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VOORNAAMSTE CONCLUSIES

Uitvoering van het wetgevingskader voor de interne markt
• De gemiddelde achterstand bij de omzetting van richtlijnen is sinds het scorebord van mei

teruggebracht tot 2%. Niettemin is 10% van de richtlijnen nog niet in alle lidstaten omgezet.

• Finland, Denemarken, Zweden, Nederland en Spanje hebben momenteel een
omzettingsachterstand van 1,5% of minder en voldoen daarmee aan de doelstelling van de
Europese Raad voor het voorjaar van 2002.

• Finland en Griekenland hebben de beste vorderingen gemaakt sinds mei. Het Verenigd
Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben echter minder vooruitgang geboekt dan men had
mogen verwachten.

• De gemiddelde omzettingsachterstand bij sociale maatregelen bedraagt 5,4%. Oostenrijk en
België hebben een achterstand die in de dubbele cijfers loopt. De gemiddelde achterstand op
milieugebied bedraagt 6,2%, waarbij Frankrijk, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk
de slechtste staat van dienst hebben.

• Het aantal inbreukprocedures met betrekking tot de interne markt bedraagt ongeveer 1500.
Frankrijk en Italië zijn verantwoordelijk voor bijna 30% van alle zaken.

• Slechts ongeveer een derde van de inbreukzaken wordt snel afgehandeld. Geen enkele lidstaat
scoort goed in dit opzicht. Zaken die voor het Hof van Justitie worden gebracht, slepen zich
meestal jarenlang voort. België is de lidstaat die het vaakst geen uitvoering heeft gegeven aan
uitspraken van het Hof.

• Er zijn nog steeds problemen met de Europese normen, met name wat bouwmaterialen en
machines betreft. De goedkeuring van normen kan soms wel 8 jaar duren.

Voltooiing van de interne markt
• Van de gerichte acties van de strategie voor de interne markt die eind 2001 moeten zijn

voltooid, zal naar verwachting 63% op tijd zijn afgerond. Dat is meer dan vorig jaar, maar
toch teleurstellend.

• Uit de nieuwe index van de interne markt blijkt dat het functioneren van de interne markt
geleidelijk, zij het langzaam, verbetert (van 100 in 1996 naar 105,1 in 2000).

• De uitvoering van het actieplan voor de financiële diensten verloopt volgens schema, maar er
is nog heel wat werk te verzetten.

Enquête naar de kwaliteit van de regelgeving in de Unie
• Nederlandse bedrijven zijn het meest tevreden over de kwaliteit van de regelgeving die op hen

van toepassing is; Duitse en Franse bedrijven het minst. Voor het Europese bedrijfsleven is
productconformiteit het grootste probleem op dit gebied.

• De Commissie schat dat verbetering van de kwaliteit van de wetgeving een besparing van 50
miljard euro zou kunnen opleveren.

• De meeste bedrijven, met name in Frankrijk, Duitsland en Denemarken, hebben nog niets
gemerkt van pogingen van de overheid om de wetgeving te vereenvoudigen.

• Finland wordt gezien als de lidstaat waarmee het gemakkelijkst zaken kan worden gedaan; het
Verenigd Koninkrijk en Italië als de lastigste landen.



INLEIDING

Het eerste scorebord van de interne markt, dat de Commissie in 1997 uitbracht, was
toegespitst op de omzetting van het internemarktrecht door de lidstaten. Vanwege de
aanzienlijke achterstanden konden burgers en bedrijven immers de mogelijkheden van de
interne markt niet ten volle benutten. Het scorebord heeft, alleen al door de prestaties te
meten en te publiceren, in belangrijke mate bijgedragen tot de huidige relatief geringe
omzettingsachterstand.

Dit effect heeft ertoe geleid dat  tal van andere EU-scoreborden tot stand zijn gekomen
op allerlei gebieden, uiteenlopend van innovatie en ondernemerschap, justitie en
binnenlandse zaken tot overheidssteun. Nu regeringen in toenemende mate het effect van
hun beleid willen meten, kan een scorebord dat gegevens op een toegankelijke manier
presenteert, een uitermate doeltreffend instrument zijn.

Sinds het laatste scorebord is de gemiddelde omzettingsachterstand aanmerkelijk
gedaald. Dat is een welkome ontwikkeling, maar met nog slechts 4 maanden te gaan tot
de Europese Raad van Barcelona in maart 2002 zullen sommige lidstaten (met name
Griekenland, Frankrijk, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk) zich tot het uiterste
moeten inspannen om de doelstelling van de Europese Raad van 1,5% te halen. Ook na
deze belangrijke datum zal het nodig zijn om toezicht op de omzetting te blijven houden,
om de achterstand nog verder terug te dringen en om rekening te houden met nieuwe
richtlijnen en de toetreding van kandidaat-lidstaten tot de Unie.

Het blijft van het grootste belang dat de gemeenschappelijke regels in de hele interne
markt behoorlijk ten uitvoer worden gelegd. Het grote aantal inbreuken waarvan sprake
is in dit scorebord, geeft aan dat de lidstaten hun Verdragsverplichtingen niet altijd
nakomen. Net als bij de omzettingsachterstand is het in dit opzicht essentieel dat de
lidstaten het aantal inbreuken waarvoor ze verantwoordelijk zijn, flink gaan verminderen.

In dit scorebord wordt ook gekeken naar de vorderingen bij het wegwerken van hiaten in
het wetgevingskader op communautair niveau, met name die welke zijn aangegeven in de
strategie voor de interne markt en het actieplan voor de financiële diensten. Er wordt een
eerste poging gedaan om de verbetering van de interne markt te meten aan de hand van
een samengestelde index. Tot slot presenteert het scorebord de resultaten van een enquête
naar de kwaliteit van de regelgeving voor het bedrijfsleven die in opdracht van de
Europese Commissie is uitgevoerd onder 4000 Europese bedrijven. De voornaamste
conclusie is dat de meeste bedrijven de regels nog steeds overdreven ingewikkeld en te
lastig vinden.



1. UITVOERING VAN HET WETGEVINGSKADER VOOR DE
INTERNE MARKT

A. Omzetting van de wetgeving

Het wetgevingskader voor de interne markt bestaat uit bijna 1800 wettelijke
maatregelen1, die samen moeten bijdragen tot een harmonieuze en evenwichtige
ontwikkeling van de economie en tot een duurzame, niet-inflatoire groei in de hele Unie.
De meeste van deze maatregelen zijn richtlijnen die de lidstaten binnen een afgesproken
termijn moeten omzetten in nationale wetgeving.

Een traag verlopend omzettingsproces kan voor het bedrijfsleven ernstige schade
opleveren en kan betekenen dat burgers geen aanspraak kunnen maken op hun rechten.
Typische voorbeelden zijn te vinden in de uitvoering van het sociale beleid, het
milieubeleid, het vervoersbeleid, of de erkenning van diploma’s. Alle communautaire
instellingen hebben de lidstaten opgeroepen hun omzettingsverplichtingen volledig na te
komen. De Europese Raad van Stockholm van maart 2001 drong er bij de lidstaten op
aan om te streven naar een omzetting van 98,5% – met andere woorden, om hun
omzettingsachterstand vóór de Europese Raad van Barcelona (15/16 maart 2002) terug te
brengen tot minder dan 1,5%. Aan deze oproep is beslist gehoor gegeven. De lidstaten
zijn zich extra inspanningen gaan getroosten om de verplichtingen na te komen die ze
door hun goedkeuring van richtlijnen in de Raad aangaan.

Figuur 1: De gemiddelde omzettingsachterstanden zijn kleiner geworden

N.B.: De omzettingsachterstand betreft het percentage richtlijnen waarvan nog niet is meegedeeld dat ze
zijn omgezet, in verhouding tot het totale aantal richtlijnen met een omzettingstermijn tot 15 oktober
2001.

                                                                
1 1490 richtlijnen en 275 verordeningen worden geacht rechtstreeks van invloed te zijn op de werking

van de interne markt.
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Goede vooruitgang op weg naar de doelstelling van 1,5%

Voor de Unie als geheel bedraagt de huidige gemiddelde achterstand nu 2,0%, terwijl het
slechts 6 maanden geleden nog om 2,5% ging. Toch betekent dit dat er in totaal nog altijd
450 nationale uitvoeringsmaatregelen zijn die op zich laten wachten. Hoewel in feite
geen enkele achterstand aanvaardbaar is, verdient dergelijke vooruitgang wel erkenning.
We mogen niet vergeten dat nog maar 4 jaar geleden de gemiddelde achterstand meer
dan 6% was en in diverse lidstaten zelfs in de dubbele cijfers liep. Zoals het er nu uitziet,
is er een goede kans dat de meeste lidstaten komend voorjaar de doelstelling van 1,5%
zullen halen of zelfs nog lager zullen uitkomen. In dat geval is er geen enkele reden
waarom de Europese Raad niet nog een stap verder zou gaan en bijvoorbeeld voor het
voorjaar van 2003 een nog ambitieuzer doel van 0,5% zou kunnen vaststellen.

