Toezicht en naleving
Om naleving van Europese regels beter te waarborgen, is in mei 2012 de wet Naleving Europese
regelgeving publieke entiteiten (NErpe) aangenomen. De wet voorziet in een aantal instrumenten
waarmee het Rijk de naleving van het Europese recht door publieke entiteiten kan bevorderen.
Hieronder vallen ook decentrale overheden.
Als de Europese Commissie vindt dat een lidstaat zijn verplichtingen niet nakomt, dan kan zij de
lidstaat voor het Europese Hof van Justitie dagen. Dit is de zogenaamde inbreukprocedure. Daarbij
kan de Commissie eventueel een boete of last onder dwangsom eisen om beëindiging van de inbreuk
af te dwingen.
Met de wet NErpe krijgt de rijksoverheid nu instrumenten in handen om de naleving van Europese
regelgeving af te dwingen jegens organen en instanties ('publieke entiteiten') die het Europese recht
niet (juist) naleven.
De wet is gepubliceerd in het Staatsblad 2012, 245 op 12 juni 2012 en ingevolge artikel 12 van wet
NErpe een dag later in werking getreden.
De instrumenten
Het voorgestelde instrumentarium om naleving van Europese regels beter te waarborgen is primair
gericht op het voorkomen van inbreukprocedures. Daarnaast bevat het de mogelijkheid om
eventuele aan de staat opgelegde boetes en dwangsommen te kunnen verhalen. Het
instrumentarium betreft de aanwijzigingsbevoegdheid en het verhaalsrecht.
De aanwijzingsbevoegdheid
De aanwijzingsbevoegdheid is opgenomen in artikel 2 en 3 van de wet. Hiermee kan de
verantwoordelijke minister een bijzondere aanwijzing geven wanneer een publieke entiteit niet of
niet naar behoren voldoet aan voor haar geldende Europeesrechtelijke verplichtingen.
Daarnaast is sprake van deze bevoegdheid wanneer een publieke entiteit verzuimt te voldoen aan
een rechtsplicht die voortvloeit uit een bij of krachtens de Europese verdragen op Nederland
rustende verplichting ten aanzien Europese subsidies, of indien een dergelijk verzuim dreigt te
ontstaan.
De betrokken minister kan in deze gevallen een aanwijzing geven om binnen een bepaalde termijn
alsnog aan die rechtsplicht te voldoen. Er dient echter wel altijd eerst overleg plaats te vinden tussen
de betrokken minister en de publieke entiteit. Een aanwijzing is niet vrijblijvend. Als de opvolging
achterwege blijft kan de minister namens en op kosten van de betreffende publieke entiteit datgene
doen wat nodig is om de tekortkoming op te heffen.
Het verhaalsrecht
De betrokken minister kan gelden die gemoeid zijn met de betaling van een boete of dwangsom bij
besluit verhalen op een publieke entiteit. Het gaat dan om een boete of dwangsom die is opgelegd
als gevolg van het niet‐naleven van Europeesrechtelijke verplichtingen. Dit staat in artikel 7 van de
wet.
De minister heeft deze mogelijkheid wanneer de betalingsverplichting het gevolg is van een verzuim

van deze entiteit. Hetzelfde geldt ook voor de terugbetaling van een Europese subsidie. Op een
besluit tot verhaal bestaat wel de mogelijkheid om in beroep te gaan overeenkomstig de bepalingen
in de Algemene wet bestuursrecht.
Verhouding met andere (toezichts)instrumenten
De hierboven genoemde instrumenten zijn uiterste middelen zoals in de Memorie van Toelichting bij
de wet NErpe te lezen valt. Door het ingrijpende karakter is het van belang dat de toepassing ervan
zorgvuldig wordt voorbereid. Uitgangspunt is dat de betrokken minister de instrumenten pas
hanteert nadat is gebleken dat met de beleidsmatige instrumenten informatievoorziening,
voorlichting en (ambtelijk en bestuurlijk) overleg niet het gewenste resultaat wordt bereikt. Volgens
de toelichting streeft het Rijk er altijd naar om publieke entiteiten beter in staat te stellen het
Europees recht na te leven door het verstrekken van informatie of het geven van voorlichting.
Daarnaast geldt ten aanzien van gemeenten en provincies dat de bevoegdheden tot vernietiging van
besluiten en indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing die voortvloeien uit de Gemeentewet en
Provinciewet, voorrang hebben. Dit betekent dat bij een schending van het Europees recht door een
provincie, gemeente of een gemeenschappelijke regeling waaraan een gemeente of provincie
deelneemt, voorrang wordt gegeven aan de generieke toezichtinstrumenten van schorsing,
vernietiging en indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing. Alleen als deze instrumenten tekort schieten
kan de betrokken minister een aanwijzing geven.
Het bestaande toezichtsinstrumentarium voor alle andere publieke entiteiten dan provincies en
gemeenten is dermate heterogeen dat eventuele voorrang van die instrumenten boven de
instrumenten van onderhavige wetsvoorstel per geval anders zou uitpakken. Om die reden is ervoor
gekozen om aan die bestaande instrumenten geen expliciete voorrang te verlenen.
Wet TES en Dienstenwet
De Wet toezicht Europese subsidies (TES) is met inwerkingtreding van de wet NErpe vervallen. In de
Dienstenwet was een apart hoofdstuk opgenomen als tijdelijke regeling in afstemming met het
wetsvoorstel NErpe. Met inwerkingtreding van de wet NErpe is ook hoofdstuk 6A van de
Dienstenwet vervallen.
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