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1. 

Hoe verhoudt de Winkeltijdenwet zich tot de Europese Dienstenrichtlijn (2006/123/EG)? Over 
deze kwestie is onder meer bij de totstandkoming van de Dienstenwet en de wijziging van de 
Winkeltijdenwet uitgebreid gediscussieerd. In deze zaak laat de Afdeling zich voor het eerst 
over het vraagstuk uit. Vorig jaar boog de Afdeling zich al over de vraag of de 
Winkeltijdenwet in strijd was met de in het VWEU neergelegde verkeersvrijheden. Kunnen 
winkeltijden de Europese toets doorstaan?  

2. 

Op grond van artikel 2 van de Winkeltijdenwet is het verboden om op zondag een winkel voor 
het publiek geopend te hebben. De gemeenteraad kan van dit verbod vrijstelling verlenen voor 
ten hoogste twaalf dagen per jaar. Daarnaast kan de gemeenteraad op grond van artikel 3, 
derde lid , aanhef en onder a, Winkeltijdenwet bij verordening vrijstelling verlenen van dit 
verbod in verband met de toeristische aantrekkingskracht van een gemeente (thans gewijzigd 
(Stb. 2010, 796)). De gemeenteraad van Westland had van deze laatste mogelijkheid ruim 
gebruik gemaakt door de verordening zodanig te wijzigen dat voor de hele gemeente 
vrijstelling werd verleend van het verbod. In maart 2010 heeft de Kroon dit besluit vernietigd, 
omdat er geen sprake was van autonome toeristische aantrekkingskracht (Stb. 2010, 138). Het 
daartegen door de raad ingestelde beroep is door de Afdeling ongegrond verklaard bij 
uitspraak van 2 maart 2011 (AB 2011/101 , m.nt. Steyger).  
Op 30 maart 2010, dus daags na de eerste vernietiging, heeft de raad de Verordening 
Winkeltijden opnieuw gewijzigd. De reeds bestaande vrijstelling in de verordening ten aanzien 
van vier delen van de gemeente, is zodanig uitgebreid dat wederom voor de gehele gemeente 
vrijstelling is verleend van het verbod om winkels op zondag open te stellen in verband met de 
toeristische aantrekkingskracht. Ook dit besluit is vernietigd door de Kroon, omdat de raad 
zijn bevoegdheid ingevolge artikel 3, derde lid , aanhef en onder a, van de Winkeltijdenwet 
buiten de daaraan door de wetgever gestelde grenzen heeft toegepast en heeft gebruikt voor 
een ander doel dan waarvoor deze door de wetgever is gegeven (Stb. 2011, 154). In deze zaak 
is het beroep tegen deze tweede vernietiging aan de orde.  

3. 

In genoemde uitspraak van 2 maart 2011 oordeelde de Afdeling dat de regeling in de 
Winkeltijdenwet niet onder de werkingssfeer van de het vrij verkeer van goederen valt, 
aangezien de regeling een verkoopmodaliteit betreft zoals bedoeld in het arrest Keck en 
Mithouard. De ABRvS komt evenmin toe aan toetsing aan het vrij verkeer van diensten, nu dit 
ondergeschikt zou zijn aan het vrije goederenverkeer. Ten aanzien van de vrijheid van 
vestiging oordeelt de ABRvS dat, voor zover deze vrijheid wordt belemmerd, de regeling 
gerechtvaardigd is om dwingende redenen van algemeen belang. De vernietiging door de 
Kroon werd derhalve niet in strijd geacht met het Unierecht.  

4. 

In de onderhavige zaak heeft de gemeenteraad ten aanzien van het tweede vernietigingsbesluit 
betoogd dat de regeling in de Winkeltijdenwet in strijd is met de artikelen 9 en 10 van de 
Europese Dienstenrichtlijn. Deze richtlijn beoogt het vrij verkeer van diensten en de vrijheid 
van vestiging voor dienstverrichters te vergemakkelijken. De richtlijn bepaalt onder meer dat 
de uitoefening van dienstenactiviteiten niet afhankelijk mag worden gesteld van een 
vergunningstelsel, tenzij deze non-discriminatoir is, gerechtvaardigd om een dwingende reden 
van algemeen belang en het nagestreefde doel bovendien niet door een minder beperkende 
maatregel kan worden bereikt (artikel 9 DRL). Daarnaast moeten vergunningstelsels 
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gebaseerd zijn op criteria die beletten dat de bevoegde instanties hun 
beoordelingsbevoegdheid op willekeurige wijze uitoefenen. Zij moeten non-discriminatoir 
zijn, gerechtvaardigd om een dwingende reden van algemeen belang, duidelijk en 
ondubbelzinnig, objectief, vooraf openbaar bekendgemaakt, transparant en toegankelijk 
(artikel 10 DRL). Deze voorwaarden zijn overigens niet nieuw, maar vormen een codificatie 
van vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie (zie bijvoorbeeld C-169/07, Hartlauer, NJ 
2009/314 , m.nt. Mok en C-203/08, Betfair, AB 2011/230 , m.nt. C.J. Wolswinkel).  