Figuur 2: In 5 lidstaten is de omzettingsachterstand al 1,5% of minder

N.B.: De situatie per 15 oktober 2001.

Finland is Zweden voorbijgestreefd als nummer één in de rangorde van lidstaten. De
omzettingsachterstand van Zweden is sterk verslechterd ten opzichte van het vorige
scorebord, maar is toch nog altijd minder dan 1%. In Griekenland, Nederland, Italië en
Denemarken is sprake van een tamelijk indrukwekkende verbetering. Aan de andere kant
staan de prestaties van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Oostenrijk, Portugal,
Duitsland en België niet in verhouding tot wat er van hen verlangd wordt. Luxemburg is
de enige lidstaat die verder van het doel verwijderd is geraakt. Al deze lidstaten hebben
nog een flinke laatste duw nodig om de doelstelling van de Europese Raad te halen. Het
is nog niet te laat. IJsland en Noorwegen, die beide zijn aangesloten bij de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte2, zijn erin geslaagd hun achterstand
binnen 6 maanden met meer dan de helft te reduceren. Dat is duidelijk het gevolg van een

                                                                
2 De interne markt o mvat ook IJsland, Liechtenstein en Noorwegen vanwege de deelname van die landen

aan de EER-overeenkomst.
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vastberaden aanpak van beide landen na teleurstellende resultaten in het vorige
scorebord.

“…er is geen enkele reden waarom de Europese Raad niet nog een stap verder zou gaan
en bijvoorbeeld voor het voorjaar van 2003 een nog ambitieuzer doel van 0,5% zou
kunnen vaststellen.”

Figuur 3: Vooruitgang sinds het scorebord van mei

N.B.: Procentuele verandering sinds het scorebord van mei 2001. Bijvoorbeeld, de omzettingsachterstand
van Finland is met 50% verminderd.

De meeste lidstaten blijven er moeite mee hebben om recente richtlijnen op tijd uit te
voeren. Voor EU-richtlijnen die in 2000 van kracht moesten worden, is de gemiddelde
omzettingsachterstand 12%. Duitsland, Frankrijk, Portugal en het Verenigd Koninkrijk
scoren hier het slechtst. De Scandinavische landen presteren het best. Na het verstrijken
van de omzettingstermijn duurt het gemiddeld nog 13 maanden voordat een richtlijn
wordt uitgevoerd. Als we dit optellen bij de gemiddelde toegestane termijn voor de
uitvoering van een richtlijn (tot 3 jaar), kan men wel begrijpen waarom veel bedrijven
bezorgd zijn dat de wetgeving vaak al achterhaald is voordat ze van kracht wordt.
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Figuur 4: Veel richtlijnen die in 2000 hadden moeten worden omgezet, zijn bijna
een jaar later nog steeds niet omgezet

N.B.: Percentage richtlijnen met een uiterste omzettingsdatum in 2000 waarvan op 15 oktober 2001 nog
niet was meegedeeld dat ze waren omgezet.

“Na het verstrijken van de omzettingstermijn duurt het gemiddeld nog 13 maanden
voordat een richtlijn wordt uitgevoerd.”

Figuur 5 geeft een ‘actielijst’ voor alle lidstaten waaruit blijkt wat ze moeten doen om de
bestaande geringe achterstand te handhaven (voor die lidstaten die reeds onder de 1,5%
zitten) dan wel om naar de doelstelling van de Europese Raad toe te werken. Bij hun
inhaalslag moeten de lidstaten niet alleen de huidige achterstand wegwerken, maar ook
de richtlijnen omzetten waarvan de omzettingstermijn binnenkort afloopt. Om aan alle
achterstand een einde te maken, moeten de lidstaten vóór 15 maart 2002 in totaal 822
nationale uitvoeringsmaatregelen aan de Commissie meedelen.

Figuur 5: Totale aantal richtlijnen dat voorjaar 2002 moet zijn omgezet
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Het wetgevingskader voor de interne markt is nog altijd gefragmenteerd

Als lidstaten niet op tijd zijn met de omzetting van richtlijnen, levert dat een hiaat in het
communautaire wetgevingskader op. In plaats van een interne markt die alle lidstaten
omvat, is het resultaat dan een veel kleinere, gefragmenteerde interne markt waarvan de
mogelijkheden voor economische ontwikkeling en welvaart in de Unie niet volledig
worden benut. Figuur 6 laat zien dat 10% van de richtlijnen nog niet in alle lidstaten is
omgezet. Met andere woorden, de interne markt draait nog altijd slechts op 90% van haar
vermogen. Aangezien grote lidstaten als Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk
tot de lidstaten met de meeste omzettingsachterstanden behoren, zijn de
rechtsonzekerheid voor bedrijven en burgers in Europa en de gemiste kansen die hieruit
voortvloeien aanzienlijk.

Figuur 6: De fragmentatiefactor neemt langzaam af

N.B.: De fragmentatiefactor is het aantal richtlijnen dat nog niet door alle lidstaten is omgezet, uitgedrukt
als percentage van alle internemarktrichtlijnen.

“… de interne markt draait nog altijd slechts op 90% van haar vermogen.”
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De fragmentatie van de interne markt verschilt aanzienlijk per sector. In sectoren zoals
het vervoersbeleid of het consumentenbeleid moet meer dan een kwart van alle
wetgeving nog in één of meer lidstaten worden uitgevoerd. De fragmentatie in het
vervoersbeleid zou al gehalveerd kunnen worden als Ierland en Finland hun achterstand
aanpakken.

Figuur 7: De fragmentatie is nog altijd het grootst in het vervoer

N.B.: De situatie per 15 oktober 2001. Het gaat hier om het aantal richtlijnen dat nog niet door alle
lidstaten is omgezet, uitgedrukt als percentage van alle internemarktrichtlijnen in de desbetreffende
sector.

Toch is er niet alleen maar slecht nieuws te melden. Bij overheidsopdrachten is er lange
tijd sprake geweest van aanzienlijke fragmentatie en dus ook van achterblijvende
resultaten. In 1997 hadden slechts 3 lidstaten alle richtlijnen op dit terrein omgezet.
Inmiddels hebben alle lidstaten dat gedaan. 3 En dat is een belangrijke stap vooruit,
aangezien deze sector meer dan 10% van het BBP vertegenwoordigt.

                                                                
3 Griekenland staat op het punt de laatste nog resterende richtlijn om te zetten.
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B. Omzetting van richtlijnen in specifieke sectoren

Sociaal beleid

Er zijn belangrijke wisselwerkingen tussen het internemarktbeleid en het sociale beleid.
Maatregelen op sociaal vlak zijn vaak nodig geweest met het oog op de voltooiing van de
interne markt en de totstandkoming van duurzame ontwikkeling – een concept dat vereist
dat economische groei gepaard gaat met sociale vooruitgang en zorg voor het milieu.
Helaas scoren de lidstaten bij de omzetting van sociale richtlijnen slechter dan wanneer
het gaat om de interne markt in het algemeen. De gemiddelde achterstand in de EU ten
aanzien van sociale richtlijnen bedraagt 5,4%, tegenover 2,0% voor alle richtlijnen
samen. Een aanzienlijk aantal recente richtlijnen is nog niet omgezet.4 Finland en Spanje
verdienen lof voor hun perfecte staat van dienst. Daarentegen loopt de achterstand van
Oostenrijk en België in de dubbele cijfers.

Figuur 8: De omzettingsachterstand voor sociale richtlijnen is aanzienlijk groter
dan de gemiddelde achterstand voor alle richtlijnen samen

N.B.: Sociale richtlijnen die nog niet zijn omgezet, uitgedrukt als percentage van alle sociale richtlijnen
met een omzettingstermijn tot 15 oktober 2001.

