesteld. In deze periode kunnen behandelaars en 
verzenders van waarschuwingen bij waarschuwingsautoriteiten en -coördinatoren 
bezwaren indienen bij een waarschuwingscoördinator. Zij kunnen dit doen via de 
functie "Aanvullende informatie", kop "Bezwaar tegen een beëindigingsvoorstel". 

De indiening en verzending van bezwaren verloopt in twee stappen, evenals het 
versturen van andere soorten aanvullende informatie. Een verzender van 
waarschuwingen bij een waarschuwingscoördinator beslist of het bezwaar al dan niet 
naar andere lidstaten moet worden verzonden. Zodra het is verzonden, worden alle 
ontvangers van de waarschuwing in alle lidstaten met een automatische e-mail over het 
bezwaar ingelicht.  

Wanneer de bezwaarperiode verstrijkt, worden de verzenders van waarschuwingen bij de 
beëindigingscoördinator in de lidstaat van vestiging met een automatische e-mail hiervan 
op de hoogte gesteld. 

13.6.5. Een waarschuwing beëindigen 

De beëindigingscoördinator in de lidstaat van vestiging beslist vervolgens of de 
waarschuwing moet worden beëindigd, rekening houdend met mogelijke bezwaren uit 
andere lidstaten. Om een waarschuwing te kunnen beëindigen, moet een gebruiker een 
verzender van waarschuwingen bij de beëindigingscoördinator zijn.  

De status van de waarschuwing wordt "Waarschuwing beëindigd". 
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Zodra de waarschuwing is beëindigd, blijft slechts een beperkt aantal gegevens voor alle 
gebruikers zichtbaar, namelijk: 

• een overzicht van de waarschuwing zonder persoonsgegevens; 

• de lijst van ontvangers; en 

• het historisch verloop van gebeurtenissen. 

Zes maanden na de beëindiging worden alle persoonsgegevens automatisch uit het 
systeem verwijderd. 

Indien een lidstaat, ondanks de beëindiging van de waarschuwing door de lidstaat van 
vestiging, ervan overtuigd is dat het risico nog niet is verwijderd, kan deze een nieuwe 
waarschuwing lanceren. 

14. HET VERLOOP VAN WAARSCHUWINGEN BIJHOUDEN 

14.1. Automatische e-mailberichten 

IMI stuurt automatisch gegenereerde e-mailberichten naar alle betrokkenen wanneer zij 
actie kunnen ondernemen met betrekking tot een waarschuwing of wanneer er nieuwe 
informatie hierover beschikbaar is. De e-mailberichten worden alleen gestuurd naar de 
afzonderlijke e-mailadressen van alle gebruikers met het relevante gebruikersprofiel voor 
waarschuwingen. Daarom is het van belang dat de in IMI geregistreerde e-mailadressen 
regelmatig worden gecontroleerd. 

Alle e-mails zijn gestandaardiseerde berichten en bevatten geen informatie over de 
inhoud van een waarschuwing of persoonsgegevens van de betrokken dienstverlener. 

14.2. Waarschuwingslijsten 

Iedere gebruiker met toegang tot de waarschuwingsprocedure in IMI heeft ook toegang 
tot de lijst van waarschuwingen waarbij zijn autoriteit betrokken is. De lijst toont: 

• nummers van waarschuwingen; 

• de betrokken dienstverlening; 

• de lidstaat van vestiging van de betrokken dienstverlener; 

• de autoriteit die de waarschuwing lanceerde; 

• de huidige status van de waarschuwing; en 

• de datum van verzending. 

De lijst is doorzoekbaar aan de hand van verschillende criteria en kan ook worden 
bereikt via de menukeuze "Waarschuwingen zoeken". 
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Afhankelijk van hun gebruikersprofiel kunnen gebruikers waarschuwingen uit deze lijst 
openen en actie ondernemen. 

14.3. Waarschuwingen afdrukken 

Waarschuwingsautoriteiten en -coördinatoren kunnen via IMI verstuurde en ontvangen 
waarschuwingen archiveren. Hiertoe kunnen zij in ieder stadium van de levenscyclus 
van de waarschuwing rapporten aanmaken en afdrukken, ook wanneer de waarschuwing 
zich in de conceptfase bevindt. 

