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Fiche 1: Richtlijn verspreiding gegevens van aardobservatiesatellieten voor commerciële

doeleinden

1. Algemene gegevens

a) Titel voorstel

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verspreiding van gegevens van

aardobservatiesatellieten voor commerciële doeleinden.

b) Datum ontvangst Commissiedocument

17 juni 2014.

c) Nr. Commissiedocument

COM(2014) 344.

d) Pre-lex

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=nl&DosId=1042090.

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board

SWD(2014) 185.

f) Behandelingstraject Raad

Behandeling voorzien in de Raad voor Concurrentievermogen.

De richtlijn is opgesteld naar aanleiding van conclusies uit de Raad voor Concurrentievermogen

van 30 mei 2013 met betrekking tot de mededeling van de Europese Commissie uit februari

2013 met als titel “Benutting van de economische groeimogelijkheden in de ruimtevaartsector”

COM(2013) 108.

g) Eerstverantwoordelijk ministerie

Ministerie van Economische Zaken.

h) Rechtsbasis

Artikel 114 VWEU.

i) besluitvormingsprocedure Raad

Gewone wetgevingsprocedure: gekwalificeerde meerderheid in de Raad.

j) rol Europees Parlement

Gewone wetgevingsprocedure: medebeslissing Europees Parlement.

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=nl&DosId=1042090


Bijlage fichedocument, pagina 2

2. Essentie voorstel

 Inhoud voorstel

Het voorstel betreft een richtlijn met betrekking tot de verspreiding van gegevens van

aardobservatiesatellieten binnen de Unie voor commerciële doeleinden, met name ten aanzien

van het definiëren en controleren van satellietgegevens met een hoge resolutie (HRSD) als

afzonderlijke categorie. Voor deze categorie wordt specifieke regelgeving nodig geacht

wanneer de gegevens voor commerciële doeleinden worden verspreid. Het voorstel gaat in op

deze specifieke regelgeving. Het voorstel beoogt de goede werking en de ontwikkeling van de

interne markt voor aan satellietgegevens met hoge resolutie gerelateerde producten en

diensten te waarborgen. Zij wil dit doen door de totstandbrenging van een transparant, billijk

en samenhangend rechtskader voor alle lidstaten.

Deze richtlijn wordt noodzakelijk geacht om te garanderen dat de behandeling van

satellietgegevens door commerciële exploitanten binnen de Unie vrij en onbeperkt is. Er wordt

een uitzondering gemaakt betreffende de verspreiding van satellietgegevens met hoge

resolutie. Op gegevens met hoge resolutie moet toezicht worden uitgeoefend, wegens de

grotere potentiële risico’s op het gebied van veiligheid en privacy, die ongeautoriseerde

verwerking ervan met zich mee kan brengen. Op het niveau van nationale regelgeving is hier

geen gemeenschappelijke aanpak voor. Dit leidt volgens de Commissie tot een versnipperd

regelgevingskader in Europa. Dat verhindert dat de naar verwachting groeiende markt zijn

volledige potentieel tot ontwikkeling brengt. Dit voorstel beoogt een onderlinge aanpassing

van de wetgeving van de lidstaten teneinde de samenhang te waarborgen.

De uitvoering van dit voorstel behelst een screening- en autorisatieprocedure, het aanwijzen

van een bevoegde nationale autoriteit voor het uitvoeren hiervan en rapportageverplichtingen

aan de Europese Commissie.

Overigens zijn een aantal categorieën uitgesloten van de richtlijn; GMES-specifieke gegevens,

gegevens van specifieke missies in Copernicus en verspreiding van gegevens door of namens

en onder toezicht van de Unie of één of meer lidstaten die plaatsvindt voor veiligheids- en

defensiedoeleinden.

 Impact assessment Commissie

De Commissie heeft de afgelopen twee jaar verschillende partijen geraadpleegd. Uit deze

consultaties volgt dat door de markt bevestigd wordt dat de distributie van satellietgegevens

(en met name hoge resolutie satellietdata) onvoldoende transparant en voorspelbaar is.

Daardoor wordt het marktpotentieel van deze gegevens niet voldoende benut. Daarnaast

hebben de lidstaten in de consultaties aangegeven in het algemeen open te staan voor

aanname van een gemeenschappelijke EU-aanpak ten aanzien van de verspreiding van

satellietgegevens.
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De Commissie stelt 4 opties voor: Optie 1 – Basisscenario, Optie 2 – Aanbevelingen en

richtsnoeren, Optie 3 – Basiswetgevingsinstrument en Optie 4 – Uitgebreid

wetgevingsinstrument.

Optie 1 betreft geen interventie van de Commissie op dit gebied en daarmee een voorzetting

van de huidige situatie, zonder oplossing van de geschetste problemen. Dit acht de Commissie

onwenselijk.

Optie 2 – 4 zouden alle positieve economische effecten hebben, vanwege meer transparantie,

rechtszekerheid en voorspelbaarheid.

Optie 2 is een voorstel waarbij er wordt overgegaan tot aanbevelingen en richtsnoeren. Het

richt zich op het verkrijgen van gemeenschappelijke uitgangspunten binnen de Europese Unie,

waarbij de Commissie een coördinerende rol heeft.

Gedurende de consultatierondes heeft een meerderheid van de lidstaten aangegeven

kanttekeningen te hebben in hoeverre optie 2 tot snelle resultaten zou leiden.

Bij optie 3 verzorgt de Commissie een juridisch kader dat beoogt de verschillen in de lidstaten

gelijk te trekken (te harmoniseren) in de vorm van een richtlijn met voorwaarden en

verplichtingen (zoals screening- en autorisatieprocedures) met betrekking tot de

commercialisatie van hoge resolutie satellietdata.

Optie 4 tenslotte behelst een uitgebreid juridisch instrumentarium op te zetten door de

Commissie, waarbij ook de gezamenlijke criteria voor het verlenen van licenties worden

vastgesteld. Optie 4 zal veel extra administratieve lasten genereren en minder vrijheid aan de

lidstaten geven.

De Commissie beschouwt optie 3 als de voorkeursoptie, op basis hiervan is het voorstel tot de

richtlijn opgesteld. Zij geeft aan dat met relatief weinig administratieve lasten bij uitvoering

van deze optie snellere en meer betrouwbare resultaten worden verwacht.

3. Nederlandse positie ten aanzien van het voorstel

a) Essentie Nederlands beleid op dit terrein

Nederland wil net als de Commissie het versnipperen van het beleid tegengaan en het

marktpotentieel van satellietdata optimaal benutten, zonder hierbij aspecten ten aanzien van

veiligheid en privacy uit het oog te verliezen. Nederland heeft op dit moment overigens geen

dataproviders op haar grondgebied.

Ten aanzien van de wijze waarop de Commissie voorstelt de fragmentatie van beleid aan te

pakken, is Nederland wat terughoudender. De administratieve - en daarmee ook financiële -

lasten die gepaard gaan met zowel de implementatie als de uitvoering van deze richtlijn zijn

substantieel en niet begroot. De Commissie redeneert dat de administratieve lasten relatief

laag zijn, omdat de richtlijn in staand nationaal beleid opgenomen zou worden. Echter

Nederland heeft, net als de meeste andere lidstaten, op dit gebied geen vigerend beleid.
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Uitzonderingen zijn Duitsland, Frankrijk en (deels) Italië en mogelijk in de nabije toekomst het

Verenigd Koninkrijk en Spanje.

b) Beoordeling + inzet ten aanzien van dit voorstel

Nederland kan de richtlijn ondersteunen waar deze het probleem van versnipperd beleid wil

oplossen. Zowel voor de interne markt als voor ruimtevaartbeleid – en de richtlijn bevindt zich

op het raakvlak van beide beleidsterreinen – is het Europese niveau het geëigende niveau

voor het oplossen van dit soort problemen.