Milieubeleid

Net als in het sociale beleid speelt de interne markt ook in het milieubeleid een rol. Een
geïntegreerde benadering die duurzame ontwikkeling op sociaal, economisch en
milieugebied mogelijk maakt, is van wezenlijk belang voor het succes van de Unie op
lange termijn. Dat succes is sterk afhankelijk van de uitvoering van de EU-strategie voor
duurzame ontwikkeling zoals die door de Europese Raad van Göteborg in juni 2001 is
uitgestippeld. In deze strategie wordt ook erkend dat doeltreffende milieubescherming,

                                                                
4 De achterstand met betrekking tot sociale richtlijnen waarvan de omzettingstermijn al meer dan twee

jaar is verstreken, bedraagt 1,4%.
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waarbij nationale grenzen een ondergeschikte rol spelen, alleen haalbaar is bij een goed
functionerende interne markt en een geharmoniseerde milieuwetgeving.

De gemiddelde omzettingsachterstand voor milieurichtlijnen staat nu op 6,2% en is dus
maar licht gedaald ten opzichte van de 7,1% in het scorebord van mei. Alleen Oostenrijk
heeft belangrijke vorderingen geboekt door zijn achterstand op milieugebied met 75% te
reduceren. Ondertussen heeft Finland een perfecte score weten te bereiken.

Tegen deze achtergrond is het onrustbarend dat er aanzienlijke omzettingsachterstanden
zijn bij zowel het sociale beleid als het milieubeleid. Een geloofwaardige Europese
strategie voor duurzame ontwikkeling vereist allereerst dat de lidstaten doen wat ze bij de
vaststelling van de noodzakelijke maatregelen hebben afgesproken.

Figuur 9: Te weinig vooruitgang bij de omzetting van milieurichtlijnen

N.B.: Milieurichtlijnen die nog niet zijn omgezet, uitgedrukt als percentage van alle milieurichtlijnen met
een uiterste omzettingsdatum tot respectievelijk 30 april en 15 oktober 2001.
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C. Inbreukprocedures

Eenmaal vastgestelde communautaire regelgeving moet niet alleen in alle lidstaten
worden omgezet in nationale wetgeving, maar moet ook goed worden toegepast. Dat
begint een steeds grotere uitdaging te worden die meer aandacht verdient op politiek
niveau. Ondoeltreffende uitvoering en ongelijke handhaving worden door veel bedrijven
en particulieren als een ernstig probleem gezien, omdat zij hierdoor vaak niet kunnen
doen wat ze volgens het Gemeenschapsrecht wel zouden mogen. In een Gemeenschap
die rechtvaardigheid en solidariteit hoog in het vaandel draagt, moeten lidstaten
voorkomen dat er inbreuken optreden die bedrijven en burgers uit andere lidstaten vaak
onevenredig benadelen, de concurrentie verstoren en het onderlinge vertrouwen
ondermijnen.

De Commissie pakt inbreuken op het internemarktrecht actief aan

De Commissie treedt actief op tegen deze tekortkomingen, vooral door formele
inbreukprocedures in te stellen tegen lidstaten die hun verplichtingen niet nakomen. Eind
augustus 2001 had de Commissie 1477 zaken wegens veronderstelde inbreuken op het
internemarktrecht in behandeling. 5

Figuur 10: De Commissie heeft momenteel bijna 1500 inbreuken op het
internemarktrecht in behandeling

N.B.: Niet afgesloten inbreukzaken per 31 augustus 2001.

                                                                
5 Alle cijfers over inbreuken in dit scorebord betreffen gevallen van niet-nakoming of onjuiste toepassing

van de internemarktwetgeving. Ze hebben geen betrekking op zaken wegens te late omzetting
(waarvoor automatisch inbreukprocedures worden ingesteld), die in het voorgaande gedeelte aan de
orde zijn geweest. Voor ‘zaken met betrekking tot de interne markt’ wordt dezelfde definitie gehanteerd
als in het gedeelte over omzetting. Het gaat om inbreuken op richtlijnen waarvan de rechtsgrondslag
verband houdt met de interne markt en om inbreuken op een Verdragsbepaling die verband houdt met
de interne markt. Vanwege kleine wijzigingen in definities kunnen inbreukcijfers uit eerdere
scoreborden niet zonder meer worden vergeleken met de cijfers die hier worden gepresenteerd.
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De meeste zaken (58%) werden onder de aandacht van de Commissie gebracht via
klachten van burgers of bedrijven. Evenals in het vorige scorebord zijn Frankrijk en Italië
verantwoordelijk voor bijna 30% van alle inbreukprocedures.

De houding van de lidstaten ten opzichte van inbreuken verschilt nogal. Uiteraard is
iedere inbreuk op het Gemeenschapsrecht er één te veel, maar uit de score van het
Verenigd Koninkrijk blijkt bijvoorbeeld dat het voor een grote lidstaat heel goed
mogelijk is om het aantal inbreukzaken beperkt te houden. Aan de andere kant nemen
sommige kleinere lidstaten onevenredig veel inbreuken voor hun rekening. Tegen
Ierland, België en Griekenland lopen twee maal zo veel inbreukzaken als tegen
Nederland. Tegelijkertijd is elk van deze drie landen verantwoordelijk voor meer zaken
dan de Scandinavische landen samen.

Het ligt voor de hand dat we ongeveer hetzelfde beeld te zien krijgen als we kijken naar
het aantal zaken dat de afgelopen 5 jaar aanhangig is gemaakt bij het Europese Hof van
Justitie (figuur 11). Opnieuw liggen Frankrijk en Italië ‘op kop’ met een derde van alle
zaken bij het Hof, terwijl de Scandinavische landen de rij sluiten. België en Griekenland
hebben bijna 3 maal zo veel zaken lopen als het Verenigd Koninkrijk of Nederland, en
ongeveer 10 maal zo veel als Denemarken of Zweden.

Figuur 11: Tussen 1995 en 2001 zijn tegen Frankrijk en Italië de meeste zaken
aanhangig gemaakt

N.B.: Aantal inbreukzaken die tussen 1 januari 1995 en 31 augustus 2001 op grond van artikel 226 van het
EG-Verdrag aanhangig zijn gemaakt bij het Europese Hof van Justitie.
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Inbreukprocedures nemen vaak veel tijd in beslag

Als de Commissie een officiële inbreukprocedure heeft ingesteld door de desbetreffende
lidstaat een schriftelijke aanmaning te sturen, kan het nog lang duren voordat er een
oplossing wordt gevonden en de belemmering feitelijk wordt opgeheven. Zoals figuur 12
laat zien, kan de hele procedure meerdere jaren in beslag nemen.

Figuur 12: De meeste inbreukzaken slepen zich meer dan 2 jaar voort

N.B.: Aantal jaren tussen de instelling en de afronding van de officiële procedure voor alle inbreukzaken
met betrekking tot de interne markt (405) die in 2000 en 2001 werden afgesloten.

Als een zaak uiteindelijk bij het Hof terechtkomt, kan een uitspraak wel 5 jaar op zich
laten wachten. 6 Maar ook als het Hof de Commissie in het gelijk stelt, wat in 9 van de 10
gevallen gebeurt, talmen de lidstaten soms met de uitvoering, zodat de Commissie
opnieuw naar het Hof moet stappen (figuur 13).7 Het Hof kan dan een dwangsom
opleggen wegens niet-nakoming van het arrest en heeft dat in één zaak tegen Griekenland
inderdaad gedaan. 8 Het komt echter voor dat een lidstaat een zaak met opzet laat slepen
en belemmeringen pas opheft vlak voordat het Hof een boete gaat opleggen. In dergelijke
gevallen wordt het recht ernstig op de proef gesteld.

Momenteel lopen er 27 zaken tegen lidstaten die niet de nodige maatregelen hebben
getroffen om uitvoering te geven aan een arrest van het Hof dat vaststelt dat inbreuk
wordt gemaakt op het Gemeenschapsrecht. Vooral België en Frankrijk zijn traag met het
uitvoeren van arresten van het Hof, terwijl er helemaal geen sprake is van dergelijke
zaken tegen het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Zweden, Denemarken, Finland en
Oostenrijk. Het is vermeldenswaardig dat deze inbreukzaken gemiddeld al 9 jaar lopen,
wanneer wij het moment waarop de eerste schriftelijke aanmaning werd verzonden als
beginpunt nemen.

                                                                
6 Zie scorebord 8, blz. 11, figuur 12.

7 Hierbij gaat het om procedures op grond van artikel 228 van het EG-Verdrag. Het betreft alleen zaken
met betrekking tot de interne markt (zie voetnoot 5).

