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1. INLEIDING 

1.1. Over IMI 

Het informatiesysteem voor de interne markt (IMI) is een op IT gebaseerd 
informatienetwerk dat nationale, regionale en lokale overheden in de lidstaten van de EU 
(en in Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)1 in staat stelt snel en gemakkelijk te 
communiceren met hun evenknieën in andere landen. Het is ontwikkeld door de 
Europese Commissie, in nauwe samenwerking met de lidstaten. 

IMI omvat in het bijzonder:  

• een meertalige zoekfunctie die bevoegde instanties helpt een vergelijkbare 
instantie in een ander land te vinden; 

• voorvertaalde vragen en antwoorden voor alle situaties waarin zij 
waarschijnlijk informatie uit het buitenland nodig zullen hebben en 
machinevertaling voor verschillende talencombinaties2; en 

• een volgmechanisme waarmee gebruikers de voortgang van hun 
informatieaanvraag kunnen volgen en waarmee IMI-coördinatoren op 
nationaal of regionaal niveau kunnen ingrijpen als er problemen zijn. 

Op dit moment wordt IMI gebruikt voor administratieve samenwerking in de context van 
de Richtlijn beroepskwalificaties3 en de Dienstenrichtlijn4. 

Het is belangrijk om op te merken dat IMI vooralsnog niet door consumenten of 
bedrijven kan worden gebruikt. Het is een hulpmiddel dat uitsluitend bestemd is voor 
autoriteiten met verantwoordelijkheden binnen de specifieke beleidsgebieden die het 
ondersteunt.  

1.2. Doel van het verslag 

Dit is het eerste jaarverslag over IMI. Het beschrijft de voornaamste ontwikkelingen in 
2010 op het gebied van het gebruik en de verdere ontwikkeling van het systeem, alsmede 
juridische kwesties, opleiding en promotie. 

                                                 
1 In dit document verwijst de term "lidstaten" naar de lidstaten van de Europese Economische 

Ruimte, dat wil zeggen alle EU-lidstaten en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. 
2 Na het arrest van het Gerecht in zaak T-19/07 Systran tegen de Commissie van 16 december 2010 

(nog niet gepubliceerd) heeft de Commissie besloten het gebruik van de machinevertaaltoepassing 
ECMT, die in IMI werd gebruikt, op te schorten. De diensten van de Commissie zoeken 
momenteel naar een geschikte alternatieve oplossing.  

3 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende 
de erkenning van beroepskwalificaties (PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22).  

4 Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende 
diensten op de interne markt (PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36).  
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De aanbevelingen aan het einde van het verslag zijn maatregelen die de diensten van de 
Commissie, de lidstaten en de IMI-coördinatoren in de lidstaten dienen te nemen om 
ervoor te zorgen dat IMI goed functioneert en zijn potentieel blijft ontwikkelen. 

Het verslag moet worden gezien in de context van bredere verslaglegging door de 
diensten van de Commissie in samenwerking met de lidstaten over de voortgang op het 
gebied van de verbetering van het praktisch functioneren van de interne markt, waartoe is 
opgeroepen in de conclusies van de Raad Concurrentievermogen van 24 september 2009. 
Het past ook in het kader van de activiteiten van de Commissie voor het verbeteren van 
het functioneren en de effectiviteit van grensoverschrijdende infrastructuren voor e-
overheid5 en andere maatregelen die het beter functioneren van de interne markt 
ondersteunen, zoals SOLVIT6.  

1.3. Hoofdpunten 

Voor IMI was 2010 een jaar van consolidering. Na een fase waarin nieuwe functionaliteit 
om tegemoet te komen aan de behoeften van twee beleidsgebieden werd getest en met 
korte tussenposen werd geleverd, is IMI nu op beide gebieden volledig operationeel. 
Daarom waren de activiteiten in 2010 hoofdzakelijk geconcentreerd op het stimuleren 
van en toezicht houden op het gebruik van het systeem, het verbeteren van de 
gebruiksvriendelijkheid op basis van de feedback van gebruikers en het voorbereiden van 
een strategie voor de toekomstige ontwikkeling van IMI. 

Het IMI-netwerk is in 2010 snel blijven groeien. Eind december 2010 waren er 5 737 
bevoegde instanties geregistreerd in IMI, tegen 4 508 aan het begin van het jaar, wat een 
groei van 27% betekent. Het aantal informatie-uitwisselingen in beide beleidsgebieden 
waarvoor IMI wordt gebruikt is ook blijven toenemen, in het bijzonder op het gebied van 
beroepskwalificaties, waar na de verviervoudiging in 2009 nog eens een groei van 31% 
heeft plaatsgevonden (zie hoofdstuk 2). 

In 2010 werden de versies 2.0, 2.1 en 2.2 van IMI gelanceerd, waaronder een 
volwaardige workflow ter ondersteuning van het waarschuwingsmechanisme dat is 
voorzien in de Dienstenrichtlijn (hoofdstuk 3). De Commissie heeft een verslag over 
gegevensbescherming in IMI gepubliceerd (hoofdstuk 4) en, in nauwe samenwerking 
met nationale IMI-coördinatoren, een nieuwe vorm van opleiding aangeboden voor IMI-
gebruikers ("clustertraining", hoofdstuk 5).  

In juni 2010 heeft het ISA-comité (interoperabiliteitsoplossingen voor Europese 
overheidsdiensten) de financiering van 1 000 000 EUR voor de verdere ontwikkeling en 
het lopende onderhoud van IMI tot juni 2011 goedgekeurd (hoofdstuk 3). 

1.4. Het IMI-netwerk 

De samenwerking binnen het netwerk van coördinatoren was onverminderd actief en 
constructief. De IMI-werkgroep van het RCIM is in 2010 driemaal bijeengekomen om te 

                                                 
5 Zie in het bijzonder het Europees actieplan inzake e-overheid, gepubliceerd op 15 december 2010: 

COM(2010) 743 definitief. 
6 http://ec.europa.eu/solvit. 
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praten over onderwerpen als prioriteiten voor toekomstige softwareontwikkeling, de 
uitbreiding van IMI met meer beleidsgebieden en bewustmakingsactiviteiten. 

De dagelijkse samenwerking door middel van nationale helpdesks en de helpdesk van de 
Commissie heeft ook zeer goed gewerkt (zie hoofdstuk 5).  