Nederland is daarnaast voorstander van het voorzichtig omgaan met hoge resolutie

satellietdata met het oog op veiligheids- en defensietoepassingen en privacy, maar ook van

het ten volste benutten van het marktpotentieel van deze (verwerkte) data. Nederland is

voorstander van het stellen van een grens aan de resolutie van data die commercieel mag

worden verhandeld teneinde veiligheidsbelangen en de privacy te beschermen.

Nederland is voorlopig terughoudend met betrekking tot het richtlijnvoorstel van de

Commissie, vanwege verwachte verregaande gevolgen van de voorgestelde

screeningsprocedure en de weinig concrete onderbouwing van de te verwachten lasten en

baten. De Commissie suggereert dat bij het goed functioneren van de markt (hoge

resolutie)data kunnen zorgen voor meerwaarde. Dit betreft meerwaarde in extra inkomsten,

dan wel het tegengaan van verliezen bij bedrijven als ook het generen van banen. De

onderbouwing hiervan en het uitdrukken in concrete bedragen behoeft nadere toelichting van

de Commissie. Nederland zal hier bij de Commissie naar vragen.

Wanneer hier volledige duidelijkheid in gegeven kan worden, kan een uiteindelijke afweging

worden gemaakt van baten en lasten.

De Commissie geeft aan dat de lastenverzwaring ten aanzien van het aanvragen van

autorisatie van data voor dataproviders, gecompenseerd wordt door de verlichting van lasten

wanneer hiervoor een Europees gestroomlijnd beleid geldt, zeker wanneer een bedrijf in

meerdere lidstaten actief is. Ook hier zal Nederland een verdere onderbouwing over trachten

te achterhalen.

Nederland zal zich de komende tijd in de aanloop naar besluitvorming op dit traject tijdens de

Raad voor Concurrentievermogen, inzetten op het verder inventariseren of de voorgestelde

procedures van screening, autorisatie en rapportages proportioneel zijn.

Optie 2 zoals genoemd in het impact assessment (zijnde: aanbevelingen en richtsnoeren) kan

wat Nederland betreft, niet op voorhand uitgesloten worden. Optie 2 biedt lidstaten meer

vrijheid dan het richtlijnvoorstel van de Commissie.

c) Eerste inschatting van krachtenveld

Uit een eerste inventarisatie blijkt dat weinig lidstaten zich vooralsnog voor het

richtlijnvoorstel hebben uitgesproken.
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4. Beoordeling bevoegdheid, subsidiariteit en proportionaliteit

a) Bevoegdheid

Het initiatief voorziet in stroomlijning om de correcte instelling en werking van de interne

markt te verzekeren – artikel 114 VWEU. Dit betreft een gedeelde bevoegdheid van de Unie en

de lidstaten. De Unie is bevoegd op te treden. Nederland kan zich vinden in deze bevoegdheid.

b) Subsidiariteit

Het subsidiariteitsoordeel is positief. De richtlijn heeft betrekking op het verspreiden van

gegevens voor commerciële doeleinden binnen het grondgebied van de Unie. Nationale

regelgeving kan leiden tot versnippering en verstoring van de interne markt op dit gebied. Het

Europese niveau is daarom het geëigende niveau om het risico op versnipperde regelgeving op

dit beleidsterrein tegen te gaan.

c) Proportionaliteit

Op basis van de redenatie die de Commissie aanhoudt is voor optie 3 het

proportionaliteitsoordeel overwegend negatief. Ten aanzien van de screeningsprocedure

vereist de richtlijn dat de lidstaat de criteria en de operationele regels, waaruit moet blijken of

gegevens gevoelig zijn of niet, zo gedetailleerd opstelt dat zij geen beoordelingsvrijheid

toelaten over de vraag of de verspreiding gevoelig wordt geacht of niet (artikel 7, vijfde lid).

Dit is naar verwachting onhaalbaar en onwenselijk, vanwege de precieze en gedetailleerde

uitwerking die dit met zich meebrengt en omdat er geen rekening wordt gehouden met

onvoorziene gevallen.

Bovendien biedt de richtlijn de mogelijkheid dat een particuliere entiteit kan bepalen dat

gegevens verspreid mogen worden, zonder dat hier een overheidsinstantie bij betrokken is.

Daarnaast zijn zowel de kosten als baten van het invoeren van deze regeling te weinig

concreet onderbouwd.

5. Financiële implicaties, gevolgen voor regeldruk en administratieve lasten

a) Consequenties EU-begroting

Het invoeren van deze richtlijn leidt tot een geschatte extra kostenpost van € 300.000 voor de

totale periode van het MFK 2014 – 2020. De Commissie geeft aan dat dit budgetneutraal

binnen de EU-begroting door interne verschuivingen binnen diensten wordt opgelost.

Nederland is van mening dat de middelen gevonden dienen te worden binnen de in de Raad

afgesproken financiële kaders van de EU-begroting 2014 – 2020 en dat deze moeten passen

bij een prudente ontwikkeling van de jaarbegroting.
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b) Financiële consequenties (incl. personele) voor rijksoverheid en/ of decentrale overheden

Een schatting van de Commissie geeft aan dat een lidstaat voor implementatie van de richtlijn

volgens optie 3, rekening moet houden met eenmalig € 200.000 voor het opzetten van het

systeem voor screening en autorisatie, waarbij er daarna naar schatting structureel € 300.000

per jaar nodig is om het systeem operationeel te houden. Mogelijk kunnen deze kosten

gedrukt worden als dit een taak zou worden van al bestaande uitvoeringsorganisaties.

Momenteel is de inschatting dat deze kosten nog niet in volledigheid gemaakt zullen worden,

omdat Nederland vooralsnog geen dataproviders op haar grondgebied heeft.

Wanneer dit wel het geval is, zullen budgettaire gevolgen worden ingepast op de begroting

van het beleidsverantwoordelijke departement, conform de regels van de budgetdiscipline.

c) Financiële consequenties (incl. personele) voor bedrijfsleven en burger

De Commissie geeft aan dat deze richtlijn door het verder benutten van het potentieel van de

markt een positief economisch effect zal hebben op het bedrijfsleven. Dit betreft zowel het

genereren van meer omzet of het draaien van minder verlies, als het creëren van meer banen.

De Commissie geeft met weinig concrete onderbouwing aan dat dit mogelijk om miljoenen

euro’s zal gaan. Nederland zal de Commissie vragen om een concretisering van de kosten voor

administratieve lasten en de baten voor het bedrijfsleven.

d) Gevolgen voor regeldruk/administratieve lasten voor rijksoverheid, decentrale overheden,

bedrijfsleven en burger

Rijksoverheid

Het implementeren van deze richtlijn zal volgens de Commissie relatief weinig administratieve

lasten voor de Rijksoverheid opleveren, omdat deze richtlijn binnen nationale regelgeving

gevat kan worden. Echter, het implementeren en uitvoeren van de regeling, inclusief de

voorgestelde screening- en autorisatieprocedure, rapportageverplichtingen en het aanwijzen

van een nationale bevoegde autoriteit, zullen zeker tot een verhoging van de administratieve

lasten leiden. Vooral ook omdat Nederland op dit gebied nog geen vigerende regelgeving

heeft. De voorgestelde rapportageverplichtingen zijn tevens omvangrijk, al is – zonder

praktijkervaring – lastig in te schatten of hieraan op een gemakkelijke manier te voldoen is.

Ook hier zullen budgettaire gevolgen worden ingepast op de begroting van het

beleidsverantwoordelijke departement, conform de regels van de budgetdiscipline.

