Inleiding
Geen beleidsterrein van een gemeente, provincie of waterschap denkbaar, of er is wel
Europese regelgeving op van toepassing. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
kenniscentrum Europa decentraal via zijn Helpdesk jaarlijks rond de 1000 vragen hierover
van hen binnenkrijgt.
Wekelijks wordt één vraag hiervan bestempeld als ‘Vraag van de Week’. Deze vraag wordt,
uiteraard geheel geanonimiseerd, via de website en nieuwsbrief de Europese Ster
beschikbaar gesteld.
In deze publicatie zijn de Vragen van de Week uit 2013 opgenomen.

Waarom de Vraag van de Week?
Met de rubriek ‘Vraag van de Week’ streeft Europa decentraal verschillende doelen na:
 Vragen ondervangen functie
De rubriek wordt gebruikt om vragen die veel gesteld worden onder de aandacht van
meerdere decentrale overheden te brengen. Hiermee speelt Europa decentraal
proactief op specifieke informatiebehoefte in.
 Signaalfunctie
Specifiekere vragen die, vanuit de Helpdesk bezien, vooral betrekking lijken te hebben
op één specifiek decentraal probleem/vraagstuk, worden bewerkt tot Vraag van de
Week wanneer Europa decentraal van mening is dat deze vragen ook voor andere
decentrale overheden van belang kunnen zijn.
 Europa bewust functie
Ook wordt de rubriek gebruikt om aandacht te vragen voor die Europeesrechtelijke
onderwerpen waar medewerkers van decentrale overheden misschien (nog) niet
meteen de Europeesrechtelijke component zien. Het betreft onderwerpen die soms niet
letterlijk als vraag binnen zijn gekomen in de Helpdesk, maar die het kenniscentrum
vanuit zijn voorlichtende rol onder de aandacht willen brengen.

Meer over de Vraag van de Week
De praktijkvragen in deze kroniek komen uit 2012. In enkele gevallen is de vraag niet
geheel meer up tot date. In dat geval verwijzen we naar actuele informatie. Opmerkingen
over de inhoud en suggesties voor aanvullingen zijn van harte welkom op
info@europadecentraal.nl.
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In onderstaande tabel is weergegeven hoe vaak de onderwerpen als praktijkvraag aan bod
zijn gekomen in 2013.

Aantal praktijkvragen
2013

Onderwerp
Aanbestedingen

4

Cultuur, onderwijs en jeugd

1

Diensten van algemeen belang

2

Dienstenrichtlijn

0

Europees mededingingsrecht

2

Europees recht en beleid decentraal

4

Grensoverschrijdende samenwerking

3

Informatiemaatschappij

4

Justitie, vrijheid en veiligheid

2

Milieu en klimaat

3

Regionaal beleid en structuurfondsen

2

Staatssteun

5

Vervoer

5

Vrij verkeer

3

Werkgelegenheid en sociaal beleid

1
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1. Aanbesteden


Hoe bepalen we bij twee winnaars wie de opdracht krijgt?
Nr. 692 - 4 maart 2013



Hebben we bij de aanbesteding van wegonderhoud te maken met een werk of dienst?
Nr. 704 - 27 mei 2013



Wat is (het belang van) een fiche?
Nr. 707 - 17 juni 2013



Moeten wij inschrijvers uit India of een GPA-land toelaten bij een aanbestedingsopdracht?
Nr. 709 - 1 juli 2013

2. Cultuur, onderwijs en jeugd


Kan onze gemeente de financiering van een cultuurhistorisch treintraject staatssteunproof maken?
Nr. 700 - 29 april 2013

3. Diensten van algemeen belang


Moeten wij een DAEB-besluit toetsen aan de Gids DAEB?
Nr. 693 - 11 maart 2013



Kan steun aan kleinschalige zorginstellingen als DAEB gekwalificeerd worden?
Nr. 719 - 28 oktober 2013

4. Europees mededingingsrecht


Zijn de Europese mededingingsregels van toepassing op een non-concurrentiebeding?
Nr. 688 - 04 februari 2013



Is een overeenkomst voor een seniorenopstapbus uitgezonderd van de mededingingsregels?
Nr. 701 - 6 mei 2013

5. Europees recht en beleid decentraal


Kan onze gemeente beroep instellen tegen een rechtshandeling van de Commissie?
Nr. 686 - 21 januari 2013