Enkele lidstaten hebben echter gemeld dat ze te kampen hebben met beperkte middelen 
en een groot personeelsverloop onder de IMI-coördinatoren, wat continuïteitsproblemen 
heeft opgeleverd.  

Figuur 1: Het IMI-netwerk 

2. GEBRUIK VAN IMI 

2.1. Het netwerk blijft snel groeien 

Het aantal bevoegde instanties in de hele EU dat in IMI is geregistreerd, is ook in 2010 
sterk toegenomen. In maart 2010 werd de gemeente Lloret de Vistalegre op het eiland 
Mallorca (Spanje) verwelkomd als de 5000e autoriteit die zich aansloot bij IMI. 

De groei van het netwerk in 2010 is vooral het gevolg van registraties op het gebied van 
diensten, in het bijzonder gemeenten, die vaak horizontale bevoegdheden hebben binnen 
het brede thematische toepassingsgebied van de Dienstenrichtlijn. 

Een aanzienlijk aantal autoriteiten is in IMI geregistreerd voor zowel de Richtlijn 
beroepskwalificaties als de Dienstenrichtlijn, wat aangeeft dat IMI een groot potentieel 
heeft voor het creëren van synergieën: autoriteiten met bevoegdheden op verschillende 
beleidsgebieden hoeven maar één nieuw IT-systeem te leren gebruiken, ze hoeven hun 
contactgegevens maar op één plaats actueel te houden en ze kunnen al hun informatie-
uitwisselingen met buitenlandse autoriteiten op dezelfde plaats volgen. 
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Figuur 2: In IMI geregistreerde autoriteiten per wetgevingsgebied 

Lidstaten Voor beroeps-
kwalificaties Voor diensten

Voor beroeps-
kwalificaties en 

diensten

Totaal aantal 
autoriteiten in IMI

AT 4 46 6 56
BE 6 63 14 83
BG 3 9 4 16
CY 6 72 12 90
CZ 4 280 7 291
DE 184 1455 152 1791
DK 9 7 14 30
EE 3 16 5 24
ES 17 757 68 842
FI 3 11 2 16
FR 8 185 94 287
GR 65 119 5 189
HU 4 56 8 68
IE 9 10 9 28
IS 7 1 1 9
IT 1 2 27 30
LI 1 0 6 7
LT 2 67 5 74
LU 2 1 3 6
LV 7 36 4 47
MT 8 23 6 37
NL 5 536 3 544
NO 5 9 3 17
PL 76 346 34 456
PT 8 134 7 149
RO 11 28 4 43
SE 3 35 3 41
SI 3 7 5 15
SK 5 15 1 21
UK 19 408 3 430

0 0 0 0
Totaal: 488 4734 515 5737  

 

2.2. Gebruikersfeedback is in het algemeen positief 

35% van de actieve IMI-gebruikers die in 2010 aan een tevredenheidsonderzoek hebben 
meegewerkt, vond IMI zeer intuïtief en gebruiksvriendelijk; 58% vond het tamelijk 
gebruiksvriendelijk, maar zou enige opleiding en begeleiding nuttig vinden. Slechts 7% 
vond IMI niet gebruiksvriendelijk.  
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In 2010 werd een nieuw onderdeel "Feedback" toegevoegd aan de IMI-website7. Daar is 
bewijs te vinden van de hoge mate van tevredenheid van de gebruikers die wordt gemeld 
aan de diensten van de Commissie. 

resultsVerzoeken om verbeteringen die via nationale IMI-coördinatoren aan de diensten 
van de Commissie zijn doorgegeven, hadden in het bijzonder betrekking op 1) meertalig 
zoeken naar een bevoegde instantie (waaronder de mogelijkheid om per regio te zoeken), 
2) de toevoeging van een functionaliteit die het splitsen, koppelen en kopiëren van 
verzoeken mogelijk maakt8 en 3) online hulp en functies voor het beherent van 
verzoeken. 

                                                 
7 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/what_users_say_nl.html. 
8 Deze functionaliteit zou bijvoorbeeld worden gebruikt als een autoriteit alleen op delen van een 

verzoek kan antwoorden en de andere delen wil doorsturen naar een andere autoriteit in hetzelfde 
land. 

    
" Een  Ro em eense arts, wier beroepskwalificatie al automatisch was
erkend , diende een certificaat van goed gedrag in dat was 
afgegeven door de   regionale artsenkamer in Boekarest. Volgens 
onze informati e had een dergelijk certificaat moeten worden
afgegeven door de   landelijke artsenkamer. De arts verklaarde 
echter dat de landelijke artsenkamer haar naar de regionale 
autoriteit had verwezen .   
De arts moest op korte termijn met haar werkzaamheden in 
Oostenrijk beginnen   en haar andere documenten zouden snel 
verlopen zijn . Daarom hebben we via IMI contact opgenomen met 
de  Ro e m eense artsenkamer . We waren blij verrast dat we alle 
noodzakelijke informatie binnen een week ontvingen. Dankzij het 
snelle antwoord van  Roe m enië kon de arts op de geplande datum 
met haar werk beginnen ."  
   
Artsenkamer , Oostenrijk   
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2.3. Betere monitoring van hangende zaken leverde goede resultaten op 

Hoewel er geen vaste uiterste datum is voor het reageren op verzoeken in IMI, wijzen de 
statistieken uit dat informatieverzoeken zeer snel worden behandeld. Van alle verzoeken 
die in 2010 zijn ingediend, zowel op het gebied van beroepskwalificaties als op het 
gebied van diensten, werd 43% binnen een week beantwoord en nog eens 16% binnen 
twee weken. 9% was echter zelfs na acht weken nog niet beantwoord. 

In samenwerking met de nationale IMI-coördinatoren zijn de diensten van de Commissie 
in 2010 nauwer toezicht gaan houden op verzoeken die lange tijd onafgehandeld bleven 
in IMI, in afwachting van een optreden door de verzoekende of de beantwoordende 
instantie. In de loop van het jaar zijn vier keer tabellen met daarin alle zaken waarvan de 
status meer dan dertig dagen niet was veranderd naar de nationale IMI-coördinatoren 
gestuurd. Dankzij de goede inspanningen in veel lidstaten is het aantal onafgeronde 
zaken aanzienlijk verkleind. Er blijft echter meer actie nodig om de achterstand weg te 
werken en nieuwe vertragingen te voorkomen. 