Bedrijfsleven

Hoewel het aanvragen van autorisatie voor het gebruik van hoge resolutie satellietdata zal

leiden tot een verhoging van administratieve lasten voor dataproviders, zullen de positieve

effecten van de richtlijn (stroomlijning/transparantie) volgens de Commissie zwaarder wegen.

Nederland wil dit graag verder verkennen en hiervoor een nadere onderbouwing vragen.
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Nederland vraagt de Commissie tevens om meer nadrukkelijk in beeld te brengen welke

economische sectoren geraakt worden door het voorstel.

e) Gevolgen voor concurrentiekracht

De gevolgen voor de concurrentiekracht als gevolg van stroomlijning van het beleid zijn naar

verwachting positief, al kan deze concurrentiekracht ook verminderd worden door de toename

van administratieve lasten.

6. Implicaties juridisch

a) Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving en/of sanctionering beleid (inclusief

toepassing van de lex silencio positivo).

Het voorstel heeft gevolgen voor het nationaal beleid. Het betekent (bij optie 3) het

implementeren van een richtlijn die op dit moment nog niet van kracht is in Nederland.

Op de autorisatieprocedure rust een lex silencio positivo. De autorisatie moet gezien worden

als een aanvraag om een vergunning in de zin van de Dienstenwet (dienstenrichtlijn). Dit

betekent dat de autorisatie van rechtswege is gegeven wanneer niet tijdig is beslist. De

termijn is vastgesteld op 7 dagen (artikel 8, achtste lid). Een zodanig korte termijn samen met

een lex silencio is naar mening van Nederland onredelijk. Deze termijn zal dus of verlengd

moeten worden, of er zal een uitzondering op de lex silencio gemaakt moeten worden.

b) Gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen, incl. NL-beoordeling daarvan

Er is nu geen mogelijkheid opgenomen om bij gedelegeerde handeling de bijlage bij de

richtlijn aan te passen. Nederland wil ook niet dat deze mogelijkheid opgenomen wordt.

c) Voorgestelde implementatietermijn (bij richtlijnen), dan wel voorgestelde datum

inwerkingtreding (bij verordeningen en besluiten) met commentaar t.a.v. haalbaarheid

De voorgestelde implementatietermijn is 31 december 2017.

Implementatie via de wet in formele zin is noodzakelijk. Hierbij moet onder andere de

verplichting tot het doen van een screening en de verplichting tot het doen van een aanvraag

voor autorisatie worden opgenomen, een autorisatieautoriteit worden aangewezen en hierin

moet eventueel het een en ander geregeld worden over het doorberekenen van de kosten van

de autorisatie. De screenings- en autorisatieprocedure zal eventueel in lagere regelgeving

kunnen worden ingekleurd, maar hier moet wel een grondslag voor gemaakt worden in een

wet in formele zin.

De Commissie houdt vaak anderhalf jaar aan na de vaststelling van de richtlijn. Gezien de

lengte van de wetgevingsprocedure wil Nederland hiervoor tenminste 2 jaar aanhouden.

Of de gestelde termijn een redelijke is hangt dus af van de lengte van de onderhandelingen.
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d) Wenselijkheid evaluatie-/horizonbepaling

N.v.t.

7. Implicaties voor uitvoering en/of handhaving

Er zal als onderdeel van de richtlijn een bevoegde nationale autoriteit aangewezen dienen te

worden. Deze zal in staat moeten zijn om de richtlijn te handhaven.

8. Implicaties voor ontwikkelingslanden

Geen.



Bijlage fichedocument, pagina 9

Fiche 2: Besluit opvolger programma interoperabiliteitoplossingen voor Europese

overheidsorganisaties (ISA²)

1. Algemene gegevens

a) Titel voorstel

Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma inzake

interoperabiliteitsoplossingen voor overheidsdiensten, bedrijven en burgers (ISA²)1 in Europa

Interoperabiliteit als middel om de overheidssector te moderniseren.

b) Datum ontvangst Commissiedocument

26 juni 2014.

c) Nr. Commissiedocument

COM(2014) 367.

d) Pre-lex

Eur-lex:http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=1405417870456&uri=CELEX:52014PC0367.

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board

Niet opgesteld.

f) Behandelingstraject Raad

Telecomraad. De verwachting is dat de bespreking onder het Italiaans voorzitterschap wordt

gestart en dat de besluitvorming tijdens het Lets voorzitterschap (eerste semester 2015) wordt

afgerond.

g) Eerstverantwoordelijk ministerie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

h) Rechtsbasis

Artikel 172 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

i) besluitvormingsprocedure Raad

Gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het

Comité van de Regio's.

1
De verkorte naam van het programma zoals door de Europese Commissie voorgesteld luidt “ISA²”, dus met het

cijfer ‘2’ in superscript.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1405417870456&uri=CELEX:52014PC0367
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1405417870456&uri=CELEX:52014PC0367
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j) rol Europees Parlement

Medebeslissing.

2. Essentie voorstel

a) Inhoud voorstel

Het voorstel betreft een vijfjarig programma (2016-2020) voor de ontwikkeling en verbetering van

interoperabiliteitsoplossingen voor overheidsdiensten, bedrijven en burgers in Europa. Het ISA²-

programma is de opvolger van het bestaande EU-programma inzake interoperabiliteitsoplossingen

voor Europese overheidsdiensten (ISA) dat is vastgesteld bij Besluit nr. 922/2009/EG2 en dient ter

consolidering, bevordering en uitbreiding van de activiteiten daarvan.

Al bij het ISA-programma was het risico onderkend dat ontwikkelingen op het gebied van

elektronische overheid in de lidstaten, indien niet op elkaar afgestemd, zouden kunnen leiden tot

elektronische barrières ("e-barriers"), door het nationale karakter en door het gebrek aan

interoperabiliteit op Europees niveau, waardoor burgers en ondernemingen minder gemakkelijk

elektronisch kunnen communiceren met buitenlandse overheidsinstellingen dan lokale burgers en

ondernemingen. Ook met het nieuwe programma wordt beoogd efficiënte en effectieve

elektronische interactie (grens- of sectoroverschrijdend) tussen Europese overheidsdiensten3 te

bevorderen, alsmede interacties tussen overheidsdiensten onderling en met burgers en bedrijven.

Met de interoperabiliteitsoplossingen worden overheidsdiensten ondersteund bij de

tenuitvoerlegging van EU-beleidsmaatregelen en -activiteiten. Oplossingen worden vervolgens ter

beschikking gesteld aan nationale, regionale en lokale overheden voor onbeperkt gebruik.

De interoperabiliteitsoplossingen in het programma bestaan uit gemeenschappelijke kaders,

gemeenschappelijke diensten en generieke instrumenten ter bevordering van de samenwerking

tussen overheidsdiensten. De interoperabiliteitsoplossingen zijn niet verplichtend. Het programma

bevordert tevens de beoordeling van ICT implicaties van EU-wetgeving. De ontwikkeling en het

beheer van de interoperabiliteitsoplossingen worden vanuit het programma gefinancierd. Het

gebruik van de oplossingen wordt door de gebruikers gefinancierd.

Het voorstel sluit aan op andere initiatieven die bijdragen aan de modernisering van

overheidsdiensten, zoals de Digitale Agenda voor Europa, Horizon 2020, de financieringsfaciliteit

voor Europese verbindingen (Connecting Europe Facility, CEF) en netwerken als het Netwerk van

Europese overheidsdiensten (EUPAN), de investeringsfondsen en de Europese structuurfondsen.