8 Griekenland kreeg een boete van in totaal 5,4 miljoen euro wegens een inbreuk op het milieurecht. De
officiële procedure ging in 1988 van start. Voorjaar 2001 maakte Griekenland een einde aan de situatie.
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Figuur 13: België staat boven aan de lijst van lidstaten die arresten van het Hof
niet hebben uitgevoerd

N.B.: Aantal niet afgesloten zaken per 31 augustus 2001 waarbij het gaat om een door de Commissie
ingestelde procedure wegens niet-nakoming van arresten van het Hof op grond van artikel 228 van
het Verdrag. Het betreft hier alleen gevallen van niet-nakoming of onjuiste toepassing van de
internemarktwetgeving (zie voetnoot 5).

Het aantal inbreukzaken moet omlaag

Juridische procedures zijn belangrijk en vormen vaak de enige manier om hardnekkige
wettelijke belemmeringen op te heffen. Voor de persoon of onderneming die een
gegronde klacht had, zal een juridische oplossing echter veelal te laat komen. Dat is niet
erg bevorderlijk voor het vertrouwen in de interne markt. De Commissie zal krachtig
blijven optreden tegen ongerechtvaardigde belemmeringen, maar de werkelijke oplossing
ligt in een veel grotere vastberadenheid op nationaal niveau om inbreuken te voorkomen.
Om te beginnen dringt de Commissie er daarom bij alle lidstaten op aan hun aantal
inbreuken vóór het volgende scorebord (d.w.z. voorjaar 2002) met ten minste 10% te
reduceren.
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De enige manier om dat te bereiken is om zo veel mogelijk nog niet afgehandelde zaken
zo snel mogelijk op te lossen en te voorkomen dat er nieuwe bijkomen. Maar wat het
eerste betreft, hebben de lidstaten sinds het vorige scorebord de teugels juist iets laten
vieren. Alle lidstaten zijn slechter gaan presteren als het gaat om een snelle oplossing van
zaken (figuur 14), behalve Nederland en Luxemburg, die hun magere scores enigszins
hebben weten te verbeteren. Slechts 30% van alle zaken die in 1999 en 2000 werden
geopend, was in augustus 2001 opgelost. Voor de vergelijkbare periode in het vorige
scorebord was dat nog 37%.

Figuur 14: Minder dan een derde van alle inbreukzaken wordt snel opgelost

N.B.: Aantal zaken dat op 31 augustus 2001 was gesloten, uitgedrukt als percentage van het aantal
zaken dat in 1999 en 2000 werd geopend.

“… de Commissie dringt er bij alle lidstaten op aan hun aantal inbreuken vóór het
volgende scorebord (voorjaar 2002) met ten minste 10% te reduceren.”
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D. Europese normalisatie

Over het geheel genomen hebben de normalisatie-organisaties binnen de particuliere
sector (CEN, CENELEC en ETSI)9 veel werk verzet en tal van normen geproduceerd.
Hiermee reageren ze op de snelle toename van de marktvraag en sluiten ze aan bij de
communautaire wetgeving ten aanzien van de ‘nieuwe aanpak’.10 Meer dan 80% van de
normalisatie geschiedt nu op Europees of internationaal niveau, terwijl nog maar 15 jaar
geleden, voordat de nieuwe aanpak werd ingevoerd, 80% op nationaal niveau plaatsvond.
Europese normalisatie is daarom van essentieel belang voor het opheffen van
belemmeringen voor bedrijven die hun producten in de hele Europese Unie willen
afzetten. 11

Figuur 15: Meer dan 50% van de CEN-normen is nog niet aangenomen, terwijl
ETSI en CENELEC wel goed opschieten met hun werkprogramma’s

N.B.: De situatie per 30 september 2001.

CEN moet zijn werktempo opvoeren

Op het gebied van geharmoniseerde normen ligt het CEN flink achter op de andere
normalisatie-instellingen: het heeft zijn taak nog niet voor de helft afgerond. Het doet er
gemiddeld ook veel langer over om een norm te produceren. De tijd die het CEN

                                                                
9 Het Europees Comité voor Normalisatie (CEN), het Europees Comité voor Elektrotechnische Normen

(CENELEC), en het Europees Normalisatie-Instituut voor de Telecommunicatie (ETSI). Verdere
informatie over normalisatie in het kader van de nieuwe aanpak is beschikbaar op
http://www.NewApproach.org

10 Ongeveer 15% van het totale aantal normen zijn ‘geharmoniseerde normen’, die in opdracht van de
Commissie zijn ontwikkeld.

11 Verdere informatie over Europese normalisatie is te vinden in een recent rapport van de Commissie
(COM(2001) 527).
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gemiddeld nodig heeft om een Europese norm op te stellen en daar consensus over te
bereiken, is aanzienlijk toegenomen, namelijk van 4,5 jaar in 1995 tot 8 jaar in 2001.12

Er zijn uiteraard redenen voor deze enorme vertragingen. Om te beginnen heeft het CEN
veel meer werk te doen: het heeft 1005 normen in voorbereiding in de meest
uiteenlopende sectoren, hetgeen aanzienlijke investeringen in allerlei middelen en
commissiestructuren vereist. Daarnaast is het nu bezig met de lastigere normen, waarover
moeilijker consensus te bereiken valt. In het algemeen kan het opstellen van normen een
tijdrovend proces zijn, dat vaak een compromis vereist tussen de mate van acceptatie en
de tijd die aan overleg met alle belanghebbenden wordt besteed. Het CEN is zelf echter
ook niet tevreden met deze grote achterstanden en heeft reeds maatregelen genomen om
iets te doen aan het capaciteitsgebrek en de lange voorbereidingstijden.

Een deel van de oplossing bestaat erin dat het Europese bedrijfsleven meer prioriteit aan
dit werk toekent en voldoende deskundigen beschikbaar stelt. Vanaf volgend jaar zouden
de inspanningen van het CEN vruchten moeten gaan afwerpen. Het CENELEC kon geen
nauwkeurige cijfers verstrekken over de tijdsduur, maar schattingen geven aan dat de
goedkeuring van een nieuwe geharmoniseerde norm 3 tot 4 jaar in beslag neemt. Dat is
nog altijd relatief lang vergeleken met het ETSI, dat zijn aanpak beter afgestemd lijkt te
hebben op de snelle ontwikkelingen in de telecommunicatiesector. Bovendien hoeft het
ETSI minder tijd en middelen te besteden aan de ontwikkeling van geharmoniseerde
normen, omdat die slechts een klein deel van zijn werkprogramma uitmaken.

Voor bouwmaterialen en machines blijft de situatie problematisch

Politieke druk kan eveneens voortgang brengen in het proces. Om de aandacht van
beleidsmakers op deze – niet geringe – problemen te vestigen, wordt in de evaluatie van
de strategie voor de interne markt 2001 benadrukt dat de ‘grondslagen’ van de interne
markt verbeterd moeten worden. Normalisatie is daar een van de belangrijkste van. De
Raad Interne Markt van mei 2001 drong specifiek aan op een snellere invoering van
geharmoniseerde normen, met name op het gebied van bouwmaterialen en machines.13

In sectoren met zulke veelomvattende richtlijnen als die voor machines of
bouwmaterialen hebben normen een quasi-wetgevende functie. Dat betekent dat bij
vertraging in de totstandkoming van de normen, de huidige fragmentatie van de interne
markt voor deze producten blijft bestaan. In een poging daar iets aan te doen, werd in de
evaluatie van de strategie voor de interne markt 2001 als doel gesteld dat er vóór eind
2001 ten minste 120 normen voor bouwmaterialen moesten zijn aangenomen. Hoewel dit
jaar de eerste geharmoniseerde normen op dit gebied zijn vastgesteld, is het totale aantal
dat tot dusver is goedgekeurd (slechts 48) onbevredigend. Voor een echte interne markt
voor bouwmaterialen zijn ongeveer 600 geharmoniseerde normen nodig.

De ontwikkeling van Europese normen moet gelijke tred houden met de technologische
ontwikkeling en mag vooruitgang niet in de weg staan.

                                                                
12 Cijfers gebaseerd op interne CEN-statistieken. Als het CEN een opdracht van de Commissie ontvangt,

stelt het prioriteiten door na te gaan met welke normen het onmiddellijk moet beginnen. Zodra die
normen zijn ontwikkeld, werkt het gestaag verder aan de overige normen. In zijn schatting heeft het
CEN echter de datum van de opdracht van de Commissie als uitgangspunt genomen. Overigens kunnen
vanaf het moment van ontvangst van de opdracht geen nationale normen op de desbetreffende terreinen
worden goedgekeurd (‘standstill’).