Figuur 3: Zaken die meer dan dertig dagen onafgehandeld zijn naar te ondernemen actie 
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2.4. Beroepskwalificaties 

2.4.1. Enkele bevoegde instanties voor nieuwe beroepen nog niet geregistreerd 

Op het gebied van beroepskwalificaties is IMI enthousiast ontvangen door de bevoegde 
instanties. Na een uitbreiding van IMI met twintig ambachtsberoepen, zoals loodgieters 
en elektriciens (alle beroepen die in bijlage IV bij de Richtlijn beroepskwalificaties zijn 
genoemd), in november 2009, is het systeem in oktober 2010 opnieuw uitgebreid met 
vier nieuwe beroepen (reisleiders, psychologen, ingenieurs en maatschappelijk werkers), 
waarmee het totale aantal beroepen die onder de beroepskwalificatiemodule van IMI 
vallen op 35 komt. 
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De registraties voor de nieuwe beroepen zijn in de meeste lidstaten snel verlopen. Een 
aantal lidstaten heeft echter nog steeds niet voor alle beroepen die onder de module 
vallen autoriteiten geregistreerd. Het moet worden benadrukt dat elke lidstaat voor elk 
van de beroepen ten minste één bevoegde instantie moet registreren om autoriteiten in 
andere landen de mogelijkheid te bieden een gesprekspartner te vinden, zelfs als het 
desbetreffende beroep in die lidstaat geen gereguleerd beroep is. 

Figuur 4: Beroepen zonder geregistreerde autoriteiten in IMI 

Lidstaat 
Aantal beroepen zonder bevoegde autoriteiten 
in IMI 

Cyprus, Tsjechië, Duitsland, Estland, 
IJsland, Litouwen, Letland, Roemenië, 
Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk 0 

Oostenrijk, Denemarken, Finland, 
Frankrijk, Griekenland, Liechtenstein, 
Luxemburg, Malta, Polen, Slovenië  1 à 10 

België, Italië 11 à 20 

Slowakije 21 à 25 

Bulgarije, Hongarije, Ierland, Nederland, 
Noorwegen, Portugal 

Deze lidstaten hebben een IMI-coördinator voor 
het rechtsgebied geregistreerd. Deze heeft een 

algemene verantwoordelijkheid op het gebied van 
beroepskwalificaties voor alle beroepen. 

 

2.4.2. Toenemende uitwisseling van informatie in IMI, in het bijzonder over medische 
beroepen en docenten 

Na een verviervoudiging in 2009 is het aantal informatie-uitwisselingen voor 
beroepskwalificaties in 2010 nog eens met 31% toegenomen. Dit toont aan dat het 
bewustzijn van IMI toeneemt en dat het verzenden van verzoeken via IMI de traditionele 
manieren van informatie-uitwisseling steeds meer vervangt. 
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Figuur 5: Aantal verzoeken op grond van de Richtlijn beroepskwalificaties van 2008 tot en met 
2010 
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De meeste verzoeken in de module beroepskwalificaties hadden betrekking op artsen, 
gevolgd door verzoeken over leraren in het voortgezet onderwijs, verpleegkundigen en 
tandartsen. 

Figuur 6: Aantal verzoeken in 2010 per beroep 

Beroepen 2010 -  
kwartaal 1 

2010 -  
kwartaal 

2 

2010 -  
kwartaal 

3 

2010 -  
kwartaal 

4 
Totaal

Arts 150 144 208 182 684
Docent 101 118 158 153 530
Verpleegkundige 46 75 59 48 228
Tandarts 40 43 39 27 149
Apotheker 16 14 12 16 58
Dierenarts 10 17 8 17 52
Fysiotherapeut 20 14 6 3 43
Architect 8 11 7 4 30
Verloskundige 6 3 3 4 16
Accountant 6 3 3 4 16

Kapper/pruikenmaker 1 4 1 5 11

Aannemer/reparateur/ 
installateur elektronische 
apparatuur 

0 1 3 5 9

Schoonheidsspecialist 2 1 0 1 4
Overige 0 1 2 3 6

Totaal: 406 449 509 472 1836
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2.4.3. Reactietijden in het algemeen zeer goed  

58% van de informatieverzoeken werd binnen twee weken beantwoord. Dat is in het 
algemeen een goed resultaat, vooral gezien het feit dat 11% nog dezelfde dag werd 
beantwoord en 26% binnen drie dagen.  

Figuur 7: Wachttijd voor antwoord op verzoeken op grond van de Richtlijn beroepskwalificaties 
in 20109 
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9 Vanaf status "verzoek verzonden" tot status "verzoek beantwoord". 

  
" Dankzij IMI k on ik een kwestie oplossen die al 
acht maanden speelde met betrekking tot een 
beroepsbeoefenaar uit een andere lidstaat. Ik heb 
het  syst eem gebruikt en alle informatie en 
document en binnen  tien dagen gestuurd." 
   
Ministerie van Huisvesting , Spanje  
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De verschillen tussen de lidstaten zijn echter aanzienlijk. Terwijl in tien lidstaten 60% of 
meer van alle verzoeken binnen een week werd behandeld, ligt dit cijfer rond de 20% of 
minder in zes landen, waaronder Polen en Roemenië, de twee landen die de meeste 
verzoeken ontvangen. 

Figuur 8: Wachttijd voor antwoord op verzoeken op grond van de Richtlijn beroepskwalificaties 
in 2010 per lidstaat10 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

BE
35

SE
28

CY
14

ES
101

UK
118

DK
12

DE
137

SI
8

EE
18

LU
5

AT
17

IT
87

SK
36

IE
12

CZ
30

LV
17

0%

20%

40%

60%

80%

100%

HU
103

EU
gemiddeld 57

NL
31

BG
83

PT
21

NO
6

MT
3

LT
36

PL
237

GR
125

FR
34

RO
281

FI
6

IS
1

Binnen 3 dagen Binnen 1 week Binnen 2 weken Meer dan 2 weken   

2.5. Diensten 

2.5.1. Lidstaten hebben hun registratiedoelen gehaald 

De IMI-module voor diensten is operationeel sinds 28 december 2009, het einde van de 
omzettingstermijn van de Dienstenrichtlijn. Een groot aantal autoriteiten is al in IMI 
geregistreerd tijdens het proefproject voor diensten, dat in februari 2009 van start is 
gegaan. Nu de nationale uitvoeringswetgeving grotendeels is ingevoerd, hebben de 
meeste lidstaten hun registratiedoelen bereikt of overtroffen (zie figuur 2). 

