Europese informatie op het internet
versie: juli 2011
Bestuurlijke samenvatting
De Nederlandse wet- en regelgeving worden in grote mate beïnvloed door het Europese recht. Het is
om deze reden belangrijk hiervan op de hoogte te zijn en fouten te voorkomen met alle (financiële)
consequenties van dien. En om kansen die Europa biedt te benutten.
Het vinden van de juiste en van belangzijnde Europese informatie voor decentrale overheden is geen
sinecure. Welke bronnen zijn nu echt noodzakelijk om te kennen en relevant om te raadplegen? En
hoe is het mogelijk goed op de hoogte te blijven van nieuws, nieuwe wetgevingsvoorstellen en andere
relevante documentatie?
Dit factsheet biedt hierbij ondersteuning en zet de belangrijkste informatiebronnen voor decentrale
overheden op een rij. Hiermee wordt het zoeken naar ‘Europese informatie’ op het internet
gemakkelijker. De publicatie vormt een wegwijzer die u de belangrijkste onderdelen wijst op de site
Europese Unie, een onmisbare informatiebron voor decentrale overheden. Vanuit de publicatie krijgt u
met links direct toegang tot nieuws, actuele thema’s, informatie over de Europese instellingen en hun
activiteiten, verdragsteksten, wet- en regelgeving, wetgevingsprocedures, jurisprudentie en
woordenlijsten.
Naast de website van de EU is er aantal andere Nederlandse, (waaronder die van Europa decentraal)
en Europese websites aan te raden voor decentrale overheden. Het factsheet geeft een beknopte
beschrijving van deze sites en waarom ze van belang kunnen zijn voor gemeenten, provincies en
waterschappen.
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Waarom dit factsheet?
De Nederlandse wet- en regelgeving worden in grote mate beïnvloed door het Europese recht. Het is
om deze reden belangrijk hiervan op de hoogte te zijn. Medewerkers van gemeenten, provincies en
waterschappen die regelmatig met ‘Europa’ te maken hebben, lopen echter nogal eens aan tegen het
feit dat Europese informatie op het Internet lastig te vinden is. Er bestaan veel informatiebronnen en
de ‘EUROPA-website’ van de Europese Unie, die een zeer belangrijke informatiebron is voor
overheden, bevat op zichzelf al miljoenen documenten. Welke bronnen zijn nu echt noodzakelijk om te
kennen en relevant om te raadplegen? Hoe blijft u op de hoogte van nieuws, nieuwe
wetgevingsvoorstellen en andere relevante documentatie?
Dit factsheet biedt hierbij ondersteuning en zet de belangrijkste informatiebronnen voor decentrale
overheden op een rij. Hiermee wordt het zoeken naar ‘Europese informatie’ op het internet
gemakkelijker.
Hoe is dit factsheet opgebouwd?
Deel 1 van dit factsheet helpt u wegwijs te worden op de website van de Europese Unie. Het eerste
deel start met een korte introductie over deze site. Daarna leest u onder meer hoe u snel toegang
krijgt tot nieuws, actuele thema’s, informatie over de Europese instellingen en hun activiteiten,
verdragsteksten, wet- en regelgeving, wetgevingsprocedures, jurisprudentie en woordenlijsten.
Het tweede deel van deze publicatie behandelt een aantal overige digitale informatiebronnen en
nieuwssites uit Nederland en Europa die voor decentrale overheden van belang kunnen zijn.
Het factsheet besluit met een overzicht waarin de belangrijkste websites nog eens op een rij staan.
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DEEL 1 Wegwijs op de website van de Europese Unie
Wat is de EUROPA-site?
De EUROPA-site is de meertalige openbare toegangspoort (‘portaal’) tot alle informatie van en over
de Europese Unie. Het doel van dit portaal is één enkel toegangspunt te vormen tot alle instellingen
van de Europese Unie alsmede tot de activiteiten die door de instellingen worden verricht. Dit portaal
is gestart in februari 1995 naar aanleiding van de ministeriële bijeenkomst van de G7 over de
informatiemaatschappij, die de Europese Commissie had georganiseerd. Sindsdien is EUROPA snel
gegroeid. De Europese Commissie besloot de portal te ontwikkelen tot een kanaal voor algemene en
