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Bewijzen van het niet bestaan van de interne markt  

 
 
René Smits 2014-07-04 09:47:17.0 update: 2014-07-04 09:49:09.0  
 
Bij een recent kort bezoek aan een andere lidstaat bleken er nogal wat 
tekortkomingen aan het functioneren van de interne markt. Hieronder een 
opsomming van het bewijsmateriaal.  
 
De chauffeur die ons van de luchthaven naar het hotel reed, bracht de 
moeilijkheden in herinnering die hij ondervond toen hij in het Verenigd Koninkrijk 
wilde gaan werken. Hoewel geschoold en uitstekend Engels sprekend, negeerden 
potentiële werkgevers zijn kwalificaties en gaven ze de voorkeur aan Britten, 
waardoor onze chauffeur gedwongen werd ongeschoold werk te doen in 
slachterijen. De Britse bank waarbij hij thuis een rekening aanhield, weigerde om er 
een in het Verenigd Koninkrijk te openen: als reden werden problemen met zijn 
dubbele naam opgevoerd. Arbeidsmobiliteit in de praktijk!  
 
Omdat we naar een voetbalwedstrijd in de World Cup wilden kijken die de lokale 
publieke omroep niet op de TV uitzond, probeerden we af te stemmen op het online 
kijken naar de Nederlandse publieke omroep. (Wil Europees Commissaris Neelie 
Kroes hier opletten, alstublieft?). Helaas was dit niet beschikbaar omdat onze 
computer aan de website signaleerde dat we in een andere lidstaat waren. Zou er 
geen automatische voorkeur voor het gebruik van websites in de hele EU moeten 
gelden in plaats van dit opdelen van de interne markt in nationale markten?  
 
Uit een thuis gekocht tijdschrift voor verstrooiing tijdens de vakantie viel een 
folder. Deze bevatte een uitnodiging voor een abonnement op dit en andere 
tijdschriften. Automatische incasso’s van de bankrekening voor betaling van het 
abonnementsgeld bleek beperkt tot alleen Nederlandse banken. Hier werkt de 
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Nederlandse dochteronderneming van het Finse mediabedrijf ten voordele van de 
club Nederlandse banken, waarbij grensoverschrijdende concurrentie 
tegengehouden wordt. Hoe zit het dan met SEPA, de Single Euro Payments Area, 
dat geacht werd de voordelen van de gemeenschappelijke munt ook bij bancaire 
betalingen te introduceren?  
 
Permanent gebruik van het automatische tolsysteem voor snelwegen in de staat die 
we bezochten is niet beschikbaar zonder een bankrekening in diezelfde lidstaat 
voor het doen van betalingen. Soortgelijke vraag als hiervoor.  
 
Op een ander recent bezoek net over de grens, bleek de plaatselijke supermarkt 
producten te verkopen die thuis niet verkrijgbaar waren, en nog wel tegen veel 
lagere prijzen dan vergelijkbare producten! Uiteenlopende distributiekanalen 
houden de staatsgrenzen intact en ontnemen de consument de vruchten van een 
echte interne markt. Hetzelfde geldt voor import vanuit het buitenland (dat wil 
zeggen van buiten de EU). Over fruit gesproken: lidstaten importeren tropisch fruit 
uit verschillende derde landen, wat traditionele handelspatronen in stand houdt. 
Ondernemers die op zoek gaan naar winst in de interne markt zouden in staat 
moeten zijn om deze patronen te doorbreken ten faveure van de 
keuzemogelijkheden van de consument.  
 
Anekdotisch bewijs misschien maar toch voldoende bewijsstukken bij elkaar om 
aan te geven dat de interne markt – dit centrale element uit het Europese project – 
niet werkt in het voordeel van de burgers wier comfort en welzijn de interne markt 
verondersteld wordt te dienen. Men kan het deze burgers niet kwalijk nemen als zij 
zich afvragen of dit project alleen de belangen van grote ondernemingen dient. 
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