5. 

Voordat de Winkeltijdenwet inhoudelijk kan worden getoetst aan genoemde artikelen, dient 
eerst te worden vastgesteld dat de regeling binnen het bereik van de richtlijn valt (r.o. 2.10.1). 
Dat is geen eenvoudige klus. De werkingssfeer van de Dienstrichtlijn betreft een complexe 
aangelegenheid en vormt regelmatig onderwerp van discussie in zowel de literatuur als de 
rechtspraak. Niet alleen ten aanzien van winkeltijden, maar bijvoorbeeld ook ten aanzien van 
regelingen op het gebied van ruimtelijke ordening of diensten van algemeen economisch 
belang (zie bijvoorbeeld ABRvS 18 april 2012, AB 2012/152 , m.nt. A.G.A. Nijmeijer). Ook 
de Afdeling worstelt zichtbaar met de afbakening van de richtlijn. Zij stelt vast dat de 
Winkeltijdenwet, gelet op het toepassingsbereik, moet worden getoetst aan de bepalingen 
inzake het vrij verkeer van goederen. De Dienstenrichtlijn is niet van toepassing op nationale 
maatregelen die aan deze bepalingen moeten worden getoetst. Het bestreden besluit van de 
Kroon valt daarom niet binnen de werkingssfeer van de Dienstenrichtlijn en de Afdeling komt 
derhalve niet toe aan de vraag of de Winkeltijdenwet hiermee in strijd is. Hoewel deze 
uitkomst mij juist lijkt, kan ik de redenering van de Afdeling in rechtsoverweging 2.10.1 niet 
goed volgen. Mijns inziens gaat zij voorbij aan de kern van de zaak. Ik werk dit uit in punt 6 
en 7.  

6. 

De Dienstenrichtlijn is uitsluitend van toepassing op diensten zoals bedoeld in artikel 57 
VWEU. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een economische activiteit, anders dan in 
loondienst, die gewoonlijk tegen vergoeding geschiedt (artikel 4 , aanhef en onder 1, DRL). 
De Winkeltijdenwet ziet op de verkoop van goederen.  
De hamvraag in deze zaak is dan ook; betreft de verkoop van goederen een dienst in de zin 
van de richtlijn? De Europese Commissie meent van wel, zo blijkt onder meer uit het 
Handboek dat zij ten behoeve van de implementatie van de richtlijn heeft uitgegeven 
(Europese Commissie, Handboek voor de implementatie van de dienstenrichtlijn, 2007, p. 10 
en 15). Ook een aantal anderen heeft, onder meer onder verwijzing naar overweging 76 uit de 
considerans, bepleit dat de verkoop van goederen een dienst betreft, in tegenstelling tot de 
vervaardiging ervan. Daarnaast wordt in overweging 33 van de considerans ‘detailhandel’ 
genoemd als activiteit waarop de richtlijn van toepassing is. Dit strookt echter niet met de 
rechtspraak van het Hof van Justitie aangaande het begrip dienst in de zin van artikel 57 
VWEU, waarin duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de verkoop van een goed en het 
leveren van een dienst. Onder goed wordt begrepen een fysiek product, een materieel 
voorwerp. Diensten worden daarentegen als ‘onstoffelijk’ aangemerkt (gev. zaken 60 en 
61/84, Cinéthèque, Jur. 1985, p. 2605). Een goed wordt nimmer tegelijkertijd gekwalificeerd 
als een dienst. Bovendien is ingevolge artikel 57 VWEU eerst sprake van een dienst, indien de 
bepalingen betreffende het vrije verkeer van goederen, kapitaal en personen niet van 
toepassing zijn. Het begrip dienst vormt aldus een restcategorie, om te voorkomen dat 
economische activiteiten buiten de werkingssfeer van de fundamentele vrijheden zouden 
vallen (C-452/04, Fidium Finanz, Jur. 2006, p. I-9521, r.o. 32).  
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Soms omvat een activiteit een combinatie van een dienst met een goed. De verkoop van een 
product gaat bijvoorbeeld vaak gepaard met dienstverlening, zoals het geven van advies, of 
bepaalde serviceverlening na afloop. In dat geval dient volgens vaste rechtspraak van het Hof 
te worden nagegaan welke aspecten van de betreffende activiteit ondergeschikt zijn. Is de 
levering van een product geen doel op zich, maar accessoir aan de dienstverrichting, dan is er 
sprake van een dienstverrichting. In het kader van de horeca bijvoorbeeld wegen de geleverde 
diensten zwaarder dan de levering van het eten en drinken zelf (C-137/09, Josemans, Jur. 
2010, p. I-13019). Vormt de dienstverrichting daarentegen enkel het instrument voor de 
levering van een goed aan de gebruiker, dan is er sprake van een goed. In de door de Afdeling 
genoemde zaak Burmanjer ging het om de verkoop van tijdschriftabonnementen (C-20/03, 
Burmanjer, Jur. 2005, p. I-4133). De omstandigheid dat dit vergezeld kon gaan met 
dienstenactiviteiten, maakte volgens het Hof nog niet dat er sprake was van een dienst. Gelet 
op deze jurisprudentie kan mijns inziens de verkoop van goederen niet worden aangemerkt als 
een dienstverrichting in de zin van artikel 57 VWEU.  
In het kader van secundaire regelgeving kan de omschrijving of uitleg van de term ‘dienst’ 
evenwel afwijken van de betekenis in genoemd artikel. Het begrip ‘dienst van de 
informatiemaatschappij’ in de e-commerce richtlijn bijvoorbeeld, bestrijkt onder meer de 
online verkoop van goederen (maar niet de goederen als zodanig, of de levering ervan) (C-
108/09, Ker-Optika, Jur. 2010, p. I-12213). Maar in dergelijke gevallen is niet beoogd aan te 
sluiten bij artikel 57 VWEU. De Dienstenrichtlijn verwijst daarentegen expliciet naar dit 
artikel en sluit daarbij aan. Dit maakt dat er voor een andere, ruimere interpretatie van de term 
‘dienst’ weinig ruimte is. Secundaire regelgeving mag immers niet in strijd zijn met primair 
Unierecht. Dit betekent dat, voor zover de Winkeltijdenwet betrekking heeft op de verkoop 
van goederen, de regeling reeds hierom niet onder de Dienstenrichtlijn valt (vgl. CBB 16 
december 2011, AB 2012/95 , m.nt. E. Steyger, r.o. 5.3). De wet heeft immers geen gevolgen 
voor de uitoefening van een dienstenactiviteit in de zin van de richtlijn.  

