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 de 39 Vragen van de Week uit 2015 opgenomen.

Waarom de Praktijkvraag?
Met de rubriek ‘Praktijkvraag’ 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 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 2015. 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 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 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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In onderstaande tabel is weergegeven hoe vaak de verschillende beleidsonderwerpen als praktijkvraag aan
bod zijn gekomen in 2015.

Onderwerp

Aantal praktijkvragen
2015
5

Aanbestedingen
Cultuur, onderwijs en jeugd

2

Diensten van algemeen belang

3

Diensten van algemeen belang/Staatssteun

2

Dienstenrichtlijn/Vrij verkeer

4

Europees mededingingsrecht

3

Europees recht en beleid decentraal

2

Grensoverschrijdende samenwerking

1

Informatiemaatschappij

4

Justitie, vrijheid en veiligheid

2

Milieu en klimaat

3

Regionaal beleid en structuurfondsen

1

Staatssteun

3

Vervoer

3

Werkgelegenheid en sociaal beleid

1

De onderstaande praktijkvragen zijn de vijf best gelezen vragen van 2015:
1. Is staatssteun voor exploitatie van een ov-fietsenstalling toegestaan?
2. Mag provincie subsidie verstrekken aan gemeente ten behoeve van grondaankoop voor ontwikkeling
bedrijventerrein?
3. Hoe verhoudt de concept-verordening bescherming persoonsgegevens zich tot de huidige
Nederlandse wet?
4. Mag onze gemeente 65-plussers korting geven op een bezoek aan een plaatselijk museum?
5. Is een stichting die gemeentelijke sportaccommodaties verhuurt een overheidsbedrijf dat niet
bevoordeeld mag worden?
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1. Aanbesteden






Hoe werkt het instrument aankoopcentrale voor gezamenlijk inkopen?
Nr. 776 – 23 februari 2015
Wat houdt e-aanbesteden in?
Nr. 783 – 13 april 2015
Gaat er wat veranderen voor opdrachten voor de inhuur van personeel onder de nieuwe
aanbestedingsrichtlijnen?
Nr. 787 – 26 mei 2015
Kan een waterschap voor de uitvoering van een project al gebruikmaken van de procedure voor het
innovatiepartnerschap?
Nr. 790 – 15 juni 2015
Moet onze gemeente diensten die zij inkoopt voor de opvang van vluchtelingen Europees
aanbesteden?
Nr. 798 – 28 september 2015

2. Cultuur, onderwijs en jeugd



Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Eurocommissaris onderwijs, cultuur, jongeren en sport?
Nr. 775 – 16 februari 2015
Waterpijp roken in de jeugdsoos: wat is het Europese rookbeleid?
Nr. 802 – 26 oktober 2015

3. Diensten van algemeen belang




Hoe werken de expertgroepen van de Europese Commissie en welke bestaan er?
Nr. 785 – 28 april 2015
Kan de provincie steun voor natuurbeheer inrichten als compensatie voor de uitvoering van een
DAEB?
Nr. 786 – 4 mei 2015
Voor welke periode kan een DAEB worden toegewezen?
Nr. 795 – 7 september 2015

4. Diensten van algemeen belang/Staatssteun



Biedt het gebruik van de DAEB de-minimisverordening voordelen ten opzichte van het DAEB
vrijstellingsbesluit?
Nr. 770 – 12 januari 2015
Is de verplaatsing van een landbouwbedrijf voor de ontwikkeling van natuur in het algemeen belang?
Nr. 805 – 16 november 2015

5. Dienstenrichtlijn/Vrij verkeer





Is een woonplaatsvereiste bij muzieklessubsidie mogelijk?
Nr. 778 – 9 maart 2015
Mag onze gemeente 65-plussers korting geven op een bezoek aan een plaatselijk museum?
Nr. 792 – 29 juni 2015
Mag een overheid de import van jachttrofeeën beperken?
Nr. 799 – 5 oktober 2015
Kan uit dierwelzijnsoverwegingen een vergunning aan een circus worden geweigerd?
Nr. 801 – 19 oktober 2015

6. Europees mededingingsrecht



Is het mededingingsrecht van toepassing als waterschappen biogas terugleveren aan het gasnet?
Nr. 782 – 7 april 2015
Mag onze gemeente gratis ligplaatsen aanbieden voor passanten die aanmeren in de jachthaven?
Nr. 796 – 14 september 2015
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Is een stichting die gemeentelijke sportaccommodaties verhuurt een overheidsbedrijf dat niet
bevoordeeld mag worden?
Nr. 806 – 23 november 2015

7. Europees recht en beleid decentraal



Hoe komen decentrale Europese werkprogramma’s tot stand?
Nr. 772 – 26 januari 2015
Mag de gemeente overlast veroorzakende duiven vangen en doden?
Nr. 779 – 16 maart 2015

8. Grensoverschrijdende samenwerking


Welke kansen zijn er voor grensregio’s om bevolkingsdaling tegen te gaan?
Nr. 781 – 30 maart 2015

9. Informatiemaatschappij





Hoe verhoudt de conceptverordening bescherming persoonsgegevens zich tot de huidige
Nederlandse wet?
Nr. 771 – 19 januari 2015
Zijn er nieuwe Europese bepalingen privacy van kinderen in de jeugdzorg?
Nr. 788 – 1 juni 2015
Verplicht de Europese richtlijn hergebruik overheidsinformatie om al onze data beschikbaar te stellen?
Nr. 793 – 6 juli 2015
Is mijn gemeente al verplicht om elektronisch te factureren?
Nr. 809 – 14 december 2015

10. Justitie, vrijheid en veiligheid



Zijn er Europese beleidsinitiatieven in verband met radicalisering waar mijn gemeente zich bij aan kan
sluiten?
Nr. 780 – 23 maart 2015
Is de nieuwe EU Richtlijn gegevensbescherming politionele en justitiële samenwerking al in werking
getreden?
Nr. 797 - 21 september 2015

11. Milieu en klimaat




Wat is de Europese Green Leaf award?
Nr. 773 – 2 februari 2015
Kan onze gemeente gebruikmaken van de Urban Adaptation Support Tool?
Nr. 789 – 8 juni 2015
Kan onze gemeente op basis van het Europees recht de veroorzaker van milieuvervuiling
aansprakelijk stellen?
Nr. 807 – 30 november 2015

12. Regionaal beleid en structuurfondsen


Moet mijn waterschap ook uitkijken voor aanbestedingsvalkuilen bij het besteden van een Europese
subsidie?
Nr. 804 – 9 november 2015
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13. Staatssteun




Is provinciale steun aan agrariërs na een rupsenplaag mogelijk?
Nr. 774 – 9 februari 2015
Kan de gemeente staatssteunproof steun verlenen aan een orkest?
Nr. 791 – 22 juni 2015
Hoe voorkom je als gemeente ongeoorloofde staatssteun aan derden?
Nr. 808 – 7 december 2015

14. Vervoer




Is staatssteun voor exploitatie van een ov-fietsenstalling toegestaan?
Nr. 777 – 2 maart 2015
Is de uitzondering op de verplichting van het installeren van een tachograaf in overheidsvoertuigen
nog van toepassing?
Nr. 794 – 13 juli 2015
Schrijft de EU een bepaalt type laadpaal voor?
Nr. 803 – 2 november 2015

15. Werkgelegenheid en sociaal beleid


Zijn er Europese regels omtrent zwangerschaps- en bevallingsverlof?
Nr. 800 – 12 oktober 2015
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