gespecialiseerde informatie betreffende alle onderwerpen die worden bestreken door de Verdragen.
De toegang tot EUROPA is gratis. De Europese Commissie beheert EUROPA, in samenwerking met
de overige Europese instellingen.
Sinds mei 2006 is een grote wijziging doorgevoerd in de internetadressen van de EU-instellingen. Alle
websites van de Europese instellingen functioneren vanaf dat moment onder het zogenaamde ‘.eutopniveaudomein’. Dat wil zeggen dat de internetadressen eindigen op ‘.eu’ en alle instellingen en
agentschappen van de EU zijn ondergebracht onder ‘EUROPA’, de portaalsite van de EU.
‘EUROPA.eu’ is het kenmerk van de internetadressen van de EU-instellingen en -agentschappen.
Deze site maakt het mogelijk de actualiteit in de Europese Unie te volgen en basisinformatie te
verkrijgen over de activiteiten van de Europese Unie. De bezoeker heeft toegang tot alle van kracht
zijnde wetteksten, de lopende wetgevingsactiviteiten, de websites van alle instellingen en het beleid
dat door de Europese Unie wordt gevoerd.
Na het kiezen van de gewenste taal zijn onder meer de volgende opties op de pagina te vinden:
Over de EU
Hier is informatie te vinden over de Europese instellingen en organen, de Europese lidstaten en de
ontstaansgeschiedenis van de Europese Unie. Daarnaast staat er op deze pagina basisinformatie als
jargon, symbolen, de euro, talen, vlaggen en kaarten. Brochures en informatiemateriaal zijn ook te
vinden en te bestellen op de pagina ‘Leeshoekje’.
Beleid en activiteiten
Onder dit kopje is informatie te vinden over de verschillende beleidsterreinen waarmee de EU zich
bezighoudt. Elk beleidsterrein wordt omschreven in een fiche. Deze bevatten een inleiding, de
wetgeving en andere informatie over het onderwerp zoals links van pagina’s waar meer informatie te
vinden is. Daarnaast is er ook informatie te vinden over financiering, subsidies, aanbestedingen en
contracten.
Doe mee!
Hier worden verschillende mogelijkheden geboden om te een mening te kunnen geven over het
Europees beleid. Onder anderen zijn hier de openbare consultaties, ook wel raadplegingen genoemd,
te vinden.
Publicaties en documenten
Hier zijn officiële documenten, verdragen en wetgeving, publicaties, statistieken en handleidingen te
vinden. Ook kunnen vanuit deze pagina archieven en bibliotheken worden geraadpleegd. Onder het
kopje ‘Een publicatie downloaden of bestellen’ kunt u ook zoeken naar de ‘Nieuwsbrieven per
onderwerp’ waarvoor u zich voor kunt aanmelden.
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Mediacentrum
Vanuit deze pagina wordt doorverwezen naar de persdiensten, foto’s en video databases, de
evenementenkalender en naar de rss feeds. Onder het kopje evenementen wordt er doorverwezen
naar de EU kalender waarop de activiteiten van de instellingen per dag bekeken kunnen worden.
Op de homepage van de EUROPA portaalsite staat rechts een kader met tabbladen naar ‘Nieuws’,
‘Actueel’ en ‘Meest gelezen’. Onder het tabblad ‘Actueel’ zijn verschillende actuele thema’s binnen de
EU te zien, zoals:
Klimaatactie
Europa 2020 strategie
Het Verdrag van Lissabon
Op de Portaal pagina vindt u ook informatie voor burgers en bedrijven onder het kopje ‘Uw leven in de
EU’. Daarnaast biedt de pagina een aantal snelle links voor non-gouvernementele organisaties,
scholen en universiteiten en bedrijven. Informatie voor burgers en bedrijven is ook te vinden op ‘Your
Europe’.
Vragen over de EU
Het ‘Europe direct’ informatienetwerk geeft antwoord op alle vragen over de EU, vanuit de EUROPAsite te bereiken via het kopje ‘contact’ aan de rechterkant van de pagina.
Subdomeinen EUROPA-website
De portaalsite fungeert als een soort topdomein waaruit subdomeinen naar verschillende onderdelen
en onderwerpen uitwijken. Onder anderen zijn de volgende informatiebronnen te vinden:
- Woordenlijsten
Glossarium
Het Glossarium bevat termen die verband houden met de Europese integratie, instellingen en
activiteiten van de Europese Unie: verklaring van definities inclusief verwijzingen naar het Verdrag,
