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Programma 

• Kenniscentrum Europa decentraal 
• Europees recht 
• Overheidsopdracht of subsidie  
• Aanbestedingsrecht 
• Open house model 
• Staatssteunregelgeving 
• Privacyregelgeving  



Doelstelling Europa decentraal 

Kennis en expertise over Europees recht en 
beleid en de juiste toepassing ervan bij 

decentrale overheden vergroten en 
Europabewustzijn bevorderen  

 
 
 
 

Informerende, adviserende en signalerende functie 

 



Organisatie 

• Gezamenlijk opgericht in 2002 en gefinancierd door: 
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
• Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
• Interprovinciaal overleg  
• Unie van Waterschappen 

 
 



Diensten 

Website Helpdesk Europese Ster  Publicaties Signaleringsloket 
 

Brexit-loket Coördinatiepunt Staatssteun     Presentaties      EUrrest/Praktijkvraag   



Europees recht 

• Bevoegdheidsverdeling 
– Exclusief (artikel 3 VWEU) 
– Gedeeld (artikel 4 VWEU) 
– Ondersteunend (artikel 5 VWEU) 
– Geen  

• Subsidiariteitsbeginsel 
 

• Verdragen 
• Verordeningen 
• Richtlijnen 

 
 



Contracteren in het sociaal domein 

• Decentralisatie 
• Gemeenten verantwoordelijk voor zorginkoop 

– Wmo 2015 
– Jeugdwet 
 
 



Overheidsopdracht 
• Een schriftelijke overeenkomst  
• onder bezwarende titel die  
• tussen één of meer aanbestedende diensten  
• en één of meer ondernemers is gesloten  
• en die betrekking heeft op de uitvoering van werken, de levering van 

producten of de verlening van diensten 
 

• Europees drempelbedrag 

 



Subsidie 
• Aanspraak op financiële middelen 
• Door een bestuursorgaan verstrekt 
• Met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager 
• Anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde 

goederen of diensten 
 

 



Overheidsopdracht of subsidie? 

 
 

Initiatief bij gemeente die behoefte stelt en 
formuleert 

Initiatief bij onderneming die financieringsbehoefte moet 
aantonen 

Concurrentiestelling op een markt is mogelijk Concurrentiestelling op een markt is vaak niet mogelijk 

Branchevoorwaarden, inkoopvoorwaarden en 
contractvoorwaarden van toepassing 

Subsidieregeling, subsidiecriteria en subsidievoorwaarden 
van toepassing 

Uitvoering van taken van gemeente die voorzien 
in eigen behoefte (commerciële activiteit) 

Uitvoering van taken die het algemeen belang dienen 

Gemeente heeft zeggenschap over invulling van 
de dienst 

Gemeente heeft weinig zeggenschap over invulling van 
de dienst 

Activiteiten zijn nauwkeurig omschreven in een 
overeenkomst 

Activiteiten zijn niet nauwkeurig omschreven  

Vergoeding van kostprijs opdrachtnemer + 
winstmarge  

Stimuleringsbijdrage voor deel van kosten (geen 
winstvergoeding) 



Overheidsopdracht of subsidie? 

 
 

Overeenkomst gericht op het verrichten van 
activiteiten tegen laagste prijs of economisch 

meest voordelige inschrijving (scherpe en 
marktconforme vergoeding) 

Financiering gericht op het hoe dan ook verrichten van 
activiteiten (vergoeding hoeft niet marktconform te zijn) 

Betaling geschiedt meestal na afloop van 
(gedeeltelijke) prestatie 

Vaak vooruitbetaling op basis van liquiditeitsbehoefte 

Betaling voor aan gemeente geleverde diensten Bijdrage voor diensten (die niet noodzakelijk aan gemeente 
worden geleverd) 

Tweezijdige rechtshandeling Eenzijdige rechtshandeling 

Bij niet-nakoming: nakoming overeenkomst kan 
worden gevorderd  

Bij niet-nakomen: korten op financiering of nihil-stelling. 
Terugvorderingsmogelijkheid vanwege onverschuldigde 

betaling (prestatie niet of beperkt afdwingbaar) 



Doel aanbestedingsrecht 

• Het aanbestedingsrecht heeft ten doel de markten voor 
overheidsaanbestedingen te reguleren door het 
waarborgen van mededinging tussen de aanbieders 
 

• Level playing field creëren 
• “the best value for your money”  

 
• Richtlijn 2014/24/EU 
• Aanbestedingswet 2012 

 

 



Sociale en andere specifieke diensten 
• Bijlage XIV van Richtlijn 2014/24  

– bepaalde gezondheids-, sociale en aanverwante diensten 
– bepaalde onderwijs en opleidingsdiensten 
– bibliotheek-, archief-, museum- en andere culturele diensten  
– sportdiensten  
– gevangenisdiensten 