13 Zie persmededeling 205 9120/01 op de homepage van de Europese Raad: http://ue.eu.int
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Figuur 16: Tot dusver is nog geen 10% van de benodigde geharmoniseerde
normen voor bouwmaterialen goedgekeurd

N.B.: De situatie per 30 september 2001.
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2. VOLTOOIING VAN DE INTERNE MARKT

A. De strategie voor de interne markt14 en de index van de
interne markt

De strategie voor de interne markt staat centraal in het door de Europese Raad van
Lissabon geformuleerde streven om van de Unie de meest concurrerende economie te
maken. De recente gebeurtenissen in de VS en de economische vertraging in de EU
benadrukken nog eens de behoefte aan verdere structurele hervorming en aan grote
politieke inzet voor prioritaire acties ter verbetering van de concurrentiepositie van
Europa.

Figuur 17: De meeste prioritaire acties die vóór eind 2001 moeten zijn voltooid,
zullen naar verwachting op tijd worden afgerond

N.B.: Strategische doelstellingen: verbetering van de efficiëntie van markten; verbetering van het
ondernemingsklimaat (ondernemingen); verbetering van de levenskwaliteit van de burgers ;
gebruik maken van de verworvenheden van de interne markt in een veranderende wereld (extern).

Hoewel het nog te vroeg is om harde conclusies te trekken over het algehele resultaat van
de Europese Unie wat de afronding van gerichte acties voor het einde van dit jaar betreft,
ziet het ernaar uit dat ongeveer 63% ervan zal worden verwezenlijkt. Dat zou een iets
betere uitkomst zijn dan vorig jaar, maar dat wil niet zeggen dat de inspanningen mogen
verslappen.

                                                                
14 Verdere informatie over de strategie voor de interne markt is beschikbaar op:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/strategy/index.htm
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Voorbeelden van successen
Politiek akkoord over postdiensten – verdere liberalisering van het maximumgewicht van poststukken
Politiek akkoord over afstandsverkoop van financiële diensten in het kader van het actieplan voor de

financiële diensten
Goedkeuring van Commissievoorstel over handel in broeikasgasemissierechten 8 maanden eerder dan

gepland
Goedkeuring voorstellen voor een gemeenschappelijk Europees luchtruim m.b.t. de hervorming van de

luchtverkeersleiding
Oprichting van Europese Autoriteit voor de veiligheid in de luchtvaart die zich bezighoudt met de

activiteiten van luchtvaartmaatschappijen
Commissievoorstel om het nationale vrachtvervoer per spoor te liberaliseren en internationale

passagiersdiensten te ontwikkelen
Start van het Europees Buitengerechtelijk Netwerk (EB-Net) voor buitengerechtelijke beslechting van

consumentengeschillen15

Start van FIN-Net, het buitengerechtelijk klachtennetwerk voor financiële diensten, in februari 2001
Commissievoorstel over preventie / herstel van milieuschade

Oprichting Europese Voedselautoriteit – essentieel voor het vertrouwen van de consument
Presentatie van Commissievoorstellen m.b.t. geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik,

inclusief vereenvoudiging van de vergunningverleningsprocedures
Commissievoorstel om het verhuizen naar en wonen in een andere lidstaat voor EU-burgers gemakkelijker

te maken

De schatting van 63% is echter gebaseerd op de optimistische veronderstelling dat de
Raad voor het einde van het jaar politieke overeenstemming zal bereiken over een aantal
lastige kwesties, zoals het Gemeenschapsoctrooi en over (ten minste een deel van) het
pakket maatregelen ten aanzien van overheidsopdrachten, waarbij ook de rol van het
Europees Parlement van belang is.

Mogelijke overeenstemming voor het einde van het jaar
Overheidsopdrachtenpakket – hopelijk politiek akkoord over voorstellen inzake overheidssector en

openbare nutsvoorzieningen
Gemeenschapsoctrooi nu binnen bereik – zal zorgen voor rechtszekerheid en lagere kosten, is goed voor

het MKB
Nieuw telecommunicatiepakket – bevordert de concurrentie en beschermt de consument

Hoewel er enkele belangrijke doorbraken zijn gerealiseerd, zijn er ook prioritaire acties
die niet zijn uitgevoerd of die vertraging hebben opgelopen. De toegevoegde waarde van
de strategie voor de interne markt is juist dat het geheel meer is dan de som der delen.
Veel van de voorgestelde acties versterken elkaar omdat ze een aantal veranderingen
tegelijkertijd teweegbrengen. Door amper meer dan 60% van de beoogde acties uit te
voeren, zal dit multipliereffect zich echter slechts gedeeltelijk voordoen.

                                                                
15 De Commissie komt binnenkort ook met een mededeling over effectieve probleemoplossing in de

interne markt. Het voorgestelde systeem is bedoeld voor de oplossing van problemen die burgers en
bedrijven ondervinden bij hun transacties met overheidsdiensten. De lidstaten zullen via een
computersysteem met de naam SOLVIT een netwerk vormen dat zaken sneller en doeltreffender moet
afhandelen. Voor meer informatie:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/solvit/index.htm
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Tegenvallers
Richtlijn betreffende het openbaar overnamebod – 12 jaar werk op losse schroeven en bredere belangen

van Europa gefrustreerd
Verdere liberalisering van elektriciteits- en gasmarkten stagneert

Goedkeuring richtlijn inzake BTW-heffing in de elektronische handel stagneert eveneens – behoefte aan
gelijke concurrentie voorwaarden

Richtlijn inzake de bescherming van biotechnologische uitvindingen niet door alle lidstaten omgezet –
verlies van potentiële voordelen voor rechtszekerheid en innovatie

Commissievoorstellen voor dienstenstrategie achter op schema
Commissievoorstellen voor een beter stelsel voor de erkenning van beroepskwalificaties vertraagd

Een meer gedetailleerd verslag over de geboekte vooruitgang in 2001 zal in maart/april
2002 worden voorgelegd, tegelijk met de evaluatie van de strategie voor de interne markt
2002.

De index van de interne markt

Het uiteindelijke doel van de strategie voor de interne markt is dat onze burgers en
bedrijven er tastbare voordelen van ondervinden. Deze voordelen zijn talrijk en zeer
uiteenlopend van aard: hogere inkomens, betere sociale samenhang, lagere prijzen, betere
mogelijkheden om in het buitenland te wonen en te werken, een schoner milieu, betere
toegang tot kapitaal, enz. De index van de interne markt is bedoeld om te meten in
hoeverre deze ‘echte’ voordelen of resultaten zich werkelijk doen gevoelen.

Weliswaar is de werkelijkheid van de interne markt veel te ingewikkeld om perfect te
kunnen worden samengevat in een getal, maar toch kan een index beleidsmakers en
gebruikers van de interne markt iets vertellen over de richting waarin de ontwikkelingen
gaan. De functie ervan is daarom vergelijkbaar met die van een beursindex, zoals de
FTSE 100, die de complexiteit van de financiële markten terugbrengt tot één enkel getal
dat gemakkelijk te hanteren en te vergelijken is.

Het meten van prestaties is een hele uitdaging. Een van de grootste problemen is de
kwaliteit en beschikbaarheid van gegevens in alle lidstaten. Er gaapt een brede kloof
tussen de huidige behoeften van beleidsmakers en de beschikbare gegevens. Eurostat en
de nationale bureaus voor de statistiek zijn inmiddels begonnen met een ambitieus
programma om de statistieken in de Unie te verbeteren. Naar verwachting zal dit de
komende vijf jaar veelbelovende resultaten opleveren.