historische achtergronden, werking van de instellingen, procedures en beleidsterreinen.
Eurojargon
De onofficiële terminologie die dagelijks door de media en de ambtenaren van de EU wordt gebruikt,
is te vinden op de aan Eurojargon gewijde pagina.
EuroVoc
Dit is de meertalige thesaurus van de Europese Unie.
De veeltalige databank van de EU
InterActive Terminology for Europe (IATE) is een meertalige databank die het mogelijk maakt om EUterminologie uit elke Europese taal te vertalen naar een andere Europese taal. Het gaat om
vakterminologie uit verschillende domeinen. De geboden vertalingen komen uit documenten van de
Europese instellingen.
Alfabetische index
Op deze pagina zijn op alfabetische volgorde termen en namen te vinden die met het beleid van de
Europese Commissie te maken hebben.
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- Nieuws
Dagelijks nieuws van de EU wordt gepubliceerd via de EU Press Room. Op deze pagina staan de
persberichten van de Europese Commissie. Tevens zijn er andere ingangen om toegang te krijgen tot
het nieuws van de overige EU-instellingen en tot algemene persberichten:
Press releases
Deze pagina geeft een overzicht van alle persberichten van de EU van de laatste 7 dagen.
Rapid
Rapid is een zoekmachine, waarin zowel op datum, trefwoord als nummer kan worden gezocht naar
verschenen persberichten van de EU-instellingen. Onder het kopje ‘About’ is een uitgebreide
gebruikershandleiding te vinden.
Press Centres
Via Press Centres boven aan de EU Press Room pagina, zijn de persdiensten van de andere EUinstellingen en -agentschappen toegankelijk, zoals:
Raad
Europees Parlement
Comité van de Regio’s
New on EUROPA
De pagina ‘New on EUROPA’ biedt een overzicht van de actuele gebeurtenissen binnen de EU. Deze
rubriek is te vinden de EUROPA portaal site. Ook staan op deze pagina, onder het tabblad EU
instituties en agentschappen, links naar alle actualiteitenpagina’s van de individuele instellingen en
agentschappen van de EU.
De meeste Directoraten-generaal (DG) van de Europese Commissie hebben op hun individuele
websites een nieuws sectie. Via deze pagina’s is het mogelijk om op de hoogte te blijven van de
actualiteiten van de DG’s in kwestie, zoals:
Milieu
Interne markt
Regionaal beleid
- Verdragen
Verdragsteksten
De Europese Verdragen kunnen worden geraadpleegd via een specifieke pagina. Deze geeft zowel
achtergrondinformatie als links naar de volledige Verdragsteksten, zoals het in 2009 in werking
getreden Verdrag van Lissabon.
Verdragsteksten op EUR-Lex
Ook via EUR-Lex, de database met rechtsteksten en andere documenten van de Europese Unie, zijn
alle teksten van de Verdragen terug te vinden. Deze pagina geeft toegang tot de basisteksten van de
Europese Unie en de Europese Gemeenschappen: de oprichtingsverdragen (oorspronkelijke en
aangepaste versies), de wijzigingsverdragen, de toetredingsverdragen voor de uitbreidingen en
andere teksten zoals het Verdrag van Lissabon).
- Instellingen en hun activiteiten
Instellingen en andere organen van de Europese Unie
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Deze pagina geeft informatie over de instellingen, (raadgevende, financiële en inter-institutionele)
organen en agentschappen van de EU. Via directe links kan de desbetreffende instantie worden
gevonden.
De instellingen van de EU
Via deze pagina is informatie te lezen over de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement,
de Europese Commissie, het Hof van Justitie en de Europese Rekenkamer.
Europese Commissie
De beleidsterreinen verwijzen naar de pagina van de desbetreffende Directoraten-generaal van de
Europese Commissie.
Europees Parlement
Deze startpagina biedt actueel nieuws van het Europees Parlement (EP) en de mogelijkheid om door
te klikken naar de verschillende commissie die binnen het EP werkzaam zijn. Verder is meer
informatie te lezen over de werkzaamheden van het Parlement en de diverse politieke fracties.
Europese Raad
