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Hoe werkt een richtlijn?
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Hoe werkt een richtlijn

• Richtlijn: bindende opdracht aan lidstaat om 

wetgeving aan te passen

• Geen directe werking, tot implementatie in nationale 

wetgeving

• Na implementatie directe werking specifieke 

richtlijnbepaling indien:

- richtlijnconforme uitleg (interpretatie) niet mogelijk 

(bijv. mag niet leiden tot interpretatie in strijd met 

nationale bepaling)



5

Hoe werkt een richtlijn

- Richtlijnbepaling niet (goed) is omgezet (of niet goed 

wordt toegepast)

- Richtlijnbepaling voldoende duidelijk en nauwkeurig

- Geen beleidsvrijheid b.o., of duidelijk begrensde 

beleidsvrijheid welke niet mag worden overschreden  

• Vglk. ABRS 31-03-2000 (Texel) Ab 2000/302 en ABRS 

05-09-2007, nr. 200606758/1



6

Hoe werkt een richtlijn
• Gevolg rechtstreekse werking: buiten toepassing 

laten strijdige bepalingen van nationaal recht (vglk 

voor decentrale b.o. HvJ zaak 103/99, Fratelli 

Constanzo)

• Rechtstreeks werkende bepaling kan niet worden  

ingeroepen bij geschil private partijen onderling 

(geen horizontale werking)

• Overheid kan o.b.v. rechtstreeks werkende bepaling 

in beginsel geen lasten opleggen aan particulieren 

(geen omgekeerde verticale werking)



Wat behelst de Dienstenrichtlijn?
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Dienstenrichtlijn

• Implementatietermijn DRL (2006) tot 28/09/2009

• Geïmplementeerd in DW (één loket; lex silencio 

positivo, aanpassingen vergunningstelsels)

• HS III DRL eisen vergunningstelsels: niet direct 

omgezet, wetgeving ‘gescreend’ op conformiteit 

DRL. NB niet gescreend: bp! 

• Benodigde wijzigingen vergunningstelsels via 

Aanpassingswet DRL, zoals 1.1.2 Bro (art. 14 lid 5 

DRL)
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Dienstenrichtlijn

• Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte 

Dienstenwet (10-02-2010): weergave screeningsres.

• Geeft reikwijdte DW weer (zie art. 2 lid 1, 2 DW)

• Bijzondere aandacht voor RO: DW tevens van 

toepassing op o.m. bestemmingsplannen

• Wat betekent dit concreet?
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Dienstenrichtlijn

• Doel = verbeteren Europese interne dienstenmarkt, 

door de belemmeringen voor het vrije verkeer van 

diensten en de vrije vestiging van dienstverleners 

weg te nemen, zodat de economie kan groeien (MvT 

DW, p. 3) door: 

- Administratieve vereenvoudiging

- Verbetering van kwaliteit van diensten

- Samenwerking tussen instanties 
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Dienstenrichtlijn

Dienst = elke economische activiteit, anders dan in 

loondienst, gewoonlijk tegen vergoeding, bijv. 

gereglementeerde beroepen, ambachtslieden, 

diensten voor ondernemingen, distributiehandel (met 

inbegrip van detail- en groothandelsverkoop van 

goederen en diensten), vrijetijdsdiensten, etc.
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Dienstenrichtlijn

• Toepassingsbereik vglk. overweging 33:

- Zeer diverse, steeds veranderende activiteiten 

waaronder zakelijke diensten, juridische en fiscale 

bijstand, diensten in de vastgoedsector, 

distributiehandel, organisatie van beurzen, 

autoverhuur, reisbureaus, consumentendiensten, 

etc.

- Uitgesloten: zie art. 2 DRL (bijv. gokactiviteiten, 

bepaalde diensten die door publieke middelen 

worden gefinancierd, financiële diensten, etc.)
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Dienstenrichtlijn en RO
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Toepassing DRL in concrete RO situaties

• HS III DRL Artt. 9 e.v. vergunningstelsels

• Art. 9: De lidstaten stellen de toegang tot en de uitoefening van een 

dienstenactiviteit niet afhankelijk van een vergunningstelsel, tenzij:

- Het vergunningstelsel geen discriminerende werking heeft jegens de 

betrokken dienstverrichter;

- De behoefte aan een vergunningstelsel is gerechtvaardigd om een 

dwingende reden van algemeen belang;

- Het nagestreefde doel niet door een minder beperkende maatregel 

kan worden bereikt, met name omdat een controle achteraf te laat 

zou komen om werkelijk doeltreffend te zijn.

