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Inleiding
Op nagenoeg elk beleidsterrein van gemeenten,
provincies en waterschappen is 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 uit de praktijk van decentrale
overheden binnenkrijgt.
Wekelijks wordt hieruit één praktijkvraag geselecteerd.
Deze vraag wordt, uiteraard geheel geanonimiseerd,
via de website en nieuwsbrief de Europese Ster beschikbaar gesteld.
In deze Kroniek zijn alle gepubliceerde Praktijkvragen
uit het jaar 2017 opgenomen.

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

•

•

Inspelen op informatiebehoefte
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 een specifieke
informatiebehoefte in.
Signaalfunctie
Specifiekere binnengekomen vragen die vooral betrekking lijken te hebben op één specifiek
decentraal probleem/vraagstuk worden bewerkt tot
generieke Praktijkvragen wanneer Europa decentraal van mening is dat deze vragen ook voor
andere decentrale overheden relevant kunnen zijn.
Het creëren van Europabewustzijn
Ook wordt de rubriek gebruikt om aandacht te
vragen voor die Europeesrechtelijke onderwerpen
waarin 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 en
signalerende rol onder de aandacht wil brengen.

Meer over de Praktijkvraag
De Praktijkvragen in deze kroniek komen uit 2017. 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 2016, 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 dat via het Signaleringsloket van Europa decentraal is binnengekomen,
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 2017.

Beleidsonderwerp

Aantal

Aanbesteden

3

Cultuur, onderwijs en jeugd

2

Diensten van algemeen belang

3

Dienstenrichtlijn/Vrij verkeer

2

Europees mededingingsrecht

2

Europees recht en beleid decentraal

3

Grensoverschrijdende samenwerking

2

Informatiemaatschappij

4

Justitie, vrijheid en veiligheid

3

Duurzaamheid, milieu en klimaat

5

Regionaal beleid en structuurfondsen

3

Staatssteun

6

Vervoer

2

Werkgelegenheid en sociaal beleid

1

Brexit

1

De onderstaande praktijkvragen zijn de vijf best
gelezen vragen van 2017:
1. Kopiëren van ID: wanneer wel en wanneer niet?
(Informatiemaatschappij)
2. Welke doelen heeft de EU gesteld met betrekking
tot klimaat en energie voor de jaren 2020, 2030 en
2050? (Duurzaamheid, milieu en klimaat)
3. Privacy: Is zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens voldoende? (Informatiemaatschappij)
4. Wat houdt het EU-actieplan voor een circulaire
economie in? (Duurzaamheid, milieu en klimaat)
5. Moet een collectieve zorgverzekering worden aanbesteed? (Aanbesteden)
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Overzicht praktijkvragen
Hieronder volgt een overzicht van de praktijkvragen
uit 2017, gesorteerd op onderwerp. Sommige vragen
beslaan meerdere onderwerpen. Deze vragen komen
echter maar één keer terug in onderstaand overzicht.

1. Aanbesteden
•
•

•

Welke Europese verplichtingen gelden bij elektronisch aanbesteden?
Nr. 853 23 januari
Is het aanbestedingsrecht van toepassing op een
dienstverleningsovereenkomst tussen gemeenten
in het kader van de Participatiewet?
Nr. 865 18 april
Moet collectieve zorgverzekering worden aanbesteed?
Nr. 871 12 juni

2. Cultuur, onderwijs en jeugd
•
•

Hoe verhoudt vraagfinanciering kinderopvang zich
tot de Europese regelgeving?
Nr. 873 26 juni
Zijn er speciale regels voor restauratie Europees
cultureel erfgoed in Nederland?
Nr. 879 11 september

3. Diensten van algemeen belang
•
•
•

Is een DAEB mogelijk voor een maatschappelijke
instelling?
Nr. 861 20 maart 2017
Hoe kan het DAEB-vrijstellingsbesluit worden gebruikt ten behoeve van zorgactiviteiten?
Nr. 870 6 juni
Kan de DAEB-regelgeving worden toegepast voor
steun aan lokale publieke omroep?
Nr. 890 27 november

4. Vrij verkeer en Dienstenrichtlijn
•

•

Wat verandert er voor het afgeven van officiële
verklaringen van de burgerlijke stand op basis van
de nieuwe Verordening 2016/1191?
Nr. 863 3 april
Mag een gemeente zich bij het verstrekken van
vergunningen beroepen op een brancheringsregeling?
Nr. 891 4 december