Deze startpagina biedt actueel nieuws van de Europese Raad. Het geeft daarnaast informatie over het
voorzitterschap en de functie van de Raad. Ook is in te zien wanneer de bijeenkomsten van de Raad
zijn.
Raadgevende organen van de EU
Onder de raadgevende organen valt bijvoorbeeld het Comité van de Regio’s (CvdR). Het Comité is
een politiek orgaan dat de belangen van lokale en regionale overheden in de Europese Unie behartigt.
Nederland is in het Comité vertegenwoordigd door een delegatie van zes provinciale en zes
gemeentelijke bestuurders. Het CvdR bestaat uit vertegenwoordigers van lokale en regionale
overheden uit de EU-lidstaten en wordt ondersteund door een secretariaat in Brussel. Op de website
van het Comité is via een zoekfunctie mogelijk om de leden van de verschillende lidstaten te zoeken,
zoals ook de Nederlandse afgevaardigden van de decentrale overheden.
Besluitvormingsproces
Achtergrondinformatie over de besluitvormingsprocedures binnen de EU. Tevens is er een speciale
website met informatie over de medebeslissingsprocedure.
Activiteiten van de Unie
Voor elk EU-beleidsgebied is een portaalpagina aangemaakt. De activiteiten omvatten belangrijke
terreinen als werkgelegenheid en sociaal beleid, vervoer, mededinging, landbouw, milieu en regionaal
beleid. Voor ieder thema is een overzicht gemaakt van inleidingen in het onderwerp (‘Overzicht’),
belangrijke websites, rechtspraak, samenvattingen van de wetgeving en recente ontwikkelingen.
- Wet- en regelgeving
Samenvattingen van de wetgeving
De pagina ‘Samenvattingen van de wetgeving‘ biedt gebruiksvriendelijke informatiebladen waarin de
EU-wetgeving op thema is samengevat. De informatiebladen bevatten samenvattingen van bestaande
maatregelen en informatie over wetgevingsvoorstellen. Deze informatiebladen worden regelmatig
bijgewerkt, zodat de inhoud van de site volledig en juridisch actueel is.
EUR-Lex
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EUR-Lex geeft toegang tot het recht van de Europese Unie. Het systeem biedt uitgebreide
zoekfuncties voor het raadplegen van het Publicatieblad van de Europese Unie en omvat met name
de teksten van de Verdragen, de wetgeving, de voorbereidende besluiten en de jurisprudentie. Het is
de grootste documentaire databank voor EU-recht. EUR-Lex kent onder meer de volgende
onderdelen:
Publicatieblad van de Europese Unie
Het Publicatieblad verschijnt in twee series: L (Wetgeving) en C (Mededelingen en bekendmakingen).
Verder is er een Supplement op het Publicatieblad, waarin aankondigingen voor aanbestedingen zijn
opgenomen (in digitale vorm opgenomen in de databank TED Tenders Electronic Dialy).
Verdragen
Deze pagina geeft toegang tot de basisteksten van de Europese Unie en de Europese
Gemeenschappen: de oprichtingsverdragen (oorspronkelijke en aangepaste versies), de
wijzigingsverdragen, de toetredingsverdragen voor de uitbreidingen en andere teksten waaronder het
Verdrag van Lissabon.
Repertorium op de geldende EU-wetgeving
De geldende wetgeving is opgenomen in het Repertorium op de geldende EU-wetgeving, dat bestaat
uit twintig hoofdstukken met verdere onderverdeling naar onderwerp waar nodig. In het Repertorium
zijn overeenkomsten, richtlijnen, verordeningen en besluiten opgenomen. Tevens geeft het toegang
tot geconsolideerde teksten; dit zijn teksten die geen juridische waarde hebben maar in een document
zowel oorspronkelijke tekst als amendementen en correcties weergeven.
Voorbereidende documenten van de Europese Commissie
Wetgevingsvoorstellen en andere mededelingen van de Europese Commissie aan de andere
instellingen (de zogenaamde ‘COM-documenten’ of SEC-documenten’).
Rechtspraak
De meest recente conclusies en arresten van het Hof van Justitie en het Gerecht van Eerste Aanleg.
Verder kan op zaaknummer naar rechtspraak worden gezocht.
Zoeken in EUR-Lex
Zoeken op de EUR-Lex pagina is over het algemeen niet eenvoudig. De volgende tips kunnen van
pas komen om zo zorgvuldig mogelijk te zoeken en verzekerd te zijn van goed resultaat.
-