 
• Beperkte grensoverschrijdende dimensie 
• Hogere drempelwaarde: € 750.000  

 
 
 



Grensoverschrijdend belang? 
• Europees Hof van Justitie: gezondheidszorgdiensten dragen, gelet op hun 

specifieke aard, een beperkte grensoverschrijdende dimensie met zich mee 
• Dienstverleners uit andere EU-lidstaten zullen weinig tot geen interesse hebben in 

een dergelijke opdracht 
 

• Aanwijzingen: 
– De omvang van de opdracht 
– De technische (specialistische) aard 
– De plaats van de uitvoering 
– Klachten van in andere EU-lidstaten gevestigde marktdeelnemers  

• In concreto 
 

• HvJ EU 19 juli 2018 in zaak C-65/17 (Oftalma Hospital)  
• HvJ EU 15 mei 2008 in zaak C-147/06 (SECAP) 

 

 



SAS procedure 
• Artikel 74 t/m 77 Richtlijn 2014/24 

– Noodzaak, kwaliteit, continuïteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid 
en volledigheid van de diensten 

– Discretionaire ruimte 
 

• Artikel 2.38 en 2.39 Aanbestedingswet 2012 
– Vooraankondiging of aankondiging van de overheidsopdracht 
– Minder inlichtingen in de (voor)aankondiging  
– Proces-verbaal 
– Aankondiging van de gegunde opdracht  

 
• MvT: regime voor IIB-diensten handhaven en uitbreiden met de 

verplichtingen die volgen uit de Richtlijn 
– Bekendmaking opdracht 
– Aankondiging van de gegunde opdracht  

 
 



Open house model 
• Europees Hof van Justitie: indien alle ondernemers die aan bepaalde voorwaarden 

voldoen zonder onderscheid het recht hebben om een bepaalde taak uit te 
voeren, is er geen sprake van een overheidsopdracht en geldt er geen 
aanbestedingsplicht.  
 

• Wanneer er geen enkel gunningscriterium wordt gebruikt voor het vergelijken en 
rangschikken van de ontvankelijke inschrijvingen, blijft de keuze voor een 
inschrijving (en daarmee van een begunstigde) namelijk achterwege, terwijl het 
maken van een selectie intrinsiek verbonden is aan de Europese regelgeving voor 
overheidsopdrachten  
 

• HvJ EU 1 maart 2018 in zaak C-9/17 (Tirkkonen) 
• Zie ook HvJ EU 2 juni 2016 in zaak C-410/14 (Falk Pharma) 



Doel staatssteunregels 
• Staatssteunregels zorgen voor een gelijk speelveld voor 

ondernemingen in de lidstaten 
 

• Bijdragen aan doelstellingen zoals onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie, opleiding, hernieuwbare energie/klimaatadaptatie 
 

• Het toezicht op staatssteun zorgt ervoor dat overheidsmiddelen niet 
worden verspild 

 
 



 
 
 
 

Wat is staatssteun? 

Artikel 107 lid 1 VWEU: 
 
1. de maatregel moet een onderneming 

begunstigen die een economische 
activiteit verricht 

2. de maatregel moet met staatsmiddelen 
zijn bekostigd 

3. hij moet ondernemingen een selectief 
economisch voordeel opleveren 

4. het voordeel moet de mededinging 
vervalsen of dreigen te vervalsen 

5. de maatregel moet het handelsverkeer 
binnen de EU ongunstig beïnvloeden 

 
Aan alle voorwaarden voldaan =  staatssteun 



 
 
 
 

Onderneming 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

Afkomstig van de staat 

• Maatregel is rechtstreeks of zijdelings met staatsmiddelen 
bekostigd 

• Maatregel moet aan de staat kunnen worden toegerekend 
• NB: Ook van belang bij bijvoorbeeld overheidsbedrijven 

 



 
 
 
 

Marktconformiteit & Voordeel 

 
• Criterium van de marktdeelnemer in een 

markteconomie (MEO)  
• Aanbesteden  
• Benchmark  
• Overige beoordelingsmethoden (taxaties) 

 



 
 
 
 

Selectiviteit 
 

 
 
 
 

• Er is sprake van selectiviteit als een overheidsmaatregel 
bepaalde ondernemingen of bepaalde producties/sectoren 
begunstigt 

• Algemene maatregelen die openstaan voor alle 
ondernemingen zijn niet selectief 

 



 
 
 
 

Mededinging & handelsverkeer 

 
 

 
 
 
 

• Een daadwerkelijke ongunstige beïnvloeding van het 
handelsverkeer binnen de EU hoeft niet te worden vastgesteld 

• Er dient enkel te worden onderzocht of een steunmaatregel dit 
handelsverkeer ongunstig kan beïnvloeden 

• Op welke doelgroep zijn de activiteiten gericht? 
• Is de steun enkel gericht op lokale gebruikers?  
• Wat is de reikwijdte van de steunmaatregel?  
• Kan worden vastgesteld of ook door personen uit andere lidstaten 

van de diensten gebruik wordt gemaakt?  
• Vinden er relevante grensoverschrijdende investeringen plaats in de 

betrokken sector?  