De tenuitvoerlegging van het programma ligt bij de Commissie. De Commissie wordt bijgestaan

door het ISA²-comité volgens de onderzoeksprocedure.

2
Interoperable Solutions for European Public Administrations (ISA)

3 Hieronder wordt verstaan de Europese instanties en overheidsorganisaties in de lidstaten
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b) Impact assessment Commissie

De Commissie heeft geen officiële impact assessment uitgevoerd. De effectbeoordeling is

gebaseerd op verschillende evaluaties van voorgaande programma’s. De gevolgen voor de

lidstaten zijn ook niet dermate ingrijpend, dat een uitgebreide impact assessment nodig is.

In de evaluatie van het ISA-programma is geconcludeerd dat het programma in overeenstemming

was met de beleidsprioriteiten van de Commissie en de behoeften van de lidstaten alsmede dat

het op doeltreffende en samenhangende wijze was uitgevoerd, waarbij resultaten zijn behaald die

door de diensten van de Commissie en de lidstaten zijn hergebruikt. Er zijn echter ook enkele

tekortkomingen geconstateerd en aanbevelingen voor maatregelen op de volgende gebieden

gedaan:

• communicatie en voorlichting;

• betrokkenheid van de belanghebbenden en continuïteit in het projectbeheer; en

• het voorkomen van overlappingen en dubbel werk, verbetering van het hergebruik van de

oplossingen en waarborgen van beheer.

3. Nederlandse positie ten aanzien van het voorstel

a) Essentie Nederlands beleid op dit terrein

Het kabinetsbeleid is erop gericht dat burgers en bedrijven hun zaken met de overheid

overwegend digitaal kunnen gaan afhandelen. In de Visiebrief over Digitale overheid4 en de

kamerbrief Actualisatie Digitale Agenda5 heeft het kabinet uiteengezet hoe het deze doelstelling zal

realiseren. In dit kader wordt o.a. voorzien in een generieke digitale infrastructuur. Bovendien

wordt gewerkt binnen de kaders van Nederlandse Overheidsreferentie Architectuur (NORA). De

acties van ISA² ten aanzien van de promotie van open standaarden sluiten tevens goed aan bij het

Nederlandse open standaarden beleid.

De internationale interoperabiliteit stelt eisen en biedt kansen aan de nationale kaders,

standaarden en voorzieningen. Geborgd dient te blijven dat deze voldoende afgestemd zijn op de

Europese kaders. Het ISA²-programma voorziet in de afstemming tussen de Commissie en

lidstaten, waarmee de ontwikkeling van de Nederlandse overheidsinformatieinfrastructuur binnen

de Europese kaders verder bevorderd wordt.

4
Kamerstuk II, 26642, nr.208

5 Kamerstuk II, 295151, nr.346
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b) Beoordeling en inzet ten aanzien van dit voorstel

Nederland verwelkomt dit initiatief. Nederland zal actief betrokken zijn bij de verdere uitvoering

van het programma. Het ISA²-programma voorziet in de afstemming tussen de Commissie en

lidstaten, waarmee de ontwikkeling van de Nederlandse overheidsinformatieinfrastructuur binnen

de Europese kaders verder bevorderd wordt.

Nederland wil graag dat initiatieven in het kader van ISA² complementair zullen zijn aan de

bereikte resultaten en ontwikkelingen van andere, voornamelijk Europese, initiatieven die

bijdragen aan de modernisering van overheidsdiensten, alsmede initiatieven in het kader van e-

overheid, e-gezondheid, e-facturering, e-aanbesteding en op het gebied van douanerechten,

belastingen, accijnzen en heffingen. Ook pleit Nederland ervoor dat de activiteiten van het ISA²-

programma voortbouwen op de onlangs aangenomen Europese wetgeving op het gebied van

elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne

markt (waaronder elektronische authenticatie en elektronische documenten), en op het gebied van

hergebruik van overheidsinformatie.

Nederland zet zich in voor verbetering van de volgende tekortkomingen:

• communicatie en voorlichting;

• betrokkenheid van de belanghebbenden en continuïteit in het projectbeheer;

• het voorkomen van overlappingen en dubbel werk, verbetering van het hergebruik van de

oplossingen en waarborgen van beheer;

• het toezicht op de resultaten dient te worden voortgezet en dient de kwantificering van de

voordelen van het programma te omvatten;

• het nieuwe ISA-programma dient bij te dragen tot interoperabiliteit in een bredere context

door gebruik te maken van een architectuurmodel/-instrument, zoals het "Europese

interoperabiliteitskaartsysteem"; en

• het programma dient uit te gaan van een op behoeften gebaseerde aanpak.

c) Eerste inschatting van krachtenveld

Het voorstel is een vervolg op het bestaande ISA-programma, waarin alle lidstaten participeren.

Bovendien heeft het Europees Parlement het belang van het ISA-programma erkend in relatie met

de Digitale Interne Markt. Het voorstel voor ISA² is opgesteld in consultatie met de lidstaten.

Daaruit bleek brede steun voor de contouren van het programma.

4. Beoordeling bevoegdheid, subsidiariteit en proportionaliteit

a) Bevoegdheid

Artikel 172 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Hierin is

geregeld dat de Unie bijdraagt aan de totstandbrenging en ontwikkeling van trans-Europese
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netwerken, waaronder voor telecommunicatie, door interoperabiliteit van nationale netwerken te

bevorderen. Nederland kan zich vinden in de keuze voor de rechtsbasis.

b) Subsidiariteit

Positief; Het programma beoogt efficiënte en effectieve elektronische interactie (grens- of

sectoroverschrijdend) tussen EU-diensten van overheidsdiensten van EU-lidstaten te bevorderen.

De Commissie werkt aan interoperabiliteitsoplossingen voor de lidstaten. Deze zouden niet

voldoende tot stand komen zonder actie van de Commissie op dit punt.

c) proportionaliteit

Positief; de bovengenoemde oplossingen zijn niet verplichtend van aard. Het laat voldoende

ruimte aan Nederland om het eigen beleid uit te voeren.

5. Financiële implicaties, gevolgen voor regeldruk en administratieve lasten

a) Consequenties EU-begroting

De financiële middelen voor de uitvoering van het nieuwe ISA²-programma voor de periode van 1

januari 2016 tot en met 31 december 2020 bedragen 131 miljoen EUR. Het voorgestelde budget is

in overeenstemming met het huidige meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020.

Daarnaast is het budget vergelijkbaar met het budget van het voorafgaande programma.

Nederland is van mening dat de benodigde EU-middelen gevonden dienen te worden binnen de in

de Raad afgesproken financiële kaders van de EU-begroting 2014-2020 en dat deze moeten

passen bij een prudente ontwikkeling van de jaarbegroting.

b) Financiële consequenties (incl. personele) voor rijksoverheid en/ of decentrale overheden

Het ontwikkelen en verbeteren van de interoperabiliteitsoplossingen binnen het ISA²-programma

worden gefinancierd door de Europese Commissie. Uit het voorstel valt op te maken dat gebruik

van de voorzieningen geschiedt op basis van vrijwilligheid. Waar lidstaten ervoor kiezen deze te

gebruiken, worden de kosten voor het gebruik door de lidstaten zelf betaald. Ditzelfde geldt voor

decentrale overheden.

De verwachting is dat door gemeenschappelijke ontwikkeling in het kader van ISA², de kosten

lager uitvallen dan wanneer Nederland vergelijkbare diensten en producten zelf zou moeten

ontwikkelen en beheren.

