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 over tal van onderwerpen van decentrale overheden 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 42 Vragen van de Week uit 2014 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 een generieke Vraag van de Week wanneer Europa
decentraal van mening is dat deze vragen ook voor andere decentrale overheden relevant 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 wel vanuit zijn voorlichtende rol onder de aandacht wil brengen.

Meer over de Vraag van de Week
De praktijkvragen in deze kroniek komen uit 2014. In enkele gevallen kan de vraag door recente ontwikkelingen
niet geheel up to date meer zijn. In dat geval verwijzen we u ook graag naar de actuele informatie, opgenomen
in de diverse webdossiers op de website van Europa decentraal. Opmerkingen over de inhoud en suggesties
voor aanvullingen zijn van harte welkom op info@europadecentraal.nl en vragen vanzelfsprekend altijd in de
Helpdesk. Alle praktijkvragen van Europa decentraal over alle beleidsterreinen alsmede de eerdere kronieken
praktijkvragen uit 2013 en 2012 zijn in te zien via de website van Europa decentraal. Meer informatie over de
jaarlijkse helpdeskcijfers en het totaal aantal signalen in het signaleringsloket van Europa decentraal vindt u
terug in de jaarverslagen van Europa decentraal.

In onderstaande tabel is weergegeven hoe vaak de verschillende beleidsonderwerpen als praktijkvraag aan bod
zijn gekomen in 2014.

Onderwerp

Aantal praktijkvragen 2014

Aanbestedingen

5

Cultuur, onderwijs en jeugd

3

Diensten van algemeen belang

3

Diensten van algemeen belang/Staatssteun

2

Dienstenrichtlijn/Vrij verkeer

2

Europees mededingingsrecht

2

Europees recht en beleid decentraal

2

Grensoverschrijdende samenwerking

3

Informatiemaatschappij

3

Justitie, vrijheid en veiligheid

2

Milieu en klimaat

4

Regionaal beleid en structuurfondsen

1

Staatssteun

7

Vervoer

2

Werkgelegenheid en sociaal beleid

1

De onderstaande praktijkvragen zijn de vijf best gelezen vragen van 2014:
1.
2.
3.
4.
5.

Moet onze gemeente nu al rekening houden met de regels uit de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen?
Zijn Europese staatssteunregels ook van toepassing op steun van overheden van buiten de EU?
Is er Europese regelgeving over het kappen van bomen?
Nieuwe de-minimisverordening ook voor grote, langlopende leningen?
Kan een eigenaar bij zelfrealisatie gedwongen worden tot aanbesteden?

Daarnaast werd in november 2014 via de speciale ‘Maand van de decentralisaties’ 4 weken lang expliciet
aandacht besteed aan actuele praktijkvragen waar decentrale overheden in de voorbereiding en uitvoering van
hun nieuwe taken in het sociale domein tegen aan lopen op het gebied van mededinging, aanbesteding, DAEB
en staatssteun.

Kroniek praktijkvragen 2014

2

1. Aanbesteden






Kan een eigenaar bij zelfrealisatie gedwongen worden tot aanbesteden?
Nr. 733 – 24 februari 2014
Moet onze gemeente nu al rekening houden met de regels uit de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen?
Nr. 744 – 12 mei 2014
Mogen wij buitenlandse inschrijvers een social return verplichting opleggen?
Nr. 751 – 30 juni 2014
Concessieovereenkomst voor diensten vanaf 2016 Europees aanbesteden?
Nr. 762 – 27 oktober 2014
Voorbehouden opdracht aan sw-bedrijf na decentralisaties
Nr. 765 – 17 november 2014

2. Cultuur, onderwijs en jeugd




Wat is de rol en status van de Tabaksrichtlijn voor de gemeentepraktijk?
Nr. 741 – 21 april 2014
Wat is de invloed van het Europese jeugdbeleid op decentrale overheden?
Nr. 748 – 9 juni 2014
Kan onze gemeente cultuur bevorderen via Europees cultuurbeleid?
Nr. 761 – 20 oktober 2014

3. Diensten van algemeen belang




Kan de bevoegdheid voor de vaststelling van economisch algemeen belang gedelegeerd worden aan het College?
Nr. 730 – 3 februari 2014
Hoe dienen decentrale overheden een DAEB aan een onderneming toe te wijzen?
Nr. 755 – 8 september 2014
Welke mogelijkheden bieden DAEB om steun ‘staatssteunproof’ in te richten?
Nr. 760 – 13 oktober 2014

