Waarvoor kunt u IMI gebruiken?

Beroepskwalificaties
2005/36/EG

Informatiesysteem
interne markt
(IMI)

Diensten
2006/123/EG

Detachering van werknemers
96/71/EG

Geldtransport
1214/2011

Meer weten?
SOLVIT
2013/461/EU

Ga naar onze website:

ec.europa.eu/imi-net
Patiëntenrechten
2011/24/EU
Elektronische handel
2000/31/EG

Bent u bevoegd voor een beleidsterrein dat onder IMI valt?
Neem contact op met uw nationale IMI-coördinator (NIMIC).
De gegevens vindt u op de IMI-website.

Een inleiding voor overheidsinstanties

Machinistenvergunningen
2014/89/EU
Overheidsopdrachten
2014/24/EU & 2014/25/EU

Betere communicatie tussen overheden
Betere service voor burgers en bedrijven

IMI krijgt steun van ISA, het programma van de Europese
Commissie voor interoperabiliteitsoplossingen voor
Europese overheden.
ec.europa.eu/isa

Hoe werkt het in de praktijk?

Wat is IMI?

Informatieverzoeken
Instanties kunnen een vraag
of verzoek om inlichtingen,
bijvoorbeeld over de diploma’s
of beroepservaring van een
zelfstandige of werknemer,
voorleggen aan hun collega’s in
een ander land.

Wat zijn de voordelen van IMI?

Een ambtenaar in Nederland die de diploma’s van een
Hongaarse architect moet controleren, kiest in het Nederlands
een paar vragen uit een lijst. De Hongaarse overheid ontvangt
die vragen en beantwoordt ze in het Hongaars. De Nederlandse
ambtenaar krijgt de antwoorden weer in het Nederlands.

• IMI is een meertalig online platform voor
overheidsinstanties die EU-wetgeving moeten toepassen.
Ze kunnen er makkelijk informatie uitwisselen met andere
instanties, overal in Europa.
• Met IMI kunnen overheidsinstanties:
✓✓ de juiste contactpersonen in een ander EU-land vinden,
✓✓ elkaar vragen stellen,
✓✓ kant-en-klare vragen en formulieren gebruiken in hun
eigen taal,
✓✓ elkaar informeren over nieuwe ontwikkelingen,
✓✓ informatie opslaan en delen.
• IMI telt zo’n 13.000 gebruikers bij meer dan 7000
overheidsinstanties.

Databanken en lijsten
Instanties kunnen gestructureerde
informatie, zoals de databank
van vergunninghouders voor
geldtransporten of de lijst van
registers, beheren en delen met
alle andere instanties die IMI
gebruiken.
De overheid van een euroland kan controleren of een bedrijf
dat eurocontanten over de grens wil vervoeren, wel de nodige
vergunningen heeft.
Kennisgevingen en
waarschuwingen
Instanties kunnen elkaar inlichten
over nieuwe maatregelen,
beperkingen, risico’s of
evenementen (bijvoorbeeld
een nieuw soort diploma’s voor
architecten).
Een EU-land legt dienstverleners een nieuwe verplichting op.
Via IMI kan die overheid dat besluit meedelen aan de Europese
Commissie en aan alle andere lidstaten.

• IMI is toegankelijk via internet, er is geen speciale
software voor nodig
• IMI is veilig en beschermt ieders privacy:
✓✓ alleen geregistreerde instanties hebben toegang,
✓✓ instanties hebben alleen toegang tot informatie
waarvoor ze bevoegd zijn,
✓✓ gegevens zijn beter beschermd dan bij e-mail en
telefoon,
✓✓ persoonsgegevens worden automatisch extra
beschermd.
• Nationale IMI-coördinatoren geven opleiding en
ondersteuning.
• IMI beperkt de kosten voor de burger en het tijdverlies
voor de overheid.
• Instanties kunnen de behandeling van hun verzoeken in
IMI volgen en krijgen automatisch herinneringen.
• IMI houdt rekening met uiteenlopende overheidsstructuren
(gecentraliseerd, gedecentraliseerd...).