• Art. 36 DRL: screening en notificatie
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Toepassing DRL in concrete RO situaties

• Art. 10 lid 1,2: vergunningstelsels zijn gebaseerd op criteria die 

beletten dat de bevoegde instanties hun beoordelingsbevoegdheid op 

willekeurige wijze uitoefenen. Criteria:

a) niet-discriminatie

b) Gerechtvaardigd om een dwingende reden van algemeen belang,

c) Evenredig met die reden van algemeen belang

d) Duidelijk en ondubbelzinnig

e) Objectief

f) Vooraf openbaar bekendgemaakt

g) Transparant en toegankelijk
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Toepassing DRL in concrete RO situaties

• ‘Dwingende redenen van algemeen belang’?

• “Rechtersrecht” HvJ EU

• DRL overweging 40 en art. 4 lid 8. Niet limitatief, 

open norm. Echter vglk. art. 16 lid 3 (tijdelijke 

dienst): limitatieve opsomming en beperking!
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Toepassing DRL in concrete RO situaties

• Voorbeelden: openbare orde, volksgezondheid, 

consumentenbescherming, bescherming stedelijke 

en rurale ruimtelijke ordening, bescherming milieu 

en stedelijk milieu, sociaal beleid, cultuurbeleid, etc.

• Bewijslast b.o. (‘passend en noodzakelijk om 

doelstelling te bereiken’). Deze is niet zo zwaar dat 

met geen enkele andere maatregel de doelstelling 

onder dezelfde omstandigheden kan worden 

verwezenlijkt (vglk. Cie/Italie 10 februari 2009 zaak 

c-110/05)
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Toepassing DRL in concrete RO situaties

• Art. 9 en 10 rechtstreekse (en daardoor interne) 

werking, dus beroep op voorschrift door 

particulier? Ja, want geen beleidsruimte

• Gemeente kan bovendien voorschrift niet 

toepassen ten nadele van particulier

• MvT, DW p. 138: “behoeft geen implementatie, 

want geldend recht” ?
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• Art. 10, zie Rb A’dam 29 september 2010, LJN: BO1771
De rechtbank zal de beantwoording van de vraag of eiseres zich in de 

onderhavige procedure (rechtstreeks) kan beroepen op voornoemd 
artikel uit de Dienstenrichtlijn, hetgeen verweerder heeft bestreden, 
daarlaten, aangezien de criteria waarop eiseres zich beroept reeds zijn 
geïncorporeerd in de Nederlandse rechtsorde door middel van de (deels 
gecodifeerde) algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

De rechtbank wijst in dat verband nog op de Memorie van Toelichting bij de 
Dienstenwet (TK, 2007-2008, 31579, nr. 3, p. 22 en 23), waarin ten 
aanzien van artikel 10, eerste en tweede lid, van de Dienstenrichtlijn als 
volgt is overwogen: “Deze eisen uit de dienstenrichtlijn komen overeen 
met de beginselen van behoorlijk bestuur zoals deze in de vaste 
Nederlandse rechtspraak en administratieve praktijk worden 
gehanteerd en die ook voor een deel zijn neergelegd in de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb). 

• Bevestigd door ABRS, LJN: BT2130

Toepassing DRL in concrete RO situaties
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• Voorbeeld 1: HvJ EU 24 maart 2011, zaak c-400/08

• EG art. 43 (VWEU 49) – vrijheid van vestiging (dus 

(nog) niet DRL)

• Vergunningenstelsel voor de opening 

grootwinkelbedrijven in Catalonië, Spanje

• Inbreukprocedure Commissie n.a.v. klacht 

Denemarken. Volgens de cie. zijn ten onrechte 

beperkingen gesteld aan de vestiging van 

grootwinkelbedrijven

Toepassing DRL in concrete RO situaties
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• Regeling zou indirect discriminerend zijn omdat de mogelijkheden van 

de vestiging van grootwinkelbedrijven in Catalonië worden beperkt 

(alleen in gemeentes met > 25.000 inwoners; hypermarkten alleen in 

bepaalde districten + nieuwe hypermarkten mogen maar een bep. 