Het opzetten van het netwerk van autoriteiten die zich met diensten bezighouden, was 
een grote uitdaging omdat de bevoegdheden op dit gebied heel vaak bij autoriteiten op 
regionaal of zelfs lokaal niveau liggen, in het bijzonder bij gemeenten. In de meeste 
lidstaten is een potentieel zeer groot aantal autoriteiten verantwoordelijk voor de 
regulering van of het toezicht op dienstenactiviteiten (in grote/federaal georganiseerde 
landen kunnen dit enkele honderden of zelfs duizenden autoriteiten zijn). Deze situatie 
heeft geleid tot verschillende benaderingen in de lidstaten, die vrij zijn om te bepalen 
welke en hoeveel autoriteiten ze registreren in IMI: sommige landen (zoals Nederland) 
hebben ervoor gekozen alle gemeenten te registreren in IMI, sommige landen (zoals 

                                                 
10 Liechtenstein is niet opgenomen omdat dit land in 2010 geen verzoeken heeft ontvangen. 
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Zweden) hebben ervoor gekozen autoriteiten ad hoc te registreren, d.w.z. als er een 
verzoek wordt ontvangen dat betrekking heeft op hun verantwoordelijkheidsgebied, en 
sommige landen (zoals Oostenrijk) hebben ervoor gekozen bepaalde autoriteiten te 
registreren als aanspreekpunten, die verzoeken verzenden en ontvangen namens de 
gemeenten. 

Gezien de beperkte ervaring met administratieve samenwerking op gedecentraliseerd 
niveau, zijn al deze benaderingen acceptabel. De samenwerkingsplicht is een 
resultaatsverbintenis: de lidstaten moeten ervoor zorgen 1) dat alle binnenkomende 
verzoeken onmiddellijk worden afgehandeld in IMI, en 2) dat alle autoriteiten met 
bevoegdheden op grond van de Dienstenrichtlijn op de hoogte zijn van het bestaan van 
IMI en weten met wie ze contact moeten opnemen als ze informatie moeten uitwisselen 
met een autoriteit in het buitenland. 

2.5.2. Gebruik van het systeem neemt langzaam toe 

Het gebruik van IMI is verplicht voor administratieve samenwerking op grond van de 
Dienstenrichtlijn. Doordat een groot aantal autoriteiten potentieel met administratieve 
samenwerking te maken heeft, moesten de lidstaten aanzienlijke inspanningen leveren 
om de autoriteiten in kwestie te registreren en op te leiden. Bovendien is het duidelijk dat 
de samenwerkingsplicht, anders dan bij beroepskwalificaties, een nieuwigheid is in 
vergelijking met de andere kernprocedures die op de levering van diensten betrekking 
hebben (zoals bedrijfsvergunningen, inschrijving in handelsregisters, sectorspecifieke 
vergunningen, milieuvergunningen enz.). Aangezien het gebruik van IMI pas sinds 
januari 2010 verplicht is, moge ook duidelijk zijn dat er dus nog maar weinig ervaring 
mee kan zijn opgedaan. 

Deze factoren zouden de relatief trage start van het gebruik van IMI voor diensten 
grotendeels kunnen verklaren. In vergelijking met het grote aantal autoriteiten dat voor 
diensten is geregistreerd in IMI, is het aantal informatie-uitwisselingen op dat gebied nog 
relatief klein. 
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Figuur 9: Aantal informatie-uitwisselingen op grond van de Dienstenrichtlijn in 2010 

0

10

20

30

40

50

60

Aantal verzoeken
Dienstenrichtlijn

42 33 49 57

Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010

 

Feedback van sommige nationale coördinatoren en geregistreerde gebruikers in het 
systeem wijst erop dat verschillende andere elementen tot de trage start van IMI voor 
diensten kunnen hebben bijgedragen, namelijk: onvoldoende opleidings- en 
bewustmakingsactiviteiten, het feit dat veel van de geregistreerde autoriteiten vrij weinig 
met grensoverschrijdende zaken te maken krijgen, problemen met het veranderen van 
traditionele werkmethoden, tijd die nodig is om inzicht te krijgen in de nieuwe 
verplichtingen en eraan te wennen, en moeilijkheden met het gebruik van IMI. 

De tijd die de bevoegde autoriteiten nodig hadden om verzoeken te beantwoorden, was 
tot nu toe gemiddeld zelfs korter dan in de module voor beroepskwalificaties. 66% van 
de verzoeken werd binnen twee weken beantwoord. Ook op dit gebied wachtte echter 9% 
van de verzoeken na acht weken nog steeds op antwoord. 
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Figuur 10: Wachttijd voor antwoord op verzoeken op grond van de Dienstenrichtlijn in 201011 
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Dit verslag bevat geen statistieken over verzoeken per dienstensector of reactietijden per 
lidstaat, omdat de aantallen in dit stadium nog te klein zijn om representatieve conclusies 
te kunnen trekken. Dergelijke statistieken zullen in het volgende jaarverslag over IMI 
worden verstrekt. 

2.5.3. Waarschuwingsmechanisme is volledig operationeel 

Naast de standaardinformatie-uitwisseling verplichten artikel 29, lid 3, en artikel 32, lid 
1, van de Dienstenrichtlijn de lidstaten andere lidstaten en de Commissie te informeren 
over eventuele dienstenactiviteiten die ernstige schade kunnen toebrengen aan de 
gezondheid of veiligheid van mensen of aan het milieu. IMI wordt gebruikt voor de 
praktische tenuitvoerlegging van dit "waarschuwingsmechanisme". 

Het is de bedoeling dat het waarschuwingsmechanisme slechts in zeer uitzonderlijke 
gevallen wordt gebruikt, namelijk als er een aanzienlijk grensoverschrijdend risico 
bestaat. De geregistreerde autoriteiten moeten er daarom zorgvuldig mee omgaan. Het is 
tot nu toe één keer gebeurd dat er een waarschuwing is verzonden via IMI. 

