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‘Interne markt werkt niet in Europa’
HANDELSBARRIÈRES

Eurocommissaris 
Elzbieta Bienkowska 
hekelt gebrek aan 
vrij dienstverkeer

Jeroen Segenhout en Rik Winkel
Brussel

De interne markt, ooit het paradepaard-
je van Europese economische samenwer-
king, functioneert niet. Er zijn te veel bar-
rières en lidstaten voeren wetgeving in die 
indruist tegen regels voor vrij verkeer van 
goederen, diensten en werknemers.

Dat zegt eurocommissaris Elzbieta 
 Bienkowska (interne markt) in een gesprek 
met het FD. ‘Ministers zijn uitgesproken 
als het gaat om het belang van de interne 
markt, maar hij werkt gewoon niet. Door 
nieuwe nationale wet- en regelgeving is 
de interne markt meer gefragmenteerd 
 geraakt dan ooit.’

Bienkowska, maandag in Nederland 
voor een bezoek aan minister Henk Kamp 
van Economische Zaken, hekelt vooral 
het gebrek aan vooruitgang bij de lidsta-
ten om handelsbarrières voor diensten 
op te heffen. Negen jaar geleden schaar-
den de EU-landen zich achter de ‘Bol-
kestein-richtlijn’, die het dienstenver-
keer in Europa moest liberaliseren, maar 
bijna alle landen hebben volgens haar ge-

faald bij de omzetting in nationale wetge-
ving. Het blijft daardoor lastig voor vooral 
kleinere ondernemingen of zelfstandigen 
om hun diensten in andere landen aan te 
bieden. In sommige EU-lidstaten kunnen 
nog honderden beroepen rekenen op een 
 beschermde status.

Typerend is volgens de eurocommissa-
ris de wijze waarop Europa nu omgaat met 
de deeleconomie. Onder druk van de taxi-
sector en het hotelwezen werken diverse 
lidstaten aan eigen beleid om de opmars 
van de veelbesproken taxidienst Uber en 
huurbemiddelaar Airbnb in te dammen.

Bienkowska stelt dat nieuwe wetgeving 
helemaal niet nodig is. De dienstenricht-
lijn voldoet volgens haar om de opmars van 
deze bedrijven in goede banen te leiden, 
ook met bescherming van de consument 
en arbeidsrechten. ‘Wij willen geen nieu-
we regels opleggen. Dat past ook in de hui-
dige filosofie van de Europese Commissie. 
Lidstaten moeten gewoon uitvoeren wat ze 
negen jaar geleden hebben afgesproken.’

De Europese Commissie wil harder op-
treden tegen lidstaten die wetgeving in 
stand houden of invoeren, die indruist te-
gen de interne markt. Bienkowska is daar-
om al meer inbreukprocedures gestart dan 
haar voorgangers. Die procedures moeten 
lidstaten dwingen hun wetgeving aan te 
passen of te schrappen 

Ook zet de eurocommissaris in op 
verruiming van de mogelijkheden voor 
kleinere bedrijven om hun vleugels uit 
te slaan over de grens. Het zou volgens 
haar  mogelijk moeten worden om tijde-
lijk  regels uit het thuisland mee te nemen 
naar een nieuwe markt, bijvoorbeeld om 
de oprichting van een dochterbedrijf te 
 vergemakkelijken.
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Elzbieta Bienkowska van interne markt: ‘Wij willen geen nieuwe regels.’ BLB