Eventuele budgettaire gevolgen worden ingepast op de begroting van de

beleidsverantwoordelijk(e) departement(en), conform de regels van de budgetdiscipline.

c) Financiële consequenties (incl. personele) voor bedrijfsleven en burger

Geen.
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d) Gevolgen voor regeldruk/administratieve lasten voor rijksoverheid, decentrale overheden,

bedrijfsleven en burger

De Commissie stelt in de onderbouwing van het voorstel dat oplossingen die in het kader van het

programma worden ontwikkeld, de financiële en administratieve lasten voor de interactie tussen

Europese overheidsdiensten zullen doen verminderen. Dit wordt echter niet onderbouwd.

e) Gevolgen voor concurrentiekracht

De Commissie stelt in de onderbouwing van het voorstel dat interoperabiliteit van essentieel

belang is om het maatschappelijke en economische potentieel van ICT te benutten.

6. Implicaties juridisch

a) Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving en/of sanctionering beleid (inclusief

toepassing van de lex silencio positivo)

Geen.

b) Gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen, incl. NL-beoordeling daarvan

Bij de aanvang van het ISA²-programma stelt de Commissie door middel van

uitvoeringshandelingen een voortschrijdend werkprogramma vast voor de uitvoering van acties.

Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 10, lid 2, bedoelde

onderzoeksprocedure. Hier zitten geen zware implicaties voor Nederland aan, omdat de

aangedragen oplossingen niet verplichtend zijn.

c) Voorgestelde implementatietermijn (bij richtlijnen), dan wel voorgestelde datum

inwerkingtreding (bij verordeningen en besluiten) met commentaar t.a.v. haalbaarheid

Het besluit is van toepassing op een programma met een looptijd van 1 januari 2016 tot en met

31 december 2020.

d) Wenselijkheid evaluatie-/horizonbepaling

Het programma wordt onderworpen aan een tussentijdse beoordeling en een eindbeoordeling,

waarvan de resultaten uiterlijk op 31 december 2018 en 31 december 2021 aan het Europees

Parlement en de Raad worden meegedeeld.

7. Implicaties voor uitvoering en/of handhaving

De Europese Commissie zorgt voor de uitvoering van het programma. De Commissie brengt

jaarlijks verslag uit aan het ISA²-comité over de tenuitvoerlegging van het programma. Voor de

afstemming met de nationale activiteiten zorgen de verantwoordelijke ministeries (BZK en EZ).

Voor Nederland zijn er geen gevolgen voor uitvoering en/of handhaving.
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8. Implicaties voor ontwikkelingslanden

Geen.
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Fiche 3: Verordening statistiek betalingsbalans, internationale handel in diensten en

buitenlandse directe investeringen.

1. Algemene gegevens

a) Titel voorstel

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van

Verordening (EG) nr. 184/2005 betreffende de communautaire statistiek inzake de

betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen wat

betreft de toekenning van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor

het vaststellen van bepaalde maatregelen.

b) Datum ontvangst Commissiedocument

26 juni 2014.

c) Nr. Commissiedocument

COM(2014) 379.

d) Pre-lex

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0379:FIN:NL:PDF.

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board

Niet opgesteld.

f) Behandelingstraject Raad

Ecofin Raad.

g) Eerstverantwoordelijk ministerie

Ministerie van Economische Zaken/Centraal Bureau voor de Statistiek.

h) Rechtsbasis

Artikel 338, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

i) besluitvormingsprocedure Raad

Gekwalificeerde meerderheid Raad.

j) rol Europees Parlement

Medebeslissingsrecht Europees Parlement.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0379:FIN:NL:PDF
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2. Essentie voorstel

 Inhoud voorstel

Het onderhavige voorstel voorziet in een wijziging van de bestaande Verordening (EG) nr.

184/20051 en beoogt deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe institutionele kader

van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Dit geldt in het bijzonder

voor de vaststelling van gedelegeerde handelingen (artikel 290) en uitvoeringshandelingen (artikel

291). Met dit voorstel komt de Commissie tegemoet aan haar afspraak om alle bepalingen die

verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing te verwijderen.

Het voorstel voorziet in een toevoeging van een nieuw lid onder artikel 2. Hiermee krijgt de

Commissie de bevoegdheid om voor onbepaalde tijd gedelegeerde handelingen vast te stellen.

De gedelegeerde handelingen hebben betrekking op de aanpassing van de bijlagen I en II. Het

gaat hierbij om de aanpassing van de gehele inhoud en de reikwijdte van de

gegevensverzamelingen, de termijnen voor indiening van de statistische gegevens aan de

Commissie (Eurostat) en de definities ten aanzien van de statistieken over de betalingsbalans, de

internationale handel in diensten en de buitenlandse directe investeringen.

Het voorstel voorziet eveneens in uitvoeringshandelingen. De Commissie krijgt de bevoegdheid

om op basis van artikel 11 door middel van de onderzoeksprocedure uitvoeringshandelingen vast

te stellen. Het gaat hierbij om gemeenschappelijke regels voor de kwaliteitsnormen. Deze zijn

nodig om te garanderen dat er statistische gegevens van goede kwaliteit worden geproduceerd.

De Commissie krijgt verder de bevoegdheid door middel van de onderzoeksprocedure

uitvoeringshandelingen vast te stellen voor de inhoud en de frequentie van de aan Eurostat te

leveren kwaliteitsrapporten. In dit geval wordt de Commissie bijgestaan door het Comité voor het

Europees Statistisch Systeem.

Het onderhavige voorstel heeft verder tot doel het stroomlijnen van de verschillende bestaande

comitologiecomités binnen het Europees Statistisch Systeem (ESS). Het in 2009 opgerichte

Comité voor het Europees Statistisch Systeem wordt gezien als het overkoepelende comité dat de

Commissie ondersteunt bij de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden op het merendeel

van de statistische terreinen. Op dit moment zijn de statistieken betreffende de betalingsbalans,

internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen hiervan uitgesloten. Op

deze terreinen wordt de Commissie bijgestaan door het Betalingsbalanscomité2. In het kader van

het stroomlijnen van de Comités binnen het ESS, stelt de Commissie voor de verwijzingen in

1 Verordening (EG) nr. 184/2005 betreffende de communautaire statistiek inzake de betalingsbalans, de
internationale handel in diensten en Buitenlandse directe investeringen
2 In het Betalingsbalanscomité hebben thans vanuit het merendeel van de EU-lidstaten de Nationale Centrale Banken
zitting. Dit vanwege het feit dat in het merendeel van de EU-lidstaten de Nationale Centrale Banken de
Betalingsbalans samenstellen.
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Verordening (EG) nr. 184/2005 naar het Betalingsbalanscomité te vervangen door te verwijzen

naar het Comité voor het Europees Statistisch Systeem (ESS-comité). In het ESS-comité zijn de

Nationale Centrale Banken niet vertegenwoordigd.

b) Impact assessment

Niet uitgevoerd.

3. Nederlandse positie ten aanzien van het voorstel

a) Essentie Nederlands beleid op dit terrein

Nederland erkent het belang dat de nog functionerende regelgevende procedure met toetsing

(PRAC)3 dient te worden aangepast aan het nieuwe institutionele kader van het VWEU. Nederland

is echter geen voorstander dat de regelgevende procedure met toetsing automatisch wordt

omgezet naar gedelegeerde handelingen en dat de bevoegdheidsdelegatie aan de Commissie voor

onbepaalde tijd wordt verleend. De aanpassing van elke bestaande wetgevingshandeling aan het

nieuwe institutionele kader dient volgens Nederland per geval te worden beoordeeld. Daarnaast

dient per wetgevingshandeling te worden beoordeeld of alternatieven gewenst zijn zoals een

gedelegeerde handeling met andere modaliteiten, een uitvoeringshandeling of vaststelling in de

wetgevingshandeling zelf.

b) Beoordeling + inzet ten aanzien van dit voorstel

Nederland kan instemmen met de door de Commissie voorgestelde bevoegdheid om

uitvoeringshandelingen vast te stellen, aangezien het een technische uitvoering van de

verordening betreft, waarbij de Commissie goed het initiatief kan nemen.