                                                 
11 Vanaf status "verzoek verzonden" tot status "verzoek beantwoord". 
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Een leverancier van diensten die in een buurland is gevestigd, bood 
avontuurlijke sportactiviteiten aan in Zweden. Na een ernstig ongeluk 
tijdens de levering van deze diensten hebben de Zweedse autoriteiten 
controles uitgevoerd en geconstateerd dat niet aan de 
veiligheidsvoorschriften was voldaan. De leverancier bleef echter de 
activiteiten aanbieden in Zweden en andere Europese landen. Daarom 
heeft de bevoegde autoriteit in Zweden via IMI een waarschuwing 
verzonden aan de landen in kwestie. 

 

3. ONTWIKKELING EN FINANCIERING IT 

3.1. Drie belangrijke softwareversies uitgebracht 

In februari 2010 is versie 2.0 van IMI uitgebracht. Deze bevatte een nieuwe workflow 
om te voldoen aan de eisen van het "waarschuwingsmechanisme" op het gebied van 
diensten (zie subparagraaf 2.5.3). De waarschuwingsworkflow stelt gebruikers in staat 
autoriteiten in verschillende andere landen tegelijk te waarschuwen voor gevaarlijke 
activiteiten van dienstenaanbieders die grensoverschrijdend werken. In een tweede stap 
kunnen alle autoriteiten die een waarschuwing hebben ontvangen onderling informatie 
delen om ervoor te zorgen dat de gevaarlijke activiteit zo spoedig mogelijk wordt 
beëindigd. 

Versie 2.0 bevat ook algemene verbeteringen van IMI, zoals verbeteringen in de 
zoekschermen, die de hoeveelheid tekst op de schermen verminderen en het zoeken 
intuïtiever maken. 

Met de introductie van versie 2.0 wordt het IMI-systeem nu gehost in een specifieke 
serverinfrastructuur, waardoor IMI veel sneller is geworden12. 

IMI versie 2.1, uitgebracht in juni 2010, bevatte voornamelijk probleemoplossingen en 
enkele verbeteringen op basis van de feedback van gebruikers. Het belangrijkste was dat 
versie 2.1 de eerste set "infopunten" introduceerde: pictogrammen naast velden die lastig 
kunnen zijn voor de gebruiker en die een uitleg weergeven als erop wordt geklikt. Waar 
kortere uitleg voldoende is, is een "zwevende helpfunctie" aangebracht, die korte 
aanvullende informatie geeft als de gebruiker de muis over het veld beweegt13. 

                                                 
12 Voor meer gedetailleerde informatie, zie de release notes voor versie 2.0: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes2.0_en.pdf. 
13 Zie de release notes voor versie 2.1: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/docs/imi_release_notes2.1_en.pdf. 
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Figuur 11: "Infopunten" en "zwevende helpfunctie" 

 
IMI versie 2.2, uitgebracht op 12 oktober 2010, bevatte onder andere meer "infopunten" 
en de introductie van een nieuw type IMI-coördinator met een algemene 
verantwoordelijkheid voor een wetgevingsgebied in 13 lidstaten (LIMIC)14. 

3.2. Lopende werkzaamheden  

Momenteel zijn op drie hoofdgebieden ontwikkelingswerkzaamheden aan de gang: 1) het 
maken van een gids voor registers; 2) het toevoegen van functies die het mogelijk maken 
verzoeken te splitsen of te koppelen (bijvoorbeeld in gevallen waarin een autoriteit 
vragen heeft met betrekking tot dezelfde dienstverlener die enerzijds te maken hebben 
met zijn beroepskwalificaties en anderzijds met aspecten van zijn dienstverlening, zoals 
verzekeringsdekking. In een dergelijk geval zou de autoriteit zowel de IMI-module voor 
beroepskwalificaties als die voor diensten moeten gebruiken, maar met behulp van deze 
functie zou zij de verzoeken eenvoudig kunnen koppelen); en 3) verbeteringen in het 
zoeken van autoriteiten. 

De gids voor registers moet het voor lidstaten eenvoudiger maken te voldoen aan de in 
artikel 28, lid 7, van de Dienstenrichtlijn neergelegde verplichting om de bevoegde 
instanties van andere lidstaten toegang te geven tot hun registers die informatie over 
dienstverleners bevatten. De gids van registers stelt de lidstaten die eigenaar zijn van het 
register in staat vermeldingen toe te voegen en bij te werken. Metagegevens over elk 
register, die in alle talen zullen worden vertaald, beschrijven de aard, inhoud en 
toegangsvoorwaarden van het register. Met behulp van een gestructureerde 
zoekmogelijkheid kunnen gebruikers het register vinden dat ze moeten raadplegen. 

                                                 
14 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes2.2_en.pdf. 
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3.3. Financiering 

De financiering uit het IDABC-programma, die de aanvankelijke ontwikkelingskosten 
van IMI heeft gedekt, is op 31 december 2009 beëindigd. In de eerste helft van 2010, 
terwijl het ISA-programma (interoperabiliteitsoplossingen voor Europese 
overheidsdiensten)15, de opvolger van IDABC, werd opgezet, droeg DG MARKT alle 
aan IMI verbonden kosten, zoals die voor ontwikkeling, onderhoud, hosting en promotie 
en opleiding. In juni 2010 heeft het ISA-comité de financiering van 1 000 000 EUR voor 
de verdere ontwikkeling en het lopend onderhoud van IMI tot en met juni 2011 
goedgekeurd. Hiervan is 500 000 EUR bestemd voor ontwikkeling en onderhoud in 
2010. 

De ontwikkeling van een databank van registers binnen IMI, ter ondersteuning van 
artikel 28, lid 7, van de Dienstenrichtlijn, is gefinancierd op grond van IDABC, maar als 
gevolg van de grote hoeveelheid ontwikkelingswerk in 2009 zijn deze werkzaamheden 
uitgesteld tot 2010. 

Figuur 12: Uitsplitsing van de IMI-begroting voor 2010 
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15 http://ec.europa.eu/isa/workprogramme/index_en.htm. 

  

"Een groot voordeel van  IMI is dat het taalgrenzen doorbreekt. 
En als je specifieke vragen hebt, kun je via IMI gemakkelijk 
rechtstreeks contact opnemen met je collega-instantie in het 
buitenland. Er zijn ook voordelen voor aanvragers: hun dossiers 
worden sneller behandeld   en er zijn geen vertaalkosten." 