7. 

Hoewel uit de onderhavige uitspraak impliciet is af te leiden dat de Afdeling detailhandel niet 
als dienst beschouwd, gaat zij niet expliciet in op bovengenoemde kwestie. Dat is jammer. Het 
zou goed zijn geweest als de Afdeling dienaangaande een helder standpunt had ingenomen. 
Dit zou onder meer antwoord hebben gegeven op de vraag in hoeverre ondernemingen in de 
detailhandel, zoals tuincentra en bouwmarkten, een beroep toekomt op de richtlijn. Tot op 
heden heeft de Afdeling hen niet tegengeworpen dat zij geen diensten verrichten in de zin van 
de richtlijn. Op dit punt blijft dus nog onzekerheid bestaan. In plaats daarvan stelt de Afdeling 
vast dat de regeling in de Winkeltijdenwet een verkoopmodaliteit betreft in de zin van het 
arrest Keck en Mithouard en om die reden dient te worden beoordeeld in het kader van het 
vrije goederenverkeer (r.o. 2.10.1). Dit lijkt mij niet juist. Eerst nádat is vastgesteld dat een 
regeling verband houdt met het vrij verkeer van goederen, is de vraag aan de orde of er sprake 
is van een verkoopmodaliteit. Niet andersom. Dat de Keck-jurisprudentie niet van toepassing 
is op het vrije dienstenverkeer, maakt dit niet anders. De omstandigheid dat een regeling als 
verkoopmodaliteit kan worden aangemerkt, is met andere woorden geen aanwijzing dat er 
sprake is van een regeling die moet worden getoetst aan het vrij verkeer van goederen.  

8. 