4. Diensten van algemeen belang/Staatssteun



Financiering jeugdzorginstellingen via DAEB mogelijk?
Nr. 767 – 1 december 2014
Mag een onderneming, bovenop DAEB de-minimissteun, reguliere de-minimissteun ontvangen?
Nr. 736 – 17 maart 2014

5. Dienstenrichtlijn/Vrij verkeer



Is de Dienstenrichtlijn van toepassing op detailhandel in supermarkten?
Nr. 753 – 14 juli 2014
Zijn wij verplicht het nieuwe notificatie- en meldingssysteem Dienstenwet te gebruiken?
Nr. 763 – 3 november 2014

6. Europees mededingingsrecht



Bij beschikbaar stellen van schoolgebouwen de integrale kostprijs berekenen?
Nr. 739 – 7 april 2014
Wordt de mededinging beperkt wanneer twee zorgaanbieders als combinatie inschrijven?
Nr. 766 – 24 november 2014
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7. Europees recht en beleid decentraal



Moet bij de beoordeling van een redelijke termijn voor bestuursrechtelijke procedures ook de prejudiciële procedure voor het
Hof worden meegenomen?
Nr. 731 – 10 februari 2014
Zijn Europese regels en subsidies toepasbaar op de Nederlandse Antillen?
Nr. 729 – 27 januari 2014

8. Grensoverschrijdende samenwerking




Wat is de rol van het Benelux-Verdrag bij grensoverschrijdende samenwerking?
Nr. 737 – 24 maart 2014
Hoe kunnen we als gemeente gebruikmaken van het samenwerkingsinstrument EGTS?
Nr. 749 – 16 juni 2014
Is de Patiëntenrichtlijn van invloed op gemeentelijke zorgtaken en zorg over de grens?
Nr. 757 – 22 september 2014

9. Informatiemaatschappij




Is het heffen van leges voor de verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA in strijd met Europees recht?
Nr. 727- 13 januari 2014
Mag ons waterschap een vergoeding vragen voor verstrekken open data?
Nr. 742 – 28 april 2014
Wat verplicht de toekomstige Verordening bescherming persoonsgegevens decentrale overheden?
Nr. 756 – 15 september 2014

10. Justitie, vrijheid en veiligheid



Wat doet de EU aan de bestrijding van corruptie?
Nr. 732 – 17 februari 2014
Zijn er gevolgen voor het eindigen van de overgangsbepalingen over politiële en justitiële samenwerking voor onze
gemeente?
Nr. 769 – 15 december 2014

11. Milieu en klimaat





Is er Europese regelgeving over het kappen van bomen?
Nr. 734 – 3 maart 2014
Moet onze gemeente al rekening houden met de nieuwe MER-richtlijn?
Nr. 747 – 2 juni 2014
Wat houdt het EU klimaat en energiebeleid 2030 in?
Nr. 754 – 1 september 2014
Wat is het Europese beleid voor aanpassing aan klimaatverandering?
Nr. 759 – 6 oktober 2014

12. Regionaal beleid en structuurfondsen


Welke bewaarverplichtingen stelt Europa voor projecten in de programmaperiode 2014-2020?
Nr. 769 – 8 december 2014
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13. Staatssteun








Wat houdt de market economy investor test in?
Nr. 728 – 20 januari 2014
Hoe kunnen we lopende steun in overeenstemming met de nieuwe AGVV maken?
Nr. 738 – 31 maart 2014
Nieuwe de-minimisverordening ook voor grote, langlopende leningen?
Nr. 745 – 19 mei 2014
Hoe netto-inkomsten museum berekenen conform vrijstelling cultuursteun in nieuwe AGVV?
Nr. 746 – 26 mei 2014
Middelen provinciaal revolverend fonds toerekenbaar aan de staat en dus staatssteun?
Nr. 752 – 7 juli 2014
Vormen loonkostensubsidies staatssteun?
Nr. 764 – 10 november 2014
Zijn Europese staatssteunregels ook van toepassing op steun van overheden van buiten de EU?
Nr. 740 – 14 april 2014

14. Vervoer



Welke concrete maatregelen komen voort uit het Europese pakket voor stedelijke mobiliteit?
Nr. 735 – 10 maart 2014
Bevatten de richtsnoeren nieuwe openbaredienstverplichtingen ten aanzien van het openbaar personenvervoer per spoor?
Nr. 743 – 6 mei 2014

15. Werkgelegenheid en sociaal beleid


Heeft de Europese handhavingsrichtlijn voor detacheringen decentrale gevolgen?
Nr. 758 – 29 september 2014
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