   Regierungspräsidium Darmstadt, Duitslan
d  
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4. JURIDISCHE EN BELEIDSKWESTIES 

4.1. Gegevensbescherming 

In een in april 2010 goedgekeurd verslag over de stand van zaken op het gebied van 
gegevensbescherming in IMI16 beschreven de diensten van de Commissie hoe de 
fundamentele rechten en vrijheden met betrekking tot persoonsgegevens zijn 
gewaarborgd in IMI. De tenuitvoerlegging van de aanbeveling betreffende richtsnoeren 
voor de bescherming van gegevens voor IMI wordt voldoende geacht. 

In een brief van 27 juli 201017 in reactie op het verslag verwelkomde de Europese 
toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) de vooruitgang die was geboekt op 
basis van de afgesproken stapsgewijze aanpak, maar riep hij ook op om meer werk te 
maken van onder andere inactieve zaken en rectificatieverzoeken. Hij benadrukte ook 
nogmaals dat hij een nieuw rechtsinstrument nodig achtte, "bij voorkeur een verordening 
van de Raad en het Parlement, die nodig is om een uitgebreider kader in te stellen voor 
de werking van IMI en om rechtszekerheid en een hogere mate van gegevensbescherming 
te bieden". 

Zoals in de Commissiemededeling "Naar een Single Market Act" is aangekondigd, zal de 
Commissie in de eerste helft van 2011 een voorstel publiceren voor een horizontaal 
rechtsinstrument dat deze knelpunten aanpakt (zie punt 6.2.)18. 

4.2. Lopende evaluatie van de Richtlijn beroepskwalificaties 

Begin 2010 zijn de diensten van de Commissie begonnen met een uitgebreide evaluatie 
van de Richtlijn beroepskwalificaties, waarbij bevoegde instanties, beroepsorganisaties 
en burgers zijn geraadpleegd. De diensten van de Commissie hebben op 21 oktober 2010 
een eerste omzettingsverslag en ervaringsverslagen gepubliceerd; een openbare 
raadpleging is gepland voor begin 2011. Zoals in de Commissiemededeling "Naar een 
Single Market Act" is aangekondigd, zijn voor 2011 een definitief evaluatieverslag en 
een Groenboek gepland met het oog op een mogelijke modernisering van de Richtlijn 
beroepskwalificaties in 201219; hierin zal ook de noodzaak van opschaling van IMI onder 
de richtlijn zelf worden beoordeeld, bijvoorbeeld door de introductie van een proactief 
waarschuwingsmechanisme voor gevallen waarin het bestaande mechanisme (op het 
gebied van diensten) niet van toepassing is, in het bijzonder met betrekking tot medische 
beroepen. 

4.3. Consolidering van het IMI-netwerk voor diensten 

Een belangrijke prioriteit voor de komende maanden wordt de consolidering van het IMI-
netwerk voor diensten. De diensten van de Commissie zullen het gebruik ervan blijven 
monitoren en zullen daartoe gerichte actie ondernemen op het gebied van feedback en 
bewustmaking. Deze exercitie is van start gegaan met een conferentie op hoog niveau in 

                                                 
16 COM(2010) 170 definitief. 
17 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/data_protection/edps_imi_en_10_07_27.pdf. 
18 Mededeling van de Commissie "Naar een Single Market Act" van 11 november 2010, 

COM(2010) 608 definitief, voorstel nr. 45. 
19 Idem, voorstel nr. 33. 
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januari 2011, waarop bevoegde instanties en andere belanghebbenden bij IMI uit alle 
lidstaten bijeenkwamen. 

4.4. Uitbreiding naar andere beleidsgebieden 

De diensten van de Commissie en de lidstaten hebben verder onderzocht welke andere 
wetgevingsgebieden zouden kunnen profiteren van het gebruik van IMI en welke nieuwe 
functionaliteiten zouden moeten worden ontwikkeld om aan de verschillende eisen van 
deze andere gebieden te voldoen. Op basis hiervan zullen in 2011 een strategiedocument 
over de verdere ontwikkeling van IMI en een voorstel voor een algemeen 
rechtsinstrument voor IMI worden ingediend, zoals is aangekondigd in de 
Commissiemededeling "Naar een Single Market Act" (zie voetnoot 18). 

Bovendien zal naar verwachting begin 2011 door middel van een proefproject de 
operabiliteit en het nut van IMI voor administratieve samenwerking op grond van de 
Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers in de praktijk 
worden getest. 

5. PROMOTIE, OPLEIDING EN GEBRUIKERSONDERSTEUNING 

5.1. Promotie 

Leden van het IMI-team van het directoraat-generaal Interne markt en diensten van de 
Commissie hebben in 2010 deelgenomen aan een aantal evenementen om het bewustzijn 
van IMI te vergroten en de toepassing ervan te promoten. Hun belangrijkste activiteiten 
waren het presenteren van IMI tijdens verschillende congressen en seminars over de 
tenuitvoerlegging van de Dienstenrichtlijn en het organiseren van een workshop in het 
kader van de open dagen voor gemeenten en regio's op 6 oktober 2010 in Brussel.  

Veel IMI-coördinatoren hebben hun taak, het promoten van het IMI-netwerk in hun land, 
zeer actief vervuld door het te presenteren tijdens congressen, door gerichte evenementen 
te organiseren en door nieuwsbrieven en promotiemateriaal te verspreiden. Tot de meest 
actieve lidstaten behoorden Nederland, Hongarije en Duitsland. 

Het bestaande IMI-logo is vervangen door een 
vernieuwde versie, die een vriendelijker en 
kleuriger beeld van IMI moet overbrengen. 

Figuur 13: Vernieuwd IMI-
logo 

 

Verder is er in 2010 een reeks cartoons gemaakt om de voordelen van IMI te illustreren 
in publicaties, op promotieartikelen en in de context van IMI-evenementen.  
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Ter gelegenheid van de registratie van de 5000e autoriteit in IMI, de gemeente Lloret de 
Vistalegre op Mallorca (Spanje), is er een film gemaakt op locatie. Deze belicht een 
typisch geval waarin IMI kan worden gebruikt en illustreert de werking van het systeem 
en de opleidingsactiviteiten in de lidstaten. De film is te zien op de IMI-website op 
http://ec.europa.eu/imi-net. 