5. Duurzaamheid, milieu en klimaat
•

Welke doelen heeft de EU gesteld met betrekking

•
•
•
•

tot klimaat en energie voor de jaren 2020, 2030 en
2050?
Nr. 854 30 januari
Wat houdt het EU-actieplan voor een circulaire
economie in?
Nr. 862 27 maart
Wat is het investeringsplatform voor de circulaire
economie?
Nr. 869 22 mei
Slimme energiemeters: welke Europese regels zijn
van toepassing?
Nr. 872 19 juni
Welk overgangsrecht geldt voor de recent geïmplementeerde wijzigingsrichtlijn mer?
Nr. 883 9 oktober

6. Europees mededingingsrecht
•

•

Mag een gemeente subsidie verstrekken om leegstand tegen te gaan, naast het hanteren van de
integrale kostprijs?
Nr. 859 6 maart
Is de Wet Markt en Overheid van toepassing bij
adviesdiensten aan andere gemeente?
Nr. 884 16 oktober

7. Europees recht en beleid decentraal
•
•
•

Feedback geven aan de Europese Commissie:
hoe werkt het?
Nr. 857 20 februari
Wat is de status van een zogenaamde 'conclusie'
van de AG?
Nr. 878 4 september
Wat is de relatie tussen de Staat van de Unie,
het Werkprogramma en het Meerjarig Financieel
Kader?
Nr. 886 30 oktober
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8. Grensoverschrijdende samenwerking
•
•

Hoe is de sociale zekerheid geregeld in regio's
waar veel grensarbeiders werkzaam zijn?
Nr. 858 27 februari
Welke mogelijkheden zijn er om grensoverschrijdende energie te realiseren?
Nr. 875 10 juli

9. Informatiemaatschappij
•
•
•

•

Kopiëren van ID: wanneer wel en wanneer niet?
Nr. 860 13 maart
Privacy: is zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens voldoende?
Nr. 866 1 mei
Privacy: wat is de verhouding tussen een maatregel voor informatiebeveiliging en de mogelijkheid
tot het monitoren internetverkeer medewerker?
Nr. 885 23 oktober
Privacy: wanneer moet er een verwerkersovereenkomst afgesloten worden?
Nr. 892 11 december

•
•
•
•
•

Kan verstrekken bijdrage van gemeente aan museum in strijd met EU recht zijn?
Nr. 855 6 februari
Grondtransacties en Europese staatssteunregels:
wat is er mogelijk?
Nr. 868 15 mei
Te koop: niet-marktconforme grond
Nr. 874 3 juli
Is steun aan een kleine onderneming in moeilijkheden mogelijk?
Nr. 880 18 september
Is investeringssteun voor vervoersinfrastructuur ten
behoeve van een bedrijventerrein ook staatssteun?
Nr. 882 2 oktober

13. Vervoer
•
•

Waar dient de gemeente rekening mee te houden
bij het instellen of uitbreiden van een milieuzone?
Nr. 864 10 april
Wat kan Connecting Europe Facility (CEF) Transport betekenen voor decentrale overheden?
Nr. 889 20 november

10. Justitie, vrijheid en veiligheid

14. Werkgelegenheid en sociaal beleid

•

•

•

•

Is Europese fraudebestrijding ook relevant voor
onze gemeente?
Nr. 867 8 mei
Wat zijn de gevolgen van het EU herplaatsingsbeleid van asielzoekers voor Nederland en gemeenten?
Nr. 876 17 juli
Wat zijn de actuele ontwikkelingen rondom het
Europees burgerinitiatief?
Nr. 888 13 november

11. Regionaal beleid en structuurfondsen
•
•
•

Aan welke criteria moet worden voldaan om gebruik te kunnen maken van EFSI?
Nr. 856 13 februari
Wat is de verhouding tussen CEF en het Europese
breedbandfonds?
Nr. 881 25 september
Hoe werkt het WiFi4EU-vouchersysteem?
Nr. 893 15 december

12. Staatssteun
•

Wanneer moet er worden voldaan aan de transparantieverplichting bij kennisgegeven staatssteun?
Nr. 852 16 januari

Moet iedere sollicitant op grond van Europees
recht gelijk behandeld worden?
Nr. 877 28 augustus

15. Brexit
•

Kan de Britse nationaliteit worden aangenomen
zonder de Nederlandse nationaliteit te verliezen?
Nr. 887 6 november
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