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Diensten

Website    Helpdesk    Europese Ster    Presentaties

Brexit-loket    CPS staatssteun    EUrrest Signaleringsloket    Praktijkvraag

Diensten van kenniscentrum 
Europa decentraal



• EU-instellingen

• EU-wetgeving

• Brexit / aanbesteding (inkoop)

• Staatssteun (subsidies)

• Dienstenrichtlijn (vergunningen)

• Gegevensbescherming (AVG) 

• WiFi4EU (Europese fondsen)

Wat komt er aan bod:



EU-instellingen
Wat is de belangrijkste instelling 
van de Europese Unie?

• Europees Parlement
• Europese Raad
• Raad van de Europese Unie
• Europese Commissie
• Hof van Justitie van de 

Europese Unie
• Europese Centrale Bank
• Rekenkamer



EU-wetgeving
Wat is het verschil 

tussen een verordening 

en een richtlijn?



Brexit / aanbestedingen (inkoop)

Waar raakt de Brexit gemeenten?

Waarom moet je opletten of de waarde van een 
overheidsopdracht boven Europese drempelbedragen uitkomt? 



Brexit



Drempelbedragen



Meer weten?

• Brexit Impact Scan

• Brexit-loket

• Dossier drempelwaarden

• Kamerbrief over jaarverantwoording gemeenten

• Helpdesk

https://brexitimpactscan.europadecentraal.nl/
https://europadecentraal.nl/brexit/
https://europadecentraal.nl/onderwerp/aanbestedingen/drempelwaarden/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z20505&did=2019D42894
https://europadecentraal.nl/helpdesk/


Staatssteun (subsidies)

Waarom is het goed om te weten waar de Europese 
regels ruimte laten om lokale en regionale projecten 

financieel te ondersteunen?



Staatssteunregels



De-minimissteun



• De begunstigde van de steunmaatregel dient op de 
hoogte te worden gebracht van het voorgenomen 
steunbedrag;

• De begunstigde onderneming dient een de-
minimisverklaring in te vullen.

Wat moet de gemeente 
regelen?



Meer weten?

• Dossier staatssteun

• Belangrijkste wet- en regelgeving staatssteun

• Coördinatiepunt Staatssteun

• Helpdesk

• Europese Ster

https://europadecentraal.nl/onderwerp/staatssteun/
https://europadecentraal.nl/onderwerp/staatssteun/algemeen-staatssteun/belangrijkste-wet-en-regelgeving/
https://europadecentraal.nl/coordinatiepunt-staatssteun/
https://europadecentraal.nl/helpdesk/
http://eepurl.com/dvW2FP


Dienstenrichtlijn (vergunningen)

Waarom is het van belang om op de hoogte te zijn 
van wat er speelt in Europa?



Dienstenrichtlijn



Zaak Appingedam



• detailhandel in goederen kwalificeert als ‘dienst’ in 
de zin van de Dienstenrichtlijn;

• de Dienstenrichtlijn van toepassing is op een ‘zuiver 
interne situatie’, zonder grensoverschrijdend 
element;

• een bestemmingsplan dat een brancheringsregeling
bevat, onder de motiveringsplicht van art. 15 lid 3 
Drl valt.

Het Hof bepaalde:



Notificatieplicht



Meer weten?

• EUrrest Visser Vastgoed (Appingedam)

• Factsheet Dienstenrichtlijn

• Wat betekent de Appingedam-uitspraak voor gemeenten?

• Handreiking Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening

• VNG-handreiking schaarse vergunningen

• VNG-position paper Notificiatierichtlijn

• Helpdesk

• Europese Ster

https://europadecentraal.nl/2018/02/?post_type=eurrest
https://europadecentraal.nl/factsheet-gepubliceerd-welke-voorschriften-moet-toetsen-aan-europese-dienstenrichtlijn/
https://europadecentraal.nl/wat-betekent-de-einduitspraak-in-de-appingedam-zaak-voor-andere-gemeenten/
https://retailland.nl/lancering-handreiking-dienstenrichtlijn-en-ruimtelijke-ordening/
https://vng.nl/onderwerpenindex/recht/apv/nieuws/handreiking-schaarse-vergunningen-gepubliceerd
https://vng.nl/onderwerpenindex/europa/europese-lobbydossiers/nieuws/vng-standpunt-en-lobby-over-eu-notificatierichtlijn
https://europadecentraal.nl/helpdesk/
http://eepurl.com/dvW2FP


Databescherming (AVG)

Waarom is het van belang om op de hoogte te zijn 
van de Europese regels omtrent databescherming?



De Algemene verordening 
gegevensbescherming



• Alle informatie die direct of indirect herleidbaar is 
naar een natuurlijk persoon (artikel 4, lid 1 AVG)

Persoonsgegevens

Verwerken

• Een bewerking van persoonsgegevens, zoals het 
verzamelen, opslaan, vernietigen of inzien (artikel 4, 
lid 2 AVG)



Meer weten?
• Dossier AVG

• Autoriteit Persoonsgegevens stelt boetebeleidsregels vast

• Dataopslag in het Verenigd Koninkrijk, hoe zit dat na de Brexit?

•

Modelcontracten voor gegevensuitwisseling derde land – Europese Commissie

• Handleiding AVG – Ministerie van Justitie en Veiligheid

•
Helpdesk

• Europese Ster

https://europadecentraal.nl/onderwerp/informatiemaatschappij/gegevensbescherming-en-de-avg/rechtmatigheid-en-transparantie/toestemming/
https://europadecentraal.nl/autoriteit-persoonsgegevens-nieuwe-boetebeleidsregels-en-tips-register-van-datalekken/
https://europadecentraal.nl/praktijkvraag/dataopslag-verenigd-koninkrijk-hoe-zit-avg-brexit/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleidingalgemeneverordeninggegevensbescherming.pdf
https://europadecentraal.nl/helpdesk/
http://eepurl.com/dvW2FP


WiFi4EU (Europese fondsen)

Waarom is het van belang om te weten wanneer er 
Europese subsidies beschikbaar komen voor lokale en 

regionale projecten?



Europese subsidies



WIFI4EU



Meer weten?

• Praktijkvraag WiFi4EU

• Nieuwsbericht resultaten eerste WiFi4EU-aanvraagronde 

•

i www.europadecentraal.nl

e info@europadecentraal.nl

t +31 (0)70 338 1090

@EUdecentraal

https://europadecentraal.nl/praktijkvraag/hoe-werkt-wifi4eu-vouchersysteem/
https://europadecentraal.nl/deze-nederlandse-gemeenten-ontvangen-een-europese-voucher-voor-gratis-wifi/