Aangezien de index is bedoeld om bij te houden hoe de uitvoering van de strategie voor
de interne markt vordert, had de Commissie graag meer hoogwaardige variabelen willen
opnemen, bijvoorbeeld de concrete openstelling van de markt voor overheidsopdrachten,
de kosten van financiële diensten, de groei van e-commerce, de registratie van octrooien,
maar gegevens daarover zijn ofwel niet beschikbaar ofwel onvolledig. Bij gebrek aan
betrouwbare gegevens is het verleidelijk om terug te vallen op pure procesvariabelen
zoals vastgestelde richtlijnen, omzettings- of inbreukcijfers. Maar omdat de bedoeling
van de index van de interne markt is om ‘uitkomsten’ te meten en geen ‘inputs’, is aan
deze verleiding krachtig het hoofd geboden. Het uitgangspunt is dat gedeeltelijk meten
beter is dan helemaal niet meten. Zowel de index als de verschillende variabelen die
eraan ten grondslag liggen, zullen in de nabije toekomst, naarmate er meer en betere
gegevens beschikbaar komen, worden geëvalueerd en bijgesteld.
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Figuur 18: De index van de interne markt

Op dit moment synthetiseert de index van de interne markt 20 variabelen aan de hand
van de principale-componentenanalyse, een statistische methode waarmee de invloed van
iedere variabele op de eindscore kan worden gewogen. Deze variabelen omvatten onder
meer inkomensgroei per hoofd van de bevolking, langdurige werkloosheid, onderlinge
prijsverschillen, groei van de intra-EU-handel, prijzen van nutsvoorzieningen,
beschikbaarheid van risicokapitaal, energie-intensiteit en uitstoot van broeikasgassen. 16

Als we de waarde voor 1996 op 100 stellen, dan stond de index voor 2000 op 105,1.
Hoewel men de ontwikkeling van de index het best over een langere periode kan
bekijken, kan toch worden vastgesteld dat een aantal variabelen de index tussen 1996 en
2000 omlaag heeft gedrukt. Zonder stijgende posttarieven, hoge emissies van
broeikasgassen en inefficiënties in het communautaire bankstelsel was de index hoger
uitgevallen.

Positief zijn de relatief sterke groei van het inkomen per hoofd, de bescheiden
vooruitgang in de arbeidsmobiliteit, de afname van de langdurige werkloosheid en de
vermindering van de overheidssteun, die de index allemaal omhoog hebben getrokken.
Een andere positieve factor is de kostendaling in de telecommunicatie. De Europese
burgers betalen nu voor dezelfde dienst gemiddeld 16% minder dan in 1996.17 Deze
positieve ontwikkeling is grotendeels toe te schrijven aan de openstelling van de markt,
en daarnaast aan het goedkoper worden van de technologie in de telecommunicatiesector.

“Als we de waarde voor 1996 op 100 stellen, dan stond de index van de interne
markt voor 2000 op 105,1.”

                                                                
16 Een volledige lijst van variabelen en een nadere toelichting op de statistische methode zijn te vinden in

de bijlage.
17 Bron: Teligen-studies in opdracht van de Europese Commissie, DG Informatiemaatschappij. De

gegevens over 2001 zijn nog voorlopig en zullen in december 2001 worden vrijgegeven in het zevende
verslag over de tenuitvoerlegging van het telecommunicatiepakket. Om het EU-gemiddelde te
verkrijgen, zijn de nationale mandjes gewogen op basis van de bevolkingsomvang. De prijzen voor
huishoudens zijn inclusief BTW, die voor bedrijven exclusief BTW.
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Figuur 19: De telefoonkosten in Europa dalen

N.B.: Prijs in euro’s van een mandje van binnenlandse gesprekken (inclusief vaste kosten, abonnement,
enz.) gedurende één jaar. Omdat de samenstelling van de mandjes voor particuliere en zakelijke
gebruikers aanzienlijk verschilt, zijn de totale prijzen niet vergelijkbaar.

De zakelijke tarieven zijn sterker gedaald dan de tarieven voor particulieren. Dat komt
vooral doordat het mandje voor particuliere gebruikers naar verhouding meer vaste
kosten en meer lokale gesprekken omvat. Vóór de deregulering werden deze
kostencomponenten vaak gecompenseerd door hogere tarieven voor niet-lokale
gesprekken. Ondanks de algemene prijsdaling zijn de lokale gesprekstarieven en vaste
kosten de afgelopen jaren in sommige gevallen echter toegenomen. Deregulering leidt
dus ook tot een nauwere samenhang tussen de werkelijke kosten van een dienst en de
tarieven die daarvoor aan de klanten in rekening worden gebracht.

“De Europese burgers betalen nu voor dezelfde dienst gemiddeld 16% minder dan in
1996.”
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B. Het actieplan voor de financiële diensten18 en de
invoering van de euro

De druk op het financiële systeem na de tragische gebeurtenissen in de VS bewijst dat
financiële integratie in Europa als motor voor groei en werkgelegenheid, als buffer tegen
marktvolatiliteit en als pijler van economische stabiliteit nu belangrijker is dan ooit. Het
actieplan voor de financiële diensten omvat onder meer maatregelen met betrekking tot
financiële stabiliteit en financieel toezicht alsook maatregelen om financiering van het
terrorisme tegen te gaan. Met deze maatregelen wordt op bovengenoemde uitdagingen
ingespeeld.

De invoering van eurobankbiljetten en -munten zal de laatste stap zijn in het proces dat
de Europese Monetaire Unie (EMU) voor de burgers in 12 lidstaten van de EU tot een
feit maakt. Maar de voordelen van de euro kunnen alleen ten volle worden benut als de
EMU vergezeld gaat van een interne financiële markt. Dat betekent bijvoorbeeld dat
burgers net zo gemakkelijk en goedkoop geld naar het buitenland moeten kunnen
overmaken als het geval is voor binnenlandse overboekingen, anders komt de
aanvaardbaarheid van de euro voor het publiek in het gedrang. Momenteel zijn
buitenlandse betalingen in euro’s veel duurder dan binnenlandse betalingen. Daarom
heeft de Commissie afgelopen juli een verordening voorgesteld om de bankkosten voor
grensoverschrijdende betalingen in euro’s te verlagen tot hetzelfde niveau als voor
binnenlandse betalingen. Bovendien zal de uitvoering van het actieplan voor
fraudepreventie de doeltreffendheid van de interne markt verbeteren, het vertrouwen van
het publiek in grensoverschrijdende betalingssystemen vergroten, en een succesvolle
ontwikkeling van de elektronische handel bevorderen.

“… financiële integratie in Europa als motor voor groei en werkgelegenheid, als buffer
tegen marktvolatiliteit en als pijler van economische stabiliteit is nu belangrijker dan
ooit.”

Sinds het laatste scorebord is er bij de uitvoering van het actieplan voor de financiële
diensten belangrijke vooruitgang geboekt, maar er is ook nog heel wat werk te verzetten.
Inmiddels zijn 23 maatregelen volledig afgerond. Bij 7 daarvan gaat het om wetgeving
die reeds door de Raad en het Europees Parlement is goedgekeurd of vermoedelijk
binnenkort zal worden goedgekeurd:

Wetgeving die door de Raad en het Europees Parlement is goedgekeurd
Statuut van de Europese vennootschap

Anti-witwas-richtlijn
Richtlijn betreffende de liquidatie van kredietinstellingen

Richtlijn betreffende de liquidatie van verzekeringsondernemingen
Richtlijn betreffende elektronisch geld

Wijzigingen van de 4e en 7e Richtlijn inzake het vennootschapsrecht
Wijziging van de Verzekeringsrichtlijnen om informatie-uitwisseling met derde landen mogelijk te maken

                                                                
18 Gedetailleerde en bijgewerkte voortgangsinformatie over de uitvoering van alle maatregelen in het

kader van het actieplan voor de financiële diensten is te vinden op het internet. Zie het binnenkort te
verschijnen vijfde voortgangsverslag over het actieplan voor de financiële diensten:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/actionplan/index.htm
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De andere zestien afgeronde maatregelen zijn mededelingen, verslagen, aanbevelingen of
beschikkingen van de Commissie. Over twaalf wetgevingsvoorstellen wordt momenteel
door de Raad en het Europees Parlement onderhandeld:

Door de Commissie voorgestelde maatregelen die momenteel in behandeling zijn
Verordening betreffende grensoverschrijdende betalingen

Richtlijn inzake de afstandsverkoop van financiële diensten (politiek akkoord in de Raad)
Richtlijn betreffende collectieve beleggingsfondsen (ICBE)

Richtlijn inzake verzekeringstussenpersonen
Verordening betreffende internationale standaarden voor jaarrekeningen
Richtlijn betreffende de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden

Richtlijn inzake bedrijfspensioenfondsen
Richtlijn betreffende marktmisbruik

Richtlijn betreffende de solvabiliteitsmarge van verzekeringsondernemingen
Richtlijn betreffende financiële conglomeraten

Richtlijnen betreffende prospectussen
Richtlijn betreffende zakelijke zekerheden

De Commissie heeft nog eens 8 maatregelen in voorbereiding in het kader van het
actieplan voor de financiële diensten. Daarnaast zal een gewijzigde versie worden
voorgesteld van de richtlijn betreffende het openbaar overnamebod, die onverwacht door
het Europees Parlement werd verworpen.