marktaandeel supermarkt-/warenhuisartikelen hebben. Verder 

marktonderzoek (dpo) verplicht naar marktruimte)

• Er is geen sprake van een rechtvaardigingsgrond inhoudende dat sprake 

is een dwingende reden van algemeen belang

Toepassing DRL in concrete RO situaties
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• Spanje: rechtvaardiging kan worden gevonden in 

redenen van consumentenbescherming, 

milieubescherming en ruimtelijke ordening (doel is: 

minder autoritten/stedelijk verval en waarborg OV 

bereikbaarheid. Daarom alleen grote winkels in 

gebied met hoge bevolkingsconcentratie en 

beperkingen aan omvang in dunbevolkt gebied). 

Voorts is de regeling evenredig en proportioneel.

Toepassing DRL in concrete RO situaties
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HvJ: 

•maatregel wel geschikt maar niet duidelijk of verder dan noodzakelijk (r.o. 

80); 

•voorafgaand vergunningstelsel ook geschikt maar louter economische 

afweging niet aanvaardbaar; (r.o. 91/95) 

•consumentenbescherming mist; 

•bedrijfsvergunning met niet bindend advies geschikt en niet duidelijk dat 

verder dan noodzakelijk maar samenstelling commissie niet geschikt 

(101/110) 

Toepassing DRL in concrete RO situaties
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Toepassing DRL in concrete RO situaties

• Voorbeeld 2: ABRS 19 januari 2011 (Nieuwegein), waaronder Hornbach 
Baumarkt AG en Hornbach International Gmbh te Duitsland tegen B&W 
van Nieuwegein

 ABRS: art. 3:22 Wro (oud) vormt geen belemmering voor de vrijheid van 
vestiging ex. art. 49 VWEU

1) 3:22 Wro maakt deel uit van een wettelijk stelsel dat gebruiks- en 
bouwmogelijkheden reguleert met het oog op een goede ruimtelijke 
ordening, derhalve is de (tijdelijke) ontheffing gerechtvaardigd door een 
dwingende reden van algemeen belang

2) Niet in geschil is dat de regeling van toepassing is zonder discriminatie op 
grond van nationaliteit

3) Er is geen geschikter middel om hetzelfde doel te bereiken, met name 
controle achteraf kan tot gevolg hebben dat de uiteindelijk gewenste 
bestemming niet meer kan worden verwezenlijkt zonder ingrijpende 
maatregelen.

 Samenvattend: zie r.o. 2.4.7
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Conclusie: wat betekent dit voor RO procedures?

RO- vergunningstelsel kan met art. 9 aan de kaak 

worden gesteld, maar:

- sprake van ‘geldend recht’? (vglk. MvT DW, 

screeningsverslag?)

- betekenis overweging 9 DRL? (zie hierna)

Kennelijk toetst ABRS wel aan artt. 9, 10 DRL

Toepassing DRL in concrete RO situaties
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Toepassing DRL in concrete RO situaties

• Toepassing per geval:

Preambule overweging 9: richtlijn is alleen 
van toepassing op eisen m.b.t. de toegang tot 
of uitvoering van een dienstenactiviteit, onder 
meer niet op voorschriften inzake ruimtelijke 
ordening en stedenbouw.

Dus DRL in het geheel niet van toepassing op 
ruimtelijke ordening en stedebouw? 
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Toepassing DRL in concrete RO situaties

Art. 14 lid 5: Bij toepassing per geval van economische criteria waarbij de 

verlening van een vergunning afhankelijk wordt gesteld van het bewijs dat er 

een economische behoefte of marktvraag bestaat, van een beoordeling van 

de mogelijke of actuele economische gevolgen van de activiteit of van een 

beoordeling van de activiteit in relatie tot de door de bevoegde instantie 

vastgelde doelen van economische planning; 

Dit verbod heeft geen betrekking op planningseisen waarmee geen 

economische doelen worden nagestreefd, maar die voortkomen uit 

dwingende redenen van algemeen belang. 
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• MvT DW p. 13-15: in beginsel vallen regels van 

ruimtelijke ordening op grond van overweging 9 

buiten de reikwijdte van de DRL. Dit is echter niet 

het geval indien er bijv. enigerlei economische 

regulering van economische activiteiten 

plaatsvindt.