Lees de handleiding die op de EUR-Lex website geboden wordt
Kies het zoekpad dat het beste past bij de gegevens die je al hebt, bijvoorbeeld nummer van
het document of soort document
Maak gebruik van de meertalig thesaurus van de Europese Unie, EuroVoc
Gebruik eenduidige termen
Maak gebruik van de aanwijzigen rechts in het kader, zoals het gebruik van ‘*’ om
documenten te vinden die met het gezochte onderwerp te maken hebben, bijvoorbeeld door
te zoeken met ‘vervoer*’ worden alle woorden waarin vervoer voortkomt gezocht zoals
vervoerder, vervoermiddel etc.; het gebruik van de komma zorgt ervoor dat gezocht wordt in
alle documenten waar de termen afzonderlijk in voorkomen of naar alle documenten waarin
de termen tezamen voorkomen. In het geval van ‘vervoer, energie’ worden alle documenten
met vervoer of energie gezocht maar ook de documenten die beiden termen bevatten.
Verder is het mogelijk een ‘?’ in plaats van een letter in een zoekterm te plaatsen. Zo kan

7

bijvoorbeeld ‘gr?nd’ zoekresultaten voor zowel het woord ‘grind’ als ‘grond’ opleveren.
Maak gebruik van de zoekfunctie ‘MET’ of ‘ZONDER’ om documenten met bepaalde term te
betrekken of uit te sluiten van de zoekactie
- Denk eraan dat de zoekmachine gebruik maakt van juridisch jargon en Europese
terminologie, bijvoorbeeld zoek ‘motorvoertuig’ i.p.v. ‘auto’
- Nadat gezocht is krijg je op het scherm een lange lijst met resultaten, klik dan op ‘Verfijnen’;
door middel van de datum of periode, auteur (de betrokken instelling), indeling in het
repertorium, soort document of trefwoord kan de zoekactie worden verfijnd zodat er een
ingekorte lijst met documenten overblijft.
Als er een lijst met zoekresultaten is kan je een keuze maken voor ordening van de documenten
bijvoorbeeld op datum; door het vakje ‘Beschikbare talen en formaten’ aan te vinken wordt een
lijst zichtbaar waarin wordt aangegeven in welke talen of in welk format (pdf of html) het
document te verkrijgen is. Vergeet niet de keuze te bevestigen door ‘Go’ aan te klikken!
-