Wat verandert er door de nieuwe richtlijn bestrijding betalingsachterstand?
Nr. 687 - 28 januari (Deze vraag is verwerkt op de website)



Is er een verband tussen regionaal beleid en de doelstellingen uit de EU2020 strategie?
Nr. 710 - 8 juli 2013



Hoe werkt het Comité van de Regio's?
Nr. 716 - 7 oktober 2013
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6. Grensoverschrijdende samenwerking


Hoe zit het met onderwijs en grensoverschrijdende samenwerking?
Nr. 691 - 25 februari



Hoe kan een buitenlands bedrijf voldoen aan de voorwaarde van een Gedragsverklaring bij een
Europese aanbesteding?
Nr. 723 - 25 november



Waar kan een grensarbeider terecht voor meer informatie over sociale zekerheid en arbeidsrecht?
Nr. 725 - 9 december 2013

7. Informatiemaatschappij


Wanneer wordt de Verordening Bescherming Persoonsgegevens van kracht?
Nr. 694 - 18 maart 2013



Is een Cyber Security Strategie relevant voor decentrale overheden?
Nr. 702 - 13 mei 2013



Welke Europese verplichtingen gelden bij elektronisch aanbesteden?
Nr. 711 - 15 juli 2013



Wat is e-Factureren?
Nr. 718 - 21 oktober 2013

8. Justitie, vrijheid en veiligheid


Wat kunnen decentrale overheden betekenen voor het Europees jaar van de burger 2013?
Nr. 685 - 14 januari 2013



Kan een inwoner uit onze gemeente een klacht indienen bij de Europese Ombudsman?
Nr. 724 - 2 december 2013

9. Milieu en klimaat


Zijn er Europese (wetgevende) initiatieven op het gebied van radioactief afval?
Nr. 698 - 15 april 2013



Komt de verplichting voor energieneutraal bouwen in 2020 uit Brussel?
Nr. 706 - 10 juni 2013



Heeft de Europese Unie bevoegdheden op het terrein van de ruimtelijke ordening?
Nr. 726 - 16 december 2013

10. Regionaal beleid en structuurfondsen


Wat is de invulling van het structuurfondsenbeleid na 2013?
Nr. 695 - 25 maart 2013



Geeft het werkprogramma 2014 van de Commissie meer duidelijkheid over de nieuwe
structuurfondsen?
Nr. 721 - 11 november 2013
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11. Staatssteun


Is het mogelijk om meer de-minimissteun te verlenen dan het drempelbedrag door de betaling te
spreiden?
Nr. 689 - 11 februari



Wanneer moet steun op basis van het DAEB-vrijstellingsbesluit gerapporteerd worden?
Nr. 705 - 3 juni 2013



Mag onze gemeente een onderneming steunen om een kraakpand op te knappen?
Nr. 714 - 23 september 2013



Is overheidssteun aan musea toegestaan?
Nr. 715 - 30 september 2013



Is de minimissteun mogelijk bij garantstelling voor een lening ten behoeve van een duurzaam project?
Nr. 720 - 4 november 2013

12. Vervoer


Schrijft de EU een type laadpaal voor elektrische voertuigen voor?
Nr. 690 - 18 februari



Wanneer zijn steunmaatregelen voor milieuvriendelijke bedrijfsvoertuigen vrijgesteld?
Nr. 703 - 21 mei 2013



Gelden bij de-minimissteun voor pendelbusjes aan een disco de staatssteunregels voor vervoer?
Nr. 697 - 8 april 2013



Welke verplichtingen vloeien voort uit de Richtlijn Schone en energiezuinige wegvoertuigen?
Nr. 712 - 9 september 2013



Is het voorstel tot wijziging van de PSO-verordening van belang voor regionaal personenvervoer?
Nr. 722 - 22 november 2013

13. Vrij verkeer


Mag een waterschap alleen snelvaartontheffingen geven aan inwoners van het beheersgebied?
Nr. 699 - 22 april 2013



Geldt het vrij verkeer van werknemers ook voor werknemers uit Kroatië?
Nr. 713 - 16 september 2013



Zijn gemeentelijke voorwaarden voor kopers onroerend goed in strijd met vrij verkeer van kapitaal?
Nr. 717 – 14 oktober

14. Werkgelegenheid en sociaal beleid


Bevat de EU Uitzendrichtlijn verplichtingen waaraan wij ons moeten houden?
Nr. 696 - 2 april 2013
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