Melding staatssteun 

• Vuistregel:  staatssteun = verboden op basis van VWEU 
  staatssteun = geoorloofd na goedkeuring Commissie 

 
• Melding op basis van  

– Richtsnoeren 
– Steunkaders 

 
• Zware procedure 

– Standstillverplichting 
 
 



Vrijstellingsmogelijkheden 

• Steun buiten de staatssteunsfeer trekken 
– Geen economische activiteiten 

 
• Bepaalde activiteiten hebben slechts een zuiver lokaal karakter en kunnen het 

handelsverkeer binnen de EU niet ongunstig beïnvloeden 
• Welke factoren spelen een rol? 

– de begunstigde onderneming levert goederen of diensten aan een beperkt gebied binnen een 
lidstaat en de kans is klein dat consumenten uit andere lidstaten worden aangetrokken 

– er is niet meer dan een marginaal effect op de voorwaarden voor grensoverschrijdende 
investeringen of grensoverschrijdende vestiging 

 
• Puur lokaal wat mag er allemaal? 
• Besluiten Europese Commissie 

 
 
 



Vrijstellingsmogelijkheden 

• De-minimissteun 
– € 200.000 per drie belastingjaren per onderneming 

 
• Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) 

 
• Landbouw Groepsvrijstellingsverordening (LVV) 

 
• Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) 

– Diensten worden door de markt niet of niet voldoende aangeboden (marktfalen) 
– Diensten voor burgers of in belang maatschappij 
– Onderneming ontvangt compensatie 
– DAEB-pakket 2012 (DAEB de-minimis, DAEB-vrijstellingsbesluit, Kaderregeling DAEB) 

 
 
 

 



Privacy 

• 25 mei 2018: Algemene verordening gegevensbescherming  
• Uitvoeringswet AVG  

 
• Verwerkingsverantwoordelijke (artikel 4 onder 7 AVG) 
• Zowel gemeenten als zorgaanbieders moeten zich houden aan de regels van de 

AVG wanneer zij persoonsgegevens verwerken (artikel 2 lid 1 AVG) 
 

• Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon (de betrokkene) (artikel 4 onder 1 AVG) 
 

• Herleidbaar 
– Anonimiseren en pseudonimiseren 
 

• Bijzondere persoonsgegevens (artikel 9 AVG) 
– Gegevens over gezondheid 
 

 
 
 

 



Privacy 
• Verwerken omvat niet alleen het verzamelen of doorsturen van persoonsgegevens, 

maar ook het vernietigen of bekijken van de gegevens (artikel 4 lid 2 AVG) 
 

• Verwerkingsbeginselen (artikel 5 lid 1 AVG) 
– Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie 
– Doelbinding 
– Minimale gegevensverwerking 
– Juistheid 
– Opslagbeperking  
– Integriteit en vertrouwelijkheid 

 
• Grondslag (artikel 6 lid 1 AVG) 

– Toestemming 
– Overeenkomst 
– Wettelijke plicht 
– Vitale belangen 
– Taak van algemeen belang of openbaar gezag 
– Gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke/derde 

 
 
 

 



Privacy 

• Toestemming (artikel 7 AVG) 
– vrijelijk (lid 4) 
– te allen tijde intrekbaar (lid 3) 
– geïnformeerd (lid 2) 
– specifieke verwerkingen (lid 2) 
– aantoonbaar (lid 1) 

 

• Data Protection Impact Assessment (DPIA) (artikel 36 AVG) 
 

• Hoog risico? 
– Gegevens van kwetsbare personen 

 

• Functionaris gegevensbescherming (FG) (artikel 37-39 AVG) 
 

 
 



Privacy 

• Grondslag uitwisselen persoonsgegevens voor integraal werken? 
 

• Privacy lek aanbesteding leerlingenvervoer 
 

• Doelbinding! 
 

• Helpdesk Europa decentraal voor overheden 
• AVG helpdesk voor Zorg en Welzijn van VWS voor 

zorgaanbieders 
 

 



Vragen en opmerkingen 



Contact 

i  www.europadecentraal.nl 
e info@europadecentraal.nl 
t +31 (0)70 338 1090 
 @EUdecentraal 
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