Iedere gebruiker is in staat waarschuwingen af te drukken op het detailniveau dat voor 
hem zichtbaar is. Basisgebruikers kunnen dus alleen het algemene overzicht (met de lijst 
van ontvangers en het historisch verloop van de waarschuwing) afdrukken, terwijl 
raadplegers en behandelaars van waarschuwingen alle gegevens van een waarschuwing 
kunnen afdrukken. 

Wanneer een waarschuwing is ingetrokken of beëindigd en alleen nog een beperkte 
weergave zichtbaar is, kan alleen deze beperkte weergave worden afgedrukt. 

NB: iedere verdere verwerking van afgedrukte gegevens moet voldoen aan de nationale 
en Europese gegevensbeschermingsregels. 

15. WAARSCHUWINGEN EN GEGEVENSBESCHERMING 

De uitwisseling van informatie over waarschuwingen in IMI is noodzakelijk om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting. Zij is dus geheel rechtmatig in het licht van de 
gegevensbescherming. De Commissie is zich echter bewust van de 
gegevensbeschermingsimplicaties van een dergelijk systeem. Zij heeft daarom grote 
aandacht besteed aan het ontwerp van het systeem, ervoor zorgend dat het 
gegevensbescherming bevordert, en zij spoort de lidstaten, die verantwoordelijk zijn voor 
de toepassing van de gegevensbeschermingswetgeving wanneer zij waarschuwingen 
verzenden of ontvangen, aan erop toe te zien dat de gegevensbeschermingsregels op 
correcte wijze worden toegepast.  

Het waarschuwingsmechanisme bevat een aantal waarborgen voor de 
gegevensbescherming:  

• De toegang tot de gegevens is beperkt tot autoriteiten waaraan specifieke toegang tot 
waarschuwingen is verleend. 

• De checklist aan het begin van het proces voor het opstellen van een waarschuwing en 
de procedure in twee stappen met een waarschuwingscoördinator zorgen ervoor dat er 
geen onnodige waarschuwingen worden verzonden. 

• De initiërende lidstaat moet beoordelen welke andere lidsta(a)t(en) de waarschuwing 
moet(en) ontvangen. Dit en het feit dat de als mailbox voor waarschuwingen 
aangeduide coördinator moet beslissen welke specifieke autoriteiten in zijn lidstaat de 
waarschuwing moeten ontvangen, zorgen ervoor dat waarschuwingen niet breder 
worden verspreid dan nodig is om te voldoen aan de informatievereisten. 
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• Zoals voorzien in de Dienstenrichtlijn ontvangt de Commissie alle waarschuwingen 
die verzonden worden. Zij heeft echter geen toegang tot persoonsgegevens in de 
waarschuwingen en krijgt slechts een beperkte weergave van de waarschuwingen te 
zien. 

• Indien er ongegronde waarschuwingen zijn verzonden, ondanks alle 
voorzorgsmaatregelen, kunnen deze snel worden ingetrokken. Verkeerde gegevens 
kunnen worden gecorrigeerd of verwijderd. 

• De waarschuwingen worden beëindigd zodra er geen risico meer bestaat. De 
gegevens worden onmiddellijk onzichtbaar voor alle gebruikers zodra er een 
waarschuwing wordt beëindigd en persoonsgegevens worden zes maanden na de 
beëindiging verwijderd. 

Voor meer bijzonderheden over gegevensbescherming in het kader van het 
waarschuwingsmechanisme en in IMI in het algemeen wordt verwezen naar het verslag 
van de Commissie over de situatie op het gebied van gegevensbescherming in het 
Informatiesysteem Interne markt en de Aanbeveling van de Commissie inzake 
richtsnoeren betreffende gegevensbescherming voor het informatiesysteem voor de 
interne markt (IMI) 9. 

16. AANVULLENDE INFORMATIE VOOR COÖRDINATOREN – HET OZPETTEN VAN DE 
NODIGE STRUCTUREN VOOR WAARSCHUWINGEN IN UW LAND 

16.1. Eerste registratie door de Commissie 

Het enige systeemgerelateerde vereiste voor iedere lidstaat voor het gebruik van het 
waarschuwingsmechanisme in IMI is dat deze één autoriteit heeft geregistreerd als 
mailbox voor waarschuwingen. Toen het waarschuwingsmechanisme operationeel 
werd, heeft de Commissie de mailbox voor waarschuwingen voor alle lidstaten 
geregistreerd of, indien zij al geregistreerd waren in IMI, hun toegang tot 
waarschuwingen verleend en deze rol toegekend. 