Nederland kan niet akkoord gaan met de huidige voorstellen ten aanzien van de

bevoegdheidsdelegatie aan de Commissie om voor onbepaalde tijd gedelegeerde handelingen vast

te stellen. Er is bij dit voorstel sprake van een automatische omzetting van de regelgevende

procedure met toetsing naar gedelegeerde handelingen. De voorstellen waarmee de inhoud van de

bijlagen van de verordening door middel van gedelegeerde handelingen kan worden aangepast

gaan Nederland te ver. Nederland beoordeelt de reikwijdte van de bevoegdheidsdelegatie te ruim.

De voorgestelde bevoegdheidsdelegatie kan gelet op de aard en inhoud en impact van de

maatregelen leiden tot additionele lasten voor respondenten en kosten voor het nationale en

Europese statistisch systeem. Tevens bevatten de bijlagen binnen het domein van de Europese

statistiek ook essentiële onderdelen, zoals definities, frequenties en kenmerken. Essentiële

onderdelen van de wetgevingshandeling onderdelen kunnen alleen via de gewone

wetgevingsprocedure worden aangepast.

3 PRAC is de Franse afkorting voor de regelgevende procedure met toetsing: Procédure de Réglementation Avec

Controle
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Nederland kan niet akkoord gaan met het voorstel dat de bevoegdheidsdelegatie aan de

Commissie voor onbepaalde tijd wordt verleend. Daarom zal Nederland voorstellen de

gebruikelijke standaardtekst4 in de verordening op te nemen. Hierin wordt aan de Commissie de

bevoegdheid verleend om gedelegeerde handelingen vast te stellen voor een termijn van vijf jaar.

Nederland zal daarnaast voorstellen dat er bepalingen in het voorstel worden opgenomen om de

toekomstige gedelegeerde handelingen altijd te voorzien van een kosten-batenanalyse. Hierbij is

voor Nederland van belang dat de administratieve belasting voor het bedrijfsleven en de

uitvoeringskosten voor het statistisch systeem in kaart worden gebracht, voordat er gedelegeerde

handelingen worden vastgesteld.

Verder acht Nederland het van belang dat bij de toekomstige invulling van gedelegeerde

handelingen die zullen voortvloeien uit dit voorstel zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de thans

beschikbare gegevensbronnen. Nederland acht het ten slotte van belang dat de

bevoegdheidsdelegatie wordt geëvalueerd. Dit zou volgens Nederland kunnen door middel van een

verslag, dat de Commissie indient bij het Europees Parlement en de Raad, en dat betrekking heeft

op de uitvoering, de resultaten en de algemene beoordeling van de bevoegdheidsdelegatie.

Voor de bovengenoemde onderdelen geldt tevens dat Nederland zich er in samenwerking met

gelijkgezinde lidstaten voor zal inzetten dat de verordening op die onderdelen wordt aangepast.

Nederland heeft kennis genomen van het voorstel van de Commissie ten aanzien het stroomlijnen

van de comitologie bevoegdheden en de hiermee verband houdende wijziging van het

Betalingsbalanscomité naar het Comité voor het Europees Statistisch Systeem. Dit is een gevolg

van de in 2009 bij verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek opgericht

overkoepelend Comité voor het Europees Statistisch Systeem. Hiermee worden alle binnen het

Europees Statistisch Systeem bestaande taken die de Commissie moeten ondersteunen bij de

uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden op het terrein de Europese statistiek

ondergebracht binnen één comité. Nederland kan met dit onderdeel van het voorstel echter pas

instemmen, als er op Europees niveau tussen het Europees Statistisch Systeem (ESS) en het

Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) goede afspraken zijn gemaakt over de

noodzakelijke afstemming. Voorstellen hiertoe zijn al in voorbereiding en kunnen in september

2014 tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van de vertegenwoordigers van het Europees

Statistisch Systeem en van het Europees Stelsel van Centrale Banken worden bekrachtigd.

De Commissie heeft in haar voorstel nagelaten te vermelden dat de Europese Centrale Bank op

grond van artikel 127, lid 4 VWEU dient te worden geraadpleegd. Dit is een verplichte consultatie

4 De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn
van vijf jaar. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op
over de bevoegdheidsdelegatie.
De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
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over elk voorstel voor een besluit van de Unie op de gebieden die onder de bevoegdheid van de

ECB vallen. In samenwerking met gelijkgezinde lidstaten zal Nederland zich tijdens de

onderhandelingen maximaal inzetten dat de ECB advies kan uitbrengen over het onderhavige

voorstel.

c) Eerste inschatting van krachtenveld

De verwachting is dat een meerderheid van de lidstaten evenals Nederland kritisch staat

tegenover de voorstellen ten aanzien van bevoegdheidsdelegatie door middel van gedelegeerde

handelingen. Verder lijkt een meerderheid van de lidstaten, onder de voorwaarde dat er

aanvullende afspraken tussen ESS en ESCB worden gemaakt over de noodzakelijke afstemming,

het voorstel ten aanzien van de stroomlijning van de comitologie bevoegdheden, te verwelkomen.

4. Beoordeling bevoegdheid, subsidiariteit en proportionaliteit

a) Bevoegdheid

De Commissie baseert haar voorstel op artikel 338 lid 1 VWEU. Op grond van dit artikel nemen de

Raad en het EP volgens de gewone wetgevingsprocedure maatregelen aan voor de opstelling van

statistieken wanneer dat voor de vervulling van de taken van de Unie nodig is. Dit is volgens

Nederland de juiste rechtsgrondslag. Er is sprake van een gedeelde bevoegdheid van EU en

lidstaten.

Daarnaast heeft de Europese Centrale Bank, op basis van artikel 5 van het Protocol (nr.4)

betreffende de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) en van de Europese

Centrale Bank (ECB), in het kader van de uitvoering van dit voorstel een eigen bevoegdheid. Voor

de uitvoering van de taken van het ESCB neemt de ECB maatregelen aan voor het verzamelen,

samenstellen en verspreiden van statistieken die onder haar bevoegdheid vallen. De nationale

centrale banken voeren deze statistische taken voor het Europees Stelsel van Centrale Banken op

nationaal niveau uit.

b) Subsidiariteit

Het subsidiariteitsoordeel is positief. Het doel van de verordening, namelijk de aanpassing van de

bestaande verordening aan de artikelen 290 en 291 VWEU, kan uitsluitend op Europees niveau

worden geregeld.

c) Proportionaliteit

Het proportionaliteitsoordeel is negatief. Er is sprake van een automatische omzetting van de

regelgevende procedure met toetsing naar standaard delegatie voor een onbepaalde tijd.

Nederland is van mening dat standaard omzetting van de voorgestelde maatregelen en een
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onbepaalde bevoegheidsdelegatie die de Commissie zichzelf toekent niet in verhouding staan tot

het doel van de verordening. Om het doel te bereiken zijn meerdere modaliteiten denkbaar.

5. Financiële implicaties, gevolgen voor regeldruk en administratieve lasten

a) Consequenties EU-begroting

Geen.

b) Financiële consequenties (incl. personele) voor rijksoverheid en/ of decentrale overheden

Dit voorstel heeft geen directe financiële consequenties voor Nederland. Door het stroomlijnen en

het opheffen van comités van het Europees Statistisch Comité ontstaan er op termijn wel

efficiencyvoordelen. Aan de toekomstige voorgestelde gedelegeerde handelingen ten aanzien van

de statistieken over de betalingsbalans, internationale handel in diensten en buitenlandse directe

investeringen kunnen echter mogelijk wel uitvoeringskosten voor het CBS en DNB verbonden zijn.