Figuur 20: Uitvoering van het actieplan voor de financiële diensten

N.B.: De situatie per 10 oktober 2001.

Ondanks goede vooruitgang tot nu toe en politieke steun op het hoogste niveau, blijft het
toch de vraag of het de Unie zal lukken om de deadlines voor het actieplan voor de
financiële diensten (definitieve uitvoering in 2005 en integratie van de effectenmarkten in
2003) te halen. Als de Commissie de noodzakelijke voorstellen heeft gedaan, zijn de
Raad en het Europees Parlement aan zet.
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3. ENQUÊTE NAAR DE KWALITEIT VAN DE REGELGEVING IN DE
UNIE

De regels die de overheid stelt, zijn bepalend voor ons eigen leven en voor het
ondernemingsklimaat. Regelgeving kan wezenlijk bijdragen en draagt inderdaad ook
vaak bij tot verandering. Ons stelsel van wetten en voorschriften verschaft de
randvoorwaarden voor een goed verloop van het sociale leven en het zakenleven. Het
garandeert daadwerkelijke concurrentie en beschermt de consument en het milieu tegen
misbruik. Het vormt het fundament van ons economische succes.

Regelgeving heeft een zekere prijs, die ruimschoots moet worden gecompenseerd door
de baten. Bedrijven klagen echter steeds vaker dat bepaalde aspecten van de
communautaire en nationale regelgeving niet goed werken. Ze wijzen op de kosten van
overmatig gecompliceerde en gedetailleerde regelgeving, die hen voortdurend dwingt tot
aanzienlijke investeringen om aan de huidige regels te voldoen. Gewoonlijk treft slechte
regelgeving vooral kleine en middelgrote ondernemingen, die niet altijd over de nodige
middelen en deskundigheid beschikken.

Om inzicht te krijgen in de opvattingen van het Europese bedrijfsleven over de kwaliteit
van de regelgeving in de EU, heeft de Commissie een groot onafhankelijk onderzoek
laten uitvoeren. 19 Deze opiniepeiling, die voor het grootste deel in september 2001 is
uitgevoerd, omvatte ruim 4000 ondernemingen in alle 15 lidstaten. Bedrijven met meer
dan 10 werknemers in alle bedrijfstakken werd gevraagd een beoordeling te geven van de
kwaliteit van de regelgeving en van de invloed daarvan op hun beleid en hun activiteiten.
In de enquête is geen onderscheid gemaakt tussen nationale en communautaire regels,
omdat de meeste bedrijven vaak niet weten waar de regelgeving vandaan komt en er
inderdaad sprake is van overlapping.

Figuur 21: Een groot deel van de Duitse en Franse bedrijven is ontevreden over
de kwaliteit van de regelgeving; Nederlandse bedrijven zijn het meest
tevreden

N.B.: Percentage bedrijven dat antwoordde dat de wetgeving achterhaald is of niet goed is afgestemd op
de realiteit van de markt en de technische ontwikkelingen.

Een groot deel van de ondernemingen vindt dat de regelgeving in hun land uit de pas
loopt met de markt (figuur 21). Met andere woorden, bedrijven moeten in de economie
van vandaag proberen te werken met de voorschriften van gisteren. De snelheid van

                                                                
19 EOS Gallup Europe, september 2001: Single Market Monitor, uitgevoerd in opdracht van de Europese

Commissie, DG Interne markt. Voor meer informatie:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/score/index.htm
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allerlei ontwikkelingen is voor regeringen beslist één van de grootste uitdagingen
waaraan ze bij het herzien van hun regelgevingskader het hoofd moeten bieden.
Overigens zijn er belangrijke verschillen in opvattingen tussen de lidstaten. Duitse en
Franse ondernemingen zijn het meest ontevreden over de wetgeving die op hen van
toepassing is; Ierse, Deense en Nederlandse bedrijven zijn over het algemeen van mening
dat de voorschriften in hun land meer gelijke tred hebben gehouden met nieuwe
marktfeiten en technische ontwikkelingen.

“Een groot deel van de ondernemingen vindt dat de regelgeving in hun land uit de pas
loopt met de markt.”

Productconformiteitseisen staan nog steeds boven aan de lijst van problemen met de
regelgeving die door bedrijven worden genoemd. Dat geldt vooral voor grote
ondernemingen. Wanneer productconformiteitseisen technische belemmeringen gaan
vormen, treffen ze het bedrijfsleven in de kern, met gevolgen voor het pre-productie-,
productie-, verkoop- en marketingbeleid. Het aanpassen van productontwerpen, het
reorganiseren van productieprocessen en het opnieuw verpakken en testen van producten
brengt kosten met zich mee. De hoogte van die kosten verschilt naargelang van het
product en de gebruikte technologie.

Veel bedrijven noemden ook de indienstneming van personeel en de
arbeidsomstandigheden als gebieden waar de voorschriften en verplichtingen soms niet
in verhouding staan tot het doel van de regelgeving. Daarna komt de toepassing en
naleving van (zowel directe als indirecte) belastingformaliteiten.

Figuur 22: Productconformiteit is voor het bedrijfsleven het grootste probleem
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N.B.: Rangorde die bedrijven aangeven voor wat betreft de belasting die de regelgeving op specifieke
gebieden oplevert, waarbij 5 een zeer zware belasting weergeeft en 1 geen enkele belasting.
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Interessant is dat het de lidstaten zijn, en niet de Gemeenschap, die op deze drie ‘meest
belastende’ gebieden de meeste regels vaststellen. Dit ondersteunt resultaten van andere
recente studies. Zo schat het Economisch en Sociaal Comité in zijn binnenkort te
verschijnen rapport20 over vereenvoudiging van de regelgeving dat de Gemeenschap
verantwoordelijk is voor nog geen 10 procent van de regels die voor ondernemingen in
de lidstaten gelden.

Figuur 23: Belangrijkste gebied waarop vereenvoudiging gewenst is per lidstaat

B Indienstneming en arbeidsomstandigheden

DK BTW-betalingen en -teruggaven

D Productconformiteit, -certificering of -goedkeuring

E Productconformiteit, -certificering of -goedkeuring

EL Indienstneming en arbeidsomstandigheden

F Indienstneming en arbeidsomstandigheden

FIN BTW-betalingen en -teruggaven

I
Productconformiteit, -certificering of -goedkeuring en

procedures met betrekking tot belastingen (behalve BTW)

IRL Indienstneming en arbeidsomstandigheden

L Milieu

NL
Productconformiteit, -certificering of -goedkeuring en

BTW-betalingen en -teruggaven

A Milieu

P BTW-betalingen en -teruggaven

S Productconformiteit, -certificering of -goedkeuring

UK Productconformiteit, -certificering of -goedkeuring

N.B.: Regelgevingsgebieden die het meeste geld en moeite kosten aan bedrijven.

Slechte regelgeving tast de welvaart in de Unie aan zonder dat daar enig maatschappelijk
voordeel tegenover staat. Voor bedrijven zijn er aanzienlijke bedragen mee gemoeid, die
ze anders hadden kunnen investeren in uitbreiding van hun productieactiviteiten. Het
onderzoek suggereert dat, bij een betere opzet van de bestaande wetgeving, bedrijven
gemiddeld 15% (of in het geval van Denemarken en Spanje zelfs 22%) zouden kunnen
besparen op hun totale nalevingskosten. In diverse onderzoeken zijn de totale

                                                                
20 Voorlopig ontwerpadvies van de afdeling ‘Interne markt, productie en consumptie’ over

vereenvoudiging (vervolgadvies), Waarnemingspost voor de interne markt, rapporteur: de heer Walker.
De definitieve versie komt te staan op de homepage van het Economisch en Sociaal Comité:
http://www.esc.eu.int/pages/en/home.htm
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nalevingskosten voor het bedrijfsleven geschat op 4 tot 6% van het BBP.21 Als we even
uitgaan van 4%, dan zou verbetering van de kwaliteit van de regelgeving in Europa
besparingen kunnen opleveren in de orde van 50 miljard euro. Deze schatting is uiteraard
gebaseerd op een statische situatie. Hoogstwaarschijnlijk zal een beter regelgevend kader
een nieuwe economische dynamiek ontketenen waarvan de voordelen ongetwijfeld nog
groter zullen zijn.