Andere nieuwigheden op de IMI-website zijn onder meer een nieuw onderdeel met 
feedback van IMI-gebruikers in hun eigen taal en een nieuw hoofdstuk over het omgaan 
met waarschuwingen in het onderdeel "Opleiding". 

5.2. Opleidingsactiviteiten in Brussel en in de lidstaten 

Net als in de voorgaande jaren hebben de diensten van de Commissie de lidstaten op een 
aantal manieren ondersteund bij hun opleidings- en bewustmakingsactiviteiten, namelijk 
door: 

• opleidingssessies voor IMI-coördinatoren te organiseren in Brussel, op basis 
van het concept "de opleiders opleiden"; 

• hulp te bieden bij de organisatie van nationale opleidings- en 
bewustmakingsevenementen; 

• een IMI-opleidingssysteem beschikbaar te stellen als hulpmiddel om 
eindgebruikers vertrouwd te maken met IMI; 

• meertalige opleidingsmaterialen beschikbaar te stellen, zoals handboeken en 
modules voor e-leren ("Captivates"): 

(1) veel lidstaten organiseren ook opleidingssessies voor IMI-gebruikers 
zonder ondersteuning van de diensten van de Commissie, vaak voor een 
specifieke regio of gericht op een specifiek onderwerp (bv. de 
waarschuwingenworkflow binnen de Dienstenrichtlijn);  

(2) sommige lidstaten, zoals Spanje en Duitsland, hebben stelselmatig en op 
grote schaal IMI-opleidingen georganiseerd, waarmee honderden 
gebruikers werden bereikt. Sommige kleine landen, zoals Cyprus en 
Malta, hebben succes geboekt met een persoonlijke aanpak, waarbij IMI-
coördinatoren nieuwe IMI-gebruikers op hun werkplek opleidden. 

Bij een onderzoek dat in juni 2010 is uitgevoerd onder alle autoriteiten die zijn 
geregistreerd voor de IMI-module voor de Dienstenrichtlijn, verklaarde 53% van de 
respondenten dat ze voldoende waren opgeleid voor het gebruik van IMI. 22% stelde 
onvoldoende opleiding te hebben gekregen en 24% zei helemaal geen opleiding te 
hebben gekregen. Aangezien het onderzoek kort na de uiterste omzettingsdatum van de 
richtlijn is uitgevoerd, is dit een zeer bemoedigende uitslag. 

Er zijn echter nog een paar lidstaten die geen of heel weinig opleidingen hebben 
georganiseerd voor hun IMI-gebruikers. In andere lidstaten zijn de inspanningen 
verminderd na de inwerkingtreding van de nationale uitvoeringswetgeving, soms doordat 
er minder personeel en financiering was. De nationale IMI-coördinatoren en hun 
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medewerkers dienen van een onverdroten inzet blijk te geven om ervoor te zorgen dat 
nieuwe gebruikers worden opgeleid en dat de initiële opleiding actief wordt vervolgd. 

5.3. Mogelijkheid van meerjarig opleidingsprogramma moet later opnieuw 
worden overwogen 

Op 9 april 2010 heeft de Commissie een verslag gepubliceerd over opleidingen en 
uitwisselingen van ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de verlening van 
wederzijdse bijstand op grond van de Dienstenrichtlijn20. Dit verslag was gebaseerd op 
artikel 34, lid 3, van de Dienstenrichtlijn, waarin het volgende is bepaald: "De Commissie 
gaat na of een meerjarenprogramma dient te worden opgezet om dergelijke opleidingen 
en uitwisselingen van ambtenaren te organiseren". Gegevens uit een aantal verschillende 
bronnen, waaronder enquêtes onder alle IMI-gebruikers en coördinatoren en feedback 
van IMI-opleiders, hebben uitgewezen dat er onvoldoende grond was voor het aannemen 
van een meerjarenprogramma voor opleidingen en uitwisselingen van ambtenaren. Een 
dergelijk programma zou prematuur zijn geweest op een moment waarop de 
samenwerking op grond van de Dienstenrichtlijn nog maar net was begonnen. De 
Commissie heeft echter voorgesteld haar opleidings- en bewustmakingsactiviteiten op 
een flexibele manier aan te passen en uit te breiden als zij hiertoe wordt verzocht door de 
lidstaten. 

De Commissie heeft ook aangekondigd de ontwikkelingen in de lidstaten nauwlettend te 
zullen blijven volgen en de noodzaak tot het aannemen van een meerjarenprogramma 
opnieuw te zullen beoordelen op basis van de ervaringen die zijn opgedaan na het eerste 
jaar verplicht gebruik van de IMI-module voor diensten. 

 

                                                 
20 COM(2010) 134 definitief. 

  
" E en Slowaaks reisbureau wilde grensoverschrijdende diensten aanbieden   
in H o ngar ije. Wij moesten weten of het bureau in zijn lidstaat van vestiging 
zijn activiteiten op wettige wijze uitoefende. Daarom hebben we via  IMI een 
informatieverzoek verzonden en onze Slowaakse collega’s gevraagd naar  de 
vertegenwoordiging van het bedrijf, wat zij dezelfde dag bevestigden . We 
had d en wat moeite met het begrijpen van elkaars interpretatie van de 
financiële achtergrond van het bedrijf, dus we hebben twee of drie stukken 
informatie op één dag uitgewisseld. We bleven aangemeld bij het systeem!    
Op basis van onze ervaringen kunnen we bevestigen dat IMI echt zorgt voor 
snelle communicati e  tussen autoriteiten."  
   
Bureau handelslicenties , H o ngarije 
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5.4. Follow-up van de opleiding moet worden beoordeeld – nieuwe 
opleidingsvormen 

In een eerste stap in de richting van het uitbreiden van het bestaande IMI-opleidingskader 
hebben de diensten van de Commissie een nieuwe vorm van opleiding voor 
eindgebruikers van IMI geïntroduceerd. In "clusteropleidingssessies" worden uit diverse 
lidstaten afkomstige gebruikers die in dezelfde sectoren werkzaam zijn en dus 
waarschijnlijk informatie zullen gaan uitwisselen met elkaar, samengebracht. Tot nu toe 
hebben er twee van zulke sessies plaatsgevonden in Brussel en in 2011 zijn er meer 
gepland. 