Indien de winkeltijden ook zouden gelden voor dienstverrichters in de zin van artikel 57 
VWEU, zoals horecagelegenheden, pretparken of musea, zou de uitkomst van de zaak anders 
zijn. In dat geval zou de wet, naast de verkoop van goederen, tevens betrekking hebben op 
dienstverrichtingen. Zowel het vrije goederenverkeer als de vrijheid van vestiging en het vrij 
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verkeer van diensten kunnen geraakt worden. Aan welke vrijheid dient in dat geval te worden 
getoetst? Hoofdregel is dat een nationale maatregel die tegelijkertijd meerdere 
verkeersvrijheden beperkt, in beginsel slechts aan één van deze vrijheden wordt onderzocht, 
indien uit de omstandigheden van de zaak blijkt dat een van de vrijheden volledig 
ondergeschikt is aan de andere en daarmee kan worden verbonden (zie C-275/92, Schindler, 
Jur. 1994, p. I-1039 r.o. 22; C-390/99, Canal Satélite Digital, Jur. 2002, p. I-607, r.o. 31, en 
zaak C-71/02, Karner, Jur. 2004, p. I-3025, r.o. 46). Anders gezegd: voor zover beperkende 
gevolgen van de ene vrijheid automatisch het gevolg zijn van de aantasting van de andere 
vrijheid, toetst het Hof uitsluitend ten aanzien van deze laatste vrijheid. In dit kader moet 
worden vastgesteld welke vrijheid de overhand heeft. Wederom vindt er dus een 
ondergeschiktheidstoets plaats. Anders dan de Afdeling in eerdergenoemd uitspraak van 2 
maart 2011 veronderstelt, is het vrij verkeer van diensten hierbij niet per definitie 
ondergeschikt. Zoals het Hof in Fidium Finanz oordeelde, wordt in artikel 57 VWEU geen 
rangorde aangebracht tussen de vrijheid van dienstverrichting en de andere vrijheden (C-
452/04, Fidium Finanz, Jur. 2006, p. I-9521, r.o.32). In die zaak prevaleerde het vrije 
dienstenverkeer boven het vrij verkeer van kapitaal. In de zaak Omega vond het Hof het vrij 
verkeer van diensten belangrijker dan het vrij verkeer van goederen (C-36/02, Omega, Jur. 
2004, p. I-9609).  
Genoemde hoofdregel gaat niet altijd op; indien belemmeringen ten aanzien van de ene 
vrijheid niet automatisch voortvloeien uit de aantasting van de andere vrijheid, maar hier los 
van staan, toetst het Hof een maatregel wel degelijk aan verschillende verkeersvrijheden 
afzonderlijk. Een (algeheel) verbod op reclame voor een product kan bijvoorbeeld niet alleen 
consequenties hebben voor de advertentiemarkt, en zodoende het vrij verkeer van diensten 
belemmeren, maar ook voor de toegang van product tot een lidstaat, waardoor het vrij verkeer 
van goederen wordt beperkt (C-34/95, C-35/95 en C-36/95, De Agostini en TV-shop, Jur. 
1997, p. I-3843).  
Hieruit volgt dat, indien en voor zover de Winkeltijdenwet tevens openingstijden voor 
dienstverrichtende ondernemingen bevat, de wet ook in het kader van de Dienstenrichtlijn 
beoordeeld moet worden. Veel zal dit echter niet opleveren. Voor zover al geoordeeld zou 
worden dat er sprake is van een beperking, zal deze gerechtvaardigd zijn uit het oogpunt van 
leefbaarheid, zondagsrust, veiligheid en openbare orde (vgl. C-419/93 e.a., Semeraro Casa 
Uno, Jur. 1996, p. I-2975, C-393/08, Sbarigia, Jur. 2010, p. I-6337, C-169/91, Stoke-on-Trent, 
Jur. 1992, p. I-6635).  

9. 

De Afdeling heeft uiteindelijk besloten geen prejudiciële vragen te stellen. Wellicht dat het 
Hof op een later tijdstip over de kwestie zal oordelen. Indien het Hof onverhoopt met de 
Europese Commissie van mening is dat de verkoop van goederen toch onder de 
Dienstenrichtlijn valt, zou dit het toepassingsbereik van de richtlijn aanzienlijk uitbreiden, 
hetgeen grote juridische en praktische consequenties zou hebben voor de Nederlandse 
rechtsorde.  

10. 

‘Winkeltijden in conflict met Dienstenrichtlijn’, kopte de Staatscourant in november 2009. 
Volgens brancheorganisatie Detailhandel Nederland zouden buitenlandse winkelketens op 
grond van het Europese recht, anders dan Nederlandse winkeliers, wel het recht hebben elke 
zondag open te zijn. Oneerlijke concurrentie lag op de loer en zou leiden tot schadeclaims bij 
lokale overheden. Deze angst blijkt niet terecht. Vooralsnog is de status quo dat de 
Winkeltijdenwet in Nederland in overeenstemming is met het Europese recht.  



 
Voetnoten 

Voetnoten 
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Mw. mr. M.R. Botman is promovenda aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en verbonden 
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de tenuitvoerlegging van de Dienstenrichtlijn in Nederland. 
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