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Inleiding
Geen beleidsterrein van een gemeente, provincie of
waterschap denkbaar, of er is wel Europese wet- en
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 van deze praktijkvragen
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 alle Vragen van de Week uit
2016 opgenomen.

Waarom de Praktijkvraag?
Met de rubriek ‘Praktijkvraag’ streeft Europa
decentraal verschillende doelen na:
•

•

•

Vragen-ondervangende 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 Praktijkvraag 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 Praktijkvraag
De praktijkvragen in deze kroniek komen uit 2016. In
enkele gevallen kan de vraag door recente
ontwikkelingen niet geheel actueel 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 via info@europadecentraal.nl. Vragen
kunt u vanzelfsprekend altijd via de helpdesk stellen.
Alle praktijkvragen van Europa decentraal en de
eerdere kronieken uit 2015, 2014, 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.
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Beleidsonderwerpen
In de volgende tabel is weergegeven hoe vaak de
verschillende beleidsonderwerpen als praktijkvraag
aan bod zijn gekomen in 2015.

Beleidsonderwerp

Aantal

Aanbesteden

5

Cultuur, onderwijs en jeugd

1

Diensten van algemeen belang

3

Dienstenrichtlijn/Vrij verkeer

2

Europees mededingingsrecht

3

Europees recht en beleid decentraal

5

Grensoverschrijdende samenwerking

2

Informatiemaatschappij

5

Justitie, vrijheid en veiligheid

2

Milieu en klimaat

3

Regionaal beleid en structuurfondsen

4

Staatssteun

4

Vervoer

2

Werkgelegenheid en sociaal beleid

2

De onderstaande praktijkvragen zijn de vijf best
gelezen vragen van 2016:
1. Wat houdt het Best Value Procurement conform de
Europese aanbestedingsregels in? (Aanbesteden)
2. Mag een gemeente een schaarse vergunning voor
onbepaalde tijd verlenen? (Dienstenrichtlijn)
3. Hoe zit dat nu met grondtransacties en staatssteun, nu de Mededeling grondtransacties is vervallen? (Regionaal beleid en structuurfondsen)
4. Integrale kostprijs doorberekenen bij exploitatie
fietsenstalling? (Mededinging)
5. Wat betekenen de nieuwe privacyregels voor onze
gemeente? (Informatiemaatschappij)
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Overzicht praktijkvragen
Hieronder volgt een overzicht van de praktijkvragen
uit 2016, gesorteerd op onderwerp. Sommige vragen
beslaan meerdere onderwerpen, deze vragen komen
echter maar één keer terug in onderstaand overzicht.

1. Aanbesteden
•

•

•

•

•

Moeten financiële en bancaire diensten worden
aanbesteed?
Nr. 848 28 november
Moeten financiële en bancaire diensten worden
aanbesteed? (vervolg)
Nr. 849 5 december
Wat houdt Best Value Procurement (BVP) conform
de (Europese) aanbestedingsregels in?
Nr. 835 11 juli
Wat is de aanbestedingsprocedure voor sociale en
andere specifieke diensten?
Nr. 831 13 juni
Mogen waterschappen grondstoffen rechtstreeks
inkopen?
Nr. 826 9 mei

5. Europees mededingingsrecht
•

•

•

6. Europees recht en beleid decentraal
•

•
•

2. Cultuur, onderwijs en jeugd
•

Kan een financiële bijdrage aan stichtingen voor
bijzonder onderwijs worden aangemerkt als
staatssteun?
Nr. 822 4 april

•

•

3. Diensten van Algemeen Belang
•

•

•

Wat zijn de regels met betrekking tot garanties aan
ondernemingen die DAEB uitvoeren?
Nr. 837 12 september
Hoe kunnen we de aanleg van breedband
subsidiëren?
Nr. 830 6 juni
Moeten decentrale overheden in 2016 rapporteren
over staatssteun voor DAEB?
Nr. 812 25 januari

4. Dienstenrichtlijn/ Vrij verkeer
•

•

Mag een gemeente een schaarse vergunning voor
onbepaalde tijd verlenen?
Nr. 818 7 maart
Kan een gemeente arbeidsmigranten die (tijdelijk)
gehuisvest zijn in de gemeente verplichten om
arbeid in de gemeente te verrichten?
Nr. 838 19 september