Het loont dus zeker de moeite hieraan iets te doen. Een brede strategie voor betere
regelgeving, die zowel op Europees als op nationaal niveau doeltreffend wordt
uitgevoerd, wordt hierdoor des te urgenter

Figuur 24: Deense en Spaanse ondernemingen denken tot 22% op hun totale
nalevingskosten te kunnen besparen als de wetgeving beter van kwaliteit zou zijn

N.B.: Onnodige nalevingskosten als percentage van de totale nalevingskosten.

“…verbetering van de kwaliteit van de regelgeving in Europa zou besparingen kunnen
opleveren in de orde van 50 miljard euro.”

Goede regels zijn die regels die hun doel op de minst moeizame manier bereiken, die
voor iedereen op dezelfde manier gelden en die gemakkelijk na te leven zijn. Goed zijn
ook die regels waarover van tevoren uitgebreid inspraak is geweest zodat er voldoende
draagvlak is onder de betrokkenen. Het bedrijfsleven wil graag een rol spelen in de
beleidsvorming. Dat blijkt ook wel uit het feit dat een grote meerderheid van de
ondernemingen aangaf dat ze graag hun visie zouden willen geven op nieuwe
regelgevingsinitiatieven. Feit is echter dat slechts een kleine minderheid van de bedrijven
bevestigde dat er ooit naar hun mening was gevraagd.

                                                                
21 Zie bijv. Europese Waarnemingspost voor het MKB, derde jaarverslag, EIM, Nederland, 1995, of EP-

verslag over de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement – SLIM-
evaluatie: vereenvoudiging van de regelgeving voor de interne markt (COM(2000) 104 – C5-
0209/2000-2000/2115 (COS)), blz. 6, rapporteur: de heer B. Doorn.
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Figuur 25: Bedrijven willen veel vaker inspraak hebben

Als een maatregel eenmaal is vastgesteld, is het niet genoeg als overheden de naleving
ervan domweg aan het bedrijfsleven overlaten. Er is behoefte aan autoriteiten die zich
actief opstellen en de regels met gezond verstand hanteren. Meer dan de helft van de
ondernemingen in de EU vindt echter dat hun regering de regels vaak te streng toepast.

Figuur 26: In de meeste lidstaten vindt slechts een minderheid van de bedrijven
dat hun overheid bij de uitvoering van wetten blijk geeft van gezond
verstand

N.B.: Percentage bedrijven dat vindt dat hun nationale overheid bij de toepassing van wetgeving blijk
geeft van gezond verstand en gevoel voor verhoudingen.

Bovendien weten bedrijven die tegen een probleem oplopen, vaak niet waar ze hulp of
advies kunnen krijgen over de toepassing van een bepaald voorschrift. En voorzover ze
zich wel tot de juiste instantie wenden, klaagt ongeveer de helft van de bedrijven dat het
te lang duurt voordat ze antwoord krijgen.

Ondanks alle retoriek over de noodzakelijke vereenvoudiging van de regelgeving
constateren de meeste ondernemingen geen merkbaar effect op de praktijk van alledag.
Dat geldt met name voor Frankrijk, Duitsland en Denemarken, waar het grootste
percentage bedrijven van mening was dat er niet of nauwelijks sprake is van
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vereenvoudiging van de wetten en voorschriften waar ze mee te maken hebben. Dat duidt
op een kloof tussen retoriek en realiteit.

Figuur 27: 71% van de Franse bedrijven merkt in de praktijk nog niets van
vereenvoudiging

N.B.: Percentage bedrijven dat antwoordde dat de wetten en regels waar ze mee te maken hebben,
slechts minimaal of helemaal niet zijn vereenvoudigd.

Wederzijdse erkenning neemt een centrale plaats in als het gaat om de opheffing van
handelsbelemmeringen van regelgevende aard binnen de interne markt. In sommige
gevallen gaan landen echter zo verschillend met technische voorschriften om, dat dit
principe niet zonder meer kan worden toegepast. Indien wederzijdse erkenning als
aanpak wordt gekozen, kan het importerende land een bewijs van overeenstemming met
de corresponderende specificaties van het exporterende land eisen. Deze regelgevende
aspecten kunnen een ernstige hindernis vormen voor de intracommunautaire handel.

“Ondanks alle retoriek over de noodzakelijke vereenvoudiging van de regelgeving
constateren de meeste ondernemingen geen merkbaar effect op de praktijk van alledag.”

In de enquête werd aan bedrijven die zich bezighouden met handel in de interne markt,
gevraagd om aan te geven met welke lidstaat het zakendoen het gemakkelijkst dan wel
het lastigst is, met name in het licht van de specifieke wettelijke voorschriften van de
lidstaten.
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Figuur 28: Finland wordt gezien als het gemakkelijkste land om zaken mee te
doen; het Verenigd Koninkrijk en Italië als de lastigste landen

N.B.: Rangorde die bedrijven aangeven voor wat betreft de complexiteit van de regelgeving in andere
lidstaten waar ze bij hun handelsactiviteiten mee te maken krijgen, op een schaal van 4 tot 1
(waarbij 4 het minst lastig is en 1 het lastigst).

Het is zorgwekkend dat het Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankrijk, die tot de 5
belangrijkste markten werden gerekend, tevens werden beschouwd als de lastigste om
handel mee te drijven. Het is vooral ook opmerkelijk dat de inspanningen van het
Verenigd Koninkrijk en Italië om hun nationale regelgeving te vereenvoudigen, waaraan
op grote schaal ruchtbaarheid is gegeven, voor buitenlandse bedrijven kennelijk nog niet
merkbaar zijn geweest.

In bijna 7% van alle gevallen werd het regelgevingskader als zo ontmoedigend ervaren
dat bedrijven besloten hun handelsactiviteiten met een of meerdere lidstaten te beperken
of helemaal te beëindigen. Dat geldt met name voor ondernemingen die zaken trachtten
te doen met Frankrijk, Duitsland en Italië.

Geruststellender met het oog op de ontwikkeling van de interne markt is dat de overgrote
meerderheid van de bedrijven wel vond dat zakendoen met andere lidstaten veel
gemakkelijker was dan met derde landen, bijvoorbeeld de VS. Dat is natuurlijk ook wat
men zou verwachten, maar het is bemoedigend om het bevestigd te zien door hen die het
EU-beleid aan den lijve ondervinden.

“In bijna 7% van alle gevallen werd het regelgevingskader als zo ontmoedigend ervaren
dat bedrijven besloten hun handelsactiviteiten te beperken of helemaal te beëindigen...”
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BIJLAGE: INDEX VAN DE INTERNE MARKT – METHODE EN
GEGEVENS

De index van de interne markt omvat 20 variabelen:

Figuur 29: Gebruikte variabelen in de index van de interne markt

Variabele Gebruikte gegevens

Inkomende directe buitenlandse investeringen in de

EU als % van het BBP

1996-2000

Totale overheidssteun als % van het BBP 1995-1999

Waarde gepubliceerde overheidsopdrachten als %

van het BBP

1996-2000

Uitstoot van broeikasgassen 1995-1999

Energie-intensiteit van het BBP 1995-1999

Aantal ISO 14000-certificaten 1996-2000

Inkomen per hoofd van de bevolking (KKP) 1996-2000

Kosten mandje energietarieven (elektriciteit + gas) 1996-2000

Verhouding leenrente en spaarrente particulieren 1996-2000

Langdurige werkloosheid 1995-1999

EU-burgers werkzaam in andere EU-lidstaten 1996-2000

Prijsverschillen gezinsconsumptie 1995-1999

Intra-EU-handel als % van het BBP 1996-2000

Waarde vermogen pensioenfondsen als % van het

BBP

1995-1999

Kapitalisatie effectenmarkt als % van het BBP 1996-2000

Aantal octrooiaanvragen per hoofd van de

bevolking

1996-2000

Verstrekt risicokapitaal in verhouding tot totale

hoeveelheid verstrekt startkapitaal

1996-2000

ICT-uitgaven als % van het BBP 1996-2000

Posttarieven (standaardbrief 20g) 1996-2000

Kosten mandje telecomtarieven (nationaal mandje

particulieren OESO)

1996-2000

Waar geen gegevens voor 2000 beschikbaar waren, is in de berekeningen gebruik
gemaakt van gegevens van 1999. De variabelen zijn uitgedrukt in jaarlijkse
veranderingspercentages en zijn verwerkt tot geconsolideerde indexcijfers door middel
van de principale-componentenanalyse. Deze methode zorgt impliciet voor een
‘objectieve’ weging van de variabelen ten opzichte van elkaar en voor een goede
correlatie tussen de variabelen.