- Wetgevingsprocedures
Het verloop van de wetgevingsprocedure van een besluit kan in PreLex (‘Follow-up van de interinstitutionele procedures’) of OEIL (Waarnemingspost van het Europees Parlement voor informatie
over wetgeving) worden geraadpleegd.
PreLex
PreLex is een gegevensbank voor de interinstitutionele procedures. Via de zoekmachine (‘eenvoudige
zoekopdracht’) in PreLex kunnen de belangrijke fasen van het besluitvormingsproces tussen de
Commissie en de andere instellingen worden gevolgd en wordt informatie verstrekt over de fase van
de procedure, besluiten van de instellingen en referentiedocumenten. Alle voorstellen kunnen worden
gevolgd vanaf de indiening van een voorstel tot aan de goedkeuring of eventuele verwerping. Voor het
zoeken moeten een documentnummer of woorden uit de titel van het document worden ingevuld.
OEIL
OEIL (‘Observatoire Législatif’ of in het Nederlands ‘Observatiepost Wetgeving’) van het Europees
Parlement is een gegevensbank waarin de werkzaamheden van de instellingen in het kader van het
besluitvormingsproces van de Europese Unie worden geanalyseerd. Op de openingspagina van OEIL
zijn aan de linkerkant nieuwe documenten te vinden. In het midden van de pagina is een overzicht te
zien van documenten die het Parlement gaat bespreken in de eerstvolgende plenaire zitting. Tevens
staan - op thema gesorteerd - de procedures opgesomd waarin het Europees Parlement een rapport
heeft geschreven naar aanleiding van een ingediend Commissievoorstel. Via het tweede tabblad
‘Procedure tracking: search’ is het mogelijk te zoeken naar eerdere documenten (zoeken kan op titel,
referentienummer, onderwerp, etc.).
- Jurisprudentie
Europees Hof van Justitie
De website van het Europees Hof van Justitie biedt de mogelijkheid om zaken te zoeken. Ook kan er
gebruik worden gemaakt van een uitgebreide zoekmachine. Zaken die ouder zijn dan 1997 zijn te
vinden op EUR-Lex. Ook kunt u via de pagina van de DG Mededinging naar specifieke zaken zoeken
die met mededingrecht te maken hebben
- Informatie
Europe Direct
Voor algemene vragen over de EU staat de informatiedienst Europe Direct ter beschikking. Ook zijn er
lokale informatiepunten in de lidstaten (zie de lijst voor Nederland).
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SOLVIT
SOLVIT is een on-line netwerk waarin EU-lidstaten samenwerken om oplossingen te vinden voor
problemen die het gevolg zijn van een verkeerde toepassing van de interne marktregels door
overheidsinstanties. In Nederland is het ministerie van Economische Zaken eerste contactpunt voor
SOLVIT.
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DEEL 2 Andere relevante informatiebronnen voor decentrale overheden
Kenniscentrum Europa decentraal
De website biedt informatie over Europees recht en beleid dat relevant is voor decentrale overheden.
Alle medewerkers van decentrale overheden kunnen gratis informatie en advies inwinnen over
Europese aangelegenheden bij Europa decentraal, evenals de medewerkers van de koepels (VNG,
IPO, UvW) en departementen.
Council of European Municipalities and Regions (CEMR)
Bij de Raad van Europese Gemeenten en Regio’s in Europa zijn nationale verenigingen van lokale en
regionale overheden, waaronder VNG en IPO, uit 30 landen aangesloten. De website biedt nieuws,
standpunten en relevante evenementen voor decentrale overheden.
Congress of Local and Regional Authorities
Het Congres van lokale en regionale overheden in Europa is een politiek orgaan van de Raad van
Europa (niet te verwarren met de Europese Raad), bestaande uit vertegenwoordigers van Europese
decentrale overheden. De website biedt nieuws, standpunten en relevante evenementen voor