Wet markt en overheid of staatssteun: waarmee
moet de gemeente rekening houden bij de verhuur
van (kantoor)ruimte?
Nr. 845 7 november
Wat is het verschil tussen een DAEB en een Wet
M&O algemeen belang besluit?
Nr. 828 23 mei
Integrale kostprijs doorberekenen bij exploitatie
fietsenstalling?
Nr. 811 18 januari

Kan een burger zich tegenover onze gemeente
beroepen op het Handvest van de Grondrechten
van de EU?
Nr. 844 31 oktober
Wat houden REFIT en het REFIT-Platform in?
Niet in de Ster verschenen
Wat heeft Nederland bereikt tijdens het
Nederlandse EU-voorzitterschap en waar zal
Slowakije op in gaan zetten?
Nr. 834 4 juli
Hebben decentrale overheden en lidstaten ook
inspraak bij de totstandkoming van TTIP?
Nr. 817 29 februari
Wat is het verschil tussen de Europese Agenda
Stad en de Agenda Stad?
Nr. 810 11 januari

7. Grensoverschrijdende samenwerking
•

•

Wat zijn de meest actuele ontwikkelingen op het
gebied van grensoverschrijdende zorg?
Nr. 846 14 november
Wat zijn de mogelijkheden om als gemeente
grensoverschrijdende arbeid te stimuleren?
Nr. 839 26 september
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8. Informatiemaatschappij
•

•

•

•

•

Vallen culturele instellingen onder de EU-richtlijn
en de Wet hergebruik overheidsinformatie?
Nr. 850 12 december
Is er een verschil tussen de Europese
e-privacyrichtlijn en de Europese Algemene
Verordening Gegevensbescherming?
Nr. 847 21 november
Wat is het EU-beleid omtrent cybercriminaliteit en
cyberveiligheid?
Nr. 841 10 oktober
Wat betekenen de nieuwe privacyregels voor onze
gemeente?
Nr. 825 25 april
Mag ons stadsarchief een vergoeding vragen voor
het digitaliseren van informatie voor hergebruik?
Nr. 819 14 maart

9. Justitie, vrijheid en veiligheid
•
•

Hoe moeten wij als gemeente de PIA uitvoeren?
Nr. 832 20 juni
Kan ik problemen met het innen van
parkeerboetes van toeristen uit andere EU-landen
centraal melden?
Nr. 813 1 februari

•

12. Staatssteun
•

•

•

•

•

•

Wat houden de Europese en nationale plannen
omtrent circulaire economie in?
Nr. 842 17 oktober
Op welke manier stimuleert het Nederlands
EU-voorzitterschap innovatieve oplossingen voor
waterbeheer?
Nr. 827 17 mei
Hergebruik afval: wanneer is afval niet langer
afval?
Nr. 851 19 december

11. Regionaal beleid en structuurfondsen
•

•

•

Welke bewaartermijn stelt de EU voor op POP3
projecten?
Nr. 833 27 juni
Hoe zit dat nu met grondtransacties en
staatssteun, nu de mededeling grondtransacties is
vervallen?
Nr. 829 30 mei
Wat houdt het Partnerschap Luchtkwaliteit in?
Nr. 824 18 april

Zijn de staatssteunregels ook van toepassing op
peuterspeelzaalwerk na harmonisering met
kinderopvang?
Nr. 843 24 oktober
Hoe werken de staatssteunregels bij een
niet-marktconforme lening?
Nr. 836 5 september
Is het verlenen van een anti-afhaaksubsidie in lijn
met de staatssteunregels?
Nr. 823 11 april
Geldt het de-minimisplafond van € 200.000,- per
lidstaat?
Nr. 815 15 februari

13. Vervoer
•

•

10. Milieu en klimaat
•

Kunnen Europese subsidies gecombineerd
worden?
Nr. 814 8 februari

Moet een nieuwe leerlingenvervoerder
gecontracteerd worden bij faillissement huidige
opdrachtgever?
Nr. 840 3 oktober
Hoe moeten we openbaar (bus)vervoer
aanbesteden onder de nieuwe concessierichtlijn?
Nr. 821 28 maart

14. Werkgelegenheid en sociaal beleid
•

•

Moet onze gemeente de Europese interne
marktregels toepassen bij initiatieven voor de
integratie van asielzoekers en vluchtelingen?
Nr. 820 21 maart
Zijn er Europese beleidsinitiatieven om sociale
uitsluiting tegen te gaan?
Nr. 816 22 februari
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