Indirect zou dit gevolgen kunnen hebben voor de rijksbegroting, via verminderde winstafdracht

van DNB. Voor deze eventuele toekomstige financiële gevolgen, geldt dat deze dienen te worden

ingepast op de begroting van het beleidsverantwoordelijke departement, conform de regels voor

de budgetdiscipline.

c) Financiële consequenties (incl. personele) voor bedrijfsleven en burger

Niet van toepassing.

d) Gevolgen voor regeldruk/administratieve lasten voor rijksoverheid, decentrale overheden,

bedrijfsleven en burger

Niet van toepassing op dit voorstel. De toekomstige voorgestelde gedelegeerde handelingen

kunnen wel leiden tot extra administratieve lasten voor het bedrijfsleven en extra

rapportageverplichtingen voor het CBS en/of DNB aan de Commissie (Eurostat), omdat de

Commissie door middel van gedelegeerde handelingen tot een uitbreiding van de te verzamelen

informatie kan besluiten.

e) Gevolgen voor concurrentiekracht

Niet van toepassing.

6. Implicaties juridisch

a) Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving en/of sanctionering beleid (inclusief

toepassing van de lex silencio positivo)

Niet van toepassing.

b) Gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen, incl. NL-beoordeling daarvan

Zie hiervoor de onderdelen van dit fiche over de essentie van het voorstel en Nederlandse positie.
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c) Voorgestelde implementatietermijn (bij richtlijnen), dan wel voorgestelde datum

inwerkingtreding (bij verordeningen en besluiten) met commentaar t.a.v. haalbaarheid

Deze verordening treedt in werking op de 20e dag volgende op die van haar bekendmaking in het

Publicatieblad van de Europese Unie. Voor Nederland is dat haalbaar.

d) Wenselijkheid evaluatie-/horizonbepaling

Niet van toepassing.

7. Implicaties voor uitvoering en/of handhaving

In artikel 4 van de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek is bepaald dat het CBS op

nationaal niveau belast is met de productie van statistieken in het kader van de EU. Het CBS

dient, in beginsel, de statistische resultaten in bij de Commissie (Eurostat).

Voor de betalingsbalans en de daaraan gerelateerde statistieken van de buitenlandse directe

investeringen is dat in Nederland, net als in veel andere EU-landen, anders. Voor deze statistieken

dient DNB de statistische resultaten in bij de Commissie (Eurostat).

Om de uitvoeringskosten van deze verordening zo laag mogelijk te houden en de noodzakelijke

coherentie te garanderen is zeer nauwe samenwerking en coördinatie tussen de leden van het

Europees Statistisch Systeem en het Europees Stelsel van Centrale Banken van essentieel belang.

8. Implicaties voor ontwikkelingslanden

Geen.
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Fiche 4: Aanpassing Dublin-verordening

1. Algemene gegevens

a) Titel voorstel

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening

(EU) nr. 604/2013 wat betreft de vaststelling welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling

van een verzoek om internationale bescherming dat is ingediend door een niet-begeleide minderjarige

zonder gezinsleden, broers of zussen of familieleden die legaal in een lidstaat verblijven.

b) Datum ontvangst Commissiedocument

26 juni 2014.

c) Nummer Commissiedocument

COM(2014) 382.

d) Prelex

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=nl&DosId=1042118.

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board

Niet opgesteld.

f) Behandelingstraject Raad

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken.

g) Eerstverantwoordelijk ministerie

Ministerie van Veiligheid en Justitie.

h) Rechtsbasis

Artikel 78, lid 2, onder e, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

i) Besluitvormingsprocedure Raad

Gekwalificeerde meerderheid.

j) Rol Europees Parlement

Medebeslissing.
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2. Essentie voorstel

a) Inhoud voorstel

Per 1 januari 2014 is de herschikte EU Dublinverordening, nr. 604/2013, van toepassing. Deze

verordening regelt welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek.

De verordening bevat regels voor de behandeling van een verzoek van een niet-begeleide

minderjarige asielzoeker (hierna: alleenstaande minderjarige vreemdeling (AMV)) –die in

verschillende lidstaten een asielaanvraag heeft ingediend (artikel 8, lid 4). Tijdens de

onderhandelingen over de herschikte Dublinverordening konden de Raad en het Europees

Parlement onvoldoende overeenstemming bereiken over de strekking van artikel 8, vierde lid. In

het bijzonder niet over de vraag of een AMV, bij ontstentenis van familieleden, in beginsel wordt

teruggestuurd naar de lidstaat waar hij zijn eerste asielaanvraag heeft ingediend (de hoofdregel

van de Dublinverordening). Ten gevolge is aan de per 1 januari 2014 van toepassing geworden

Dublinverordening, (nr. 604/2013), een interinstitutionele verklaring gevoegd. In die verklaring

vragen de Raad en het Europees Parlement aan de Commissie om te overwegen, zodra het Hof

van Justitie van de Europese Unie uitspraak heeft gedaan in de zaak C-648/11 (MA en anderen

tegen Secretary of State for the Home Department), artikel 8, lid 4, van de Dublinverordening te

herzien. Het Europees Parlement en de Raad zullen vervolgens beide hun wetgevende

bevoegdheden uitoefenen, waarbij zij de belangen van het kind voor ogen houden.

Op 6 juni 2013 heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan in de zaak C-648/11. In het arrest

beantwoordt het Hof de vraag welke lidstaat, op basis van artikel 6 van de oude Dublin-

verordening, nr. 343/2003, verantwoordelijk was, indien een AMV in verschillende lidstaten

asielaanvragen had ingediend. Kort samengevat, antwoordde het Hof dat bij ontstentenis van

gezinsleden, de lidstaat waarin de minderjarige zich bevond verantwoordelijk was voor

behandeling van het aldaar ingediende asielverzoek. Het is in het belang van het kind om de

procedure niet onnodig te rekken, en de minderjarige zo spoedig mogelijk toegang tot de

asielprocedure te verlenen. Het Hof is bevoegd tot het geven van een bindende uitleg van de

verordening. Het staat de Europese wetgever vrij om de verordening aan te passen. De

Commissie heeft er met het onderhavige voorstel voor gekozen de verordening aan te passen in

lijn met de Hofuitspraak.

Indachtig de hierboven genoemde verklaring en het arrest van 6 juni 2013, heeft de Commissie

onderhavig voorstel voor een verduidelijking van artikel 8, vierde lid, van de per 1 januari 2014

toepassing zijnde Dublinverordening, (nr. 604/2013), uitgebracht. Het voorgestelde artikel is in

lijn met het arrest van het Hof over de uitleg van artikel 6 van de oude Dublinverordening: bij

ontstentenis van familieleden, is de lidstaat waarin de AMV zich bevindt verantwoordelijk voor de

behandeling van het aldaar ingediende asielverzoek, mits dit in het belang is van de minderjarige.
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b) Impact assessment Commissie

Niet opgesteld.