Toepassing DRL in concrete RO situaties



30

Toepassing DRL in concrete RO situaties

• ABRS 19 januari 2011 (Nieuwegein): de regeling ex. Artikel 3:22 Wro (oud) 

is gestoeld op slechts ruimtelijke motieven, derhalve valt het voorschrift 

buiten de werking van de DRL

• ABRS 10 augustus 2011 (Veenendaal): aangevoerd is dat een 

bestemmingsplanvoorschrift is ingegeven door motieven van 

concurrentiebeperking en branchebescherming. Dit is vlgns. de ABRS niet 

aannemelijk gemaakt. Derhalve is het voorschrift gestoeld op ruimtelijke 

motieven, en valt het buiten de werking van de DRL.



Voorbeeld: duurzame ontwrichting
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Voorbeeld: duurzame ontwrichting

• Besluit ruimtelijke ordening (2008), art. 3.1.2. lid 2 

t.b.v. een goede ruimtelijke ordening kan een BP 

regels bevatten m.b.t. branches van detailhandel.

• NvT: motiveren vanuit ruimtelijke kwaliteit en niet 

louter gegrond op argumenten van 

concurrentiebeperking (‘economische argumenten’).

• art. 1.1.2. (26/11/2009) Bro: bij BP (wijz/uitw) en bij 

afwijking BP voorkomen dat strijd met art. 14 lid 5 

Dienstenrichtlijn ontstaat
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Voorbeeld: duurzame ontwrichting

• Duurzame ontwrichting historie: tot 2008 

verschillend gebruik economische terminologie, maar 

‘bottom line’ criterium:

“de consument moet de beschikking (blijven) hebben 

over een fijnmazig winkelnetwerk” (voldoende 

gedifferentieerd aanbod: het moet niet zo zijn dat de 

consument nog maar bij één aanbieder terecht kan.)

• Aantonen met DPO (distributie-planologisch 

onderzoek)
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Voorbeeld: duurzame ontwrichting

• Voorbeeld verschillend gebruik economische 

terminologie: ABRS Factory Outlet Center 

Roermond (13 augustus 2003, nr. 200205268/1)

1. Duurzame ontwrichting verzorgingsstructuur (hoe wordt consument 

bediend, ver weg of dichtbij)

2. Duurzame ontwrichting voorzieningenniveau (hoeveel economische 

ruimte is er (over) / hoe wordt die ruimte ingevuld)   

3. Duurzame ontwrichting detailhandelsstructuur (waar komt de 

voorziening (bijv. periferie?)).
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Voorbeeld: duurzame ontwrichting

Branchering / thematisering?

• Thematisering met het oog op voorkomen 

duurzame ontwrichting aanvaardbaar en ruimtelijk 

relevant (ABRS AZ-stadion)

• Algemeen: toelaatbaarheid van een 

detailhandelsvestiging mag niet afhankelijk worden 

gesteld van branche/assortiment, behalve als bep. 

branche t.o.v. andere branche in ruimtelijk opzicht 

afwijkende eisen stelt aan gebruik 

gronden/opstallen
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Voorbeeld: duurzame ontwrichting

• Marne uitspraak ABRS 10 juni 2009, introductie 

“afstandscriterium”: DO indien voor inwoners van de 

gemeente niet een voldoende voorzieningenniveau 

behouden blijft in die zin dat zij op aanvaardbare 

afstand van hun woonplaats hun dagelijkse 

boodschappen kunnen doen
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Voorbeeld: duurzame ontwrichting
• Ter zitting zijn de afstanden vanuit de verschillende 

kernen bezien. Daaruit verkreeg de Afdeling niet de 

overtuiging dat voor een aanmerkelijk gedeelte van 

de inwoners van de gemeente door het wegvallen 

van een/of meer dorpssupermarkten wezenlijke 

beperkingen zouden ontstaan bij het doen van de 

dagelijkse boodschappen.

• Niet geheel toevallig n.a.v. (implementatie) DRL?