De diensten van de Commissie hebben ook ondersteuning aangeboden aan lidstaten die 
uitwisselingen van ambtenaren willen organiseren. Tot nu toe is van deze mogelijkheid 
echter nog geen gebruik gemaakt. 

Gezien het beperkte aantal zaken op het gebied van diensten in 2010 (de oorzaken 
daarvan moeten nog verder worden onderzocht, zie punt 2.5), lijkt het nog te vroeg om 
uit te maken of er al dan niet een meerjarig opleidingsprogramma moet worden 
aangenomen. De diensten van de Commissie zullen echter, in nauwe samenwerking met 
de nationale IMI-coördinatoren, nieuwe vormen van gedecentraliseerde opleidingen 
uitproberen die in het bijzonder gericht zijn op 1) dienstensectoren met veel 
grensoverschrijdende activiteiten, en 2) grensregio's. Deze activiteiten zullen in eerste 
instantie op kleine schaal worden uitgevoerd en vervolgens zorgvuldig worden 
geëvalueerd. Als duidelijk wordt dat het nuttig en kostenefficiënt zou zijn om bepaalde 
activiteiten op veel grotere schaal uit te voeren, kan worden overwogen een 
meerjarenprogramma aan te nemen dat deze activiteiten omvat. De diensten van de 
Commissie zullen deze kwestie beoordelen in het jaarverslag voor 2011. 

5.5. Hoogwaardige helpdeskondersteuning voor gebruikers garanderen 

In 2010 heeft de IMI-helpdesk van de Commissie meer dan 250 hulpverzoeken 
beantwoord.  

Parallel daaraan hebben de lidstaten ook diensten voor gebruikersondersteuning op 
nationaal (en soms ook regionaal) niveau ingesteld om ervoor te zorgen dat het systeem 
soepel functioneert in hun land. Voorbeelden van goede werkwijzen zijn Polen, Spanje 
en Duitsland. 

87% van de gebruikers die in juni 2010 aan de enquête over IMI en de Dienstenrichtlijn 
hebben deelgenomen, weet wie zijn of haar IMI-coördinator is en 30% heeft al contact 
met hem of haar gehad. Dit geeft duidelijk aan dat het gedecentraliseerde IMI-
ondersteuningssysteem waarbij nationale en regionale/sectorgebonden coördinatoren 
betrokken zijn, een succesvol model is. 
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6. CONCLUSIES 

6.1. Aanbevelingen 

In zijn conclusies van 24 september 2009 heeft de Raad de Commissie uitgenodigd 
toezicht te houden op en verslag uit te brengen over de voortgang bij de verbetering van 
het praktisch functioneren van de interne markt en heeft hij de Commissie en de lidstaten 
aangemoedigd hiervoor samen te werken. In dat verband en om ervoor te zorgen dat IMI 
goed functioneert en zijn potentieel blijft ontwikkelen, moeten de volgende maatregelen 
worden genomen door de diensten van de Commissie, de lidstaten en de IMI-
coördinatoren: 

•  IMI-coördinatoren: ervoor zorgen dat de bestaande achterstand wordt 
weggewerkt en maatregelen nemen om nieuwe achterstanden te voorkomen  

•  Lidstaten: ervoor zorgen dat er voor alle beroepen waarvoor IMI wordt 
gebruikt, bevoegde instanties zijn geregistreerd (dat geldt ook als het beroep 
in het desbetreffende land geen gereguleerd beroep is) 

•  Lidstaten: waar nodig maatregelen nemen om de tijd te verkorten die 
autoriteiten nodig hebben om verzoeken te beantwoorden 

•  Diensten van de Commissie: de gebruiksvriendelijkheid van het systeem 
verder verbeteren op basis van de feedback van de lidstaten 

•  Diensten van de Commissie en IMI-coördinatoren: verder onderzoek doen 
naar de redenen voor het kleine aantal zaken in de IMI-module voor diensten 
en afdoende maatregelen nemen om de situatie te verbeteren 

•  Commissie en nationale IMI-coördinatoren: nieuwe vormen van 
gedecentraliseerde opleidingen voor IMI-gebruikers op het gebied van 
diensten uitproberen en evalueren die in het bijzonder gericht zijn op 
1) dienstensectoren met veel grensoverschrijdende activiteiten, en 
2) grensregio's 

•  Lidstaten: zorgen voor blijvende inzet en passende middelen voor 
promotie van IMI en opleiding van IMI-gebruikers 

•  Lidstaten: op systematische wijze opleidings- en 
bewustmakingsactiviteiten plannen en uitvoeren en verslag uitbrengen over 
de voortgang in het IMI-jaarverslag voor 2011 

•  Lidstaten: gebruikmaken van het aanbod van de diensten van de 
Commissie om ondersteuning te bieden aan opleidingen en uitwisselingen 
van ambtenaren 

•  Diensten van de Commissie: het gebruik van nieuwe, kostenefficiënte 
vormen van opleidingen, zoals "webinars", onderzoeken 

•  Diensten van de Commissie en lidstaten: de bewustmakingsactiviteiten 
intensiveren, onder meer door meer deel te nemen aan evenementen 
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6.2. Vooruitzichten 

2011 belooft weer een druk en uitdagend jaar te worden voor IMI. Er zal in het bijzonder 
aandacht worden besteed aan: 1) verdere consolidering van het functioneren van het 
netwerk op het gebied van beroepskwalificaties en diensten, en 2) het in kaart brengen 
van de uitbreiding van IMI met andere beleidsgebieden. 

Op 27 januari 2011 heeft er in Brussel een grootschalig congres over IMI en de 
Dienstenrichtlijn plaatsgevonden, getiteld "IMI and the Services Directive – Releasing 
the full potential". 

Naar verwachting zal aan het begin van het jaar een proefproject van start gaan met 
betrekking tot het gebruik van IMI voor administratieve samenwerking op grond van de 
Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers. 

In de eerste helft van 2011 zal de Commissie een strategiedocument over de toekomstige 
uitbreiding van IMI en een voorstel voor een horizontaal rechtsinstrument publiceren, 
zoals is aangekondigd in de Commissiemededeling "Naar een Single Market Act"21. 

                                                 
21 Zie voetnoot 18, voorstel nr. 45. 