3. Nederlandse positie ten aanzien van het voorstel

a) Essentie Nederlands beleid op dit terrein

Nederland hecht aan de doelstellingen van de Dublinverordening. De Dublinverordening heeft ten

doel een duidelijke en hanteerbare methode te ontwikkelen om snel vast te stellen welke lidstaat

verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat is ingediend in een EU lidstaat

en in een ruimte zonder controles aan de binnengrenzen. Hiermee moet een situatie worden

vermeden waarin alle lidstaten stellen dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de behandeling van

een asielverzoek. De verordening is ook ingevoerd om het verschijnsel van het asielshoppen te

bestrijden door te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van asielprocedures, doordat dezelfde

persoon gelijktijdig of achtereenvolgens in verschillende lidstaten meerdere asielverzoeken

indient. Met het tegengaan van asielshoppen wordt bevorderd dat de asielzoeker, zo spoedig en

eenduidig als mogelijk is, duidelijkheid krijgt over zijn toekomstperspectief. Nog meer dan bij

volwassenen, is dit voor minderjarigen van groot belang. Het kabinet erkent het uitgangspunt dat

bij alle procedures waarin de verordening voorziet, de lidstaten de belangen van het kind voorop

stellen.

b) Beoordeling + inzet ten aanzien van dit voorstel

Nederland ondersteunt het initiatief om duidelijk(er) vast te leggen welke lidstaat verantwoordelijk

is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een AMV wordt ingediend. In tegenstelling

tot hetgeen de Commissie heeft voorgesteld, vindt het kabinet echter dat in beginsel niet de

lidstaat van verblijf, maar de lidstaat waar het asielverzoek het eerst werd ingediend,

verantwoordelijk is voor de behandeling ervan.

Het kabinet is van opvatting dat het in het belang van de AMV is dat hem zo snel mogelijk

duidelijkheid wordt gegeven over zijn toekomstperspectief: hetzij een asielvergunning indien

asielrechtelijke bescherming geboden dient te worden, hetzij een spoedige terugkeer naar het land

van herkomst wanneer bescherming niet aan de orde is. Vanuit die gedachte is Nederland

voorstander van een Dublinbepaling die asielshoppen van AMV’s zo veel mogelijk voorkomt. Dit

zou een bepaling zijn die regelt dat, indien een AMV achtereenvolgens in verschillende lidstaten

een asielverzoek indient, de lidstaat waar het asielverzoek het eerst werd ingediend

verantwoordelijk is. Uiteraard dient dan in iedere individuele zaak wel te worden bezien of er geen

bijzondere omstandigheden zijn die zich tegen deze overdracht verzetten. Hoewel het Hof eerder

op dit punt een uitleg heeft gegeven aan de tekst van de oude Dublinverordening, staat het de

Europese wetgever vrij om tot een nieuwe, andersluidende bepaling te komen. Dit standpunt zal

Nederland primair uitdragen in de onderhandelingen over het voorstel in de Raad.
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Mocht tijdens de onderhandelingen blijken dat dit standpunt onvoldoende bijval krijgt van de

andere lidstaten in de Raad, dan zal Nederland secondair het standpunt innemen dat in ieder geval

een omslagpunt dient te worden gelegd bij het hebben genomen van een inhoudelijke beslissing

op het asielverzoek door een lidstaat. Als een AMV na deze inhoudelijke beslissing doorreist naar

een andere lidstaat, zal de AMV in beginsel weer dienen te worden teruggestuurd naar de lidstaat

die al een inhoudelijke beslissing op het asielverzoek heeft genomen, en hem daarmee al

duidelijkheid heeft verstrekt over zijn toekomstperspectief. Uiteraard dient ook daarbij in iedere

individuele zaak wel te worden bezien of er geen bijzondere omstandigheden zijn die zich tegen

deze overdracht verzetten.

c) Eerste inschatting van krachtenveld

Tijdens de onderhandelingen over de Dublinverordening nr. 604/2013 was het standpunt van de

lidstaten (raadspositie) dat de verantwoordelijkheid voor de behandeling van een asielverzoek van

een AMV ligt bij de lidstaat waar het asielverzoek het eerst werd ingediend. Het is echter nog niet

duidelijk wat, na de Hofuitspraak die aanleiding was voor de onderhavige herziening, het

standpunt van de lidstaten zal zijn ten aanzien van het nu voorliggende Commissievoorstel.

Gelet op de onderhandelingen over de Dublinverordening nr. 604/2013, zal het Europees

Parlement waarschijnlijk het standpunt innemen dat het niet in het belang van de AMV is om hem

in het kader van de Dublinverordening vanuit het land van verblijf over te dragen aan een andere

lidstaat. De lidstaat waar de AMV verblijft en zijn meest recente asielverzoek heeft ingediend zal

dit verzoek dienen te beoordelen.

4. Beoordeling bevoegdheid, subsidiariteit en proportionaliteit

a) Bevoegdheid: positief. Dit voorstel betreft een wijziging van Dublinverordening nr. 604/2013

en heeft dezelfde rechtsgrondslag als die verordening, namelijk artikel 78, lid 2, onder e, van

het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

b) Subsidiariteit: positief. Dit voorstel is een amendement op de Dublinverordening nr. 604/2013

die per 1 januari 2014 van toepassing is. Het doel van het voorstel (duidelijk criterium om

vast te stellen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van het asielverzoek van

een AMV) kan niet door de lidstaten afzonderlijk worden gerealiseerd.

c) Proportionaliteit: positief. Om de rechtszekerheid met betrekking tot de bepalingen over AMV’s

in de Dublinprocedure te waarborgen, dient de verordening te voorzien in een duidelijk

criterium voor de verantwoordelijkheid voor het asielverzoek. In tegenstelling tot de

Commissie is het kabinet van opvatting dat in beginsel niet de lidstaat van verblijf, maar de

lidstaat waar de AMV het eerst een asielverzoek heeft ingediend, verantwoordelijk is voor de

behandeling ervan.

5. Financiële implicaties, gevolgen voor regeldruk en administratieve lasten

a) Consequenties EU-begroting: Geen.
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b) Financiële consequenties (incl. personele) voor rijksoverheid en/ of decentrale overheden:

Geen. Het voorstel van de Commissie is in lijn met het arrest van het Hof van Justitie van 6

juni 2013 ( in de zaak C-648/11 (MA en anderen tegen Secretary of State for the Home

Department). Het Commissievoorstel brengt geen financiële gevolgen voor de uitvoering met

zich mee nu de Immigratie- en Naturalisatiedienst sinds het arrest conform dat arrest werkt.

Eventuele budgettaire gevolgen worden ingepast op de begroting van het

beleidsverantwoordelijke departement, conform de regels van de budgetdiscipline.

c) Financiële consequenties (incl. personele) voor bedrijfsleven en burger: Niet van toepassing

d) Gevolgen voor regeldruk/administratieve lasten voor rijksoverheid, decentrale overheden,

bedrijfsleven en burger: Niet van toepassing.

e) Gevolgen voor concurrentiekracht: Niet van toepassing.

6. Implicaties juridisch

a) Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving en/of sanctionering beleid:

De Vreemdelingencirculaire zal mogelijk moeten worden aangepast na aanname van het

voorstel.

b) Gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen, incl. NL-beoordeling daarvan:

Niet van toepassing.

c) Voorgestelde implementatietermijn (bij richtlijnen), dan wel voorgestelde datum

inwerkingtreding (bij verordeningen en besluiten) met commentaar t.a.v. haalbaarheid:

De aanpassing treedt in werking op de twintigste dag na publicatie in het Publicatieblad van de

Europese Unie.

d) Wenselijkheid evaluatie-/horizonbepaling: Niet van toepassing.

7. Implicaties voor uitvoering en/of handhaving

Het voorstel van de Commissie is in lijn met het arrest van het Hof van Justitie van 6 juni 2013 ( in de

zaak C-648/11 (MA en anderen tegen Secretary of State for the Home Department). Het

Commissievoorstel brengt geen implicaties voor de uitvoering met zich mee nu de Immigratie- en

Naturalisatiedienst sinds het arrest conform dat arrest werkt.

8. Implicaties voor ontwikkelingslanden

Geen.