• Rechtvaardigingsgrond dwingende reden van 

algemeen belang: consumentenbescherming maar 

raakt ook aan ruimtelijke ordening.
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Conclusie 1: 

de nieuwe wettekst in 3.1.2. Bro maakt geen verschil 

met hoe vóór 2008 tegen branchering werd 

aangekeken maar criterium van duurzame ontwrichting 

is wel nader ingevuld (ws met Dienstenrichtlijn in het 

achterhoofd) -> uitspraak Marne

Voorbeeld: duurzame ontwrichting 



40

Voorbeeld: duurzame ontwrichting

Conclusie 2:

• brancheren mag ook onder de Dienstenrichtlijn mits 

er een dwingende reden van algemeen belang valt 

aan te duiden

• duurzame ontwrichting invullen à la Marne

• inwoners van de gemeente

• voldoende voorzieningenniveau

• op aanvaardbare afstand woonplaats inkopen doen

• niet aanmerkelijk gedeelte inwoners wezenlijke 

beperkingen ontstaan



Hoe wel een goed BP te maken ?



Hoe branchering in nieuw BP ?

- Branchering louter vanuit economisch perspectief 
mag niet,

- (a) misschien wel indien DO aannemelijk  (dwingende 
reden van algemeen belang ?);

- (b) mag niet verder gaan dan noodzakelijk 
(evenredige maatregel), en

- (c) als het niet mogelijk is met een minder 
beperkende maatregel,



Hoe branchering in nieuw BP ?

- (d) het beoogde doel te bereiken, en

- (e) kan worden aangetoond dat controle achteraf te 
laat zou zijn om het beoogde doel te bereiken 
wegens de onmogelijkheid de gebreken van de 
betrokken diensten achteraf vast te stellen en de 
risico’s en gevaren die zonder controle vooraf zouden 
bestaan (proportionaliteit). 



Hoe branchering in nieuw BP ?

- NB: ondergrens is ‘ruimtelijke relevantie’. 

- Goede ruimtelijke ordening = parl. geschiedenis: “het 
bieden van voldoende fysieke ruimte en duurzame 
ruimtelijke kwaliteit” 

- Vanuit eisen van bijv. volksgezondheid, veiligheid, 
milieu, waterbeheer, natuur/recreatie, culturele en 
archeologische waarden, energie dient te worden 
onderbouwd hoe de gestelde beperkingen ruimtelijk 
kunnen worden gemotiveerd.



Hoe branchering in nieuw BP ?

- ABRS: bijv. geen ruimtelijk relevant verschil tussen 
full service en discount supermarkt, of 
sportspeciaalzaak en sportwarenhuis.

- Regels die niet nodig zijn in het belang van een goede 
ruimtelijke ordening kunnen niet in een 
bestemmingsplan worden opgenomen.
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Eindconclusie

• In beginsel DRL niet van toepassing op voorschriften inzake ruimtelijke 

ordening en stedebouw

• Echter als DRL niet goed omgezet, heeft o.m. art. 9 rechtstreekse werking, 

want bepaling voldoende duidelijk en nauwkeurig

• Is de richtlijn voldoende omgezet? Volgens parl. gesch. en rechtspraak wel, 

want geldend recht (vervat in Abbb, Dienstenwet en screening)

• Echter: bestemmingsplannen niet gescreend en art. 9 is niet 

geïmplementeerd in DW

• Derhalve moet het bestemmingsplan als vergunningenstelsel voldoen aan 

art. 9, de afzonderlijke voorschriften moeten voldoen aan art. 14 lid 5



47

Casus
Een gemeente heeft de wens een detailhandelsconcentratie in de periferie te 

realiseren, bedoeld voor doelgericht consumentenbezoek. De locatie is goed 

ontsloten voor autoverkeer en OV. Bedoeld / toegestaan zijn:

•Functies niet geschikt voor de binnenstad ivm gewenste schaalgrootte

•Toegestaan zijn de functies Detailhandel 20.000 – 25.000 m2 bvo; Horeca 

400 – 900 m2 bvo; Leisure 1.500 – 2.000 m2 bvo

•Toegestaan zijn de branches Sport (alleen breed assortiment, minimaal 

1.500 m2 bvo); Speelgoed (minimaal 1.500 m2 bvo); Bruin- en witgoed; 

Woninginrichting; Aanvullend/ondersteunend assortiment 30%.

Wat zijn de mogelijkheden binnen de grenzen van de DRL?
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