decentrale overheden.
European Urban Knowledge Network (EUKN)
EUKN is een Europees netwerk waarin vijftien 15 EU-lidstaten deelnemen. Het netwerk richt zich
voornamelijk op de uitwisseling van kennis en ervaring over stedelijke onderwerpen. EUKN verbindt
Europese steden, stedelijke onderzoekers en kenniscentra.
Eurocities
Eurocities is het samenwerkingsverband van grote steden in de EU. Nederlandse leden van Eurocities
zijn Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven, BrabantStad en Parkstad Limburg.
Leeuwarden en Netwerkstad Twente zijn geassocieerde partners. De website biedt nieuws,
standpunten en relevante evenementen voor decentrale overheden.
Informatie over Europa in Nederland
De Europese instellingen hebben ook vertegenwoordigingen in de lidstaten, zoals de
Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland en het Bureau van het Europees
Parlement in Nederland.
Nationaal Contactpunt Zevende Kaderprogramma (KP7)
Het Nationaal Contactpunt KP7 geeft informatie en advies over Europese Onderzoek- &
Ontwikkelingsprogramma’s.
Europapoort
De Europapoort-website is ontwikkeld door het Europees Bureau van de Eerste Kamer ter
ondersteuning van parlementariërs bij de controle op de totstandkoming van Europees beleid en
Europese wetgeving.
Rijksoverheid
Het onderdeel ‘Europese Unie’ van de Rijksoverheid geeft informatie over Europese samenwerking en
de rol van Nederland daarin. Het Expertisecentrum Europees Recht (ECER) van het ministerie van
Buitenlandse Zaken biedt openbare informatie over Europese zaken.
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Recht.nl
Dit internetportaal voor juristen bevat onder meer een onderdeel ‘Europees recht’ (betaalde toegang).
Informatie over Europese subsidies
Subsidies van de Europese Unie
Op deze website van de Europese Commissie bevat een totaaloverzicht van alle bestaande EUsubsidieprogramma’s.
Directie Europa van de VNG
De Directie Europa van de VNG biedt ondersteuning bij het zoeken naar en inzetten van Europese
subsidies. Al uw vragen over Europese subsidies en kennisnetwerken kunt u voorleggen aan de
Directie Europa van de VNG. Neem contact op met: VNG Informatiecentrum, e-mail
informatiecentrum@vng.nl, tel. 070-373 8020. Via de website is onder andere een subsidiewijzer
beschikbaar, met een helder overzicht van Europese subsidies die relevant zijn voor lokale
overheden. Daarnaast vindt u daar een database met best practices, relevante Europese
kennisnetwerken en verschijnen er geregeld interessante publicaties.
Online Europees nieuws
Enkele websites bieden dagelijks Europees relevant nieuws aan.
EUobserver
De site biedt nieuws aan van Europese ontwikkelingen en beleid op verschillende gebieden.
Daarnaast is er ook ruimte voor opiniestukken en blogs die betrekking hebben tot Europese
onderwerpen.
EurActiv
Dit media portaal toont nieuws over verschillende Europese beleidsdossiers in diverse talen. Ook zijn
vacature advertenties, interviews en opiniestukken te vinden.
European Voice
Dit is de website van wekelijkse krant met nieuws, informatie en opinie over het Europese beleid.
Europa-nu
Deze nieuws website biedt naast het meest recente Europees nieuws ook informatie over de
belangrijkste beleidsterreinen van de Europese Unie en over de werking van de instellingen.
NOS Dossier Europa praat
Iedere week zijn hier video’s met interviews aan EU-prominenten te zien.
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Checklist: de belangrijkste Europese websites op alfabetische volgorde
Naam
7de
Kaderprogramma
Activiteiten van de
EU
Alfabetische index
CEMR