De registratie van nieuwe waarschuwingscoördinatoren en -autoriteiten, indien nodig, 
valt onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten. 

Nationale IMI-coördinatoren (NIMIC’s) en supergedelegeerde IMI-cördinatoren 
(SDIMIC’s) zijn in hun geografische regio per definitie volledig verantwoordelijk voor 
alle wetgevingsgebieden en de hiermee samenhangende procedures in IMI. Daarom heeft 
de Commissie alle NIMIC’s en SDIMIC’s toegang verleend tot de 
waarschuwingsprocedure. Met deze toegang kunnen ze andere autoriteiten in hun land 
toegang verlenen tot de waarschuwingsprocedure. 

Deze administratieve rol loopt niet vooruit op de vraag welke inhoudelijke rol 
NIMIC’s en SDIMIC’s vervullen met betrekking tot waarschuwingen. Ze kunnen elk van 
de in punt 3.1 beschreven rollen voor autoriteiten krijgen, afhankelijk van hun 
bevoegdheden en de bestuurlijke structuur in hun land. 

                                                 
9  C(2009) 2041 def. PB L 100 van 18.4.2009, blz. 12. 
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16.2. Registratie van autoriteiten met toegang tot de 
waarschuwingsprocedure 

Waarschuwingscoördinatoren kunnen worden geregistreerd met toegang tot 
waarschuwingen door: 

• NIMIC’s, 

• SDIMIC’s, 

• IMI-coördinatoren wetgevingsgebied (LIMIC’s) 10 voor de 
Dienstenrichtlijn. 

Waarschuwingsautoriteiten kunnen worden geregistreerd met toegang tot 
waarschuwingen door: 

• NIMIC’s, 

• SDIMIC’s, 

• LIMIC’s en 

• gedelegeerde IMI-coördinatoren (DIMIC’s). 

DIMIC’s kunnen dus geen waarschuwingscoördinatoren registeren. 

Na de registratie van waarschuwingscoördinatoren is het van belang te bepalen of de 
coördinator in kwestie het recht van "eindgoedkeuring" in de waarschuwingsprocedure 
moet worden toegekend (d.w.z. of deze de inhoud van informatie over waarschuwingen 
die door een waarschuwingsautoriteit bij hem wordt ingediend, moet kunnen aanpassen 
of verwijderen). 

 

16.3. Autoriteiten en coördinatoren aan elkaar liëren 

Wanneer een autoriteit als waarschuwingsautoriteit toegang wordt verleend tot de 
waarschuwingsprocedure, moet zij aan ten minste één waarschuwingscoördinator in 

                                                 
10  Een LIMIC is een rol voor een coördinator met algemene bevoegdheid voor een wetgevingsgebied. In 

iedere lidstaat kan er slechts één LIMIC per wetgevingsgebied zijn. 

NB: de toegang tot de waarschuwingsprocedure moet los van de toegang tot het 
wetgevingsgebied diensten worden verleend. Wanneer er een nieuwe autoriteit moet 
worden geregistreerd met toegang tot waarschuwingen, moet dus: 

1. de autoriteit worden geregistreerd in IMI; 

2. aan de autoriteit toegang worden verleend tot het wetgevingsgebied diensten; 

3. aan de autoriteit toegang worden verleend tot de waarschuwingsprocedure. 
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haar land worden gelieerd. Daarna kunnen andere gelieerde 
waarschuwingscoördinatoren worden toegevoegd of verwijderd. 

Het is van belang dat waarschuwingsautoriteiten aan de juiste 
waarschuwingscoördinatoren worden gelieerd, aangezien zij informatie over 
waarschuwingen alleen bij een aan hen gelieerde waarschuwingscoördinator 
kunnen indienen.  

Anderzijds kunnen waarschuwingscoördinatoren waarschuwingen verspreiden onder 
alle waarschuwingsautoriteiten en -coördinatoren in hun land, ongeacht het feit of ze 
aan hen gelieerd zijn of niet. 

 