Comité van de
Regio’s
Congress of Local
and Regional
Authorities
ECER
EU subsidies

EUKN

EUobserver
EurActive
EUR-Lex
Eurocities

Europa decentraal

EUROPA Portaalsite
van de EU
Europa-nu
Europapoort
Europe direct
European Voice
Europees Parlement

Inhoud
Informatie over
het programma
Samenvatting
van de EUwetgeving
EU-terminologie
Lobby reg. en
lok. overheden in
Europa
Regionale en
lokale overheden
in EU
Regionale en
lokale overheden
in Europa
Europees recht
Overzicht
Europese
subsidieprogram
ma’s
Stedelijk
kennisnetwerk in
de EU
Europees nieuws
Europees nieuws
Portaal voor EUrecht en –beleid
Netwerk van
grote steden in
de EU
Europees recht
en beleid voor
decentrale
overheden
Toegangspoort
tot EU-informatie
Europees nieuws
Bureau Europa
Eerste Kamer
Informatie over
de EU
Europees nieuws
Activiteiten EP

Website
http://www.agentschapnl.nl/programmasregelingen/zevende-kaderprogramma-kp7
http://europa.eu/legislation_summaries/index_nl.htm

http://ec.europa.eu/atoz_nl.htm
http://www.ccre.org

http://www.cor.europa.eu

http://www.coe.int/t/congress/default_en.asp

http://www.minbuza.nl/ecer/
http://ec.europa.eu/contracts_grants/index_nl.htm

http://www.eukn.org

http://euobserver.com
http://www.euractiv.com
http://eur-lex.europa.eu/nl/index.htm
http://www.eurocities.org

http://www.europadecentraal.nl

http://europa.eu
http://www.europa-nu.nl
http://www.europapoort.nl
http://europa.eu/europedirect/index_nl.htm
http://www.europeanvoice.com
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_nl.htm
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Europees Parlement
in Nederland
Europese Commissie
Europese Raad
EuroVoc
EU-Verdragen

Glossarium
Hof van Justitie
IATE
Nieuws van de EU
NOS Dossier Europa
praat
OEIL
PreLex
Publicatie-blad van
EU
Raad van Europa

Recht.nl

Repertorium
Rijksoverheid

Subsidiewijzer

Vertegenwoordiging
Europese Commissie
in Nederland
VNG directie Europa

Informatie over
de EU
Nieuws/Beleid
Raadswerkzaam
heden
Thesaurus
Informatie over
de Europese
Verdragen
EU-terminologie
Jurisprudentie
EU-terminologie
Persmededelinge
n
Europees nieuws

http://www.europeesparlement.nl/view/nl/index.html
http://ec.europa.eu/index_nl.htm
http://www.european-council.europa.eu
http://eurovoc.europa.eu/
http://europa.eu/abc/treaties/index_nl.htm

http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/index_nl.
htm
http://curia.europa.eu/
http://iate.europa.eu/iatediff/
http://europa.eu/press_room/index_en.htm
http://nos.nl/dossier/132610-europa-praat/

Wetgevingsproce
dure
Wetgevingsproce
dures
Wetgeving en
mededelingen
Orgaan voor
democratie en
mensenrechten
Juridisch portaal
met dossier over
Europees recht
Overzicht EUwetgeving
Algemeen
nieuws/beleid en
spcifieke
informatie m.b.t
Europese
wetgeving
Zoekmachine
Europese
subsidies Directie
Europa VNG
Informatie over
de EU

http://www.europarl.europa.eu/oeil/index.jsp

Biedt
ondersteuning bij

http://www.vng.nl/eCache/DEF/41/305.html

http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=nl
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=nl
http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal/home

http://www.recht.nl

http://eur-lex.europa.eu/nl/legis/latest/index.htm
http://www.rijksoverheid.nl/

http://www.vng.nl/eCache/DEF/65/440.html

http://ec.europa.eu/nederland/index_nl.htm
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Your Europe

het zoeken naar
en inzetten van
Europese
subsidies
Praktische
Informatie over
Europese
regelgeving voor
burgers en
bedrijven

http://ec.europa.eu/youreurope/
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